 18–17تشـرين الثاني /نوفمبر2021

إعــادة التفكري
يف مســتقبل

الرتاث والفنون
اإلسالمية

بدعم من:

و الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
تحت رعاية صاحب السم ّ

القاسمي ،عضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية المتحدة،
حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة

مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم
عند العرب والمسلمين،
في إطار ملتقاها العلمي الدولي السنوي
و
المكتب اإلقليمي لحفظ التراث الثقافي في
المنطقة العربية (ايكروم الشارقة)،
في إطار برنامجه الدوري “الملتقى العربي للتراث الثقافي”
تنظمان
ملتقى دولياً بعنوان:
ً

إعــادة التفكري يف مســتقبل الرتاث
والفنون اإلســامية

بدعم من:

برنامج امللتقى
اليوم األول 17 :تشـرين الثاني /نوفمبر2021
الموقع :جامعة الشارقة
الوقت

عنوان الجلسة

15:15 – 15:00

الجلسة االفتتاحية :

 كلمة مدير جامعة الشارقة البروفيسور حميد النعيمي -كلمة مدير عام إيكروم الدكتور ويبر ندورو أو من يمثله

16:30 – 15:15

الجلسة األوىل ،اليوم األول:

 اإلسالم والثقافات المتعارف عليها:حالة العمارة

 إسرتاتيجية حفظ الفنون والرتاثاإلسالمي وتنميتها

 نقاش16:45 – 16:30

صورة جامعية

17:15 – 16:45

اسرتاحة

18:30 – 17:15

الجلسة الثانية ،اليوم األول:

الربوفيسور أمري باشيتش
املنسق :الربوفيسور

مسعود إدريس

 -العامل اإلسالمي كمساحة لنرش األشكال واملعرفة

الربوفيسور أنطونيو

 -مستقبل الثقافة والفنون يف اإلمارات

السيد رشاد بوخش

بعض األمثلة يف مجال العامرة .

 متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية:منصة للحوار بني األديان

 نقاش21:00 – 19:30

الدكتور أحمد بول كيلر

املاغرو

السيدة عائشة دمياس
املنسق:

م .بيرت جاكسون

زيارة املتحف اإلسالمي يف الشارقة واملعرض “قطرة بعد قطرة تتساقط الحياة
من السامء :املاء واإلسالم والفنون” ،وحفل عشاء
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اليوم الثاني 18 :تشـرين الثاني/نوفمبر 2021
الموقع :إكسـبو دبي  -جناح األمم المتحدة
الوقت

عنوان الجلسة

15:05 – 15:00

كلمة ترحيبية من املنسق املقيم لألمم املتحدة

15:15 – 15:05

كلمة االفتتاح من قبل وزارة الثقافة والشباب

16:45 – 15:15

الجلسة األول ،اليوم الثاين:

يف دولة اإلمارات

 متحف بال حدود  -منصة التراث والفن اإلسالمي تساؤالت في استثنائية الفن اإلسالمي:التعلم من فنون املوصل

 دور املتاحف يف حفظ الرتاث “دراسة حالةملتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة”

 -نقاش

الدكتورة إيفا شوبريت
الدكتورة رىب كنعان
الدكتور عالء الدين محمود
املنسق :الدكتور

زيك أصالن

17:15 – 16:45

اسرتاحة

18:30 – 17:15

الجلسة الثانية ،اليوم الثاين:

 -طرق الحرير وثقافة املواد اإلسالمية

الربوفيسورجوليان

 -علم اآلثار والرتاث اإلسالمي :إحدى الطرق

الدكتور خوسيه يس

 -نقاش

املنسق:

البارزة لكون اإلنسان

19:00 – 18:30

الدكتورة دينا عساف

هندرسون

كارفاخال لوبيز

الدكتورة ريحان صربي

ختام ونتائج امللتقى من قبل املنظمني
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اخللفية:
يمت ّد الفن اإلسالمي على مدى أربعة عشر قرنًــا ،ويغطّي
وعة للمجتمعات
العديـد من المناطق الجغرافية والثقافـات المتن ّ

اإلسالمية .وهو يشمل إرث ًــا فن ًيــا غن ًيـا يتراوح من الهندسة

المعمارية إلى الخ ّ
ور
ط ومن اللوحات إلى المنسـوجات .وقد تط ّ

ن اإلسالمي عبر التاريخ من مصادر مختلفة ،وأث ّــر بدوره
الف ّ

علـى العديد مـن المصادر األخرى .وعلى الرغم من االهتمام
ن
األكاديمي المتزايد به ،إال أن هناك العديد من األسـئلة حول الف ّ
والتراث اإلسالميّيْــن وموقعهما في السياق اإلنساني األوسع.

ويحتفـل امللتقى باليوم العاملي
للفنون اإلسلامية يف  18تشرين
الثـاين /نوفمرب ،الذي أعلنته منظمة
اليونسـكو يف عام  ،2019بهدف زيادة
الوعي بالفنون اإلسلامية والتعريف
بإسـهاماتها يف احلضارة .والذي ألْهم
منذ إعالنه العديد من األنشـطة
العلميـة والفعاليات اجملتمعية.
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األهداف والغايات
الرئيسية للملتقى:
التخصصات حول
يهـدف هذا الملتقى إلى توفير مكانٍ للمناقشـات متعدّدة
ّ
الموروثات الف ّنــية والمعمارية اإلسلامية في الحاضر والمستقبل .وسيجمع
متحدّثين بارزين ،من أكاديميين ومهنيين ممارسـين ،الستكشـاف دور التراث الف ّني
اإلسلامي في تجسـير األزمنة والجغرافيا ،وتقارب الثقافات ،وتعزيز الحوار بينها.
وسـوف يقدّم المشـاركون في الملتقى دراسات مختلفة من سيــاقات متعددة ،لتسليط
ور الفنون اإلسلامية وكيف تحدّد هـذه الموروثات الثقافية الحاضر
الضـوء على كيفية تط ّ
وعة للفنون
والمسـتقبل .واسـتعراض لخبرات نظرية وعملية الستكشـاف الطبيعة المتن ّ
والتراث اإلسلامي مع إبراز اآلفاق متعدّدة التخصصات .وباإلضافة إلى ذلك ،سـيعمل

الملتقى على استكشـاف دراسـات حول حفظ التراث اإلسالمي وصونه وتقديمه.

يهدف الملتقى بشكل خاص إلى:
 .1بـدء محادثات متعـدّدة التخصصات حول فكرة مختلف الموروثات
الف ّنــية والمعمارية اإلسالمية وتشكيلها.
 .2استكشـاف دور الفنون والتراث اإلسالمي في التقريب
والتجسـير والترويج للحوار بين األعراق والديانات.
 .3التحقيق في عرض الفنون اإلسلامية فـي المعارض والمتاحف ودور المتاحف
فـي بناء الوعي المجتمعي في الموروثات الفنية اإلسلامية.
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حماور امللتقى:
ء على دور الفنون والتراث اإلسلامي في:
تسـلّط المحاور الرئيسـية للمنتدى الضو َ

• تجسير األوقات والمناطق الجغرافية.

ن
مــه كف ٍّ
 كيف يمكننا تعريف الف ّن اإلسلامي والتراث؟ ما الذي نقدّره ونقي ّ
إسلامي؟ وما هي العوامل التي تلعب دو ًرا في صنع التراث اإلسلامي؟

ن اإلسالمي؟
 -ما الذي يميّــ ُز الف ّ

 كيف اسـتعارت الفنون  /العمارة اإلسلامية في مختلف األطرالزمنية والمساحات من البيئات المبن ّيــة والطبيع ّيــة القائمة؟

 كيف أسـهمت هذه االقتراضات في تشـكيل الفنون /العمارة اإلسالمية؟ كيف ألْهمت الفنون /العمارة اإلسلامية إبداعات ف ّنــية عبرالتاريخ؟ وما هي انعكاسـاتها في العالم المعاصر؟
 -هل الفنون اإلسلامية والتقاليد الف ّنــية عابرة للزمن؟

• تقارب الثقافات
-

ما هو دور الفنون والتراث اإلسلامي في سـ ّد الفجوة وتقارب الثقافات؟

-

كيـف تجلّى هذا آنذاك واآلن؟

ن اإلسلامي في مدن العالم الكبرى؟
 ما هو تأثير الف ّ ما هي جوانب الفنون /العمارة اإلسلامية التيتخلق مصـدر إلهام لإلبداع الف ّني المعاصر؟
ور
 كيف أث ّــرت األشـكال المختلفة للتفسيرات الثقافية على تط ّالفنون /العمارة في العالم اإلسلامي األوسع؟

• تعزيز الحوار بين الثقافات

ُسـهم الفنون والتراث اإلسالمي في تعزيز
 كيف ت ْالحـوار بين الثقافات؟ ما هي االحتماالت؟

 مـا هو دور الجهات الحكومية وغيـر الحكومية في مناصرة الحواروتعزيزه بين الثقافات من خالل الفنون والتراث اإلسلامي؟
 ما هو دور التراث اإلسلامي في مناطق الصراعالعرقـي /الديني في خلق رابطة بين الطوائف؟
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اجلمهور املستهدف:
جه لجميع المثقّــفين المهتمين بالفنون وبالتراث
الملتقـى مو ّ
اإلسلامي .وهذا يشـمل على سبيل المثال ال الحصر:
-

أكاديميـون وباحثون دوليون وإقليميون

-

مسؤولو التراث /المهن ّيــون في المنطقة وخارجها

-

محترفـون من المتاحف والمعـارض الفنية في المنطقة وخارجها

-

المنظمـات غير الحكومية للتـراث الثقافي في المنطقة وخارجها

-

إعالميون وصحفيون

-

النخب الف ّنية والتراثية (المهندسـون المعماريون وعلماء
اآلثــار والحافظون والقيّـمون والفنانون ،إلخ.).

اخمل َـرجات املتوقّ ـعة:
ْ
وة من المنتدى في إرسـا ِء منصة
تتمثّــل النتيجة المرج ّ

للحوار والنقاش متعـدد
التخصصات حول الفنون والتراث
ّ

اإلسالمي .وستشـمل النتائج على وجه التحديد:
-

اإلسـهام في المجال العلمي للفنون والتراث
اإلسلامي من خالل نشر وقائع الملتقى.

-

توصيـات لمتابعة أهداف الملتقى.

ومن ثم نشـر النتائج الملتقى في الموقع اإللكتروني
اليكروم-الشـارقة ،وموقع مؤسسة الشارقة اإلسالمية
لتاريخ العلوم العربية واإلسلامية على شـبكة اإلنترنت،
م تخصيص صفحة الكترونية للملتقى.
كما سـيت ّ
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هيكل امللتقى:
سـيعقد الملتقى في جلسـات فعلية ورقمية عبر شبكة
اإلنترنـت ،متاحة لحضـور المحليين والدوليين .وعلى مدار
يوم ْيــن سيكون هناك عرضان تقديم ّيــان /نقاشات يومية،
مع اسـتراحة لمدة ثالثين دقيقة ما بين الجلستيْــن.

سـتتألف كل جلسـة من عضوين إلى ثالثة أعضاء
ومنسق
ّ
واحد .أما الوقـت المخصص لكل متحدّث/عرض تقديمي

فمدته عشـرين دقيقة ،تليها جلسـة أسئلة وأجوبة.

لغات المؤتم ّر:

اإلنجليزية والعربية.
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املتحدثون
وملخصات العروض
9

أحمـد بول كيلر
زميل متمي ًزا في
ً
أحمد بول كيلر زميل زائر في مركز الدراسـات اإلسلامية بجامعة كامبريدج ،وكان
‘كلية القيادة واإلدارة’‘ ،جامعة سـينس إسلام ماليزيا’ في عام  .2016وقد حصل على الدكتوراه

الفخريـة فـي القانـون من جامعة بولتون في عام  .2016لقد أمضى حياتـه العملية منذ المهرجان

في تأسـيس المشـاريع التي تستكشف الثقافة اإلسلامية وتقدّمها كمظهر بيئي شامل وفي

المشـاركة فيها .وفي وقت تتزايد فيه حالة عدم االسـتقرار ،يقوم الدكتور كيلر اآلن بإلقاء

المحاضرات والمشـاركة في الندوات لتشـجيعنا على الحكم على نجاح الثقافة اإلنسـانية من خالل
معايير ‘الميزان’ ،التي هي في صميم االنفتاح اإلسلامي.

عنوان العرض :اإلسلام والثقافات المتقاربة :حالة العمارة
الملخّص:

إن من أفضل الطرق لدراسة تقارب الثقافات تأتي من خالل الهندسة المعمارية .ستركّــز هذه

ثري مع
الورقة على تأثيرهذا التقارب على تصميم المسـاجد والقصور .يتمتّع اإلسلام بانخراط
ّ
الثقافات األخرى بشـكل ال يصدّق في تكوينه كحضارة .وقد أدّت الفتوحات المبكّرة السـريعة إلى

م استيعاب
حكم المسـلمين إلمبراطورية امتدت من إسـبانيا إلى نهر السـند وحدود الصين .وقد ت ّ
اإلمبراطورية الفارسـية بأكملها وأغنى مقاطعات بيزنطة في دار اإلسالم.

حدث تقارب والتقاء عميقين أدت الى والدة العمارة اإلسلامية .كما أدى انتشـار اإلسلام من خالل

التجارة ،في أعماق إفريقيا وعن طريق البحر إلى عالم الماليو إلى ظهور سلسـلة أخرى من

التقاربـات وااللتقاءات .ضمنت طريقة هـذه االرتباطات الطابع المحلّي للثقافات حيث لم يتم تدميره
وع داخل الوحدة التي وفّــرها اإلسالم .وسوف يدرس الباحث في
بل ت ّ
ءا من التن ّ
م تحويله ليصبح جز ً

مــا
هذه الوقة العالقة بين اإلسالم والغرب .لم يكن هناك غرب واحد ولكن ثالثة مختلفين اختالفـًـا تا ً
م التعرف إليها .األولى كانت أوروبا المسيحية ،وفي هذه المشاركة كان األوروبيون متلقّــين
ت ّ

للمعرفـة والمهـارات والتقنيات التـي مكّنتهم من بناء كاتدرائياتهم ،وغير ذلك الكثير .ثم جاء

الغزاة ،الذين تم انتقادهم حديثًــا في حضارة روما ،وكانواعازمين على إنشاء إمبراطورياتهم

العالمية؛ فأحضروا معهم العمارة الكالسـيكية التي اعتبرها األوروبيون الشـكل العالمي الذي

ينبغي أن تتب ّنــاه جميع الثقافات ويقوم الباحث بعد ذلك بفحص التأثير على األشكال التقليدية.

م الترويج لها م ّرة أخرى من قبل الغرب كنظام عالمي للبشـرية
وأخي ًرا ،ظهرت العمارة الحديثة وت ّ

جمعاء .وهنا سـوف يتم استكشاف كيفية اسـتجابة حماة المسلمين وعلمائهم ومهندسيهم
المعماريين لهذا التحدّي.
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أمري باشيتش
البروفيسـور الدكتور أمير باشـيتش ،الخبير الرائد في البوسـنة والهرسك في لجنة التراث العالمي
لمنظمة اليونسـكو ما بين عامي  2015و .2021وهو أسـتاذ الهندسـة المعمارية ( ،)1999والتخطيط

الحضري ( ، )2000ونظرية وتاريخ العمارة والمحافظة على التاريخ ( ،)2009وهو حال ًيــا منتسـب
لجامعة سـراييفو .كما كان يحاضر في أكثر من خمس وثالثين جامعة حول العالم .وكان أيض ًــا رئيس
قسـم الهندسـة المعمارية في مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسلامية في منظمة

وض في لجنة الحفاظ على اآلثار
التعاون اإلسلامي (إرسـيكا) ،في اسـطنبول ( .)2018-1993وهو مف ّ
الوطنية للبوسـنة والهرسـك ( .)2021-2016وقد حصل على جائزة اآلغا خان للعمارة عام  1986لترميم
مدينة موسـتار القديمة ،وكان
ينسـق أنشطة لمدة عشر سـنوات إلعادة تأهيل المدينة نفسها بعد
ّ

تدميرها الكامل في الحرب التي اسـتمرت ما بين عامي  .1995-1992وهو مؤلف أو مؤلف مشـارك
ٍ
مقال ،كما أنه منسق ملف الترشيح لقائمة التراث العالمي
ً
لــثالث وعشرين كتابًــا و اثنين وسبعين
لمنظمة اليونسـكو “لمدينة موستار القديمة” (.)2005

عنوان العرض :اسـتراتيجية صون الفنون والتراث اإلسالمي وتنميتها
الملخّص:

قوي الستخدام كافّة الجهود لتعزيز العمل المشترك بشأن الحفظ والتنمية
نحن بحاجة إلى التزامٍ
ٍّ

المستقبلية ،المادي منها وغير المادي .حيث نشارك الوعي والقلق الشديد بشأن الوضع الحالي
للتراث الثقافي في العالم اإلسالمي ،يوجد الكثير من حقائق العدوان والدّمار ضد التراث بما في
ذلك اآلثار والمواقع
خصوصـا تلك الموجودة في مناطق النزاع .وتبرزأهمية الحاجات للتغلّب على
ً

كثيرمن التحدّيات وفقًـا لخطة عمل تشمل التخطيط والصيانة وحفظ الفنون والتراث اإلسالمي

وتعزيزها؛ لضمان القدرات السياسية والقانونية والمؤسسية بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة.
إن الهدف من هذه الخطة االستراتيجية هو بدء عمليات التنمية من خالل التخطيط والتنفيذ الجيدين

باستخدام موارد طبيعية غنية .ويمثل التراث الثقافي والتاريخي الذي بناه اإلنسان والذي تم إنشاؤه
عبر آالف السنين أساس للتنمية المستقبلية .وينبغي على أنظمة التعليم على جميع المستويات

إدخال المعرفة والوعي في المناهج الدراسية ،فضالً عن توفير برامج التدريب والبحث ،بما في ذلك

برامج الماجستير والدكتوراه في مجال صون التراث الثقافي وحفظه وحمايته بدعم من التكنولوجيا
الرقمية .وال ينبغي أن يقتصر حفظ التراث الثقافي في العالم اإلسالمي على التراث اإلسالمي

فحسب ،بل يجب أن يشمل أيضً ا كل التراث الثقافي الموجود ،مع مراعاة الثقافات الغنية والخلفية
متعددة األعراق .وحفاظًـا على التراث الثقافي وتطويره ،من الضروري تطوير نظام إدارة شامل

لضمان صون الممتلكات على المدى الطويل.
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أنطونيـو أملاغرو غوربيا
أنطونيو ألماغرو مهندس معماري وحاصل على شـهادة الدكتوراه وأسـتاذ باحث متخصص في
العمارة اإلسلامية في مدرسـة غرناطة للدراسـات العربية التابعة للمجلس اإلسباني للبحث

ور نشـاطه المهني في اإلدارة العامـة للفنون الجميلة ،في معهد
العلمـي ،وقد تقاعد مؤخ ًرا .ط ّ

التراث الثقافي في إسـبانيا وفي المدرسـة المذكورة أعاله .ولقد كان ،لسـنوات عديدة ،مندوب

إسـبانيا في الجمعيات العامة وعضو مجلس منظمة إيكروم؛ وكان أيض ًــا مستشـا ًرا لمنظمة
اليونسـكو في
معات المختلفة وترميمها ،وقد عمل
المسـح التصويري وتقييم المعالم والمج ّ
ْ
على تطوير قدر كبير من النشـاط الدولي في هذا المجال .وله باع في تسـليط الضوء على
العمارة اإلسلامية ،في كل من إسـبانيا ودول أخرى في منطقة البحر األبيض المتوسـط.

عنوان العرض :العالم اإلسلامي كمسـاحة لنشر األشكال والمعرفة .بعض األمثلة في
مجال العمارة
الملخّص:

منذ القرن الثامن ،بدأ العالم اإلسلامي بالتوسـع فامت ّد من المحيط األطلسـي إلى نهر السند حيث
ة واسـع ً
غطّى مجموع ً
ة من المناطق والدول التي سـرعان ما أصبحت مترابطة .وعلى الرغم من

التشرذُم المبكّــر لهذه الوحدة السياسية ،ظلّت العالقات التجارية والثقافية التي أقيمت نشطة

للغاية بسـبب حقيقتيْن ال جدال فيهما :لغة مشـتركة ودين مشـترك ،وكالهما كان متشابكان بعمق.
ل معين ٍ
إن وجود أشـكا ٍ
ة وبخاصة تقنيات البناء الفريدة جدًا في األماكن المتباعدة داخل األراضي

ّ
شك فيه والذي
الشاسـعة التي انتشـر من خاللها اإلسلام في القرون األولى ،يُظهر الدو َر الذي ال

لعبه في نشـر المعرفة والمفاهيم الجمالية التي على الرغم من أنّها مأخوذة من سـوابق أخرى
ءا أساس ًيــا من الثقافة اإلسالمية .إن تحليل بعض هذه الحاالت التي ظهرت في األندلس،
أصبحت جز ً

ّ
شـك من الطرف اآلخر لذلك
الطرف الغربي للعالم اإلسلامي في العصور الوسـطى ،والتي تأتي بال

العالـم ،هو تأكيد واضح لهذه الظواهر.
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رشاد بوخش
مــا في
رشـاد بوخش هو رئيس مجلس إدارة جمعية التراث العمراني .وهو يتمتع بخبرة ثالثين عا ً
مجاالت التخطيط والتوجيه واإلدارة واإلشـراف على المشـاريع المعمارية الحديثة وصيانة المباني
التاريخية وتصميم وإدارة المتاحف ومشـاريع تنسـيق الحدائق .وبفضل خلفيته في الهندسـة

المعمارية وحفظ المباني التاريخية ،أشـرف األسـتاذ بوخش على ترميم أكثر من مائتين وخمسـة

عشـر مبنـى تاريخي في دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة .فـاز بالعديد من الجوائز مثل جائزة

أفضل موظف في حكومة دبي  ،1998وجائزة راشـد للتفوق العلمي  ،2002وجائزة بطل االسـتدامة

في دول الخليج  ،2008وجائزة التم ّيــز اإلماراتي لعام  2008في الهندسـة المعمارية ،وجائزة
أفضـل مهنـدس معمـاري للعام في المنطقة العربية مـن منظمة المدن العربية عام  .2010كتب
رشـاد بوخش وأشـرف على أكثر من سـتة وثالثين كتابًا في العمارة والتاريخ والعمارة التقليدية
فـي دبي واإلمارات العربية المتحدة.

عنوان العرض :مسـتقبل الثقافة والفنون في اإلمارات
الملخّص:

ٌ
أصول تاريخية تعود إلى آالف السـنين فـي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومن
للثقافـة والفنون

خلال هذه المداخلة سـيتم التطرق إلى األصول التاريخيـة للثقافة والفنون في اإلمارات ،ويقدّم

تحليلاً للواقع الحالي ولمسـتقبل الثقافة والتراث والفنون في البالد.
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عائشة دمياس
األسـتاذة عائشـة ديماس حاصلة على ماجسـتير في إدارة األعمال ،وعلى درجة البكالوريوس في

الدراسـات الدولية من الجامعة األميركية في الشـارقة .انضمت إلى هيئة متاحف الشـارقة عام

 ،2006وعملت قيّمة بمتحف الشـارقة للحضارة اإلسلامية منذ افتتاحه في عام  2008وحتى شـهر

حزيران /يونيو .2012

اشـتمل عملهـا على رعاية مجموعات المقتنيات في المتحف ،وعلـى تنظيم المعارض والفعاليات،
وعلـى تطويـر التعاون الوطني والدولي ،باإلضافة إلى اإلدارة العامة والتسـيير اليومي للمتحف
بشكل عام.

تشـغل األستاذة عائشة ديماس حال ًيــا منصب مدير الشـؤون التنفيذية في هيئة الشارقة
للمتاحف .وهي تشـارك في التخطيط طويل المدى وفي اإلدارة الشـاملة للخدمات التي تقدّم
لجميع المتاحـف تحت إدارة الخدمات المتحفية.

عنوان العرض :متحف الشـارقة للحضارة اإلسالمية :منصة لحوار األديان
الملخّص:

متحف الشـارقة للحضارة اإلسلامية هو في الواقع المتحف األول والوحيد من نوعه في العالم
الذي يقدّم الحضارة اإلسلامية بأسـلوب متعدّد التخصصات وشامل .إن العروض الدائمة في

المتحف ،والبرمجة والمعارض المؤقتة جميعها لها هدف شـامل لفتح قنوات الحوار بين الثقافات

واألديان واألجيال بطريقة تع ّزز وتدعم مشـاركة المعرفة في المجتمع .وسـوف يقدم هذا العرض
لمحـ ً
ة عامـ ً
ة موجزة عن نهج المتحف من خالل أمثلة من هذه البرامج والمعارض.
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إيفا شوبرت
هي مؤسسـة متحف بال حدود وعقله المدبّــر ورئيسـته؛ كما أنها تحمل تجربة ما يقرب من ثالثين
ن والتراث اإلسلامييْن من خالل البحث والتوثيق وأسـاليب
مــا ( )2021 - 1993في زيادة الوعي بالف ّ
عا ً

العرض المبتكرة .وبين عامي  1993و  ،1995أنشـأت أول شـبك ٍ
ة متوسـطي ٍ
ة لها ،وشاركت في إعداد

إعالن برشـلونة ( .)1995وقد وضع تعليم إيفا شـوبرت كممثلة ومخرجة مسـرحية ()80-1978
األساس
َ
لما أصبح المبدأ التوجيهي لمسـيرتها المهنية :ينبغي أن يرفع السـتار .بعد النجاح الباهر لواحد
من أولى مشـاريع المعارض الدولية للفنون الجميلة ،وهو تعاون إسـباني نمسـاوي بمناسبة

مى “مسار المعرض”.
ورت مفهوم شـكل جديد للمعرض ،وهو ما يسـ ّ
معرض  1992في إشـبيلية ،ط ّ

م نقل المفهوم
وبعد مشـروع تجريبي ناجح أقيم في منطقة تيرول النمسـاوية ( ،)1996-1994ت ّ

والطريقة إلى منطقة البحر األبيض المتوسـط من خالل مسـارات عرض “الفن اإلسلامي في البحر
األبيض المتوسط” .إيفا شوبرت ،التي تؤمن إيمانًــا عميقًــا بالقيم المتعدّدة األطراف ،ولدت في

العاصمة النمسـاوية فيينا وتعيش في روما.

عنوان العرض :متحف بال حدود  -منصة التراث والفن اإلسلامي
الملخّص:

تركت أحداث الحادي عشـر من سـبتمبر أثرا ً كبيرا ً خالل العقدين الماضيين على السياسـة العالمية

وعلى مجاالت أخرى منها الثقافة ،التي تعتبر أداة في بناء السلام .وقد لعبت دول الخليج دورا ً

ديناميكياً فاعالً أدى إلى تسـريع التطور في العالم العربي واإلسلامي في مجاالت الفنون

والتراث .وفي هذا السـياق ،يأتي هذا المؤتمر الهام كمبادرة من دولة اإلمارات العربية المتحدة،
وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

ويمكن النظر إلى التحدي المتمثل في إعادة التفكير في مسـتقبل التراث والفنون اإلسلامية من
ء على تجربة “متحف بال حدود” ،سـيركز البحث على ثالث أولويات:
عدة وجهات مختلفة .وبنا ً
 )1الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالتراث الفني اإلسلامي.
 )2عرض ثقافي يرتكز على الفن اإلسلامي والتراث.

 )3التعاون بين المؤسسـات من مختلف الدول والمناطق العربية  /اإلسلامية من خالل تتنفذ مشـاريع
معارض مشتركة.
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ربـى خالد حممد كنعان
ن اإلسلامي والعمارة في جامعة تورنتو .يركّــز بحثها
البروفيسـور ربى كنعان مؤ ّرخة في الف ّ
ن والفنانين واإلنتاج الف ّني والقانون في السـياقات التاريخية
األساسـي على التقاطعات بين الف ّ

والمعاصرة .تسـتخدم األبحاث الميدانية واألرشـيفية
والنصية في عملها .وقد أجرت أبحاث ًــا في
ّ
عمان وشـرق إفريقيا ومصر وسـوريا .تستكشف أبحاثها
كل من األردن وفلسـطين وتركيا واليمن و ُ

م تغيير فهم الهندسـة المعمارية للمجتمعات اإلسلامية ،وفي بعض األحيان
المعمارية كيف يت ّ

وعة
كيـف يتم تعزيزها من خالل دراسـة المصادر
ّ
النصية الفقهيـة والالهوتية في مجموعة متن ّ
من اللغات بما في ذلك العربية والتركية العثمانية والفارسـية .وهي تقوم حال ًيــا بالبحث وتأليف
كتاب عن رمزية عمارة مسـاجد الجمعة ووظيفتها .تمت ّد خبرتها المهنية إلى عوالم األوسـاط
األكاديميـة والممارسـات المعمارية والمتاحف والتعليـم الف ّني المجتمعي .وبين عامي 2011
وا
مؤسســا لفريق القيادة في متحف اآلغا خان في تورنتو) وترأسـت برامجه
ً
و  2017كانت عض ً

التعليمية والعلمية.

عنوان العرض“ :التشـكيك في استثنائية “الفن اإلسالمي” :التعلّم من فنون الموصل”
الملخّص:

مى بـ “الدولة اإلسلامية” -داعش -مدينة الموصل
بين عامي  2014و  ،2017احتل تنظيم ما يسـ ّ

وعة
التاريخية ود ّ
مــرها .وينعكس الدمار في كل من الخراب والتشتّت للعديد من المجتمعات المتن ّ

مــد للنسيج الحضري والمعالم المعمارية .وتوجد حال ًيــا
في المدينة ،وكذلك التدمير المتع ّ
جهود
منسـقة ومثيرة لإلعجاب السـتعادة تراث الموصل ،وهو ما يتّضح في المشاريع المختلفة
ّ

التي يجري تنفيذها تحت مظلّة مبادرة منظمة اليونسـكو إلحياء روح الموصل مقرونة بالجهود

م
المسـتم ّرة والدؤوبة للعراق إلدراج مدينة الموصل القديمة على قائمة التراث العالمي ،ولم يت ّ
د على األسـئلة التي تتعلق بكيف يتم تمثيل الموصل وتراثها في متاحف العالم.
حتى اآلن الر ّ

ن والتراث اإلسالمي
وتستكشـف هذه الدراسـة المساهمة في إعادة التفكير في مستقبل الف ّ

ن اإلسلامي” ويتيح
ن والعمارة في الموصل سـؤاالً أوسـع حول “الف ّ
وكيف يطرح التمثيل الحالي للف ّ

فرصـة إلعادة التفكير في كيفية إعادة تعريفه.

ن والعمارة في الموصل خالل القرن ْين الثاني عشر والثالث
تستكشف ورقة البحث هذه أيضً ـا الف ّ

وعة التي تعكس الثقافة
عشر كدراسة حالة للخلفيات واألعراق والمعتقدات الدينية الغن ّية والمتن ّ

البصرية والمادية للمدينة .وتوضح كيف أن أنظمة التصنيف االستعمارية ،التي كانت تستن ُد في
و ٍر “استشراقي” عن استثنائية اإلسالم والمسلمين ،تستم ّر في دعم أساليب
الغالب على تص ّ

التمثيل والعرض المختلفة وخصوصـًا في المتاحف.
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عالء الدين حممود
الدكتور عالء الدين محمود وكيل متحف الفن اإلسلامي بالقاهرة للشـئون األثرية وشـئون

الدارسـين ،وكبير باحثين بالمتحف .المشـرف على إدارة البحث العلمى بالمتحف .رئيس قسـم الزجاج
بالمتحـف (2021 -2011م) .المشـاركة في مراجعة المادة العلميـة لكتالوج مقتنيات متحف الفن

اإلسلامي .دكتوراه في اآلثار اإلسلامية ،تخصص دقيق (الفنون اإلسلامية) ،كلية اآلثار ،جامعة

القاهرة- .المشـاركة في المؤتمرات والملتقيات والمعارض العالمية في مجال اآلثار اإلسلامية.
قام بنشـر وإعداد أبحاث علمية في مجال التراث والفنون اإلسلامية.

عنوان العرض :دور المتاحف في ِحفظ التراث (دراسـة حالة لمتحف الفن اإلسلامي بالقاهرة)
الملخّص:

تع ّد المتاحف من المؤسسـات التي يتمثّــل دورها األبرز في صون التراث اإلنسـاني ،أو بعبارة

أخرى ،الحفاظ على المظاهر المادية لإلنسـانية وتفسـيرها .نظ ًرا لهذه األهمية البالغة
للمتاحف؛ اهتمت مختلف الدول على مسـتوى العالم بإنشـائها ،وانتشـر االهتمام بدراسة علوم
المتاحف .يعد متحف الفن اإلسلامي أحد مراكز اإلشـعاع الحضاري والفني للتراث اإلسلامي ليس

فـي مصـر فقط بل على مسـتوى العالم أجمع ،نظ ًرا لما يضمه من كـم كبير من القطع الفنية،
حيـث تربـو عن مائة ألف قطعة ،والتي تميزت باتسـاع الرقعة التـي صنعت فيها من مختلف الدول
التي تنتمي إلى الحضارة اإلسلامية امتدادًا من الهند شـرقًا إلى المغرب واألندلس غربًا ،هذا

فضل عن اتسـاع الفترة الزمنية التي تنسـب إليها والتي تمتد بداية من القرن األول للهجرة حتى
ً

ٍ
تحد كبير بعد انفجار 24
القرن الثالث عشـر للهجرة .لقد واجه متحف الفن اإلسلامي بالقاهرة
ينايـر 2014م .ولـم يتردد محبي الفنون عن دعم هذا المتحف العريق ،فسـارعت جهات كثيرة

منهـا دولـة اإلمارات العربية باإلضافة إلى اليونسـكو بالتعاون مع إيطاليا في إعادة تأهيل

متحـف الفن اإلسلامي ،هذا إلى جانب جهات أخرى .وكان ذلك إيذانًـا بميالد جديد للمتحف على

جا جديدًا في تطوير المتحف ومنظومـة العمل به بحيث يُصبح بحق
كافـة المسـتويات ،واتبـاع نه ً
منارة لحفظ التراث ونشـر المعرفة.
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جوليان هندرسون
يعمل البروفيسـور جوليان هندرسـون أستاذًا متفرغًــا في علم اآلثار بجامعة نوتنغهام منذ

عام  .1999وقد كان مؤخ ًرا أسـتاذ كرسـي “ لي داك سـوم “ لدراسات طريق الحرير في جامعة

نوتنغهام‘ ،نينغبو الصين’  ،وهو حال ًيــا أستاذ زائر هناك وأيض ًــا في جامعة نورث ويست ( شيان).
رئيســا لقسم اآلثــار،
جامعتي أكسفورد وملبورن .وكان
وقد شغل مناصب زائرة أخرى في
ورئيسا
ً
ً
ْ

لكلية العلوم اإلنسـانية في جامعة نوتنغهام .وقد أدار مشـروع صناعة الرقة القديمة .ويدير
حال ًيــا مشـروع طريق الحرير ويشترك في إدارة شـبكة طريق الحرير متعدّدة التخصصات ثالثية

الحرم الجامعي.

عنوان العرض :طرق الحرير والثقافة المادية اإلسلامية
الملخّص

كانت طرق الحرير عبارة عن شبكة معقّــدة من االتصاالت التي تربط غرب آسيا بإفريقيا وشرق آسيا.

وأثناء الخالفة العباسـية وفيما بعد ،ربطت التفاعالت عبر طرق الحرير األوروبية اآلسـيوية غرب آسـيا
بساللة تانغ في شرق آسيا.

وسـوف ينظر هذا البحث في الدور الذي تلعبه دراسـة الثقافة المادّية في رسـم خرائط التفاعالت
مجال بحث ّي ًــا غن ّي ًــا بإمكانيات كبيرة.
ً
عبر طرق الحرير في أوراسيا بوصفه

من خالل التحقيق علميًا في الزجاج والخزف اإلسلامي الموجود على طرق الحرير ،يصبح من
الممكـن تأكيد إثباتهما (.)Henderson et al. 2020

وهذا بدوره يمكن أن يسـاعد في إطالق األفكار تتعلق بالتبادل الثقافي االجتماعي والديني.
وسـوف يتم عرض دراسـات الحالة هنا لتوضيح هذه القضايا والمفاهيم.
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خوسـيه سي كارفاخال لوبيز
الدكتور خوسـيه سـي كارفاخال لوبيز محاضر في علم اآلثار التاريخية بجامعة ليسـتر (المملكة
المتحـدة) منذ عام  .2018وقد حصل على شـهادته الجامعية والدكتوراه في

جامعة غرناطة (إسـبانيا) .ثم حصل على زمالة ماري كوري األوروبية في جامعة شـيفيلد في

المملكـة المتحدة ،وأصبح محاض ًرا في علم اآلثار اإلسلامية فـي كلية لندن الجامعية في دولة

قطر .أما تخصصه كعالم آثــار فهو الفخّــار والثقافة المادية بشكل عام ،في المقام األول في

أيبيريا ،ولكن لديه أيضً ا خبرة في علم اآلثار والمناظر الطبيعية .وهو يركّــز على الدراسـة األثرية

األسـلَمة وفي تفاعل اإلسلام مع الثقافات األخرى .وهو
للثقافة اإلسلامية ،وبخاصة في عملية
ْ

يعمـل فـي البحث عن مناهج تجمع بين النظرية األنثروبولوجية حـول الثقافة المادية والتحليالت
مع التقنيات العلمية.

عنوان العرض“ :اآلثار والتراث اإلسلامي“ :من أبرز مظاهر اإلنسان”
الملخّص:

في هذا العرض ،سيتم البحث في مستقبل التراث اإلسالمي من وجهة نظرعالِم آثا ٍر يركّــز على

الثقافة اليومية .ومن هذا المنظور ،سـيدرس العرض تاريخ علم اآلثار اإلسلامية وانخراطه في

القطع والمباني واألماكن والناس من كافة الطبقات االجتماعية ،وسـوف يقدّم اقتراحات حول

م تطويرها في السـنوات األخيرة.
ء على االتجاهات التي ت ّ
مسـتقبل االنضباط بنا ً
م في
مجال
هو
اإلسلامية
إن علم اآلثار
دراسـي رائع حيث ت ُجرى من خالله مناقشـات رائدة .وسيت ّ
ّ

العرض مناقشة موضوع ْين اثن ْيــن على وجه الخصوص :أوالً ،اللقاء بين علم اآلثار “منزوع األسلمة”،
هــا إلى ح ّد كبير إلى ماضي ما قبل اإلسالم،
ج ً
الذي ال يزال في العديد من البلدان اإلسالمية مو ّ
والتراث اإلسلامي الذي انحصر بالنسـبة للعديد من مواطني الدول اإلسالمية في الفولكلور

والثقافة الشعبية.

م تسـليط الضوء عليه فهو المسـاهمة الفريدة التي يمكن لعلماء
أما النقاش الثاني الذي سـيت ّ

اآلثار المسـلمين القيام بها للتغلّب على وجهات نظر االستشـراق والتأكيد على القيمة العالمية
للتاريخ اإلسلامي .وبعد كل شـيء ،على ح ّد تعبير وينفريد كانتويل سـميث“ :على مدى القرن
الرابع عشر كان اإلسالم أحد الطرق البارزة لكون اإلنسان إنسانـًـا”.
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