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 الملخص:

الفن هو مرآة المجتمع و السبٌل للتعرف على مدى تقدمه و من هنا ٌعتبر الفن اإلسبلمى سجآل إلبداع أمة. و مقومآ هامآ 

من مقومات هوٌتها الحضارٌة و روحها الفنٌة  التى تفردت بها بٌن الحضارات كما انه ٌعبر عن عبقرٌة فنانٌه و تفانٌهم و 

اإلسبلمى بدوره فى بناء شخصٌة فنٌة متمٌزة للمجتمع فكان لهذا دورآ عظٌمآ ٌدل  مدى إخبلصهم لفنهم . و قد ساهم الفن

المنازل و الجدارٌات على تقدم هذه الحضارة و مهارة فنانٌها و علمائها عبر العصور المختلفة و تمثل ذلك فى المساجد و 

معانٌها و رموزها و دلبلتها اللونٌة و هى حٌث إن الفنون اإلسبلمٌة هى فنون متآصلة فى وجدان اإلنسان ب.....و القباب

 باقٌة و مستمره ألنها مؤخوذة من دٌننا الكرٌم و هى قابلة للتعاٌش مع المستجدات الحدٌثة فى الفن و العمارة .

 مشكلة البحث 

األصالة و بها الفنون اإلسبلمٌة مع روح الفنون الحدٌثة فى إطار تحقٌق التوافق بٌن  تتعاٌشالبحث عن صٌغة مستقبلٌة 

 اإلبداع . من خبلل تحقٌق خطاب حضارى قائم على أسس فنٌة مستقاة من روح تراثنا .

 أهداف البحث 

كانت العمارة االسبلمٌة تتوافق مع ثقافة األنسان و إحتٌاجتها و بالتالى جاءت لتلبى حاجته و منسجمة مع تقالٌده و  -

 العمارة و األصالة فٌها .أفكاره لذلك وجب على الفنانٌن الحفاظ على روح 

 

عدم اإلنجذاب لتقلٌد الغرب و التمسك بحضارتنا المختلفة فنحن مجتمع ٌزخر بالعدٌد من الحضارات كالفرعونٌة و  -

 القبطٌة و اإلسبلمٌة فٌجب علٌنا التمسك بهوٌتنا و الحفاظ علٌها .

  من فنوننا و تراثنا و انتشرت فى شتى بقاع  العالم . إظهار أمثلة مختلفة حدٌثه لنماذج أعمال فنٌة إستقت روحها و فكرها-

Research summary: 
Art is the reflection of society status and the path to recognize its progress, therefore Islamic art is 

considered the record of nation creativity and basis for nation’s unique civilization identity among 

other civilizations.  

Art expresses the artists’s genius and their sincerity to their work. Islamic art played an important role 

in building a distinctive society personality led to the progress of civilizations and skills of artists 

appear in building mosques, houses, murals and domes.  

Islamic arts remain and ongoing because they are inspired by our precious religion, coexist and match 

with the recent updates of art and architecture. 
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Research issue:  

Seeking the future form which Islamic art coexists and matches with the spirits of modern arts to 

achieve the harmony between authenticity and creativity through a civilized message based on artistic 

rules inspired by our heritage 

Research targets: 
- Islamic architecture matched with the human culture and with the human needs, therefore met the 

human demands and being harmonious with traditions and thoughts. This is why artists have to 

maintain the spirit of architecture and its legacy. 

-Non attraction to imitate the west and stick to our civilization.  Our society has varied civilizations 

such as pharonic, Coptic and Islamic civilizations. We have to stick by our identity and maintain it. 

-showing different modern samples of artworks inspired by our art and heritage and spread all 

over the world. 

 منهج البحث

 سوف ٌتبع البحث المنهج الوصفى و التحلٌلً

 إستعراض لبعض النماذج الحدٌثة التى أظهرت روح الجمالٌات الفنٌة االسبلمٌة و تمسكت بها

 تساؤالت البحث 

 و تكمن مشكلة البحث فى التساإل التالى 

و تطبٌقها و اإلستفادة منها فى مواكبة الفنون الحدٌثة بروح جدٌدة  ما مدى إمكانٌة اإلستفادة من جمالٌات الفنون اإلسبلمٌة

 معاصرة ؟

 حدود البحث

 ٌتحدد البحث فى دراسة مبادىء الفنون اإلسبلمٌة من منظور تارٌخى و تطبٌقها فى مجال التصمٌم الفنى الحدٌث

التصمٌمٌة من التراث و تتحقق فى أعمالهم  و عرض نماذج من األعمال الفنٌة المعمارٌة الحدٌثة لفنانٌن إستلهموا أفكارهم

 روح الفنون اإلسبلمٌة كمدخل لتحقٌق الهوٌة الفنٌة

 محاور البحث

 الفنون اإلسبلمٌة و دورها قدٌمآ و حدٌثآ

رصد الدور التارٌخى للعمارة اإلسبلمٌة و إظهار أمثله لنماذج حدٌثة إستقت روحها من الفنون اإلسبلمٌة فى شتى بقاع 

 العالم

 مقدمهال

ان الفن هو المشكاة التى تنٌر للمجتمع الطرٌق و تقصٌة عن االرهاب و التطرف و العنصرٌة كما أنه ٌضٌف الى المجتمع 

 لمسات من الجمال و أنسام من روح الطبٌعة الصادقة . 

العمارة مصر فى الستٌنات و أطلع على  Frank Lloyd Wrightفراند لوٌد راٌت عندما زار المعمارى الكبٌر 

اإلسبلمٌة و بخاصة مدرسة السلطان حسن و قال جملتة المشهورة " كٌف تملكون كل هذا و تقلدون العمارة الغربٌة 

 الشاذة"
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ٌّة الشهٌرة  ، وٌوصف بأنه درة العمارة اإلسالمٌة بالشرق، كما ٌعد أكثر آثار بالقاهرةمسجد ومدرسة السلطان حسن و هو أحد المساجد األثر

خالل الفترة من  حسن بن الناصر محمد بن قالوونالقاهرة تناسقاً وانسجاماً، وٌمثل مرحلة نضوج العمارة المملوكٌة. أنشأه السلطان 

( 1) لمصر.  الممالٌك البحرٌةخالل حقبة حكم  م1363/هـ764إلى  م1356/هـ757
1

 

 

و ٌرجع ذلك إلى أهمٌة العمارة اإلسبلمٌة و جمالٌاتها و التى أشاد بها الفنانٌن فى الغرب و قامت األبحاث و الدرسات   

فى جمٌع دور العمارة شرقآ و غربآ . لقد قامت الحضارة اإلسبلمٌة على أسس و مبادئ هامة مثل الخصوصٌة و الستر و 

ع الطبٌعة و استخدمت من خاماتها فجاءت التصامٌم مبتكرة متكٌفة مع البٌئة الروحانٌة و استغلت المساحات و استدامت م

 تهتم بالتهوٌة و اإلضاءة الجٌدة لكل األماكن و أهتمت بالواجهات و األفنٌة.

فالفن اإلسبلمى هو فن قائم على أساس التوحٌد .  و ٌعتمد الفن اإلسبلمى على الطبٌعة و ٌستقى منها مفرداتة و تراكٌبة 

كما أنه ٌعتمد على إظهار المشاعر و األحاسٌس للفنان المبدع و ذلك من خبلل التراكٌب و األلوان و قد تطور الفن 

 أخذ فى التمٌٌز و التقدم بداٌة من العصر األموى : اإلسبلمى عبر الحقبات التارٌخٌة و تجلى و 

حٌث ظهرت بوادر الفن اإلسبلمى مع ظهور الدولة األموٌة فى دمشق و مع مرور الزمن تطور الفن اإلسبلمى و ظهر 

 فى بغداد الطراز العباسى و فى تركٌا الطراز العثمانى و فى مصر الطراز الفاطمى و المملوكى و فى فارس ظهر الطراز

 الفارسى ..... .

إذا تتبعنا الطرز السابقة فنبلحظ تؤثرها بما سبقها من الحضارات عن طرٌق اإلحتكاك و دراسة األسالٌب الفنٌة ثم سرعان 

 ما ٌصبح لهذه الحضارة طابعها الممٌز المختلف طبقآ للبٌئة المحٌطة و الظروف الفكرٌة و الحضارٌة فى ذلك التوقٌت.

ة ثم مزج هذا التآثٌر مع العقٌدة و روح الدٌن و المعتقدات فجاء هذا المزج ٌتماشى مع روح الدٌن و فى الحضارة اإلسبلمٌ

. إن التطور الحضارى الذى تشهده الفنون الٌوم ٌجعل أمامنا تحدٌات ال ٌمكن أن ندركها إال باإلجتهاد و اإلخبلص و ذلك 

لفنون اإلسبلمٌة إلى مواكبة الفنون الحدٌثه من خبلل مزج من خبلل نماذج و أطر فنٌة حدٌثة تعود بالموروث الحضارى ل

األسس و القٌم الفنٌة للفن اإلسبلمى مع روح الفنون الحدٌثة مع الحفاظ على الهوٌة وروحها و ذلك من خبلل التعرف على 

بح مجرد زخارف هذه األسس و جمالٌتها ثم كٌفٌة إستخدامها على الوجه األمثل من قبل الفنانٌن و المعمارٌٌن فبل تص

تجمل واجهة  أو عمارة و لكن تصبح روح تشتعل لتمؤل المكان بمكنون روحانٌات هذا الفن العظٌم . و لقد إشتملت 

الحضارة اإلسبلمٌة فى بداٌة نشؤها على تطور ثقافى و علمى مختلف فى شتى المجاالت كالطب و الهندسة و الفنون و 

 االدب و الشعر و غٌرها .

 

 

 

                                           
1 http://egypt-d.com/?p=14581 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/757%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1356
https://ar.wikipedia.org/wiki/1356
https://ar.wikipedia.org/wiki/764%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1363
https://ar.wikipedia.org/wiki/1363
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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2

تكٌة وسبٌل "السلطان محمود خان" من اآلثار اإلسالمٌة التً ترجع للعصر  (  2)شكل  

العثمانً، وٌقعان بشارع "بورسعٌد"، أو شارع الخلٌج المصرى سابًقا، وأنشأه السلطان محمود 

بن مصطفى خان، أحد سالطٌن الدولة العثمانٌة و هى من أعمال للفنانٌن المستشرقٌن للتعبٌر 

هـ،  1164اإلسالمٌه و المشربٌات و الزخارف وٌرجع تارٌخ األثر لعام عن جمالٌات الحضاره 

 م 1750و

 

 

 

لقد أهتمت الحضارة اإلسبلمٌة باإلنسان و ركزت على حٌاته و نجاحه الذى أسس هذه الحٌاة و ذلك تماشٌآ مع روح و

 .  3ون عن المنكر ((القرآن إذ قال سبحانه و تعالى )) كنتم خٌر أمة أخرجت للناس تآمرون بالمعروف و تنه

و لقد تتابعت الفتوحات اإلسبلمٌة منذ الخلفاء الراشدون حٌث إتسعت رقعة الدولة اإلسبلمٌة و أنتشرت فى شتى بقاع العالم 

. حٌث عمت عولمة الحضارة اإلسبلمٌة و انتشرت معها اللغة العربٌة و العادات و التقالٌد و الفنون ووصلت هذه المرحلة 

 خبلل العهد األموى . أشد توهجها من

و العولمة هى توسٌع دائرة الشىء لٌشمل الكل أو العالم ، أى أن العولمة هى انتشار لفكر جماعة معٌنة إلى العالم كله . و 

منذ بداٌة الحضارة اإلسبلمٌة و أنتشار الدٌن حدث اللقاء الحضارى و الثقافى بٌنها و بٌن الحضارات األخرى حٌث كان 

ائل ٌهتمون بعلوم و ثقافات و فنون هذه األمم و تمكنوا من تفهمها بصورة كبٌرة و فهم  مكنوناتها و المسلمون األو

مزجوها مع حضارتهم و مفرداتهم لبناء حضارة مزدهرة و عظٌمة قائمة على اإلطبلع على العدٌد من مختلف الثقافات و 

شتى بقاع اآلرض مع اإلحتفاظ بروح الدٌن الحضارات فجاءت عولمة الحضارة اإلسبلمٌة قوٌة فانتشرت و عمت 

قلعة سامٌزانو فً إٌطالٌا شكل  اإلسبلمى و قد أحدثت تآثٌرآ كبٌرآ على الحضارة األوربٌة و من أبرز األمثلة على ذلك

(3) 

و قد أستمر اإلزدهار وصوآل إلى الحضارة العثمانٌة ثم تدهورت الدولة العثمانٌة و ذلك مرورآ باستعمار الدول األوربٌة و 

 الغربٌة للدول اإلسبلمٌة و القضاء على حضارتها و مظاهر و جمالٌات هذه الحضارة داخل الدول    

لمٌبلد حتى وقتنا الحاضر و تتمٌز الفنون اإلسبلمٌة بغنى و حدٌثآ بدأت مظاهر النهضة مع بداٌة القرن التاسع عشر ل

مفرداتها و إهتمامها بالنواحى المتعلقة بالحٌاة فمن هذه المفردات الجمالٌة القباب و المآذن و األروقة و القبوات و العقود 

ورآ كبٌرآ فٌها لزخرفة والمقرنصات و األقواس و المحارٌب و الفراغات الداخلٌة المكشوفة و كان للكتابة و الحروف د

 المبانى و األبنٌة 

                                           
2 https://i.pinimg.com/originals/ff/ba/47/ffba476cbf3dd03e048b0e62bc23e050.jpg 

 661المرآى الكرٗن :آل عوراى  - 3
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(  3شكل )  من تأثٌر الفن المعماري اإلسالمً فً أوروبا ؛ قلعة سامٌزانو فً مدٌنة فلورنسا اإلٌطالٌة
4

 

 

و قد أعتمد الفن األسبلمى على التجرٌد و الرمزٌة و اهتم الفنان المسلم بروح المساوة بٌن األفراد مثال لذلك األربٌسك 

كما ظهرت الذى أعتمد على الفرد كجزء فنجد القطعة الصغٌرة هى الوحدة للتصمٌم الكامل و هكذا إلى عالم ال نهاٌة له . 

ق إستخدام المربع و الدائرة فالمربع ٌمثل العبلقة بٌن العناصر األربعة المكونة الرمزٌة فى الفنون اإلسبلمٌة عن طرٌ

 الماء " . –التراب  -النار –للطبٌعة " الهواء 

و قد شاع أستخدام الزجاج المعشق و الرصاص و الجبس و من أشهر األمثلة الجامع األموى بدمشق و جامع أحمد ابن 

 طولون و جامع عمر ابن العاص 

 

 5(  4شكل ) فً مصر بعد فتحها )القاهرة( المسلمونالتً أسسها  الفسطاطبنً فً مدٌنة  عمرو بن العاصع جام

                                           
4 https://twitter.com/WorldArt_/status/795581794238210048 

5 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/جبهع_عورّ_بي_العبص_Mosque_of_Amr_ibn_al-Aas.jp 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
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( 5شكل )  دقة وصنعة رائعتٌنجانب من فسٌفساء الجامع األموي بدمشق، حٌث تختلط األشكال الهندسٌة مع رسوم نباتٌة فً 

6
 

 

 .التصمٌم الداخلىو قد أنتشرت هذه الفنون و شاعت حالٌآ فى 

وقد ذكر فً كتاب "كٌف صنع اإلسبلم العالم الحدٌث" للكاتب مارك غراهام )لقد منح المسلمون الغرب المسٌحً علومهم 

الرٌاضٌات وهم الذٌن أخرجو أوروبا من العصور وطبهم وموسٌقاهم وغذاءهم ومبلبسهم ِوشعرهم وفلسفتهم وعلوم 

 (7)المظلمة إلً التنوٌر(.

لقد اهتم الفنانون العرب المسلمون بالفنون التشكٌلٌة للدول التً تكونت منها إمبراطورٌة اإلسبلم وتكون لكل إقلٌم خضع 

ة وروحٌة نابضة من صفاء النفس للحكم اإلسبلمً روح فنٌة مستقلة ومتمٌزة حٌث أضاف لها الفنان المسلم أسالٌب فنٌ

 والتعالٌم السمحة الراقٌة.

وقد نتج عن هذا اإلمتزاج فنون جدٌدة ذات أسالٌب مختلفة ، وقد امتدت الفنون فً عهد بنً أمٌة فشملت شمال الهند شرقاً 

أفكارهم وفنونهم  وحدود الصٌن مع أسبانٌا غرباً لذلك أخذ األموٌون فنون هذه الدول وأفرغوها فً قوالب متجانسة مع

 فظهر الفن اإلسبلمً راقٌاً متفرداً.

 وتتمٌز الفنون اإلسالمٌة بعدة نقاط :

 الوحدة والتنوع -1

والفنان إعتمد هنا علً الوحدة الزخرفٌة والتً عن طرٌقها كَون الشكل العام وكان حرٌصاً علً فكرة التنوع مثل تكرار 

أشكال وخامات مختلفة ومثال ذلك جامع  أحمد بن طولون والذي ٌحتوي الوحدة الزخرفٌة داخل المسجد ولكن بؤحجام و

 علً مئة وثمانٌة وعشرٌن نافذة جصٌة وكل نافذة لها تصمٌمها الدقٌق المختلف عن األخرٌات

 إنه اإلرتباط بروح اإلسبلم 

 
المئذنه التى بنٌت مماثله لمئذنة مسجد سامراء فى جامع  أحمد بن طولون بالقاهره بنى فى عهد الدولة الطولونٌة و له طراز فرٌد و بخاصة 

و ٌعتبر من أهم و أقدم المساجد المصرٌة حٌث ٌعتبر   و المسجد باقً على حالتة األصلٌة بشكل كامل مع بعض اإلضافات المملوكٌة العراق
زوال مدٌنة العسكر التى كانت تشغل  وجامع العسكر، والذى زال مع ثالث مسجد بنى فى مصر بعد مسجد عمرو ابن العاص و مسجد العسكر

 ( 6شكل )  حى زٌن العابدٌن

                                           
6 http://www.maaber.org/issue_november10/art1.htm 

 62ص - 2161ُ٘ئَ ابْ ظبٔ -وَ خبلذ عبذ هللاترج-هبرن غراُبم -ك٘ف صٌع اإلسالم العبلن الحذٗث 7
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 التجرٌد واإلٌقاع  -2

والفنان هنا ٌسعً إلً إستخبلص المفهوم أو الفكرة من غٌر أن ٌفقد العمل الفنً قٌمته التصوٌرٌة فهو ال ٌحاكً الطبٌعة 

 نٌة جدٌدة تتفق مع روحه وإحساسه .لكنه ٌتعامل مع مشاعره وفكره لذلك عمد الفنان إلً إستنباط أسالٌب ف

فالفن اإلسبلمً هو فن تجرٌدي ٌحاكً جوهر الطبٌعة من خبلل دالالت خطٌة وهندسٌة تعكس عظمة الخالق "وبهذا 

تتحول المادة إلً إرتجاجات ضوئٌة تنشرها فً الفضاء التشكٌلً المعماري عناصر التؤلٌف علً إختبلفها : األشكال 

النتوءات المثقوبة التً ٌخترقها النور ,المقرنصات,الفسٌفساء المصنوعة من الخزف المطلً واأللوان  التجرٌدٌة والهندسٌة

 8المعبرة عن المضمون الداخلً للضوء وعن طبٌعتة الحقٌقٌة العاكسة لمختلف الظواهر البصرٌة "
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .9( 7شكل )  روعة التصمٌم فً مسجد المدٌنة التعلٌمٌة فً قطر

 الزخرفة -3

و قد أهتم الفنان المسلم بدراسه الزخارف الهندسٌه من حٌث التكوٌنات و الخطوط و اللون و كان ٌعتمد على دور الضوء 

و الظل فى كثٌر من أعماله الفنٌه و تعددت أنواع الزخارف فمنها الهندسٌة و النباتٌة و الخطٌة و عناصر زخرفٌة مشتقة 

ٌوانات فى زخارفهم و كانوا ٌهتمون بصفة عامة بملء الفراغات بااْلشكال و األلوان و من الكائنات الحٌة كاستخدام الح

الزخارف و لقد كان الفنان المسلم ٌفضل اإلبتعاد عن المحاكاة و التقلٌد للكائنات الحٌة لذلك فقد إستخدم الزخارف النباتٌة و 

قد أهتم الغرب بهذه الزخارف و قاموا بدراستها و  الزخارف الهندسٌة و تجلى ذلك فى األطباق النجمٌة مع التكرار و

 غوستاف كلٌمت Gustav Klimt. التآثر بها مثل لٌوناردوا دافنشى  الذى قام بدراسة الزخارف اإلسبلمٌة و

و تعتبر الخطوط من أهم المٌادٌن التى تمٌز فٌه الفنان المسلم . حٌث ابتكر طرزآ مختلفة للكتابة و طوعها لتخضع لفكرة 

    تصمٌم من خبلل استخدامها كعنصرآ زخرفٌآ ٌمتلىء بالحركة و الجمال من خبلل الخطوط المنحنٌة  ال

10
              

مسجد ناصر الملك شٌراز اٌران  ( 9) شكل
11
 مسجد فاطمه اٌران( 8) شكل                            تصمٌم للقبه من الداخل 

                                           
 262ص  6991هحوْد أهِر : الت٘برات الفٌَ٘ الوعبصرٍ ، الطبعَ األّلٔ  - 8

9 https://twitter.com/WorldArt_/status/795581794238210048 

10 https://www.tasmeemme.com/blog/69/ اإلسالهٖ-الوعوبرٕ-الفي-رّعة  
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 الهوٌة المعمارٌة  -4
الئلسبلمً فن فرٌد من نوعه فله طابعه الخاص الذي ٌمٌزه فعندما تفتح كتاباً للمدارس الفنٌة والحضارات المختلفة سهل علً إن الفن 

الفكر والمنظور الممٌز لهذا الفن(  كلها -التصمٌم –المتلقً قول هذا العمل ٌنتمً إلً الحضارة اإلسبلمٌة وذلك لعدة أسباب )اللون 

ه الحضارة التً حافظت عل البٌئة منذ مئات السنٌن فاستخدمت المواد المستدامة التً تتوافق مع البٌئة من عناصر متعددة تمٌز هذ

طوب لبن إلً اإلهتمام باإلضاءة الطبٌعٌة والتهوٌة الجٌدة عن طرٌق المشربٌات ومبلقف الهواء والخصوصٌة والمحافظة علً حرمة 

للمسكن والتً امتازت بجمالٌات عدٌدة فالمشربٌات جاءت لتغطً  الشبابٌك وتقوم بعدة المنازل وهً أهم ما ٌمٌز العمارة اإلسبلمٌة 

 أدوار منها اإلضاءة الساحرة الهادئة والتهوٌة والنظر إلً الخارج عن طرٌق فتحة ال تظهر من بداخل الشباك وٌنظر منه.

العصر الحدٌث هى الصورة الصادقة و  وقد " كانت العمارة فى مختلف عصور التارٌخ ، من عصر قدماء المصرٌٌن إلى

الثقافه و التقدم العلمى و الفنى و الصناعى و  حٌث أن"( 12التعبٌر الرقٌق لحضارة اإلنسان و تطوره و رقٌه " )

التكنولوجى لن تقف عند حد و العماره ما هى إال مرأه تنعكس علٌها مجموعه من المتوازٌات التى تسٌر جنبآ إلى جنب 

لقد تمٌزت العمارة اإلسبلمٌة ( 13لشعب و مدٌنته تلك المتوازٌات التى تمثل فٌما ٌعبر عنه بطابع الشعب " )مكونه ثقافه ا

بغنى مفرداتها المعمارٌة، واهتمامها بالنواحً الحٌاتٌة جمٌعها، فظهرت المبانً الدٌنٌة و األبنٌه المدنٌه الخاصة بالقصور 

التً  إنها الحضارة اإلسبلمٌةمه . و قد تمٌزت العمارة اإلسبلمٌه بغنى مفرداتها  و المنازل و األبنٌه العامه و الحدائق العا

 عنت بكل ما ٌخص اإلنسان وتعمل علً جعل حٌاته أفضل وأجمل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adrien Dauzats شارع فى القاهره القدٌمه للفنان
14
  

 ( 10الفتحات المعمارٌه شكل ) و أهتم الفنان هنا بإبراز دور جمالٌات المشربٌات و 

                                                                                                                                    
11 http://bayyraq.s3.amazonaws.com/2015/03/420-650x650-5-cache.jpg 

 69، ص  21166المبُرٍ  –تْف٘ك أحوذ عبذ الجْاد : تبرٗخ العوبرٍ الحذٗثَ فٔ المرى العشرٗي , الجسء الرابع , هكتبَ األًجلْ الوصرَٗ  12

 6، ص   2166المبُرٍ  –األًجلْ الوصرَٗ  تْف٘ك أحوذ عبذ الجْاد : تبرٗخ العوبرٍ الحذٗثَ فٔ المرى العشرٗي , الجسء الرابع , هكتبَ 13

14 https://www.pinterest.com/pin/499407046149831977/ 
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15

 (11شكل) الزخرفة اإلسالمٌة الخارجٌة لمسجد قّبة الصخرة التً أضافها السلطان سلٌمان القانونً

 
إن الفن اإلسبلمً له دور حٌاتً فهو من أجل الحٌاة ولٌس من أجل ان ٌعلق فً متحف فقط . كان الفنان ٌتفنن فً اتقانه  

 16لعمله فقد حث اإلسبلم علً العمل واإلخبلص فٌه فً الحدٌث الشرٌف "إن هللا ٌحب إذا عمل أحدكم عمبلً أن ٌتقنه"

ٌبِحبلا اْلَجَماَل((وذلك ألن هللا كما قال الرسول الكرٌم صلً هللا َ َجِمٌُل  فالفنان دائماً مبدعاً وملهماً  17 علٌه وسلم  )) إِنلا هللالا

بتعالٌم تثري حٌاته وروحه الفنٌة. أن الفن اإلسبلمً "هو الفن الذي ٌرسم صورة الوجود من زاوٌة التصور اإلسبلمً لهذا 

من خبلل تصور اإلسبلم للكون والحٌاة واإلنسان ، هو الفن الذي الوجود ، هو التعبٌر الجمٌل عن الكون والحٌاة واإلنسان 

ٌهٌئ  اللقاء الكامل بٌن الجمال والحق ، فالجمال حقٌقة فً هذا الكون والحق هو ذروة الجمال ومن هنا ٌلتقٌان فً القمة 

عالم فوصلت إلً األندلس (  و عندما جاءت الحضارة اإلسبلمٌة عمت عولمتها ال18التً تلتقً عندها كل حقائق الوجود " )

وببلد فارس وشبه الحزٌرة وشمال أفرٌقٌا وبخاصة مصر وغٌرها والتً دخلها اإلسبلم لٌنشر فٌها األمان والمحبة وروح 

 التسامح والترابط 

من هذه السماحة والمحبة جاءت الفنون اإلسبلمٌة للتعاٌش مع الحضارات التً دخلت أراضٌها فامتزجت وأخرجت فنوناً 

محبة وبهجة وصفاءاً عن طرٌق اللون والتصمٌم وتطبٌقه علً العناصر الفنٌة المختلفة . حٌث إن "لكل فنان صادق  تشع

موقف من الكون والحٌاة أراد أم لم ٌرد موقفه تحدده طرٌقة تصوره لهذا الكون وارتباطاتة وطرٌقة تفاعله مع الحٌاة 

األشٌاء مثل الشبابٌك وفتحات األوانً الفخارٌة التً قام بحفرها علً و من هنا اهتم الفنان المسلم بؤدق   19واألحداث."

أشكال مختلفة واآلنٌة والسٌرامٌك والحوائط والواجهات واألرضٌات مما خلق له طابعاً فرٌداً فالفنان لم ٌكن مجرد اداة 

لٌخرج لنا مزٌجاً من السعادة  ناقلة ولكن كان ٌؤخذ كل المفردات المحٌطة به وٌمزجها مع روحه وحبه وشغفه بهذا الدٌن

 الفنٌة التً تقربنا إلً هللا عن طرٌق جمالٌات وكتابات آلٌات قرآنٌة.

 

                                           
15 https://twitter.com/WorldArt_/status/690549825075613698 

 صح٘ح البخبرٓ 16

 صح٘ح البخبرٓ 17

 1ص 6926هٌِج الفي اإلسالهٔ ،هحوذ لطب ، دار الشرّق ،  18

 1ص 6926اإلسالهٔ ، دار الشرّق ، هٌِج الفي  هحوذ لطب ، 19
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ٌظهر لنا هنا أهمٌه دور الخطوط اإلسالمٌه و جمالٌاتها فى الكتابه على األنٌه الزجاجٌه 

20
 

 ( 12العصر المملوكى القرن الرابع عشر ، مصر شكل ) 

  

فالفن اإلسبلمى هو فن تعبٌرى روحانى مرتبط بالدٌن و "إذا ادركنا أن الفن هو محاولة البشر تصوٌر حقائق الوجود  

وانعكاسها فً نفوسهم فً صورة موحٌة جمٌلة وأن مكان الفن والفنان ٌتحدد بمدي المساحة التً تشملها الحقٌقة التً ٌشٌر 

كون إذا أدركنا ذلك فقد أدركنا فً ذات الوقت أن الفن الذي ٌنبثق عن التصوٌر إلٌها العمل الفنً أو ٌرمز لها من كٌان ال

 21اإلسبلمً للكون والحٌاة واإلنسان هو أرفع فن تستطٌع أن تنتجه البشرٌة." 

 

 نماذج من الفنون اإلسالمٌة الحدٌثة ومن أهمها :

 

( 13) شكل
22

 متحف الفن اإلسالمً )الدوحة(

 

 Ieoh Ming    Pei أي إم بً بالدوحه وقد صممه المهندس المعماري األمرٌكً من أصل صٌنًمتحف الفن اإلسبلمً 

وهو الذي صمم الهرم الزجاجً أمام متحف اللوفر وقد أستلهم تصمٌم المتحف من قبة نافورة الوضوء لمسجد أحمد بن 

 فنون وكٌفٌة مزجها مع الفنون الحدٌثة.طولون بالقاهرة وأخذ منها روح التصمٌم للمتحف وهذا نموذج علً كٌفٌة رإٌة ال

                                           
20 https://www.pinterest.com/pin/530298924849684174/ 

 66هحوذ لطب :الورجع السببك ص  21

22 https://ar.wikipedia.org/wiki/)هتحف_الفي_اإلسالهٖ_)الذّحة#/media/File:Museum_of_Islamic_arts_SOP.jpg 



 ثانًالجزء ال –عشر  ثانًالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

161 

 
23

 شكل قصر األمٌرة سمٌحة كامل بالقاهرة و هو تحفة معمارٌة إسالمٌة تبرز جمال و براعة الزخارف مع الوحدات المستخدمة فى الواجهة

(14) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(15) شكل مسجد "قول شرٌف" فً كازان | روسٌا ٌمثل طرازاً معمارٌاً متمٌزاً وتحفة جمالٌة
 24

 
 

 

 
25

  (16) شكل روعة التصمٌم فً مسجد المدٌنة التعلٌمٌة فً قطر(                 17) شكل مدٌنة كواالترٌنجانو, مالٌزٌا -مسجد الكرٌستال 

 

إن الذي نحتاج إلٌه اآلن هو اإلبداع ولٌس التكرار والتقلٌد وذلك من خبلل رإٌة فنٌة خاصة بنا . حٌث إن مسؤلة التراث 

فً ثقافتنا المعاصرة مكاناً بارزاً "وتصاعد اإلهتمام بها سعٌاً إلً تلمس معالم تراثنا األساسٌة وإدراك ما ٌتضمنه  إحتلت

من قٌم أسهمت إسهاماً كبٌراً فً عملٌة التطور الحضاري . ومن البدٌهً أن تهتم جمٌع الشعوب بتراثها وأن تبحث فً 

 26من إستمرار لها " ماضٌها عن جذور ثقافتها الراهنة بما تمثله

  

                                           
23 http://egypt-d.com/?p=4567 

24 https://twitter.com/WorldArt_/status/832535053989199874 

http://www.maaber.org/issue_november10/art1.htm 

25 http://dawaelgafilin.blogspot.ae/2014/07/blog-post_4.html 

 691ص  6991هحوْد أهِر : الت٘برات الفٌَ٘ الوعبصرٍ ، الطبعَ األّلٔ ،  26
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 (18مسجد كولونٌا الكبٌر فً ألمانٌا...تسامح دٌنً: تصمٌم هندسً غربً ألمانً على الطراز اإلسالمً العثمانً شكل )27

 
المانً -مسجد شواتزنجر 

28
 (19شكل ) 

 روح الفنون الحدٌثه و جمالٌات الفن اإلسالمىو نالحظ هنا جمالٌات التصمٌم و استخدام اللون الذهبى لٌببرز جمالٌات الزخارف الفنٌه مع مزج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مسجد الشٌخ زاٌد بابو ظبى تحفه معمارٌه مع روح الفن الحدٌث
29
 (20) شكل 

 اإلسالمىو نالحظ هنا جمالٌات التصمٌم و استخدام اللون الذهبى لٌببرز جمالٌات الزخارف الفنٌه مع مزج روح الفنون الحدٌثه و جمالٌات الفن 

                                           
27 https://ar.qantara.de/content/اإلسالهٖ-الطراز-علٔ-ألوبًٖ-غربٖ-ٌُذسٖ-تصو٘ن-دٌٖٗ-ألوبً٘بتسبهح-فٖ-الكب٘ر-كْلًْ٘ب-هسجذ 

28 http://dawaelgafilin.blogspot.ae/2014/07/blog-post_4.html 

29 

https://islamstory.com/ar/artical/3407790/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9 
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 التوصٌات والنتائج

 

o  ٌجب أال ٌتم فقط تؤهٌل الفنانٌن والطبلب لفهم أسرار الفنون اإلسبلمٌة بل ٌجب تؤهٌل الناس جمٌعاً لفهم هذه األسرار

 عن طرٌق العمارة والمعارض والبرامج والمراكز التً تدرس هذه الفنون الرفٌعة 

o  ًٌصبحوا أكثر تقدٌراً وفهماً وٌقبلون علً إنشاء عمارة حدٌثة بروح توعٌة المواطنٌن بؤهمٌة العمارة اإلسبلمٌة حت

 الفنون اإلسبلمٌة .

o  إعداد الفنانٌن المحبٌن للفن اإلسبلمً وذلك عن دراسة وقناعة ورغبة للنهوض به ولٌس فقط مجرد إثارة للعواطف

 والمشاعر الوطنٌة .

o طبلب المدارس والجامعات وعرض أهم مزاٌاها  نشر ثقافة الفنون اإلسبلمٌة فً المناهج الدراسٌة لٌعرفها

 وخصائصها واألعمال الفرٌدة فٌها .

o . تنظٌم مإتمرات و معارض بشكل ٌغطً كافة طبقات المجتمع 

o ٌجب اإلهتمام بالمواقع اإللكترونٌة التى تقوم بنشر و إظهار الحضارة اإلسبلمٌة باللغات المختلفة 

o  ٌجب أن تتوافر الخبرة الفنٌة العالٌة المطلعة على كل ما هو جدٌد فى الخامات و التصمٌم  لتنجح فى التعبٌر عن تراثنا 

o  إن الشخصٌة الفنٌة هى أهم ما ٌمتلكه الفنان و المجتمع و لذلك ٌجب الحفاظ علٌها و تنمٌتها عن طرٌق الدراسة المتؤنٌة

 راعة فى التصمٌم و النضج الفنى .المطلعة على الثقافات األخرى و الب
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