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جماليات الشكل الهندسى فى الفن اإلسالمى وتطبيقاتها المعاصرة
 هيام مهدى سالمة/د.م.أ

 جامعة حموان-  كمية التربية- أستاذ مساعد
: الكلمات الدالة
دالالت

- القٌم الجمالٌة-

األبعاد الفكرٌة-

األشكال الهندسٌة

: ملخص البحث
، ٌحفل التراث اإلسالمى بالعدٌد من الكنوز الفنٌة األصٌلة والتى رسمت مالمح هذا وشكلت شخصٌته المتفردة على مر العصور
وتعد األشكال الهندسٌة من أهم العناصر التى استخدمها الفنان لزخرفة األسطح ومن أوسعها انتشارا وتطبٌقا فى مجاالت الفنون
.  حتى إنها أصبحت من الخصابص الممٌزة للفن اإلسالمى، اإلسالمٌة المختلفة
واستخدم الفنان المسلم األشكال الهندسٌة فى زخرفة األسطح المعمارٌة والخشبٌة والزخرفٌة المختلفة حٌث امتدت جذور مصادر
األشكال األساسٌة واألنماط المستخدمة فى الزخرفة اإلسالمٌة إلى التقالٌد الفنٌة السابقة على اإلسالم واعتمدها الفنان المسلم وقام
بتلخٌصها وتحوٌرها وتكٌٌفها الى أشكال جدٌدة ودعم استخدامات جدٌدة لها حتى خلق فى النهاٌة أنماطا هندسٌة مجردة جدٌدة
. كانت ابتكارا خالصا للفن اإلسالمى
وٌهتم البحث بدراسة األبعاد الفكرٌة التى شكلت الفن اإلسالمى ودراسة جمالٌات هذه الزخرفة من حٌث هندسة البناء والتشكٌل
 والدالالت الفلسفٌة والروحٌة والرمزٌة التى أكسبت هذه الزخارف طابعا متمٌزاًا أثرى الفنون اإلسالمٌة، واالتزان واٌقاع الحركة
 كما ٌعرض البحث نماذج لتطبٌقات معاصرة لمنتجات نفعٌة تقدم محاوالت إلعادة إحٌاء هذا التراث، وش َّكل شخصٌتها األصٌلة
. الفنى العظٌم واالستفادة من عناصره وظٌفٌا وجمالٌا برإىمبتكرة معاصرة

Aesthetics geometric shape in Islamic arts and it's modern applications
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Abstract:
The Islamic heritage is full of artistic treasures which forms it's unique personality through ages. The
geometrical forms and shapes are the most important elements used by the Muslim artist for surface
ornaments and also the most applied as it becomes one of the special properties for Islamic art.
The Muslim artist uses geometrical shapes in various kinds of surfaces ornaments as wooden and
architectural surfaces.
The roots of main shapes and ornaments used in Islamic arts are taken from artistic traditions before Islam
but the Muslim artist modified these shapes till he reaches abstract geometrical shapes which in this time
was an Islamic innovation.
The research also studies the geometrical structure for these shapes with analyzingand study the aesthetics
of these ornaments from structural geometry, formation and balance sides which earned it a special
character enriched Islamic arts and formed it's authentic personality. Also the research displays some
modern applications models for expedience products as tries to bring back this great artistic heritage to life
and use it's elements in aesthetic and functional way with modern visions.
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مقدمة :
تمٌز الفن اإلسالمى بالزخارف الهندسٌة والتى أتقنها الفنان المسلم بدرجة كبٌرة حتى أصبحت من أهم سمات الفنون اإلسالمٌة
كافة  ،وبرغم الثراء الفنى والفكرى الذى أنتج هذه األنساق الزخرفٌة األصٌلة إال أن هناك من ٌحاول تصوٌر هذا الفن على أنه
مجرد فن زخرفى فقط  ،وهو ما ٌخالف الحقٌقة وٌجحف حق مثل هذا الفن الذى ٌعد من أبدع ما أنتجته الٌد والعقل البشرى
وٌتجاهل األبعاد الفكرٌة والفلسفٌة والعلمٌة والروحٌة التى خلًافت مثل هذا الفن  ،وبالرغم من اَثار الواضحة للفن اإلسالمى على
النتاج الفنى المعاصر إال أن هناك من ٌحاول التقلٌل من شؤن الفنون اإلسالمٌة ووصفها بالزخرفٌة سواء عن عمد أو عن عدم
وعى ومعرفة باألصول المرجعٌة للفن اإلسالمى ودوافعه وأسبابه ومعطٌاته .
وٌتمتع الفن اإلسالمى بخصوصٌة وهوٌة ذاتٌة ممٌزة تشكلت وتكونت بالعدٌد من المإثرات الخاصة التى أرست ركابزه وسماته
العامة  ،ونالت الزخارف الهندسٌة قسطا عظٌما من اهتمام الفنان المسلم  ،ساعد على ذلك تقدم المسلمين فى العلوم الهندسٌة
والذى تظهر آثاره على دقة وإبداع الزخارف الهندسٌة وكؤنها وحدات رٌاضٌة ٌراد بها التفكٌر الرٌاضى للوصول للحقٌقة
المطلقة التى ال تتعلق بزمان أو مكان معٌنٌن .
وعلى عكس الفنون التى سبقته جاء اإلسالم محررا للفن من القٌد الوثنى واألسر الكهنوتى لٌسمو ابإلنسان بتحقٌق إنسانٌته وٌعمل
من خالل التصور اإلسالمى للوجود لبناء حضارة جمالٌة حٌث أصبح الفن اإلسالمى فنا ذهنٌا ٌحكمه المنطق وفى نفس الوقت
ٌنطلق إلى عوالم إبداعٌة سامٌة ( . ) 8
ومن هنا كان الدافع لدراسة الزخارف الهندسٌة فى الفن االسالمى بشكل أكثر عمقا واتساعا لٌحوى األبعاد الفكرٌة التى شكلتها
والجمالٌات التشكٌلٌة والتعبٌرٌة والدالالت التى ٌستدعٌها الذهن من خالل إمعان التفكٌر فٌها من خالل الخلفٌة العقابدٌة والروحٌة
للفنان المسلم .
مشكلة البحث:
هل الزخارف الهندسٌة فى الفن اإلسالمى هى نشاط مهنى زخرفى بحت أم أنها نشاط ذهنى وعقلى ووجدانى لفن عظٌم ؟
أهمية البحث :
إلقاء الضوء على القٌم الجمالٌة للزخارف الهندسٌة فى الفن اإلسالمى.
هدف البحث :
تحدٌد القٌم الجمالٌة للزخارف الهندسٌة لالستفادة منها فى تطبٌقات معاصرة .
منهج البحث :
ٌعتمد البحث على المنهج التحلٌلى .
اإلطار النظرى للبحث :
أوال  :األبعاد الفكرية التى شكلت الفن اإلسالمى :
 -1القواعد الشرعية الثابتة :
نزل القرآن الكرٌم خالل ثالث وعشرٌن سنة لٌشكل أصوال وقواعد شرعٌة ثابتة تحكم وتنظم العالقات البشرٌة بالخالق وببعضها
البعض وبالحٌاة والطبٌعة من حولها  ،ومن أهم ثوابت العقٌدة اإلسالمٌة اإلٌمان بالغٌبٌات التى نزل بها القرآن الكرٌم كاإلٌمان
باهلل الواحد والجنة والنار والمالبكة والشٌاطٌن والجن وغٌرها من الغٌبٌات التى ال تدركها حواسنا  ،ومع ذلك فهى من رواسخ
الفكر عند الفنان المسلم وأثرت بشكل كبٌر على طبٌعة وتفرد الفن اإلسالمى بصورته التى خرج بها مع اختالف األزمنة واألمكنة
والثقافات  ،تلك العقٌدة الثابتة الواحدة جعلت من الفن اإلسالمى فنا موحدا فى سماته العامة نستطٌع أن ندركه فى أى زمان ومكان
.
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إن الفن اإلسالمى ال ٌتحدث عن اإلسالم بشكل مباشر أو ٌقدم وعظا دٌنٌا موجها إنما ٌقدم صورة الوجود والكون والحٌاة
واإلنسان من المنظور اإلسالمى لهذا الوجود ؛ وألن الجمال من
صفات هللا عز وجل فى خلقه وتدبٌره وبٌانه فى إعجازه بالصور
الفنٌة الجمالٌة فى القرآن الكرٌم  ،فقد اتسم الفن اإلسالمى أٌضا بؤنه
فنا جمٌال فى كل مجاالته ومن أدق تفاصٌله حتى أكبر ما نتج فٌه .
ولذلك فقد جاء الفن اإلسالمى انعكاسا للقواعد الشرعٌة الثابتة
والغٌبٌات واألصولٌات وفقا للمنظور اإلسالمى لها فى مواضع عدٌدة
ًا
وظفها الفنان المسلم بشكل رابع ٌثبت أن هذا الفن قابم على دراٌة
بطبٌعة ما ٌُقدم والرسالة التى ٌراد إٌصالها من خالله  ،ولٌس مجرد
عناصر أو زخارف فنٌة شكلٌة فقط معبرا بذلك عن اإلٌمان بوحدانٌة
هللا وهى من الثوابت االٌمانٌة الغٌبٌة المفارقة للعالم الحسى المادى ؛
لذلك جاء التعبٌر الفنى عنها انعكاسا لما وراء العالم المادى وتعبٌرا
عنالمطلق الال محدود  ،وهو ما وصف الفن اإلسالمى بالتجرٌد
والرمزٌة والتى عبرت عنها الزخارف الهندسٌة بقوة  ،حٌث انتقلت
بالفن اإلسالمى من الصور التمثٌلٌة الضٌقة إلى عوالم ال نهابٌة تعكس
فكرة المطلق الال محدود بزمان أو مكان أو صفة تمثٌلٌة محدودة
)صورة .) 1

صورة  : 1االشكال الهندسية الحل االمثل للتعبير عن فكرة المطلق
وفق المنظور االسالمى

ومن هنا جاءت دٌمومة الفن اإلسالمى  ،فالفن فى المنظور اإلسالمى ٌحكى عن الكون وٌعبر عن المطلق الذى ال تمثله الصور
التمثٌلٌة المتغٌرة  ،بل الكلٌات المتحركة الالمتناهٌة ٌعبر من خاللها الفنان المسلم عن حقابق الوجود .
 -2تفاصيل حياتية متغيرة :
الوسطٌة من أهم ما ٌمٌز الشرٌعة اإلسالمٌة  ،وقد أخرجت هذه الوسطٌة الفكر اإلسالمى من حالة التناقضات الثنابٌة بٌن ما هو
مثالى وما هو واقعى  ،ما هو غٌبى ثابت وما هو حٌاتى متغٌر ؛ لذلك فإنه مع األصول الثابتة جاءت الفروع المتغٌرة والتفاصٌل
المرتبطة أكثر بالواقع والحٌاة والبٌبة والظروف االجتماعٌة  ،وهو ما جعل تلك األصول الثابتة وما ٌخرج عنها من فروع أكثر
مرن اًا
تفاعال مع الواقع لٌقدم الفنان المسلم فنا مستدام اًا اًا
متفق مع كل زمان ومكان  ،فالفلسفة اإلسالمٌة التى شكلت فكر الفنان المسلم
وسطٌة التوجه تجمع ما بٌن الروح والمادة ؛ لذلك فالفن اإلسالمى ٌقدم أقرب صورة تعبٌرٌة عن اإلنسان المخلوق من المادة
والروح معا ًا .
وقد استطاع الفنان المسلم ببراعة أن ٌقدم الصورتٌن دونما تناقض  ،قدم الصورة الفنٌة التى تعبر عن المطلق كما ذكر سالفا ،
وقدم الصورة الفنٌة التى تعبر عن التفاصٌل الحٌاتٌة المتغٌرة والم رتبطة بزمان ومكان معٌنٌن  ،وهو ما ٌدل على إبداع الفنان
المسلم ومهارته فى التعبٌر عن البعدٌن الروحى والمادى على اختالفهما  ،فنجد أمثلة ونماذج عدٌدة لزخارف تصوٌرٌة تمثل
عناصر آدمٌة وحٌوانٌة وبعضها قد ٌحكى أسلوب حٌاة وطبابع الناس فى فترات زمنٌة معٌنة وٌإرخ لها  (.صورة . ) 2

صورة : 2أطباق خزفية وألواح خشبية من العصر الفاطمى تصور حيوانات وأشكاال
آدمية للحياة اليومية ما يؤكد ان الفن االسالمى لم يكن فقط فنا تجريديا
المصدر  :المتحف االسالمى بالقاهرة
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 -3التقدم العلمى :
عنى القرآن الكرٌم بالعلم والفكر ؛ ألن العقول هبة من هللا تعالى ٌنمٌها التفكٌر وٌغذٌها العلم وٌرقٌها استخدامها فٌما خلُقت له
لتهدى إلى الحق والخٌر ولتدفع إلى اإلقرار بوحدانٌة هللا تعالى وقدرته وحكمته ولتمكن للناس أن ٌستفٌدوا مما سخر هللا لهم  ،وأن
أمر نزل على سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم كان " إقرأ " ( . ) 7
أول ِ
ولقد كان تؤكٌد القرآن الكرٌم على أهمٌة العلم العامل األول فى ازدهار
الحٌاة الفكرٌة فى الحضارة اإلسالمٌة  ،وهناك الكثٌر من اٌَات
الكرٌمة التى تحض على إعمال العقل وتوظٌف الفكر واستخدامه من
أجل الحصول على المعرفة فى الكون والحٌاة (  ، )7ولقد برع
المسلمون فى العلوم المختلفة ومنها العلوم الرٌاضٌة والهندسٌة والتى
أجادوا فٌها وصححوا نظرٌات القدامى من اإلغرٌق  ،وكان لذلك أكبر
األثر على ابتكار أشكاال هندسٌة جدٌدة خالصة وخاصة بالفن اإلسالمى
تنوعت وتعددت حتى أصبحت من أهم ما مٌز الفنون اإلسالمٌة  ،وكان
تقدم المسلمٌن فى الهندسة العامل الربٌسى البتكار هذه األشكال الهندسٌة
)صورة . ) 3
وقد فتح استعمال الفرجار فى الفن اإلسالمى أبوابا من اإلبداع ال حصر
لها  ،حٌث استعمل الفرجار أوال فى تصمٌم مخططات المنشآت الكبرى
كالقصور والمساجد  ،كما استعمل فى رسم الزخارف الهندسٌة المختلفة
التى تنشؤ من الدابرة ،ثم تقاطعاتها وما ٌنتج عنه ا من أشكال أكثر تعقٌدا
وتنوعاًا .

صورة  : 3الزخارف الهندسية كانت دالة على امتزاج التقدم الرياضى
الهندسى للمسلمين مع القيم الثقافية لديهم
المصدر http patterninislamicart.com drawings- :
diagrams-analyses 6 pattern-islamic-art pia064

 -4التأمل فى الطبيعة :
من أهم ما أمرنا هللا به عز وجل النظر والتؤمل فى الطبٌعة  ،وهناك الكثٌر من اٌَات الكرٌمة التى تدعونا لتدبر خلق هللا والتفكر
فى آٌاته وخلقه وجعله هللا دربا من دروب العبادة والتعرف على هللا والتقرب الٌه وعبادته ؛ وذلك من عظٌم األثر الذى ٌتركه
التؤمل فى نفس المإمن  ( :أَ َف َال ٌَ ُ
ْف ُنصِ َب ْ
ْف ُرف َِع ْ
ْف ُخلِ َق ْ
ت
ال َكٌ َ
ت {َ }17وإِلَى ال َّس َماء َكٌ َ
اإل ِب ِل َكٌ َ
نظر َ
ت {َ }18وإِلَى ْال ِج َب ِ
ُون إِلَى ْ ِ
ْف سُطِ َح ْ
ض
ت {َ }20ف َذ ِّكرْ إِ َّن َما أَنتَ ُم َذ ِّك ٌر { }21لَّسْ تَ َعلٌَ ِْهم ِب ُم َ
ض َكٌ َ
ص ٌْطِ ٍر { }22الغاشٌة ( ،قُ ْل سِ ٌرُوا فًِ ْاألَرْ ِ
{َ }19وإِلَى ْاألَرْ ِ
َف ُ
ْف َب َدأَ ْال َخ ْلقَ ُث َّم َّ
هللا َعلَى ُك ِّل َشًْ ٍء َقدٌِ ٌر ) العنكبوت. 20:
انظرُوا َكٌ َ
هللا ُ ٌُنشِ ُا ال َّن ْشؤ َ َة ْاَخ َِر َة إِنَّ َّ َ
ومن أكثر األشكال الهندسٌة التى جاءت انعكاسا لتؤثر الفنان المسلم بتؤمالته وتدبره فى الطبٌعة الشكل السداسى  ،فهناك سر ٌكمن
فى هذا الشكل ٌجعله ظاهرا فى كثٌر من مخلوقات هللا سبحانه وتعالى فنجده فى خالٌا االنسان  ،والخلٌة هى وحدة الكابن الحى
وكل مجموعة من الخالٌا تكون نسٌجا ًا ،وكل مجموعة من األنسجة تكون عضوا وكل مجموعة من األعضاء تكون جهازا  ،وجسم
اإلنسان ٌتكون من مجموعة من أجهزة مختلفة وتنقسم أنسجة جسم اإلنسان إلى أربعة أقسام ربٌسة :
أ -األنسجة الطالبٌة

ب  -األنسجة الضامة جـ  -األنسجة العضلٌة
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صورة  : 4الشكل السداسى فى خاليا جسم االنسان المصدر :
http://almahdyoon.org/shobohat/56-rad-shobohat/10193najma

صورة  : 5انتظام أنسجة الكبد فى صفوف
سداسية الشكل  ..المرجع السابق

وجمٌعها خالٌاها تتكون من الشكل السداسى ( صورة  ، )4وٌتواجد الشكل السداسى أٌضا فى الكبد البشرى  ،حٌث ٌنتظم الكبد
فى أعمدة (فصوص ) سداسٌة الشكل ( صورة ) 5أٌضا الصفابح الكلسٌة فى العظم البشرى مرتبة على هٌبة شكل سداسى .
وٌتواجد الشكل السداسى فى الطبٌعة فى ترتٌب ذرات الماء وبلورات الثلج بالشكل السداسى ( صورة  ، )6وتنتظم خالٌا النحل
بشكل

صورة  :6ترتيب ذرات الماء وبلورات الثلج بالشكل السداسى المصدر http://almahdyoon.org/shobohat/56-rad- :
shobohat/10193-najma

سداسى أٌضا  ،وجمٌع أضالع الخالٌا متساوٌة وتلتقى وفق زاوٌة قدرها  120درجة مشكلة بذلك مضلعا سداسٌا منتظما فى بناء
متكامل ٌوصف أبنه أقوى بناء ممكن لكتلة من الخالٌا المتالصقة  ،والذى ٌستهلك أقل كمٌة ممكنة من الشمع ؛ وذلك بسبب قوة
الشكل السداسى من بٌن كل األشكال المنتظمة ( صورة)7

صورة :7انتظام خاليا النحل بالشكل السداسى احد أسرار قوة هذا الشكل ..
المرجع السابق

صورة  : 8انتظام ورقات زهرة النرجس بشكل سداسى بصريا
 ..المرجع السابق

ولزهرة النرجس البرى ستة أوراق مما ٌجعل شكلها سداسٌا وٌعطى تشكٌال بصرٌا لشكل النجمة السداسٌة ( صورة  ، )8ومن
أمثلة الشكل السداسى فى الطبٌعة عٌون الحشرات والتى تتكون من مجموعة من العٌون الصغٌرة سداسٌة الشكل مما ٌضمن لها
أعلى درجة من الحساسٌة ؛ اللتقاط الضوء الساقط على العٌن ( صورة  ، )9وٌتكرر وجود الشكل السداسى فى ألٌاف النسٌج
الخشبى لألشجار بوضوح والخالٌا النباتٌة ( صورة  )10وقد تدبر الفنان المسلم فى خلق هللا وأدرك قٌمة وقوة الشكل السداسى فى
5
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خلق هللا  ،وانعكس ذلك بكل وضوح على استخدامه لهذا الشكل بقوة واألشكال المنبثقة عنه وما ماثله من األشكال الهندسٌة فى
الزخرفة اإلسالمٌة ( . ) 1

صورة  : 10الشكل السداسى فى التركيب الداخلى لالشجار  ..المرجع
السابق

صورة  : 9الشكل السداسى فى تكوين عيون الحشرات  ..المرجع
السابق

ثانيا  :القيم الجمالية لألشكال الهندسية فى الزخرفة اإلسالمية :
أ -التماثل :
ٌوجد التماثل فى الطبٌعة فى التكوٌن البنابى لكثٌر من الكابنات الحٌة  ،فهو باإلضافة إلى وظٌفٌته ٌمثل قٌمة جمالٌة فى التكوٌن
(صورة  ، )11وقد انعكس هذا المفهوم على األعمال الفنٌة اإلسالمٌة  ،فالتماثل أو التناظر من سمات الزخرفة الهندسٌة فى
الفنون اإلسالمٌة بحٌث ٌنطبق أحد نصفٌها على اَخر بواسطة محور التناظر  ،وٌنشؤ التماثل فى األشكال خالل التكرار

صورة  : 11التماثل فى الطبيعة

واالنعكاس لوحدة زخرفٌة أو أكثر  ،واألشكال الهندسٌة المعتادة كالدابرة والمضلع  ،وبالرغم أن التصمٌم قد ٌكون مفصالًا ومعقداًا
إال أن التكرارات المتماثلة األساسٌة وانعكاسات هذه األشكال ٌخلق شعورا بالتناغم  ،وتعتمد الزخارف الهندسٌة فى الفن اإلسالمى
بشكل موسع على تماثل الوحدات الزخرفٌة سواء من وحدة زخرفٌة واحدة وتناظرها على محاورها األساسٌة أو من وحدات
زخرفٌة متعددة متداخلة لتكون تشكٌالًا
هندسا قابالًا لالنعكاس والتناظر على محاوره الهندسٌة لٌخلق سطحا زخرفٌا مفتوحا ال
ًاٌّ
حدود له قوامه شبكة من الوحدات الزخرفٌة المتماثلة على أحد محاورها ( صورة (12
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صورة  12أ  :التماثل

صورة  12ب  :التماثل فى

فى الزخارف الهندسية ..

الزخارف الهندسية فى الفن
االسالمى  ..المصدر :

متحف الفن االسالم ى

http://patterninislamic

الدوحة  -المصدر:

art.com/drawingsdiagrams-

http://www.asergee

analyses/1/elements-

v.com/pictures/archiv

art-arabe/bou/149

es/2011/91/jpeg/13.
jpg

ب -التكرار :
التكرار حالة طبٌعٌة تظهر فى اللٌل والنهار  ،وتظهر فى مراحل إنسانٌة دٌنٌا وعملٌا تكررت بإختالفات جزبٌة  ،والعوامل
الطبٌعٌة دورٌة التغٌٌر ضمن مجموعة تشكل تكراراًا دور ًاٌّا  ،وٌشكل التكرار الزخرفى لوحة فنٌة ٌشكل فٌها أساسا حٌوٌا ابمتالك
الجمال والخٌال والنظام  ،فهى تكتسب القٌمة الجمالٌة النظامٌة من طبٌعة التكوٌن ولٌس من طبٌعة األشكال المستخدمة .
ومعظم نماذج الزخارف ُتستمد من شبكة من المضلعات مثل المثلثات المتساوٌة األضالع والمربعات والمسدسات والتى تتكرر
على السطح ( صورة  ،) 12ومعظم األشكال الزخرفٌة الهندسٌة مبنٌة على أساس أن كل وحدة زخرفٌة ٌمكن تكرارها بشكل ال
نهابى فى الفراغ  ،وٌمثل النسق الزخرفى تصمٌما مكونا من وحدة زخرفٌة أو أكثر متكررة ٌتمٌز بالجزبٌة والكل وحدة واحدة ،
والقابلٌة للتبادل بٌن األجزاء المختلفة بنسب وحركات مختلفة  ،فالوحدة المتكررة هى جزء وكل ،

صورة  : 12التكرار فى الزخارف الهندسية االسالمية  -المصدر drawings-diagrams-/ patterninislamicart.com//http: :
gpb017/geometric-patterns-borders/5 /analyses

تخضع للزمان والمساحة والتعبٌر بمعنى أن طرٌقة التشكٌل للوحدات المتكررة تكون إفرازا لخٌال الفنان  ،كما ٌتمٌز النسق
الزخرفى باالمتداد والتوسع الالنهابى  ،فال حدود للوحة حتى وإن انتهت بشكل وضعى مادى  ،فهى دالة على الخلود واألبدٌة
لإلرادة الربانٌة ولٌس للقٌمة اإلنسانٌة الفانٌة  ،كما ٌتمٌز بسهولة إدراك النسق الزخرفى مهما كان متسعا أو معقدا من تداخالت
وتشابكات ألشكال حسٌة منفردة  ،فهو تشكٌل من وحدات منفردة ٌتم إدراكها واإلحساس بها والقدرة على تثبٌتها بالعٌن قبل
الحركة الالنهابٌة.
وتتجلى الفلسفة الصوفٌة فى نتاجات الفنان المسلم والذى صعد فٌه الفكر الصوفى ودعاه الى إنكار الذات ودفعه إلى االتصال
بالمطلق  ،فالتكرار هو مظهر من مظاهر الوجود الصوفى (  ، ) 2ومن أكثر األشكال الهندسٌة التى استخدمها الفنان المسلم فى
وحداته المتكررة كان الشكل السداسى لقوة هذا الشكل بٌن األشكال الهندسٌة المضلعة  ،فهو الشكل األفضل لتغطٌة مساحة معٌنة
7
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بحٌث ٌكون محٌط التقسٌمات أقل ما ٌمكن  ،فاألشكال المنتظمة التى ٌمكن استخدامها لتغطٌة مساحة معٌنة هى فقط ثالثة أشكال
لمضلعات منتظمة :
* المثلث

* السداسى المنتظم

* المربع

وما قد تم برهنته أن المربعات تعطى محٌطاًا أقل من المثلثات المتساوٌة األضالع ،ولكن السداسى المنتظم أفضل من الرباعى ،
وهو الشكل األقوى فى األشكال الهندسٌة المنتظمة وٌعطٌنا أكبر مساحة بؤقل محٌط ممكن ( النجمة السداسٌة بحث لبٌان )  ،كما
أن الشكل األسهل واألفضل فى النمذجة الرٌاضٌة لتغطٌة مساحة معٌنة بخالٌا منتظمة ٌحقق أفضل وأبسط أنواع التماس بٌن
المربع والمثلث المتساوى األضالع عند التكرار ( المرجع السابق ) ( صورة ) 13

صورة  : 13الشكل السداسى هو االفضل وذو الطوبولوجيا*االسهل فى تغطية مساحة معينة  -المصدر
http://almahdyoon.org/shobohat/56-rad-shobohat/10193-najma

جـ -التنوع :
التنوع صفة من صفات النظام الكونى  ،فهو مملوء بمالٌٌن األنواع من حٌوانات وزواحف
وأسماك وطٌور وفى كل نوع مالٌٌن األصناف  ،والتنوع العضوى فى الملمس واللون
والحجم والمقاسات والشكل واألعضاء مع اشتراكها فى التكوٌن العضوى الخلوى ( ) 4
وهذا التنوع إنما هو دال على قرة الخالق المبدع فى خلقه وطالقة قدرته الالنهابٌة .
وقد انعكست هذه اٌَات على صنع الفنان المسلم فنجد صنعته تشهد له بالتنوع على كل
المستوٌات بدءا من األشغال الدقٌقة كالحلى وحتى أشكال العمارة الهابلة  ،كلها تتسم بالتنوع
دونما إخالل بالوحدة العامة  ،وفى إطار الزخارف الهندسٌة نجدها تتسم بالتنوع ،وساعد
على ذلك التفوق الرٌاضى الهندسىللمسلمٌن األوابل( صورة  ، ) 13ما أوجد أشكاال هندسٌة
مبتكرة خالصة للفن اإلسالمى كالطبق النجمى ومكوناته ومشتقاته  ،ومن األشكال الهندسٌة
البسٌطة ابتكر الفنان المسلم تنوٌعات عدٌدة للزخارف الهندسٌة .
topology : the study of geometric properties and spatial relations
unaffected by the continuous change of shape or size of figures.
د -االبتكار :

صورة  : 13من خالل االشكال الهندسية
البسيطة أبدع الفنان المسلم تنوعا هائال
https://للزخارف الهندسية  -المصدر

:

www.pinterest.com/pin/10534207
8758440941

تمٌزت الزخارف الهندسٌة فى الفنون اإلسالمٌة باالبتكار  ،فعلى الرغم من استخدام األشكال الهندسٌة قبال فى الفنون السابقة على
اإلسالم  ،إال أن الفنان المسلم استخدمها بشكل مبتكر وأكثر دقة وجماال  ،وطورها وخلق أشكاال جدٌدة لم تكن موجودة من قبل
وهو ما أعطى صفة األصالة للفنون االسالمٌة  ،مثال ذلك شكل النجمة السداسٌة والتى استخدمت منذ الحضارة المصرٌة القدٌمة
وكانت رمزا ألرض األرواح و إلله أمسو الذى كانوا ٌعتقدونه أول إنسان تحول إلى إله  ،فكانت للنجمة السداسٌة أثر عقابدى
مرتبط بالمعبد  ،كما كانت ُتستخدم كشكل زخرفى وكانت تقام على الواجهات ومداخل العمابر الضخمة (  () 1صورة  ،)14ثم
اس ُتخدمت النجمة السداسٌة على بعض المعابد الٌهودٌة والتى تحولت بعد ذلك إلى أحد أبرز شعاراتهم الممٌزة لهم  ،ثم انتقلت
النجمة السداسٌة إ لى الزخارف فى الفن القبطى وكانت ترمز للمسٌح القادم  ،وهذه الرمزٌة ترجع الى نبوءة بلعام التى تبشر
8
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بالمسٌح القادم وتسمٌه نجمة فى بعض الترجمات وكوكب فى ترجمات أخرى  ،وهذا ما ٌفسر أننا نجد النجمة السداسٌة قد ا ُتخذت
رمزا عند المسٌحٌٌن وتظهر فى زخرفة عدد من الكنابس القدٌمة ( صورة  ، )15وانتقلت زخرفة النجمة السداسٌة إلى الحضارة
األطباق والكراسى واألبواب
اإلسالمٌة واس ُتخدمت فى زخرفة العدٌد من
أصبحت أكثر دقة وإتقانا ًا من ذى قبل
واألسقف الخشبٌة  ،ولكننا نالحظ أنها
لٌخلق نجوما ثمانٌة وعشارٌة وإثنا
 ،وما لبث الفنان المسلم أن ٌطور الشكل
الزخارف الم بتكرة والتى للفنان
عشر وٌكون منها شبكة واسعة من
المسلم الفضل األول فٌها ( صورة . )16

صورة  : 14قطعت أثريت تعود لعصر ما قبل االسراث
تزينها النجمت السداسيت  -المصدر :
http://almahdyoon.org/shobohat/5
6-rad-shobohat/10193-najma

صورة  :15النجمة السداسية فى الفن القبطى  -كنيسة سان
http://almhdyoon,orgمارتان  -فرنسا  -المصدر :

صورة: 16النجمة السداسية فى الفن اإلسالمى  -متحف الفن
اإلسالمى  -القاهرة

ثالثا  -دالالت
األشكال

الهندسية فى الفن اإلسالمى :
دالالت فلسفية :
كان الفنان المسلم ٌسعى إلى تجاوز العالم المادى للوصول إلى عالم الغٌب ؛ لذلك فإنه عندما كان ٌرسم شكال ما سواء فى
مخطوط أو على جدار لم ٌكن ٌسعى من وراء الصورة إلى المحاكاة بل إلى إسقاط تعبٌرى عن منظوره لعالم الغٌب  ،وجاءت
األشكال الهندسٌة لتمنح الفنان المسلم بغٌته تلك  ،وٌفسر ذلك ما نراه فى التكوٌنات الهندسٌة اإلشعاعٌة  ،فالمالحظ أنها بوقت
واحد نابذة وجاذبة وفى كلتا الحالتٌن تنطلق من الجوهر الواحد وتعود إلى الجوهر الواحد  ،فالنقطة المركزٌة هى الجوهر الذى
ٌصدر األشٌاء كلها وإلٌها ترجع جمٌع األشٌاء  ،فمرجع األمور هو هللا  ،فاهلل مصدر كل شا ( هللا الذى ٌبدإا الخلق ثم ٌعٌده ثم
إلٌه ُترجعون ) الروم . ) 5 ( 11
وتتمثل الرإٌة الفنٌة عند المسلم باالتصال ما بٌن السماء واألرض  ،وظهرت هذه المعانى الفلسفٌة ابندماج شكلٌن ٌمثالن السماء
واألرض  ،بمعنى أنها تشكلت ما بٌن المادة والروح  ،فالنجمة الثمانٌة والشكل الثمانى هو اندماج ما بٌن مربعٌن األول الماء
والهواء والنار والتراب  ،والثانى االتجاهات الـؤربعة( . ) 10
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ومعظم األشكال الهندسٌة تنتج من دوران المربع حول نفسه إلنتاج المثمن واألشكال كتعدد األضالع األخرى  ،وٌرى إخوان
الصفا أن أصل التشكٌالت هو االعتماد على فكرة التوحٌد التى تتضمنها عبارة ( ال إله إال هللا ) والتى تتضمن اإلثبات والنفى ،
فهى تنفى األلوهٌة عن غٌر هللا وتقر بالوحدانٌة هلل وحده فى آن واحد  ،ومن هنا ففكرة الفلسفة التى تتضمنها التشكٌالت الهندسٌة
هى نفسها ذات المفهوم  ،إذ تإكد فكرة عدم وجود جزء بدون الكل  ،وعدم وجود انعكاس دون مدر وعدم وجود أبعاد بدون كلٌة
األبعاد  ،فالدابرة تجسد بُعدا فلسفٌا أبعد من حدودها المرسومة لتعكس معنى االحتواء بوجود مرجعٌة هى المركز وأشعة تنطلق
منه تربط المركز والمصدر بالمحٌط  ،والمجموعة الهندسٌة التى تتشكل من المربع والدابرة والمثمن تنقل معنى أبعد من حدود
هذه التكوٌنات الهندسٌة لترتبط بمفهوم اجتماعى لعابلة المربع والمثمن والتى تعكسها األضالع األساسٌة والتكوٌنات الناتجة من
مضاعفات االأرقام  6 ، 4 ، 3لتكوٌن مجموعات ال حصر لها من األنساق الزخرفٌة (  ، ) 9وتنطلق الزخرفة الهندسٌة فى
االتجاهات المختلفة إلى ما ال نهاٌة حتى لو وجد إطاراًا ٌحدها فإنها بخطوطها توحى أنها تنطلق بعد هذا اإلطار وال تحكمها حدود
الرإٌة البصرٌة فتعكس فكرة الفضاء الالنهابى من خالل هذا االمتداد المستمر الالنهابى .
دالالت روحية :
هناك من النظرٌات التى ذهبت إلى أن الفن اإلسالمى اتجه للزخارف الهندسٌة ألن اإلسالم حرم تصوٌر كل ما به روح  ،إال أن
هناك من ٌرى أن هذا التفسٌر كاف فقط على المستوى السطحى وٌخطا أسبابا أكثر أهمٌة وعمقا عن حقٌقة هذا الفن بدلٌل وجود
التصاوٌر والزخارف التى تمثل الحٌاة الواقعٌة والحٌوانات ببراعة كبٌرة وطبٌعٌة نجدها منتشرة على االطباق الصٌنى أو األوانى
النحاسٌة وتزٌن جدران القصور  ،ومن الباحثٌن الذين تبنوا هذا التفسٌر (  ) 12وعرض وجهة نظره عن المعانى الروحٌة التى
تعكسها األشكال الهندسٌة فٌذكر أنه على عكس المسٌحٌة والبوذٌة  ،فلم ٌصور اإلسالم اإلله  ،والصورة المادٌة الوحٌدة التى
قدمها القرآن الكرٌم عن هللا جاءت فى سورة النور ووصفته بؤنه نور ( هللا نور السموات واألرض ) النور  ، 35وألن النجوم هى
ما ٌصدر الضوء فى السماء فلٌس من المستغرب أبدا أن ٌنتج الفنان المسلم فنا ٌحتوى على أشكال النجوم للمبانى المقدسة
كالمساجد ( صورة . ) 17
عالوة على ذلك فالهندسة هى المدخل من العالم المادى إلى العالم الروحى  ،فقبل ظهور االسالم بفترة طوٌلة ربط الفالسفة الٌونان
الغٌبٌات بالهندسة  ،فكان التجرٌد ٌشٌر إلى عالم مثالى كؤن وراء الواقع وبالتالى إلى كمال اَلهة .

صورة  : 17الزخارف النجمية فى فتحات الشمسيات بالمساجد وايحاءاتها الروحية التى
http//:asiasociety.org/geometry-and-islamتعكسها داخل المكان

وفى فكرة تجرٌد اإلله وجد المفكرون المسلمون مفاهٌم الهندسة الٌونانٌة مقبولة واتفقوا معهم على أن الهندسة تقدم وسٌطا موحدا
بٌن العالم المادى والعالم الروحى ؛ لذا فلٌس من الغرٌب أن ٌسعى الفنانون المسلمون إلى تصوٌر الكمال من خالل الهندسة ( (12
إن الواقع الروحى فى الفن أمر ال ٌمكن إغفاله وأن أى تفسٌر مادى للفن اإلسالمى ٌجعل هذا الفن مجرد زخرفة أو عمل آلى
منقول  ،فاألشكال الجوهرٌة المطلقة نراها متشابكة متكاملة فى نظام تهٌمن علٌه قدرة مطلقة ال حدود لسلطانها هى قدرة هللا تعالى
متمثلة بهذا الخٌر النجمى الجاذب النابذ ( وهلل المشرق والمغرب فؤٌنما تولوا فثم وجه هللا ) البقرة  . 115وهذه األشكال التى
تظهرها أشعة بصرٌة إلهٌة تسقط علٌها وتضا جوهرها  ،هنا ٌتجلى المنظور الروحانى فى الفن فاألشعة اإللهٌة التى تمثلت
بالخطوط الهندسٌة تصدر عن عدد ال ٌُحصى من الالبداٌات متجهة إلى الالنهاٌات تظهر االشكال الجوهرٌة للكابنات والجزاء
الكون بهذه المساحات الهندسٌة التى تتشكل بحساب ظروف األشعة البصرٌة (  ،) 5إن الفنان المسلم عندما ٌ َموه أشكاله محوال
إٌاها من تكوٌناتها التجسٌمٌة الثالثٌة األبعاد إلى أشكال مسطحة ذات بعدٌن  ،فهو ٌخفف من حدة االحساس بالثقل الذى ٌالزم
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التكوٌنات ذات األبعاد المكانٌة الصرفة  ،وهكذا حال الصوفى عندما ٌتحرر من عبء كل معالم الوسط الخارجى وهو بمنؤى عن
مادٌات الحٌاة  ،فالصوفى ال ٌتخلص من مادٌة وسطه الخارجى فقط  ،وإنما ٌتخلص من مادٌة جسمه أثناء تجلٌاته متوسما طاقاته
الروحٌة التى تعد واسطته إلى هللا  ،ومن ثم االنتقال من غابٌات الحٌاة الدنٌا إلى غابٌة العالم اَخر  ،وكذلك فالفنان المسلم ٌتخذ
من كتاب هللا مصدرا أ ساسٌا له  ،ومثلما تتصاعد التجربة الروحٌة لدى الصوفى طلبا للقابه بالذات اإللهٌة ٌشعر الفنان المسلم
بانغماساته روحٌا فى ثناٌا كٌفٌات تجربته الفنٌة فتسمو الذات لدٌه إلى ذات عارفة كما ٌسمٌها شوبنهور لتتوحد مع موضوعها ،
فالرسم لدى الفنان وسٌلة لغاٌة روحٌة عظٌمة ٌتسلل من خاللها نحو الحقٌقة اإللهٌة فٌمنح وحداته الزخرفٌة بعدا مطلقا ٌوحى
بالالنهابٌة وتعكس وحدة الصورة وحدة الوجود الذى ٌُعد انعكاسا للقدرة اإللهٌة (. ) 2
دالالت رمزية :
ارتبطت األشكال الهندسٌة األولٌة لدى الفنان المسلم بمعان رمزٌة  ،فالدابرة تمثل الشمس والقمر ودوران الكرة األرضٌة وتعاقب
اللٌل والنهار وحركة األجرام السماوٌة  ،فهى محٌط ٌشكل نقطة ال نهابٌة ترتبط بنقطة ثابتة فى المركز تشكل الحقٌقة وهى شكل
تعبدى ٌرسمه المسلم فى الطواف حول الكعبة  ،وٌعد الشكل المربع ذا اهتمام وتمٌز لدى الفنان المسلم فهو شكل للتوازن والتكامل
والثبات واالستقرار وٌشكل تماثال رباعٌا عند النقطة المركزٌة بتقاطع الخطوط األفقٌة والعمودٌة ،والكعبة كمقطع مربع فإنها
تشكل رمزا للدٌن اإلسالمى بكماله وتوازنه واعتداله والمربع أساس المضلعات المتعددة فى الزخرفة اإلسالمٌة  .ومن تداخل
مربعٌن ٌنشؤ الشكل المثمن  ،المربع األول ٌرمز كما ُذكر سالفا بالماء والنار والهواء والتراب  ،والمربع الثانى ٌرمز للجهات
األربعة  ،وتداخلهما ٌعنى أن قوى هللا فوق كل قوى الطبٌعة  ،وهى بذلك تمثل نظام تكاملى مثالى بٌن المادة والروح  ،وهو ما
جعل البعض ٌتبنى فكرة ربط المثمن باٌَة الكرٌمة التى تتحدث عن عرش الرحمن ( وٌحمل عرش ربك فوقهم ٌومبذ ثمانٌة )
الحاقة . 17
رابعا  -تطور األشكال الهنسية فى الزخرفة عبر العصور اإلسالمية :
تنوعت األشكال الهندسٌة فى الزخارف اإلسالمٌة بشكل كبٌر ما بٌن األشكال البسٌطة إلى األشكال األكثر تطورا وتعقٌدا  ،هذا
النمط من الزخارف ٌعتمد بشكل كبٌر على التكرار والتماثل لخلق هذه التشكٌالت التى تندمج بإتقان لتنتج نماذج ورموزا تستخدم
فى العمارة تربط بٌن أقسامها المختلفة وتضٌف قٌما جمالٌة للمبنى (  ،) 11وتكاد الزخارف الهندسٌة تكون المصدر األولى
ألشكال الخطوط والزخارف النباتٌة والتى تسمى باألرابٌسك حٌث تتسم تلك الزخارف فٌه بالطابع الهندسى وكالهما ٌعتمد على
األسس الهندسٌة فى البناء والتكرار وزواٌا الرسم وانطالق الخطوط جمٌعها هندسٌة الطابع ال زخرفة حرة فوضوٌة .
الزخارف الهندسية فى العصر األموى :
وقد اتجه الفنان المسلم منذ العصر األموى إلى استخدام الزخارف الهندسٌة وأبدع فٌها بشكل لم نره فى أٌة حضارة من
الحضارات  ،بالرغم من أن أشكالها األساسٌة نابعة من األشكال البسٌطة كالمستقٌمات والمربعات والمثلثات والدوابر المتماسة
والمتقاطعة واألشكال السداسٌة والمثمنة (  ، ) 3ومنذ العصر األموى وصلتنا زخارف هندسٌة ذات أطباق نجمٌة نراها ممثلة فى

النوافذ المشبكة الموجودة فى الجامع األموى بدمشق والذى بناه الخلٌفة الولٌد بن عبد الملك  ،وتقوم زخارف هذه المشبكات على
دوابر متقاطعة ومتداخلة تحصر بٌنها دوابر صغٌرة أو أشكال تشبه النجوم الثمانٌة إضافة إلى المضلعات المتنوعة ( صورة
صورة  : 18نوافذ الجامع االموى بدمشق  -المصدر
11
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،18كما توجد هناك زخارف طبقٌة ونجمٌة متنوعة قوامها دوابر متساوٌة مع بعضها تتقاطع وتتداخل معها خطوط أخرى فتإلف
ما ٌشبه النجوم السداسٌة أو النجوم الثمانٌة  ،كما أننا نرى فى بعضها أشكاال هندسٌة مختلفة كالمربعات والمسدسات والمعٌنات
واألشكال المتعددة األضالع .
الزخارف الهندسية فى العصر العباسى :

صورة  : 19الزخارف الهندسية تزين بواطن العقود لجامع احمد ابن طولون  -المصدر http www.atharlina.com
contents view 32

أما العصر العباسى فقد امتاز بالزخارف الهندسٌة على الجص البسٌطة التكوٌن  ،حٌث اكتشفت فى أطالل سامراء العاصمة الثانٌة
للعباسٌٌن بعضها قوامها مربع به أربعة مسدسات كبٌرة نسبٌا  ،غٌر أنه لم تظهر فى زخارف سامراء األطباق النجمٌة ال البسٌطة
منها وال المعقدة  ،وفى مصر بدأت هذه الزخارف الطبقٌة تحتل مكانة مرموقة منذ العصر الطولونى حٌث ٌحتفظ المسجد
الطولونى بؤمثلة متنوعة منها ما نراه فى بواطن العقود ( صورة  ) 19والنوافذ المشبكة وقوام هذه الزخارف نجوم متعددة
الرإوس تحٌط بها مضلعات مختلفة .
الزخارف الهندسية فى العصر الفاطمى :
تطورت الزخارف الهندسٌة النجمٌة فى مصر فى العصر الفاطمى ،ففى
الجامع األزهر ومسجد األقمر ومسجد الحاكم أمثلة تشهد على تنوعها
وتعقد أشكالها وتراكٌبها حٌث تعددت أنواع النجوم والمضلعات األخرى (
صورة . ) 20

صورة  : 20محراب السيدة رقية من العصر الفاطمى -
المصدر  :متحف الفن االسالمى  -القاهرة
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الزخارف الهندسية فى العصر المملوكى :
اب ُتكرت وحدات زخرفٌة تعتمد فى أساسها على الدابرة وأقطارها التى تقطعها خطوط أخرى مكونة تلك األشكال الهندسٌة البدٌعة
 ،وقد بلغت زخارف األطباق النجمٌة أوج تطورها فى العصر المملوكى بمصر والذى ٌُعد العصر الذهبى لتطور األشكال
الهندسٌة فى الزخرفة خاصة األطباق النجمٌة  ،فكان منها أنواع كثٌرة  ،وقد شاع استخدام هذه األشكال فى مصر فى زخرفة
األبواب ( صورة  ) 21والكراسى واألسقف الخشبٌة والمشغوالت المعدنٌة والجصٌة .

صورة  : 21دقة وبراعة الزخارف الهندسية فى العصر المملوكى  -ضلفة باب وتفصيلة منه  -متحف
الفن االسالمى  -القاهرة

خامسا -تطبيقاتمعاصرة لجماليات الشكل الهندسى فى الزخرفة االسالمية :
ظلت الفنون االسالمٌة مصدرا ملهما للمصممٌن ٌستمدون منها أطروحاتهم الفكرٌة لتصمٌمات معاصرة تحمل سمات الفن
اإلسالمى وجمالٌات الزخارف الهندسٌة اإلسالمٌة والتى تقدم حلوال ال نهابٌة لتصمٌمات معاصرة تقدم فكرا متماٌزا متفردالفن
أصٌل ٌثبت أنه فنا إنسانٌا ٌتمٌز بمرونته وٌالبم كل زمان ومكان تطبٌقا.
وفٌما ٌلى عرض لبعض األطروحات التصمٌمٌة التى قدمها مصممون معاصرون لالستفادة بجمالٌات األشكال الهندسٌة اإلسالمً
فندق منصور الملكى  -مراكش  -المغربتصمٌم الفندق كله جاءعلى الطابع اإلسالمى ،وسٌطر الشكل الهندسى للزخارف اإلسالمٌة على الخط العام للتصمٌم ( صورة )22

صورة  :22الزخارف الهندسية فى قواطيع ردهة فندق منصور الممكى -
مراكش  -المغرب  -المصدر www.luxurydreamhotel.com :
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 جامعة برنستون :Princeton Universtyداخل ردهة المدخل ذات الطوابق الثالثة  ،تقف بانوهات ضخمة من خشب الشٌرى تغطى جدار الردهة الربٌس من األرض
وحتى السقف ٌحاكى بذلك تخصٌص المبنى لفروع الرٌاضٌات  ،وجاء تشكٌل البانوهات الخشبٌة كشبكة من الزخارف الهندسٌة
اإلسالمٌة المفرغة والتى تعود للوقت الذى كان فٌه العالم اإلسالمى منارة للتعلم واالبتكار  ،وهذه البانوهات تغطى أٌضا الجدار
الخلفى لصالة المحاضرات فتضفى جوا من التؤمل لستة وأربعٌن فصال دراسٌا () 14
( صورة )23

 -مسكن خاص :

صورة  : 23حائط من البانوهات الخشبية المفرغة بالزخارف الهندسية االسالمية  -جامعة برنستون  -نيو جيرسى  -الواليات
المتحدة  -المصدر archive/news/main/www.Princeton.edu:

واجهت المسكه صممج بشبكت مه الزخارف الهندسيت اإلسالميت والخى حضفى على المكان حأثيراث دراماحيكيت (صىرة ) 24

صورة  : 24الزخارف الهندسية االسالمية
العنصر الرئيسى فى تصميم الواجهة  -المصدر
www.freshome.com:

مسكن خاص :
تصمٌم مبتكر لقاطوع السلم الداخلى من بانوه معدنى مفرغ بؤشكال النجوم اإلسالمٌة كلوحة تشكٌلٌة وسط الردهة
(صورة ) 25

صورة  : 25الزخارف الهندسية فى تصميم
قاطوع سلم -Murray Hill townhouse -
المصدر
https://www.pinterest.com/pin/264
/093965623009137
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سادسا ًا :نتائج البحث -1الفن اإلسالمى فن إنسانً متكامل استطاع أن ٌعبر عن احتٌاجات اإلنسان المسلم وثقافته  ،فعالج الموضوعات الغٌبٌة
والروحٌة باألشكال الهندسٌة المطلقة لتعبر عن المطلق  ،وعالج الموضوعات الحٌاتٌة .
المتغٌرة باالشكال التمثٌلٌة .
 -2على ذلك فمن الخطؤ وصف الفن اإلسالمى بؤنه فنا تجرٌدٌا فقط أو وصف الفنان المسلم بالعجز عن رسم األشكال الحٌوانٌة
واَدمٌة .
 -3جاءت األشكال الهندسٌة فى الفن اإلسالمى نتٌجة لعوامل متعددة شكلتها وماٌزتها عن الفنون األخرى كالثوابت الشرعٌة
والمتغٌرات الحٌاتٌة والتقدم فى العلوم الرٌاضٌة والهندسٌة والتؤمل فى الطبٌعة والكون .
 -4األشكال الهندسٌة فى الفن اإلسالمى لم تكن مجرد زخرفة شكلٌة لألسطح  ،إنما كانت تحمل الكثٌر من المعانى والدالالت
الفلسفٌة والروحٌة والرمزٌة .
 -5على الرغم من استخدام األشكال الهندسٌة فى الفنون السابقة على اإلسالم  ،إال أن الفنان المسلم طورها وابتكر أشكاال جدٌدة لم
تكن موجودة من قبل .
سابعا  :توصيات البحث :
 -1التعمق فى دراسة األشكال الهندسٌة فى الفن اإلسالمى من حٌث هندسة البناء واالتكوٌن الستخالص المبادئ األساسٌة إلنشاء
وحدات زخرفٌة مستلهمة من هندسٌة االشكال فى الفنون اإلسالمٌة .
 -2تطبٌق جمالٌات األشكال الهندسٌة فى الفنون اإلسالمٌة فى عمل منتجات نفعٌة وجمالٌة معاصرة تثرى البٌبة الداخلٌة للمبانى .
ثامنا  :مراجع البحث :
المراجع العربٌة :
 -1ابتسام احمد المغربٌة  -بحث بٌان أن النجمة السداسٌة لٌست من مختصات الدٌانة الٌهودٌة أو الدولة الصهٌونٌة اتى التى تحتل أرض
فلسطٌن  -2011 -بحث لكترونى.
http://almahdyoon.org/shobohat/56-rad-shobohat/10193-najma
 -2حسٌن على شناوة  ،وادى على شناوة (د - ).المنظومة الحدسٌة فى الفن االسالمى بٌن التخٌلى والمنطقى  -مجلة مركز بابل للدراسات
االنسانٌة  -المجلد  - 4العدد  - 2ص . 312 ، 310
 - 3خالد محمد عزب  -دكتور  -رحلة الزخرفة من الكهوف الى المحاكاة  -كتاب إلكترونى  -ص . 10
 http://www.lonaard.com/ar/f2.pdf -4على رأفت  -دكتور -اإلبداع الفنى فى العمارة  -الجزء الثانى  -مركز أبحاث إنتركونسلت  -الطبعة االولى  - 1997 -ص . 192
 -5عفٌف بهنسى  -جمالٌة الفن العربى  -عالمالمعرفة  -المجلسالوطنىللثقافةوالفنونواالداب  -الكوٌت  -الطبعة االولى  -ص . 86
 - 6على ثوٌنى  -رمــزٌـــة االشكــال وروحــانـٌــاتهــا فى العـمارة والفـنــون  -مجلة المدى الثقافى  -عدد 2006 / 03 / 25 - 627
http://almadapaper.net/sub/03-627/11.pdf
 -7فهد العصٌمى -دكتور  -فضل اإلسالم والمسلمٌن فى التقدم العلمى  -كتاب إلكترونى -ص  - 9 ، 4تارٌخ تحمٌل الكتاب اون الٌن
12:26
1429/05/23
alosimi/faculty.ksu.edu.sa//http:
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