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 مقدمة
 

 وتتميز وغيرىا،  واالجتماعية بنيتياو التاريخية بخصائصيا يتسم بيا خاص فن مةأ لكل      
، إال أن  هتميزترتبط بيوية المجتمع المبدع ليذا الفن و- ورموز ودالالت سمات وجودب الفنون

اختالفو من مكان إلى مكان يجعل لو طابعا مميزا وذلك لجغرافية نشأتو ، فالفن األندلسي عمى 
سبيل المثال نراه مميزا عن الفن الفاطمي في مصر، من ناحية أشكال القباب واألقواس ، ذلك 

ي مجتمعواقع البالتو ىوي ترتبط ذة ، إوالثقافيية التاريخ وتحوالتو الزمن االختالف الذي يحدده
الثقافي  التصنيف من تنطمق التي االجتماعية اتاليوي أنواع إحدى ىي اليوية الثقافيةف المعاش،
  .  ةدينيال و تاريخيةال مكوناتيا من خالل لمجماعة
وراثيا من السمف إلى تأما التراث فيطمق عمى مجموع نتاج الحضارات السابقة التي يتم      
 نتاج تجارب اإلنسان ورغباتو وأحاسيسو سواء أكانت في ميادين العمم أو الفكر أو و وه.الخمف

المغة أو األدب وليس ذلك فقط بل يمتد ليشمل جميع النواحي المادية والوجدانية لممجتمع من 
فالعمارة اإلسالمية الممثمة في . إلى آخره..اقتصادي وفمسفة ودين وفن وعمران و تراث فمكموري 

مجموعة المساجد والمباني والحصون تمثل تراثا ال يستيان بو ، مما يجعمو مصدرا الستميامو في 
 .نواحى عدة

 في الخاص أثرىا ليا ، مميزة وىوية خصوصية -عمى وجو التحديد -إلرث اإلسالميل و      
 لذلك كان و ،خاصة الفنون المرئية مثل المسرح العموم المعاصرة و واآلداب الفنونكافة مجاالت 

 ، وتقنياتو وصوره أشكالو مختمف في المعاصر الفن في تطور والمستميم  ثر المتميزاأل الميراث
بعناصرىا المتنوعة، كالقباب والعقود  والعمارة الجداريات وفن والفخار الرسم والنحت فنون مثل

 جمالية مميزات من الفنيمتمكو  لما التصميم فن عن فضالً ، والفتحات والمآذن والمحاريب 
 تمك المعاصر المصمم وقد استخدم   .اإلسالمي الفكر ىوية ترسخ التي وشكمية، والخصوصية

الفن  فجاء  .التي فرضتيا طبيعة العقيدة اإلسالمية المحددات بتمك عام بشكل تأثرو التراكيب
 الفني اإلسالمي التشكيل ووحدات رموزب -إلى حد كبير - مرتبطا  واإلسالمي العربي المعاصر

 .اإلسالمية والعقيدة بالفكر، و
  

 ابأنو والتي تعرف –في مجال الفن المعاصر الزخرفية و المعماريةالتصميمات      فمعظم    
عادة التحوير بحيث تنتج صورة  عمى تعتمدإعادة تنظيم وترتيب عناصر  الحذف واإلضافة وا 

مرئية جديدة تربط باألصل، وال تختمف عنو إال في تناوليا الحداثي العصري بصوره تشكيمية 
 العديد منعمى استفادت من التراث اإلسالمي و قامت - تخضع ألسس وعناصر التصميم 

اإلسالمي  ليكون التراث ،الفنانين  لمكثير من  تناولو بأفكار ورؤى متعددة تم ذيوال ،  هعناصر



أو بالحذف عممية االبتكار ف"  .المختمفة منابع الرؤي الفنية لبمثابة مثير شديد الثراء بذلك 
 نظام متكامل لتحقيق فكرة محددة من خالل مفردات  وجزء من السموك اإلنسانىتعد اإلضافة  

 . " من قيم جماليةهتعكسوما تشكيمية قائمة عمى أسس بنائية بيدف تحقيق الدالالت التعبيرية 
 

 ىاوحدات من العديد وابتكار الزخرفة األساس لتطور تعد -المثال سبيل عمى-  المنمنمات     ف
 بمختمف يالخط العرب دور عن فضالً . التي ساىمت في إعطاء صورة جديدة لمفن اإلسالمي 

 أحيان في اعتماده السيما،  الفني العمل داخل شكاًل وأسموباً  ليأخذ كعنصرا تشكيميا ،-  أنواعو
وتوازنيا  اإلسالمية الزخرفةليمثل ليعبر بذلك عن  يقاعاإلو رشاقةالو جماليةال نواحيالعمى   كثيرة

. وتناظرىا
 

  ،واحتياجاتو اإلنسان متطمباتلتو تمبيل بالمجتمع تماساً   الفنونأكثر ، لكونو أما فن العمارة      
في جماليات  تبحث التي التشكيمية كالفنون- الفنون  من غيره عن خداماواست تداوالً  أكثرنجده 
فالفنان يبدع في خمق الشكل الفني  لمعمل من أجل صياغة لغة  .تأثير من يحدثو وما  الفن 

بصرية وجمالية وذات دالالت لدى المتمقي  ، وذلك من خالل ترتيب األجزاء أو العناصر المرئية 
المكونة لمعمل الفني سواء أكان ذلك في فن التصوير أو في  مجال تصميم العمارة  أو النحت أو 

فعندما يشرع المعماري في مرحمة اإلبداع فإنو يفكر في اليدف . تصميم المناظر المسرحية
 عمى أن يكون –الذي من أجمو يضع التصميم ارتباطا بأبعاد اإلنسان ورغباتو  (المضمون)

 . التصميم في شكمو العام متكاماًل من الناحية المرئية والناحية الوظيفية 
 

 الذي ينفرد بدور المتمقي – عمى وجو التحديد –    وينتقل البحث إلى  مجال التصميم المسرحي 
 أثناء تواجده في العرض المسرحي ينفرد المنظر –اليام فيو دون الفنون األخرى ،  حيث يتمقى 

 والمالبس الديكور عن صادرة مختمفة في آن واحد  إيقاعات متزامنة ذات رسائل- المسرحي
يماءتيم وحركاتيم الممثمين مكان وعن واإلضاءة  معموماتية إصدارات بصدد فنحن وحوارىم، وا 

 تسمى جماعية حالة في الفنانين من مجموعة بإبداع يمتمئ الفراغ من حيز متعددة داخل
 .المسرحي  بالعرض

 عمى قيمة لو لما العرض ، عناصر من أىم الدقيق بمعناه التشكيل المسرحي ،    لذلك يعتبر
)  البصرية الوسائل طريق عن الحدث روح  بمعنى أنو يعكس –والداللي الجمالي المستويين

من خالل رسائل ولوحات فنية متتابعة عبر الزمن الذي   (المعادل التشكيمي لمنص المسرحي 
 تستغرقو أحداث العرض



 


