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 ةالمقدم

عشرة قرون عمى  أكثر من  خاللاإلسالمى الجيود التى بذليا العالم اإلسالمىيو نتاجفى الواقع ان الفن 
 ، وان كان الفنان المسمم قد زخرف المساجد وزين ة االسالمية الفنيةاالقل فى التعبير عن الجمال والشخصي

الخ فانو لم يفعل ذلك  ..ةاثاثيا من منابر و كراسى وزخرف عمائرىا من حوائط ومآذن و اسبمو و اضرح
 .ب الجمال فى كل شىءح يال نوبل فعمو دينيفقط بدافع 

والفن االسالمى ىو اوسع الفنون انتشارا ، كما انو أطول الفنون عمرا باستثناء الفن الصينى فقد ولد فى القرن 
 عمى يد المسممين ة االسالمية،وقد تكونت الحضار(ىـ 8-ىـ 7)م 14-م 13وبمغ قوتو فى القرنين  (ىـ 1)م 7

 منذ عصر ة الفتوحاتاالسالميبدايةرات األخرى من احيث حدث أول أحتكاك بين المسممين وبين الحض
كما قام المسممين . عمر بن الخطاب حيث خضعت كل من فارس والعراق ومصر لمدولو االسالميو الخميفة

بانشاء المساجد والقصور والمدن وكان من الطبيعى االستعانو ببعض السكان األصميين خاصو الحرفيين مما 
خر اساىم فى تميز كل اقميم عن االخر،واصبح من السيل انتقال عدد من الصناع والحرفيين من اقميم الى 

 و كثيرا ما كان يجتمع صناع و حرفيون من العراق ة االسالميةخاصو بعد ان خضعت االقطار لمخالف
كما أننا ال ننكر ظيور بعض العناصر المحميو فى الطرز . المغرب  فى عمل واحد و مصر ووسوريا

وتكونت بذلك .االسالميو و لكننا نريد ان نؤكد ان ما تم أقتباسو قد جاء عن وعى بما يتفق والدين االسالمى 
الحضاره االسالميو ونمافن اسالمى لو طابع خاص اىم ما يميزه ىو الوحده الفنيو النابعو من طبيعو الحكم 

ونظرًا لتعدد الحرف و الصناعات التراثيو العربيو فسوف نركز عمى ثالثو منيا لاللتزام بحدود البحث .الواحد 
.  بعض المنحوتات عمى الحجروالجصالعظميةوالعاجية ووىى الصناعات الخشبيو ودراسو بعض التحف 

 

  



مشكمه البحث 
 بأسموب النحت البارز جاءت لتقوم بالدور الجمالى فقط أم كانت ليا المنفذة الحرف توىل الصناعا-1

دورا وظيفيا فى الفن االسالمى  
 بجماليات تمك المنحوتات فى ة المستخدمو فى النحت البارز االسالمى عالقإلختالف الخاموىل -2

 .ة المختمفةالعصور االسالمي
أهميه البحث  

 الدين وما يتناسب معو ةواستخدام فن النحت البارز لخدمالعقائدية وةالبحث فى المورثات الديني-1
وصياغتو بشكل فنى يتفق مع مفاىيم النحت البارز  

ابراز الدور الوظيفى و الجمالى لمزخارف فى النحت البارز االسالمى  -2
اهداف البحث 

فن االسالمى و المنفذه باسموب الالقاء الضوء عمى نشأة وتطور الصناعات و الحرف التراثيو فى  -1
. النحت البارز

القاء الضوء عمى طبيعو الوحدات الزخرفيو و مردودىا األصمى   -2
 المتبادل بين فن النحت االسالمى وفنون الحضارات األخرى والتأثر التعرف عمى التأثير  -3

فروض البحث 
يفترض الباحث فى ىذا البحث  

 فى ة المستخدمةنحت البارز عمى الصناعات والحرف الفنيلل و تأثير واضح  اان ىناك ارتباط -1
 ة و الفنون االسالميةالعمار

 الفن ةويره طبقا لفمسفح فى الفن االسالمى مردود ألصول من الطبيعو قام الفنان بتةالزخرفيةأن لموحد -2
 اإلسالمى

 ان ىناك انعكاس جمالى من خالل الدور الوظيفى لممنحوتات البارزه فى الفن االسالمى  -3
حدود البحث 

 الفاطمى  _الممموكي _األموي العصر ة االسالميةيتعرض الباحث لفترات الحضار: ة حدود زمني -1
 ة و العربية فى بعض الدول االسالمية االعمال الفنيةيتطرف البحث لدراس: ة حدود مكاني -2

 منهج البحث
. وصفى _تحميمى _تاريخى 

 



 :ممخص البحث 
لقد تناول ىذا البحث بعض الصناعات والحرف التراثية العربية المنففذة بأسموب النحت البارز وأثر البيئة 
 .والطبيعة عند الفنان المسمم وما لعبتو الطبيعة والبيئة فى عمميات التحول الثقافى والفنى عند الفنان العربى 

ستخداميا لمعناصر التشكيمية ومدى استفادة  كما تضمن البحث أثر الحضارات السابقة عمى الفن اإلسالمى وا 
الحضارة اإلسالمية مما اشتقتو من مقومات تمك الحضارات وصاغت ذلك مع ما يتفق مع روح الدين 

اإلسالمى الحنيف ، كما وضح البحث تأثير الحضارات والثقافات األخرى بالطابع اإلسالمى والذى ال يزال 
نابضًا بالحيوية فى العديد من البمدان الغربية ، كما وضح ما تميزت بو الفنون اإلسالمية من وحده عامو 
جمعتيا فى كل أقطار العالم اإلسالمى ، عمى أن ىذه الوحدة لم تمنع من وجود طرز إسالمية تميزت بيا 

 .األقطار اإلسالمية فى عصور تطورىا الفنى من خالل عرض لبعض النماذج النحتية
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 0دورة أخالقيات البحث العممي  من مركز أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة جنوب الوادي 
  دورة  أستخدام التكنولوجيا في التدريس من مركز أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة جنوب

 0الوادي
  ادارة –عموم الحاسب االلي –المغات –التنمية البشرية  )في (ويننجايجيبتباالقصر )دورة تدريبية 

 ( األعالم –األعمال 
  0" قوة التفكير " دورة تدريبية من أكاديمية مهارتي باالقصر في 
  حاصمة عمى عدد من الشهادات في مجال التنمية البشرية 
  عضو ببعض الجمعيات الخيرية والتطوعية 
 المدارك وتطوير القدرات في الميادينءشاركت في ورشة عمل لبنا  

 .المصرية بالتعاون مع مكتبة االسكندرية واالتحاد االوربي الثقافية 
  مدي " شاركت ببحث  في المؤتمر الدولى االول لمفنون التشكيمية وخدمة المجتمع  بعنوان

 " .استفادة الفنانيين المعاصرين من فنون الحضارات القديمة بمصر 
  بقصر ثقافة االقصر  (صمصال )شاركت في ورشة عمل فيمم الرسوم المتحركة. 

 


