
 

 

 

تصاميم القيم الجمالية لمزخرفة اإلسالمية بالمسجد األقصى  كمدخل الستحداث 
. معاصرة  زخرفيه  

  شاهين زسهيمة احمد عبد العزي.                                         د
  :الممخص 

 كل زواياىا ب بمدى تقدميا الفني ، فالفن ىو الكفيل بتسجيل مدنيات األمم  رقي األمميقاس
فكل ماينتج  ، ي عناية خاصة بالفن والمؤسسات الفنية نولذلك نرى اليوم، أن الدول المتقدمة تع

 ا عبرىو تعبير واضح لخمجات الفنان التي مر بو ية لدى الفنانين عامة ، نمن األعمال الف
.  وحضاراتيا األممالعصور أو 

 ية ، ن وليذا أصبح الفن موضع اىتمام كل الحضارات التي تشيد باإلنسان  والروائع الف
 الفذان المسمم  ، بروح الفن إنتاجو، الذي أبدع في اإلسالميومن بين ىذا االىتمام، ىو الفن 

  وفمسفتو ، وقد عبرت الزخرفة اإلسالم الزخرفية لروح األشكال ،  واخضع كل اإلسالمي
ضفاء القيمة الفنية والجمالية عمييا اإلسالم عقيدة عن، اإلسالمية ، خاصة في تزيين الجدران ،  وا 

. ان المسمم بزخرفة القران الكريم وأماكن العبادة ن اىتمام الفإلى إضافة،  
 وقبة األقصى زينت جدران المسجد التيالزخارف و الخطوط  اإلسالمية حيث شيدت 

الفن  في  اإلبداع الفني التشكيمي لمفنان المعاصر،في لعبت دورًا عظيمًا وىامًا والصخرة 
  .إنتاجو الذي أبدع الفنان والمعماري المسمم في اإلسالمي
عمى اختالف وظائفيا، سواء  مدينة القدس لنراه واضحًا في المنشآت اإلسالمية ، والذي 

 كانت  مقرنصة او مئذنة  مما يضفي الطابع أوأكانت سبياًل  أو كانت قبة أو قوسًا أو عقدًا، 
  قبة الصخرة كتحفة معمارية وزخرفيو تزيين جدران  ل ،اإلسالمي ويؤكد أصالة العمارة فييا

ضفاء القيمة الفنية والجمالية عمييا،   إلى اىتمام الفنان المسمم بزخرفة القران الكريم إضافةوا 
.   العبادة وأماكن

 . الجماليةرموزه الباحثة وجد ت من خالل دراستيا ىذا المسجد انو  بمغ أنغير 
. ، فأخذ يحمل رموز عده اإلسالمية والكتابات  القرآنية ومن خالل عالقة الخطوط 

لتسميط الضوء عمى القيم الجمالية  ومن خالل ذلك فقد توجيت الباحثة  لدراسة ذلك عبر السعى
الموجودة في الزخارف اإلسالمية بالمسجد األقصى وقبة الصخرة  بمدينة القدس والتي تتعرض 

. دوما  لخطر طمس المعالم الجمالية  واليوية  
 ،فضال عنإليو والحاجة وأىميتولتوضيح مشكمة البحث الحالي لذا لجأت الباحثة  —



 :تساؤل البحث الرئيسي  
ىل يمكن التوصل الى القيم الجمالية لمزخرفة اإلسالمية بالمسجد االقصى  كمدخل  -

 الستحداث تصاميم زخرفيو معاصرة ؟ 
:  وينبثق عنو التساؤليين الفرعيين التاليين 

ىل تحظى الزخرفة االسالمية بالمسجد االقصى بقيم  جمالىة ؟  -
ما العناصر الزخرفية االسالمية التى يمكن ان يستحدث منيا تصاميم زخرفية معاصرة ؟   -
:  هدف البحث الى ما يمي   
. دراسة جماليات ومواطن وقواعد الزخرفة اإلسالمية   -
 .اإلسالمية الزخرفة  عناصرطن الجمال الذي يكمن فيا موإيجاد -
كالتوازن والتناظر  والتشعب   )  اإلسالميةدراسة  اسس التكوين الذي تستند اليو   الزخرفة   -

 . (كرار توال
العناصر الزخرفية   العينة من  إلى اختيارعمدت  الباحثة  : " مجتمع الدراسة وعينتها

 مستحدثة  اعمال  ،  و اربع  (أدمية  -  كتابية– نباتية –ىندسية )األربعة  لزخرفة المسجد 
. عن الفنون  اإلسالمية 

.  لتحميميا  ة المنهج الوصفيمتبع
. ة ليذا الغرضىا الباحثت صمماداة ومن ثم االستنتاجات التي ظيرت من خالل 

   :وكانت  نتائج البحث   
.  بزخارف المسجد االقصى لتوصل إلى قيم جمالية وحضاريةا - 

. تنوع  العناصر الزخرفية اإلسالمية التى يمكن ان يستحدث منيا اعمال فنية معاصرة  -
:  من التوصيات التي من ضمنها أوصت بعددكما  

االستفادة من الفنون اإلسالمية وخاصة  فنون وزخارف المساجد  الثراء األعمال الفنية 
 . (زخرفة والحرف العربي للالقيم الجمالية المعاصرة بما  تحتويو من 

  
 

 


