
 ملخص  البحث

ُيَعد الفن رافدًا من روافد العمم والمعرفة و وسيمة لمتعبير عن شتى المشاعر اإلنسانية فضاًل عن كونو انعكاسًا 
لعادات وتقاليد الشعوب المختمفة وىذا يبدو واضحًا من نتاجاتيا الفنية لذلك فانو ُيعد ضرورة من ضرورات الحياة وسمة 

 .من سمات ديمومتيا

تميز الفن اإلسالمي عن غيره من الفنون بكونو أوسعيا انتشارًا وذلك لمتوسع المضطرد لمحضارة اإلسالمية و التي 
وان الختالف الطرز والفنون لدى شعوبيا المختمفة اثر في االختالف الظاىر .امتدت من اللين شررًا إلى أسبانيا غرباً 

 .في بعض عنالرىا وأساليبيا الفنية إال أنيا متشابية في ألوليا ويجمعيا الطابع اإلسالمي

ورد شيد الفن اإلسالمي في العلر أألندلسي بشكل خاص تنوعًا ونيوضًا في شتى المجاالت التطبيقية ونتاجَا 
غزيرًا عمى مستوى لناعة التحف الفنية وفي مجال العمارة والمنسوجات والملنوعات الخشبية والمعدنية والزجاج 

والخزف بشكل خاص حيث الرت ىذه اللناعة ازدىارًا كبيرًا ورد ولل إلى علرنا الحالي نتاجات خزفية تفلح عن 
القيم الجمالية ) البحث الحالي في دراسة هرؤية متجانسة بفعل المزاوجة بين األداء الجمالي والوظيفي وىذا ما تناول

 وذلك عن طريق دراسة وتحميل النماذج الموجودة في القدور الخزفية (األندلسية في القدور الخزفية اإلسالميةلمزخرفة 
 . اإلسالمية الزخرفة العربية وبأساليبكاسيد الممونة والمزخرفة بالزخارف المتنوعة أل والمنفذة بواسطة ااألندلسية

 :محاور و كما يمي من أربعةتتكون  الدراسةىذه 

  :تمثمت بالتساؤالت التالية اإلطار العام لمبحث والمتضمن المشكمة التي يحتوي األول محورال

 ؟ األندلسية المنفذة عمى القدور الخزفية اإلسالميةي القيم الجمالية لمزخرفة ه ما .1
؟  األندلسية  وتقنيات تنفيذ القدور الخزفية آلياتىي  ما .2
 منابع جديدة في مجال الخزفلإضافة معرفية  تقدم ةكدراس اعتبارهفي ليو إوالحاجة البحث ىذا تكمن أىمية  

 . العممية التعميمية في مجال الخزفإثراء من شانيا األندلسي في العلر اإلسالمي

 .األندلسية في القدور الخزفية اإلسالميةوىدف البحث المتمثل في الكشف عن القيم الجمالية لمزخرفة 

 كما (األندلسرلر الحمراء في ) ومكانيًا (األندلسيلعلر ا)ه 9 وحتى ه8بين القرنين المدة زمنيًا تناولت الدراسة 
.  الملطمحات التي وردت في البحثَفْت الباحثةَعرّر 
الذي و النظري اإلطار إليياواىم المؤشرات التي انتيى والدراسات السابقة لمبحث  اإلطار النظري تضمن الثاني محورال

 دراسة  المبحث الثاني تناولإما  اإلسالمي القيم الجمالية في الفكر األولالمبحث ، تناول  ضم  ثالثة  مباحث
 أما المبحث  عالوة عمى العنالر البنائية  والعالرات التكوينية الرابطة في العمل الفنياإلسالميةجماليات الزخرفة 

  .األندلسي والخزف اإلسالمي في العلر األندلسيةالحضارة  فقد انلب عمى دراسة الثالث



من ( 3) موضوعية وتم اختيارأسس البحث وتحديد مجتمعو وعينتو عمى وفق إجراءاتفيتكون من  الثالث محورالأما 
 . (التحميمي) ضمن المنيج الولفي خزفية كعينة لغرض الدراسةالعمال األ
 .كذلك التوليات والمقترحات وفيرست ملادر البحث ولنتائج البحث واالستنتاجات  عرضاً يقدم   الرابعمحورال
 
 


