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 : ممخص البحث
البداية البد لنا أف نعترؼ أف الفف اإلسالمى ىو المرآة الحقيقية التى أنعكست عمييا معالـ  فى      

دت مف الصيف واليند شرقًا تـالحضارة اإلسالمية التى أضاءة جنبات العالـ، تمؾ الحضارة التى أ
يراف وتركيا، إلى األندلس  والتى تميزت بمنظومو فريدة بيف فنوف الحضارات غربًا مرورًا بأفريقيا وا 

وىذا عمى عكس مايدعيو بعض المستشرقيف بأرجاع األبداع اإلسالمى إلى الفكر . األخرى
وىذا يعد مف األمور التى جانبيا . البيزنطى الذى لو أصوؿ فى الفكر األفالطونى والفيثاغورثى

الصواب، فالفف اإلسالمى يتميز بأسموب متكامؿ واضح المعالـ، ذى مضاميف شاممة ونظاـ جمى 
 .نابع مف فكرة التوحيد واإليماف باهلل 

     ففمسفة الفف اإلسالمى قامت عمى مقدرة الفناف المسمـ عمى التعبير عف وجدانو وحسو تجاه 
العف طريؽ محاكاة األشكاؿ الطبيعية المحيطة بو، بؿ عف طريؽ إيجاد قيـ . الخالؽ عز وجؿ

سامية يجسد مف خالليا روح األبداع، لذا أتخذ مف الجماؿ المجرد لغة صاغ مفرداتيا عبر تمؾ 
فشكؿ بوعى مدرؾ لغة فنية تجسد قيمة التجريدية، محاواًل أف . الرؤية الجديدة التى تبمورت لديو

يوجد لنفسو فنًا ذا خصوصية التحكمو سوى شروط عالمو الذاتى، وتمؾ كانت ثورة عمى القيـ الفنية 
. السائدة آنذاؾ والتى كانت تخضع لمقايس الفف اليونانى 

      والفف اإلسالمى قد بداء قائمًا عمى وحدة الشكؿ التى تكشؼ عف مواطف جمالية جديدة فى 
ؤكد عمى الرغبة في إدراؾ والتى ت ،تجمع بيف الموضوعية والمنيجيةالتى الوحدة التشكيؿ، ىذه 
تحقيؽ وحدة ؿوالخروج مف النسبي إلى الكمي ،  في إدراؾ المػػػحسوساتة التجريديةالمطمؽ والنظر

 حادة الزوايا متشابكة،  ىندسية فى التكوينات التجريدية التى تستوحى أشكاؿتكاممية وتعددية جمالية
َأثرت ، إمكانيات النيائية فى التأويؿ الداللىأو أشكاؿ نباتية إنسيابية قائمة عمى نظـ بنائية تحمؿ 
 والتي ،بيف األشكاؿات مف خالؿ العالؽفى بناء الشكؿ ومف ثـَ البناء التصميمى لمعمؿ الفنى 

.  مف الرؤية الفكرية والحسية ختمفة  ـأشكاؿجمعت بيف و ،ىدفت إلى تحقيؽ بنية ال نيائية
      والبحث الحالى يتناوؿ بالدراسة والتحميؿ أثر الفف األسالمى فى النظـ البنائية والعمميات 

موريس مف خالؿ رؤية تحميمية فى نماذج مف أعماؿ الفناف  األدراكية لمشكؿ فى فنوف الغرب،
  Maurits Cornelis Escher ركورنيمس أش
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