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 :مقدمة البحث

الفف اإلسالمي مف أثرل الفنكف التي عرفيا اإلنساف عمى مر العصكر، فقد تجمت قدرة الفف اإلسالمي في إضفاء طابع مميز 
بتكجو فكرم مختمؼ منذ البداية ،كىك ما خمهؼ رصيدان ىائالن مف التراث في أماكف عديدة ك أزمنة مختمفة ،كتجمى تأثيره في 

صاحب الفكر الفني المميز ،كالذم يعد " عمر النجدم"الفف التشكيمي المصرم المعاصر خاصة في أعماؿ الفناف المصرم 
حيث اتجو إلى االستفادة مف جماليات الفف اإلسالمي في صياغة المكضكعات الفنية ، كأحد أىـ الفنانيف المصرييف العالمييف 

 .المختمفة مف خالؿ إبداعاتو الفنية المتفردة كبرؤيتو الفنية الذاتية 
: ومن ىنا تحددت مشكمة البحث في

  الحاجة إلى الكشف عن تأثير جماليات الفن اإلسالمي في قكر وفمسفة الفنان عمر النجدي لالستفادة منيا فى إثراء
 .تصميم المنتجات الزجاجية ذات الطبيعة الفنية

 :  ومن ثم ييدف البحث إلى
  في أعماؿ الفناف عمر النجدمتحديد أىـ جماليات الفف اإلسالمي .
  تصميـ منتجات زجاجية معاصرة ذات طبيعة فنية في إطار التأكيد عمى ؿالبنائية التشكيمية في أعماؿ الفناف االستفادة مف

 .اليكية اإلسالمية كااللتحاـ بالتراث مف حيث الجانب الفكرم كالتصميمي
 : وتظير أىمية البحث في 

  تأثر الرؤل الفنية لمفف التشكيمي المصرم المعاصر ظيارإ كرصد التطكر الفكرم في أعماؿ الفناف عمر النجدم 
. بجماليات الفف اإلسالمي

 :ويتحدد البحث في 
 في جذق النماذ قتفعيؿ، الطابع اإلسالمي ذاتج مف أعماؿ الفناف عمر النجدم عمى المستكل المحمي كالعالميذ دراسة نما 

 . المنتجات الزجاجية المعاصرة ذات الطبيعة الفنيةتصميـ 
 :ويفترض البحث 

 اتية لمفناف عمر النجدم كخاصة دراسة جماليات الحرؼ العربي ذيات الفف اإلسالمي عمى التجربة اؿؿإنو بدراسة تأثير جما
 .المنتجات الزجاجية ذات الطبيعة الفنيةيمكف استنباط حمكؿ ابتكارية إلثراء 

 DOI:10.12816/0036554 
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Summery: 
Islamic art is one ofthe richestartsknown to humanover the centuries. It has manifestedthe ability of 
the Islamic Artin givingdistinctivecharacter ofdifferentideologicalorientationsincethe beginning. 

whichlefta huge assetofheritagein many placesanddifferent times, andreflectedits 
influenceinContemporary Egyptianartespecially in the work ofan Egyptian artist"OmarEl - Nagdi" who 

has a uniqueartisticvision,which is consideredas one ofthe most importantartistsof the 
worldwherehewent totake advantage ofthe aesthetics ofIslamic artin the formulation ofvarious 
artistictopics through his artistic creations and with his own unique vision. 

Thereforethesearch problemdefinedin: 

 The need todisclosethe impact ofthe aesthetics ofIslamic Art inthe ideology and philosophy 
ofartist"OmarEl - Nagdi" to be used inenriching theDesignof ArtisticGlass Products. 

Thenthe research aims to: 

 Determine the most importantAesthetics ofIslamic Artin the work ofthe Artist"OmarEl - Nagdi". 

 Advantage of theFormative Construction in the Contemporary work of"OmarEl - Nagdi" in Design 

ofContemporary ArtisticGlassProducts to emphasize theIslamic identityand sticking with the heritagein 

terms ofthe ideological anddesignside. 

 

Andthe importance of researchappears in: 
 Monitoringthe intellectual developmentin the work ofthe Artist"OmarEl - Nagdi" to show how it was 

influenced the artisticvisionsof Contemporary EgyptianArt withthe Aestheticsof Islamic Art. 

 

The research is determined in: 

 Studymodels ofthe Artist's works"OmarEl - Nagdi"on the localand global levelwiththe Islamic 

characterandactivatedin Design ofContemporary ArtisticGlassProducts. 
 
The research assumesthat by: 

 Studying the impact of Aesthetics ofIslamic arton its ownexperienceofthe Artist"OmarEl - Nagdi" 

especially: studying the aesthetics ofthe Arabic lettercandeviseinnovative solutionsto enrich Design 
ofArtisticGlassProducts. 
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 :وأهم أعماله وفلسفته في الفنOmar Elnagdyدراسة رؤية الفنان عمر النجدي : أواًل 
كىك الفناف العربي الكحيد الذم يممؾ متحفا  ،1كيعد كأحد أىـ الفنانيف المصرييف العالمييف،ز م فكر مـ صاحبفناف تشكيمي مصرم
 ،  سيجد نفسو في عالـ شديد التناقض كشديد التناسؽ في ذات الكقت ,  كحينما يتعمؽ المرء إلي عالـ عمر النجدم . ألعمالو في باريس

 لكف أىـ  . عمي سبيؿ المثاؿ تكرار بعض األشكاؿ ككيفية تداخؿ األلكاف ككحدة المكضكعات ،  عالـ متعدد األلكاف كاألبعاد كاألشكاؿ
 كميما  ، ىما بمغت درجة التجريد في لكحاتوـ ؼ ، االكتشافات ىي إدراكو أف العنصر اإلنساني ىك العنصر الغالب كربما الكحيد في أعمالو

 كمصادر فف النجدم  .  في شمكخو كسمكه كتألقو كفرحو كحزنو ،  يظؿ الكجو اإلنساني ىناؾ , تناقضت األلكاف أك تزايدت أك تداخمت
  .  كالفف الفمكمكرم المصرم ,  ككجكه الفيـك المتميزة ،كاأليقكنات المسيحية،  فقد استفاد مف الفف اآلشكرم البابمي،  متعددة مركبة

 كلكف في لكحات أخرم تتفجر األلكاف  ,  في بعض المكحات قد يستخدـ ألكانا ىادئة بؿ كقد يكظؼ الفراغقي  نجد , ففي طريقة تكظيفو لأللكاف
 كذلؾ في مقابؿ ،  كاحدا يجمع شتات المكحة كتفاصيميا العديدةان  كيظير التبايف الخالؽ في لكحاتو التي يستخدـ فييا خطا أسكد . كالبركاف

 كالتي يظير فييا الكجو اإلنساني بعيكنو  ,  كبالذات عندما يعبر عف الصيؼ،التفجر المكني الذم نجده في لكحاتو عف الفصكؿ األربعة
 ؛ كلعؿ ىذا الفناف الذم يعرؼ أصكؿ صنعتو أدرؾ ذلؾ .  كلكف كؿ ىذا يغطيو فيض مف األلكاف الجميمة , المتسعة المميئة بشيكة الحياة

 لكؿ منيا لكنو الخاص كشخصيتو الخاصة لكنيا كميا تمتزج لتخمؽ  , كلذا نجده قد قسـ األلكاف إلي أقساـ تأخذ شكؿ مربعات كدكائر
  .  ككحدة تحيط بالتعدد المكني , تعددا لكنيا داخؿ الكحدة

 كأنيي  , لي مصرإحدم قبائؿ نجد بالمممكة العربية السعكدية كالتي ىاجرت إلي إ تعكد جذكر عائمتو  ،  ـ بالقاىرة 1931 كىك مف مكاليد
  (  إيطاليا )  كأكاديمية الفنكف الجميمة فيينا ,1957  كالفنكف التطبيقية عاـ ,1935 دراستو األكاديمية في الفنكف الجميمة في القاىرة عاـ

مف بيف المكضكعات التي اىتـ بيا في إبداعو المكضكعات التي تمثؿ مظاىر  ،  في فف المكزاييؾ  ( يطالياإ  )  كأكاديمية رافينا ,1963 عاـ
  , ستميـ مكضكعات مف العمارة اإلسالميةا  ,  كفي مجاؿ المظاىر الدينية ,  كالمكضكعات القكمية كالكطنية , الحياة الشعبية كالمظاىر الدينية

 في عمؿ  ,  التي تؤكد مكىبتو في التشكيؿ كالتنكع مف خالؿ الحركؼ العربية , كاآليات القرآنية التي أبدع مف خالليا مئات المكحات
 مف ىذه  .  كالتي تعكس الجك الركحاني عمي ىذه األعماؿ ,  كالظؿ كالنكر , لكحات فنية تتكافر ليا كؿ األبعاد في التشكيؿ كالمنظكر

  . البناء المعمارم لمكعبةفى  مف ىذه المكحات تجسيد لفظ الجاللة  ,  في تشكيؿ المكحة الكاحدة , ستخدامو لمفظ الجاللةاالمكحات 
 :المصرية والعالمية الفردية والجماعية منياالعديد من المعارض الخاصة لو الكثير و

 .ـ1957 -القاىرة-معرض بمتحؼ الفف الحديث  -
 . ـ1978معرض بقاعة الدبمكماسييف األجانب القاىرة  -
 .ـ1985معرض بفندؽ انترككنتيننتاؿ بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية  -
 .ـ2003ػ فرنسا -باريس FH.Forvmمعرض بجاليرل -
 . ـ 2014-بجاليرل المسار لمفف المعاصر بالزمالؾ نكفمبر (ذكريات محيطة  )معرض  -
 .ـ1950-معرض جماعة الفنانيف األحرار بفندؽ الجزيرة  -
التكاصؿ الحضارم لمفف اإلسالمي كتأثيره )بمناسبة صدكر كتاب  (الفناف المصرم المعاصر كاستمياـ التراث اإلسالمي)معرض  -

 .ـ2002 مارس –( قاعة الدبمكماسييف األجانب)بالمركز المصرم لمتعاكف الثقافي الدكلي  (عمى فناني العصر الحديث
 .ـ1959-معرض جماعي بالياباف كمكسكك كليننجراد  -
 .ـ1992 -(ركما)معرض األكاديمية المصرية في العاصمة اإليطالية  -

                                                           
. ـ1970مف عاـ  (الركس)ف بالمكسكعة الفرنسية ممسجؿ كأحد الفنانيف العالمي1



 مجلة العمارة والفنون                                                                                                                    العدد الثالث 
 
 

4 
 

 .ـ2014مايك - المممكة العربية السعكدية- السابع بأتيميو جدة لمفنكف (مختارات عربية)معرض  -
 :Omar Elnagdyورؤيةالفنان عمر النجدي فمسفة 

الفنية المتفردة، لو مكاىب متعددة مبدعى مصر الحديثة كأحد العالمات البارزة لحماية الثقافة المصرية مف خالؿ إبداعاتو يعدمف أبرز 
 تجديد فيتشكيالت القطع اإلسالمية مع كنجح فى مزج بساطة الرسـك المصرية بتكازف ،تميزت أعمالو بالطابع الشرقي األصيؿ 1

الفنية تجاىات تجاكز كؿ المدارس كاالفي الفنى الفريد كنكنو ، ليىظيـر2متعددة مركبةفيى النجدل عمر مصادر فف أما بالنسبة ؿ،مستمر
 .التى تأثر بيا

  أشير لوحات الفنان عمر النجديOmar Elnagdy: 
 .ـ س33×  سـ 50- ألكاف شمع - ـ 1959- ذات الشاؿ األحمر(- 1)صكرة  -1
 (. سـ60× سـ 80)األبعاد- أكرليؾ + زيت - ـ 2000-كجو – (2)صكرة  -2
 .( سـ180× سـ 180)األبعاد - ككالج(- 3)صكرة  -3
 .( سـ142×  سـ 122) األبعاد -ـ2009(- 4)صكرة  -4
 .( سـ300×  سـ 150)األبعاد  - زيت عمى قماش-ـ 2009- لكحة الظار- (5)صكرة  -5
 .( سـ100×  سـ 122 )األبعاد- سيمكتكسزيت عمى (- 6)صكرة  -6
 .(سـ175 ×سـ175) األبعاد –خامات متعددة عمى كانفاس - ـ2007–( 7)صكرة  -7
 .(سـ120×سـ 120) األبعاد–خامات متعددة عمى كانفاس - ـ2007(- 8)صكرة رقـ  -8

 

 

                                                           
محمكد شكرم ،قطاع الفنكف التشكيمية، ). أعماالن مميزة في مجاالت متعددة  مثؿ النحت ،الحفر،التصكير ،الديككر، المكسيقى كفرىا مف المجاالت  الفنيةـحيث قد1

. (كزارة الثقافة
، كأيضان تأثر بشدة بكؿ مف الفف المصرم القديـ كالفف فاستفاد مف الفف اآلشكرل البابمى، كاأليقكنات المسيحية، ككجكه الفيـك المتميزة، كالفف الفمكمكرل المصرل2

 .،باإلضافة إلى تأثير نزعتو الصكفية عمى صياغتو لمكحاتيالفنيةاإلسالمي

(1)صكرة رقـ   
- ـ 1959- ذات الشاؿ األحمر

.ـ س33×  سـ 50- ألكاف شمع   

(2)صكرة رقـ   
- أكرليؾ + زيت - ـ 2000-كجو 

 (. سـ60× سـ 80)األبعاد

. 
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(3)صكرة رقـ   
ككالج 

 .( سـ180× سـ 180)األبعاد 

. 

(4)صكرة رقـ   
×  سـ 122) األبعاد -ـ2009

 .( سـ142

 
 

(5)صكرة رقـ   
 300×  سـ 150)األبعاد  - زيت عمى قماش-ـ 2009- لكحة الظار

 .(سـ

 



 مجلة العمارة والفنون                                                                                                                    العدد الثالث 
 
 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 :دراسة الفن اإلسالمي وعناصره وأىم الخطوط العربية الفنية: ثانياً 
أحدث اإلسالـ نظرةفي الفف ،ىذه النظرة نتيجة لما في جنبات ركح الفناف مف اإليماف بالغيب كاإليماف باآلخرة كأيضان إليمانو بما كراء 
األشياء مف غيبيات  مما جعمو يحس ببكاطف األشياء كليس بظكاىرىا ، كمف ثَـّ  أدل ذلؾ إلى تغيير نظرة الفناف لمعناصر اليندسية 

كعند التقائو بعدة , ك أكدت عمى عدة مفاىيـ منيا أف يككف الخط معبران عف داللة ركحية ليا معنى كمفيـك " ,  (الخ .. أك النباتية أك 
كىذه الركح التي تنبعث مف تمؾ الزخارؼ كتنكعيا ,  اخطكط فإف ىذه الداللة قد تتغير أك تتأكد مف خالؿ تبايف مساحتيا أك اتجاىاتو

(6)صكرة رقـ   
 األبعاد- سيمكتكسزيت عمى 

( سـ100×  سـ 122)  

(7)صكرة رقـ   
 –خامات متعددة عمى كانفاس - ـ2007

 (سـ175 ×سـ175)األبعاد 

 

(8)صكرة رقـ   
خامات متعددة عمى - ـ2007
(سـ120×سـ 120) األبعاد–كانفاس   
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ليا داللة أخرل ك ىي التفكر الذم تكرثو رؤية الزخرؼ اإلسالمى ك ىك يتجكؿ ك يتحرؾ فى عالقات إنما مردىا صفاء النفس مف 
 ".خالؿ ىذا التفكر

 :أنواع العناصر الزخرفية اإلسالمية
 .العناصر النباتية  -1
 .عناصر الكائنات الحية  -2

 . العناصر اليندسية  -3

 . العناصر الكتابية -4
 ـ: الكتابيةعناصرال

استخدـ الفف اإلسالمي الخط في الزخرفة كما لـ يستخدـ أم فف آخر ، كال عجب في ذلؾ فمف نجد بيف الخطكط ما ىك أكثر قابمية 
بساط كتقكيس استقامة كا ذلؾ ألف طبعة الحركؼ العربية بما تميزت بو مف ؛لالستخداـ في الزخرفة مف الكتابة العربية  ستدارة كا 

كمركنة كمطاكعة كما فييا مف قابمية المد كالرجع كاالستدارة كالتشابؾ كالتداخؿ تحمؿ في ثناياىا كؿ المقكمات الزخرفية التي يسرت 
لممزخرؼ اإلسالمي فرص تطكير الكتابة العربية كمكنتو مف أف يستنبط فييا أنماطان زخرفية مختمفة بطرؽ كأساليب متنكعة ، كسرعاف 

ما كجد الفناف المسمـ في الكتابة خيالو كمجالو إلظيار ميارتو كمقدرتو فأكسب الحركؼ العربية مظيران جديدان كأخرجيا مف صفتيا 
. الكتابية البحتة إلى صفة زخرفية جعمتيا نكعان مف أنكاع الزخارؼ اإلسالمية

 :-الخط العربي اإلسالمي ىويتو وجمالياتو وتطبيقاتو
كيعد الخط مف أجمؿ ظكاىر الفنكف اإلسالمية الذل كاف لو مف التدرج فى النمك حتى بمغ درجة عالية مف النضج ككاف مف أكائؿ 

الذل يعزل إليو الكثير مف التغيرات التى لحقت بالخط ، كعكدة إلى  (ابف العميد)ككذلؾ  (عبد الحميد بف يحيى)الخطاطيف الحاذقيف 
الذل جاء إلى بالد العرب مع تجارة األنباط كأخذ فى التطكر حتى انتيى إلى  (الخط النبطي)أصؿ الخط فقد اشتؽ الخط العربي مف 

 . مدينتى مكة كالمدينة كسمى باسمييما خط مكي كخط مدني
 :وفى صدر اإلسالم كان لمخط صورتان

 .فييا يميؿ الخط إلى التدكير ككانت تستخدـ فى التدكيف السريع:الصورة المينة (1
كيميؿ فييا الخط إلى التربيع ككانت تستخدـ في كتابة القضايا الميمة التى يراعي في كتابتيا : الصورة الجافة (2

 .التأني كالدقة
عممان بأف كيتَّاب الكحي كانكا يكتبكف فكر نزكلو عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ بالخط الميف ؛ ألنو كاف أطكع كأسيؿ ليـ ثـ يعيدكف 

 .كتابة ما دكنكه بالخط الجاؼ تعظيمان لكتاب اهلل
كالمتأمؿ فى ىذا يجد أف طبيعة الفنكف كالخطكط اإلسالمية ليا مف التأثير كالتأثر البالغيف بالديف اإلسالمي كطبيعتو ككاف الخط مف 

 .أىـ العناصر التى قامت بدكر فعاؿ فى نشر اإلسالـ كخدمتو مف خالؿ تدكيف كالـ اهلل كاألحاديث النبكية الشريفة
 :-كعمى مر العصكر كاألجياؿ كتطكر الفكر المصاحب ليذا الفف أمكف تقسيـ أشكاؿ الخط الككفي اإلسالمي إلى ما يمي

 :الخط الكوفي اليندسي المربع- 1



 مجلة العمارة والفنون                                                                                                                    العدد الثالث 
 
 

8 
 

كىك يككف مخطكطان داخؿ مربعات متساكية األبعاد، كلو أشكاؿ ذات حركؼ حادة ككاف يستخدـ ىذا النكع فى الكتابة عمى سطكح 
المباني كجدرانيا ، كفي العصر الحديث استخدـ فى الفسيفساء لسيكلة تنفيذه طبقان لمتقنية التى تعتمد عمى اليندسيات فى رص كقطع 

 .المكزاييؾ كلما لو مف إيحاء بالحركة داخؿ التصميـ

 

 

 
 :الخط الكوفي المورق- 2

كيرسـ فى نيايات حركفو تكريقات مأخكذة عف تمخيص كتحكير ألكراؽ الشجر كالعنب كاألكانتس كىذه النيايات ال تؤدل إلى صعكبة 
 .فى قراءة الحركؼ أك المساس بشكؿ الكتابة بؿ تجممو

 :-الخط الكوفي المزىر- 3
بزخارؼ نباتية كأكراؽ الشجر كسيقاف النبات المكلبية، كتشكؿ  (األرضية)كىك الخط الذل يمتاز بشغؿ المساحة كاممة لمؿء الفراغات 

 .تمؾ الزخارؼ خمفية لمنص المكتكب
 :الخط الكوفي المضفر- 4

كىك نكع يميؿ إلى التعقيد نكعان ما حيث يأخذ شكؿ الضفيرة فى تداخؿ حركفو كحؿ الفراغات الناتجة بيف الحركؼ األفقية كالرأسية 
العالية حتى يصعب التمييز بيف العناصر الخطية كالعناصر الزخرفية، كيعد الخط الككفي مف أجمؿ الخطكط اإلسالمية العربية لخركجو 

 اإلعالنية ت العديدة فى حياتنا اليكمية في الكتابات الخاصة بالالفتاقعف المألكؼ كظيكره بمظير متميز ؛ لذلؾ كانت استخدامات
كخاصة عمى المحاؿ التجارية بخامة الزجاج أك بالحفر عميو أك باألحرؼ المضيئة ، فحركفو لينة مع ىندسية رشيقة كيؤدل إلى حدكث 

 .انسجاـ بيف الحركؼ كتداخؿ بيف الزخارؼ مع عنصر المكف لمؿء تمؾ الحركؼ
كنجد أف فمسفة استخداـ اليندسيات أيضان ؛ فى ىذا الخط تؤكد معاني التجريد مع االحتفاظ بطابع الرصانة كالقكة فى التعبير عف 

 .الكممات مع كجكد صفة الميكنة أيضان كذلؾ مف خالؿ ظيكر التكريؽ كالتزىير بيف األحرؼ كخمفياتو
ككذا فى بعض  (المساجد)كقد استخدـ ىذا الخط قديمان كحديثان فى كحدات اإلضاءة الزجاجية المستخدمة فى دكر العبادة الدينية 

المنشآت السياحية ذات الطابع اإلسالمي المعاصر آخذان عف ىذا الفف الجميؿ كتكاصالن مع الخط العربي القديـ كذلؾ فى المشكاكات 
 .(كآية النكر)التى يظير عمييا العديد مف اآليات القرآنية 

كمف أىـ المقكمات الجمالية ليذا الخط اإلسالمي الككفي ىك ككنو يبدك معتمدان عمى أسمكب التسطيح ليأخذ شكالن ثابتان لمحركؼ مع 
االستمداد عمى خط االستكاء ليعكس االستقرار كالثبات كاليدكء لممشاىد، حيث يجمع بيف القكانيف اليندسية كالرياضية لألحرؼ كما 

كأيضان ما يسمى بالتمكيز كىك  (الراء كالنكف كالكاك كالياء)أدخؿ عمييا مف أساليب ترطيب كتمييف كاالستدارات كااللتكاءات مثؿ تقكيس 
ككذلؾ نظاـ التعريؽ الذل يحدث لزيادة التدكير لمحرؼ اليابط عف  (تدكير رأس الصاد كالطاء كتدكير الحاء كالعيف كرأس الكاك كالفاء

 .(النكف كالياء كالراء)مستكل التسطيح لكؿ مف 
كعكدة إلى اإلرث الفني لكحدات اإلضاءة الذل تركو أجدادنا فى المساجد المختمفة نجد أف استخداـ الزخارؼ النباتية كالتكريقات إلى 

نار )جكار الخط اإلسالمي كخاصة الككفي ، نجد أنيا تتمثؿ فى المشكاكات كالمشكاة ىك القنديؿ الذل يكضع فيو مصدر الضكء 
كى تحيط مف انطفائو بفعؿ اليكاء كالنتشار الضكء فى أرجاء المكاف بالتساكم كمف أىـ اآليات التى استخدمت فى كحدات  (المصباح

المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرِض َمَثُل ُنورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباٌح ): اإلضاءة بالمساجد ىي آية النكر كما ذكرنا مف قبؿ فى قكلو تعالى 
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َباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة الَّ َشْرِقيٍَّة َواَل َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَيا ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو  الِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأنََّيا َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ
 ( .(35)َناٌر نُّوٌر َعَمى ُنوٍر َيْيِدي المَُّو ِلُنورِِه َمن َيَشاُء َوَيْضِرُب المَُّو اأَلْمثَاَل ِلمنَّاِس َوالمَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميٌم 

 في مجاؿ الزخارؼ الكتابية إال أف خط النسخ ابتداءن مف القرف ميمًّاكحتى أكاخر القرف الخامس اليجرل لعب الخط الككفي دكران 
شتقاؽ عدة خطكط منو ذات صفات االسادس اليجرل أخذ ينافس الخط الككفي بما أدخؿ عميو مف تحسينات كتطكيرات حتى أنو أمكف 

. كبذلؾ أخذ ىذا الخط ينتزع مكاف الصدارة مف الخط الككفي كخط تسجيمى رسمى، متميزة كالخط الثمث 
 في مجاؿ الخطكط ، إذ تشيد مرحمة التحكؿ مف استعماؿ الخط الككفي كخط رسمى إلى ميـأما في العصر األيكبي فقد حدث تطكر 

. استعماؿ الخط النسخ في تدكيف المصاحؼ كالكتابة عمى العمائر
. كلذلؾ لـ يستطع أف ينتزع ما كانت تتميز بو الكتابات الككفية مف إبداع زخرفي؛كامتاز الخط النسخ األيكبي بقصر حركفو كغمظيا 

كمف ثـ فإف العصر المممككي يعد العصر الذىبى لمخط النسخ ، كبصفة خاصة ما عرؼ مف فركعو بالخط الثمث الذم تميز بحركفو 
الكبيرة كألفاتو كالماتو المرتفعة التي كانت ترتفع ألعمى في حيف تنبسط حركفو األفقية كتنزلؽ إلى أسفؿ األمر الذم حققو التكازف 

ف لـ يؤد ذلؾ إلى اختفاء الخط الككفي إذ ظؿ ىذا الخط قائمان  ف كاف استعمالو قد تناقص شيئان فشيئان عمى ،كالتقابؿ ليذا الخط ، كا   كا 
الكاجيات كالمداخؿ المممككية ، كقد استخدمت في العصر المممككي أشكاؿ متعددة مف الخط الككفي لزخرفة المبانى مف الداخؿ 

 . عمى شكؿ أشرطةكانتكغالبان ما 
: وغالبًا ما تنوعت نصوص الكتابات داخل األعمال الزخرفية ، وشممت ما يمي

.  كىي التي تحدد تاريخ السنة التي بنيت فييا المنشأة كنكعية البناء كاسـ المنشئ أك الصانعـ:النصوص التوثيقية أو التأسيسية
 فقد استخدـ الفناف الكتابات القرآنية في زخرفة الكثير مف األماكف كقد راعى أف تتالئـ بعض ىذه الكتابات مع طبيعة ـ:اآليات القرآنية

كظيفة أجزاء العمارة المختمفة فنرل اآليات القرآنية التي تحض عمى الصالة كعمى تعمير المساجد في مداخؿ المساجد كمحاريبيا ، 
ككتابات تبشر بالنصر عمى أبكاب المدف ، ككذلؾ في زخرفة المنتجات التطبيقية اختار منيا ما يناسب كظيفة المنتج الذم يقـك 

. بزخرفتو
 اشتممت الزخارؼ الكتابية عمى كثير مف العبارات الدعائية كالدعاء لمسمطاف بالنصر ، أك الدعاء بأف يخمد ـ:األدعية واألقوال المأثورة
. اهلل ممكو كأف يعز جنده

: كمف أىـ كظائؼ الزخارؼ الكتابية في التصميـ
، ػ إعادة تقسيـ العالقات كتحريؾ األشرطة الكتابية لمكتؿ كالمساحات المعمارية القكية الجافة الصماء ، كخاصةن ذات االرتفاعات العالية 

حيث تبث فييا قدران مف الحيكية كالحركة كتعيد تقسيـ المساحات العرضية ىندسيان مرة أخرل ، كفؽ معادلة رياضية أك حسابية أك نظرية 
جمالية ، يقصدىا المعمارم ، كينتج عنيا تكلد عالقات جديدة ، تكسر حدة ضخامة المبنى كتجعؿ فيو رقة كعذكبة نتجت عف عالقة 

 .األجزاء مع بعضيا، كعالقة الكؿ بالجزء مف خالؿ مساحات ىذه األشرطة
تجاه الخط العربي كقراءتو ، احيث ، ػ الحركة كاالتجاه حيث تنتقؿ عيف المشاىد دكف ممؿ مع الشريط الكتابي مف اليميف إلى اليسار 

ة ؿكما تنتقؿ العيف في ذبذبة كحركة ، عمى التركيبات البسيطة كالمعقدة لمكتابات كتشكيالت النقط كاإلعجاـ كغيرىا مف العناصر المائ
 .في حركة مستمرة
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 الخطوط العربية تجسيد تشكياًل لكالم اهلل 1شكل رقم

 ":عمر النجدى"دراسة جماليات الفن االسالمى عمى أعمال الفنان : ثالثًا 
ف كاف المككف األكبر أك األساس  ابتدع أسمكباخاصا بو، أسمكبا بدا أنو يستند إلى تراكـ ضخـ مف الخبرات كالثقافات العالمية حتى كا 

طبعا تأثرت بالبيئة،ككنى نشأت أساسا فى بيئة شعبية ،دائما تأخذ عينى المآذف كالزخرفة  `: يقكؿ عمر النجدم.فيو لمفف اإلسالمى
لفت  `:كيضيؼاإلسالمية ،ىنا كالعاشؽ كالمعشكؽ كعرائس المسجد كاألكؼ التى ترتفع بالدعاء كأالحظ العالقة بيف الكتمة كالفراغ 

نظرل منذ البداية عالقة الكتمة بالفراغ،فالفف اإلسالمى ربط بيف الكتمة كالفراغ بطريقة لـ تعيدىا الفنكف السابقة، فيك ينظر إلييما 
الفف اإلسالمي كعنصريف متكافئيف يكمؿ كؿ منيما اآلخر كال ينفصؿ عنو، كىناؾ الكثير مف الفنانيف الغربييف الذيف تأثركا بمقكمات 

النجدى إلى دراستو الفن اإلسالمى والقبطى والفرعونى عمر ، أضاف  كالتفتكا إلى ما يحممو مف ركحانية كفمسفة خاصة أيضأ
 : إنو تأثر بثالثة فنانين:ويقول، والمدرسة الشعبية جميع المذاىب والمدارس الفنية من تجريدية وسوريالية وتكعيبية وخالفو 

 . بول سيزان من حيث التكوين - -
 .جوجان من حيث المون -  -
 .فان جوخ من حيث العاطفة الجياشة-  -
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  دراسة تحميمة لبعض لوحات الفنان عمر النجديOmar Elnagdyج ذنمو:  المتأثرة بجماليات الفن اإلسالمي
 (:1)رقم 

:التوصيف: أواًل   

 
  سـ152 × 154: األبعاد.                             كاحد:اسم العمل الفني

 _______:                                                المكانم1960: التاريخ
   .رسـ باأللكاف الزيتية عمى القماش: األسموب التقنــي المستخدم في التنفيذ

   :الدراسة التحميمية المقارنة: ثانياً 
 :أىم الخصائص الفنية لموحة

ىك يتجو نحك  ،  العربيةكتاباتمف خالؿ اؿكالصياغة  التشكيؿ  المكحةمف الزخارؼ اإلسالمية كباألخصستميـ مكضكعيذها:الموضوع
 .في نظاـ ىندسي محكـ  (رقـ كاحد)التعبير عف 

:نظام التكوين في الموحة  
.(المربع)النظاـ البنائي لمكحة-١  
بالتعادؿ مما يعطي إحساسان أك عدة محاكر كىمية حيث تـ تنظيـ العناصر حكؿ محكر مركزم خاص التككيف ىك تككيف محكرم- ۲

 .في المكحةكالتكازف
:مفردات التشـكيل  

.استخدـ الفناف عنصر الحرؼ العربي في تشكيالت متنكعة ما بيف رأسية كأفقية ك مائمة:   الشكل-  
.في تنظيـ يعطي إحساسان بالعمؽ لمعناصر ك بكاسطتيا اإليحاء بالبعد الثالثليحقؽاستخدـ الحرؼ العربي في أبعاد مختمفة : األبعاد-   

 
 شكل يوضح بعض أشكال الحروف المستخدمة في تشكيل الموحة

 
 (.1)يظير المكف مستقالن عف الخط حيث استيخدـ في حد ذاتو لمتعبير عف العناصر ككسيمة لبناء الشكؿ كما فى شكؿ رقـ : المون- 

 
 
 
 

 
يوضح بعض الدرجات المونية المستخدمة في إظيار العناصر والخمفية داخل الموحة (1)شكل رقم   
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 (:2)ج رقم ذنمو
التوصيف: أواًل   

 
– Al kaaba:اسم العمل الفني  La Mecque190:األبعادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػx190cm 

 Courtesy of Artspace Gallery :المكانم2008: التاريخ

 Mixed Media on Canvas ,: األسموب التقنــي المستخدم في التنفيذ

   :الدراسة التحميمية المقارنة: ثانياً 
 :أىم الخصائص الفنية لموحة

ىك يتجو نحك مف خالؿ الحركؼ العربيةكالصياغة  التشكيؿ  المكحةمف الزخارؼ اإلسالمية كباألخصستميـ مكضكعيذها:الموضوع
 .في نظاـ ىندسي محكـ  (حرؼ األلؼ)التعبير عف الحرؼ العربي 

:نظام التكوين في الموحة  
.(المربع)النظاـ البنائي لمكحة-١  
بالتعادؿ مما يعطي إحساسان أك عدة محاكر كىمية حيث تـ تنظيـ العناصر حكؿ محكر مركزم خاص التككيف ىك تككيف محكرم- ۲

 .في المكحةكالتكازف
:مفردات التشـكيل  

.استخدـ الفناف عنصر الحرؼ العربي في تشكيالت متنكعة ما بيف رأسية كأفقية ك مائمة:   الشكل-  
.في تنظيـ يعطي إحساسان بالعمؽ لمعناصر ك بكاسطتيا اإليحاء بالبعد الثالثليحقؽاستخدـ الحرؼ العربي في أبعاد مختمفة : األبعاد-   
 (.2)يظير المكف مستقالن عف الخط حيث استيخدـ في حد ذاتو لمتعبير عف العناصر ككسيمة لبناء الشكؿ كما فى شكؿ رقـ : المون- 

 
 يوضح بعض الدرجات المونية المستخدمة في إظيار (2)شكل رقم 

 . العناصر والخمفية داخل الموحة
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 (:3)ج رقم ذنمو
التوصيف: أواًل   

 
 150x150cm:األبعاد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                      :اسم العمل الفني

 2008: التاريخ:Courtesy of Artspace Galleryالمكان

Mixed Media on Canvasاألسموب التقنــي المستخدم في التنفيذ 
   :الدراسة التحميمية المقارنة: ثانياً 

 :أىم الخصائص الفنية لموحة

ىك يتجو نحك  ، مف خالؿ الحركؼ العربيةكالصياغة  التشكيؿ  المكحةمف الزخارؼ اإلسالمية كباألخصإستميـ مكضكعيذه:الموضوع
 .في نظاـ ىندسي محدد (حرؼ السيف)التعبير عف الحرؼ العربي 

:نظام التكوين في الموحة  
.(المربع)النظاـ البنائي لمكحة-١  
التككيف لباقى أرجاء المكحة لتعطي حيث تتعمؽ العناصر بنقطة مركزية داخؿ المكحة كتمدد العناصر التككيف المركزم التككيف ىك - ۲

 .لتكازفأخرل تمتؼ مف حكليا العناصر؛ مما يعطي إحساسان باعدة محاكر ككأف ىناؾ المحكرم
:مفرادات التشـكيل  

.استخدـ الفناف عنصر الحرؼ العربي في تشكيالت متنكعة ما بيف رأسية كأفقية كمتداخمة:   الشكل-  
.في تنظيـ يعطي إحساسان بالعمؽ لمعناصراستخدـ الحرؼ العربي في أبعاد مختمفة : األبعاد-   

 

 شكل يوضح بعض أشكال حرف السين المستخدمة في تشكيل الموحة
يظير المكف مف دكف استخداـ الخط لمتحديد ،حيث استيخدـ في حد ذاتو لمتعبير عف العناصر ككسيمة لبناء الشكؿ فاستخدـ : المون- 

 (.3)أما الخمفية فاستخدـ بعضالدرجات المكنية المتباينةكما فى شكؿ رقـ  (حرؼ السيف )األسكد إلظيار 
 
 
 

 
 

 يوضح بعض الدرجات المونية المستخدمة في إظيار العناصر والخمفية داخل الموحة (3)شكل رقم 
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 (:4)ج رقم ذنمو
التوصيف: أواًل   

 
 ,120x120cm:األبعاد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                      :اسم العمل الفني

 : ________التاريخ:Courtesy of Artspace Galleryالمكان

 Mixed Media on Canvas: األسموب التقنــي المستخدم في التنفيذ
   :الدراسة التحميمية المقارنة: ثانياً 

 :أىم الخصائص الفنية لموحة

اآليات القرآنية التي ك العربيةكتاباتمف خالؿ اؿكالصياغة  التشكيؿ  المكحةمف الزخارؼ اإلسالمية كباألخصستميـ مكضكعيذها:الموضوع
 . في نسؽ مميزأبدع مف خالليا مئات المكحات

:نظام التكوين في الموحة  
.(المربع)النظاـ البنائي لمكحة-١  
لباقى أرجاء المكحة  مما يعطي حيث تتعمؽ العناصر بنقطة مركزية داخؿ المكحة كتمدد العناصر التككيف المركزم التككيف ىك - ۲

 .في المكحةلتكازفإحساسان با
:مفردات التشـكيل  

.استخدـ الفناف عنصر الحرؼ العربي في تشكيالت متداخمة متنكعة:   الشكل-  
.تنظيـ كتشكيؿ مختمؼ يعطي إحساسان بالعمؽ لمكتابات العربية كاآليات القرآنية في تككيف بديع معبراستخدـ سكرة االخالصب: األبعاد-   

 
 

 
يظير المكف مف دكف استخداـ الخط لمتحديد ،حيث استيخدـ في حد ذاتو لمتعبير عف العناصر ككسيمة لبناء الشكؿ فاستخدـ : المون- 

األسكد في الخمفية ليعطي ارتكازان كاتزانان لمتصميـ ككتابة اآليات بنفس المكف الفاتح في باقي الخمفية مما أعطى إحساسان عميقان بالتبايف 
 (.4)بيف الدرجات المكنية  كما فى شكؿ رقـ 

 يوضح بعض الدرجات المونية المستخدمة في إظيار العناصر والخمفية داخل الموحة (4)شكل رقم 
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 (:5)ج رقم ذنمو
:التوصيف: أواًل   

 
 ,120x120cm:األبعاد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                      :اسم العمل الفني

 : ________التاريخ:Courtesy of Artspace Galleryالمكان

 Mixed Media on Canvas: األسموب التقنــي المستخدم في التنفيذ
   :الدراسة التحميمية المقارنة: ثانياً 

 أىم الخصائص الفنية لموحة

اآليات القرآنية ك  العربيةكتاباتمف خالؿ اؿكالصياغة  التشكيؿ  المكحةمف الزخارؼ اإلسالمية كباألخصستميـ مكضكعيذها:الموضوع
 . في نسؽ مميزالتي أبدع مف خالليا مئات المكحات

:نظام التكوين في الموحة  
.(المربع)النظاـ البنائي لمكحة-١  
لباقى أرجاء المكحة  مما يعطي حيث تتعمؽ العناصر بنقطة مركزية داخؿ المكحة كتمدد العناصر التككيف المركزم التككيف ىك - ۲

 .في المكحةلتكازفإحساسان با
:مفردات التشـكيل  

.استخدـ الفناف عنصر الحرؼ العربي في تشكيالت متداخمة متنكعة:   الشكل-  
.في تنظيـ يعطي إحساسان بالعمؽ لمعناصراستخدـ الحرؼ العربي الميـ في أبعاد مختمفة : األبعاد-   

 
 شكل يوضح بعض أشكال حرف الميم المستخدمة في تشكيل الموحة

يظير التبايف في استخداـ المكف األبيض كاألسكد  ،حيث استيخدـ المكف األسكد ككسيمة  لمتعبير عف العناصر لبناء : المون- 
 (.5)أما الخمفية فاستخدـ بعض الدرجات المكنية المتباينةكما فى شكؿ رقـ  (حرؼ الميـ )الشكمكإلظيار 

 
 يوضح بعض الدرجات المونية المستخدمة في إظيار العناصر والخمفية داخل الموحة (5)شكل رقم 
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: Omar Elnagdy عمر النجدي  الخصائص الفنية المميزة لمفنانأىم
فقد نجح في مزج بساطة الرسـك المصرية بتكازف تشكيالت "التاريخ العظيـ  لكؿ مف الفف المصرم القديـ  كالفف اإلسالمي ،إحياء  -1

 ".القطع اإلسالمية مع التجديد المستمر
 .رفض التقميد المباشر شبو الفكتكغرافى لمطبيعة أك لإلنساف -2
 .ا التعددذالتعدد كالتبايف في استخداـ األلكاف في كحدة كامنة كراء ق -3
 . خاصة التعبير عف األسرة الريفية ، كالمرأة بشكؿ أكبرالعنصر اإلنساني ىك العنصر الغالب في أعمالو الفنية -4
.  اإليقاع عف طريؽ حركة الخطكط كاأللكافك استخداـ التنكع كالتناغـ في الخطكط  -5
  .ة بالخياؿ كاأللكاف متألقةكءالمشاىد زاخرة كممؿ -6
 .في التعبير عف كحدة المكضكعات ليا مف دالالت معينة  كما الميؿ إلى تكرار بعض األشكاؿ -7
  . التراكب كالتراكـ في بنائية األشكاؿ كالعناصر فى نسؽ ثنائى األبعاد تارةن أك ثالثى األبعاد تارةن أخرل -8
 نزعتو الصكفية عمى أعمالو التصكيرية كالنحتية ، كالتي صاغيا مستخدمان المفردات كالعناصر العددية كاألبجدية في ىيئة سيطرة -9

 .ةمجردة نابعة مف ذاتي
يعبر ميمٍّا كىك يشكؿ عنصران ، إظيار جماليات الحرؼ العربى ، فالحرؼ مدخؿ مستقؿ تمامان عف كؿ االتجاىات الفنية فى العالـ  -10

 .ىا في رؤية معاصرةـعف اليكية العربية التى سعى الفناف لتقدم
 في التعبير، فالمكحة الصغيرة ليا دكرىا ميمٍّاكحات ذات أبعاد مختمفة ما بيف كبيرةو كصغيرةو،حيث لعبت األبعاد دكر ؿرسـ  -11

 .كجمالياتيا كأصكليا، أما الكبيرة فميا دكر آخر
 . المكحاتذالمستخدمة في تنفيتنكع الخامات  -12

 :دراسة االستفادة من أعمال عمر النجدى اإلسالمية لتصميم المنتجات الزجاجية : رابعاً 
 " :األطباق الفنية" تصميمات مستنبطة من أعمال الفنان والمتأثرة بجماليات الفن اإلسالمى: المجال األول

 :األفكار التصميمية 
  أفكار تصميمية متنكعة في المكضكع كاألسمكب كالمكف: 

 طبق فنى على شكل معين طبق فنى دائرى الشكل
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 ثبات الوظيفة والزخرف مع اختالف الشكل

 

 
 طبق فنى دائرى الشكل طبق فنى على شكل معين
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 ثبات الوظيفة مع اختالف الشكموالزخرف
 

األفكار " :المعمقات الزجاجية "تصميمات مستنبطة من أعمال الفنان عمر النجدى والمتأثرة بجماليات الفن اإلسالمى:المجال الثاني
 :التصميمية 

 الوحدة معلقة زجاجية من ثالثة أجزاء مستمرة

 
 

 

 

  معلقة زجاجية من ثالثة أجزاء تكرارية مع اختالف األبعاد
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  معلقة زجاجية من ثالثة أجزاء تكرارية مع ثبات األبعاد

 
 

 

 
 

 الوحدة معلقة زجاجية من ثالثة أجزاء مستمرة
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  معلقة زجاجية من ثالثة أجزاء مستمرة

 
 
 
 

 
 

 

  معلقة زجاجية من ثالثة أجزاء مستمرة
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 معلقة زجاجية من ثالثة أجزاء تكرارية الكحدة 

 

  
 معلقة زجاجية من ثالثة أجزاء مستمرة 
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 معلقة زجاجية من ثالثة أجزاء تكرارية 

  
 :الفكرة التصميمية المختارة في إطار التنفيذ

 :تكصيؼ الفكرة التصميمية 
  طبؽ زجاجي فني: نكع المنتج. 
  مربع: اإلطار العاـ. 

  سـ25×25:  األبعاد. 

  مستنبط مف فكر الفناف عمر النجدم : األسمكب الفني. 

  اعتمد البناء التشكيمي في خصائصو الجمالية عمى : 

 .استخداـ العناصر الكتابية في تشكيؿ لكني متبايف في عالقتو بالخمفية  -1

 .التسطيح المكني لمعناصر في بنائيا التشكيمي  -2
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 ذالفكرة التصميمية في إطار التنفي

: النتائج
  عامة كالمرتبطة كالمتأثرة بالتراث "عمر النجدى" تحديد أىـ الخصائص الفنية كالجمالية المؤثرة فى تطكر أساليب التشكيؿ لمفناف

 .اإلسالمى خاصة 
 ج مؤثر في الفف التشكيمي المصرم المعاصرذكنمك" عمر النجدى "الكشؼ عف المنيج الفكرم الكجداني لمفناف. 
  البتكار صياغات تشكيمية متميزة لمنتجات زجاجية ذات الطبيعة الفنية عمر النجدىجماليات الفف اإلسالمى في أعماؿ التأكيد عمى 

 .تجمع بيف األصالة كالمعاصرة" زجاجية األطباؽ كالمعمقات اؿ"
: التوصيات 

زيادة االىتماـ بدراسة جماليات الفف اإلسالمى كالفنانيف المتأثريف بيا كتعظيـ االستفادة منيا فى حؿ إشكاليات التصميـ المختمفة  -
 .فى مجاؿ تصميـ الزجاج الفنى لالرتقاء بالزكؽ العاـ لدل المستخدـ

:المراجع  

 .1981 ، 3قصة الكتابة العربية ، دار المعارؼ ، القاىرة ، ط : إبراىيـ جمعة -1
دراسة عممية كتطبيقية لعالج كصيانة األشرطة الكتابية الجصية كالحجرية في بعض العمائر األثرية : أماني عبد الحافظ بكر -2

. 1998اإلسالمية في القاىرة، قسـ الترميـ، كمية اآلثار، جامعة القاىرة، 
، رسالة ماجيستير ،كمية الفنكف التطبيقية ،جامعة "دراسة تحميمية"التراث اإلنساني في أعماؿ عمر النجدم –إلياـ عبد الرؤكؼ  -3

. 2006حمكاف ،
 .ـ1994 ،قطاع الفنكف التشكيمية، كزارة الثقافة ،(بيكت نكرماندية) -4
 حساـ الديف فاركؽ النحاس فمسفة التأصيؿ كالتكاصؿ لمفف اإلسالمي كتأثيرىا عمى تصميـ األعماؿ الفنية الزجاجية المعاصرة -5

 .
 .ـ1982 /5 /14 ،جريدة األخبار قطاع الفنكف التشكيمية، كزارة الثقافةحسيف بيكار،  -6
. ـ2014 /12 /9،قطاع الفنكف التشكيمية، مقاؿ، كزارة الثقافة،صالح بيصار  -7
أكتكبر  –مجمة عمـك ك فنكف – اإلمكانات التشكيميو لمخط الككفي كمدخؿ إلثراء المشغكالت الخشبية -عبد المنعـ اليجاف -8

. ـ 1995
" تطور وتحميل النظم اليندسية في الفنون اإلسالمية وكيفية االستفادة منيا في مجاالت التصميم " : مجدم محمد حامد  -9

 . 2000 كمية الفنكف التطبيقية ، جامعة حمكاف ، مصر ،  ؛رسالة ماجستير غير منشكرة 
 ,ـ2008 /10 /30االتحاد الثقافى محمكد شبانة ، قطاع الفنكف التشكيمية، كزارة الثقافة،  -10

11http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/an_exclusive_group_show_dedicated_to_middle_ea
stern_modern_and_contemporary/ 
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