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 سالميةاإل الشخصية بناء في ودورها العربية التراثية والحرف الصناعات
 

  الطاهر سيد سلوى /د
 الوادي جنوب جامعة –باألقصر الجميلة الفنون بكلية ثان فني نشاط خصائيأ

 : البحث ملخص
 والطبيعة ةالبيئ وأثر البارز النحت بأسلوب ذةالمنف العربية التراثية والحرف الصناعات بعض البحث هذا تناول لقد
 . العربى الفنان عند والفنى الثقافى التحول عمليات فى والبيئة الطبيعة لعبته وما المسلم الفنان عند
 استفادة ومدى التشكيلية للعناصر ستخدامهااو  اإلسالمى الفن على السابقة الحضارات أثر البحث تضمن كما

 اإلسالمى الدين روح مع يتفق ما مع ذلك وصاغت الحضارات تلك مقومات من اشتقته مما اإلسالمية الحضارة
 ةبالحيوي نابضا   يزال ال والذى اإلسالمى بالطابع األخرى والثقافات الحضارات تأثير البحث وضح كما ، الحنيف

 أقطار كل فى جمعتها ةعام ةوحد من اإلسالمية الفنون به تميزت ما وضح كما ، ربيةعال البلدان من العديد فى
 عصور فى اإلسالمية األقطار بها تميزت إسالمية طرز وجود من تمنع لم الوحدة هذه أن على ، اإلسالمى العالم

 .النحتية النماذج لبعض عرض خالل من الفنى تطورها

 

Abstract:  

This research has dealt with some Arab inherited industries and crafts that were implemented in 

the manner of relief sculpture and the impact of the environment and nature on the Muslim artist, 

and the role played by the nature and environment in the cultural and artistic processes of 

transformation of the Arabian artist . 

The research included the impact of earlier civilizations on the Islamic art and its use of the plastic 

elements and the extent to which the Islamic civilization has benefit what it derived of the 

elements of those cultures and formulated it with what is consistent with the spirit of Islam , also 

the research explained the emulate of other civilizations and civilizations and cultures with the 

Islam nature that is still vibrant in many Western countries, and explained what the Islamic  Arts 

characterized of General Union tied it in all countries of the Islamic world, however this unit 

didn’t prevent the existence of Islamic styles characterizer the Islamic countries in the eras of its 

artistic development through the presentation of some sculptural models 
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 :ةالمقدم
قل عشرة قرون على األأكثر من  خالل اإلسالمىالجهود التى بذلها العالم  هو نتاج اإلسالمىن الفن فإفى الواقع 

ثاثها من أان المسلم قد زخرف المساجد وزين ن كان الفنا  ، و  ةاالسالمي ةالفني ةفى التعبير عن الجمال والشخصي
بل فقط  دينينه لم يفعل ذلك بدافع إلخ فإ.. ةضرحأو  ةسبلأوزخرف عمائرها من حوائط ومآذن و  كراسيمنابر و 

 .شيءب الجمال فى كل حي إلنه فعله 
م 7قرن فقد ولد فى ال الصينينه أطول الفنون عمرا باستثناء الفن أوسع الفنون انتشارا ، كما أهو  اإلسالميوالفن 

المسلمين حيث  على يد ةسالمياإل ةهـ (،وقد تكونت الحضار 8-هـ 7م )14-م 13قوته فى القرنين  تهـ ( وبلغ1)
عمر بن  الخليفةمنذ عصر  ةالفتوحات االسالمي بدايةرات األخرى من احتكاك بين المسلمين وبين الحضاحدث أول 

المساجد والقصور  بإنشاء ون.كما قام المسلم للدولةاإلسالميةالخطاب حيث خضعت كل من فارس والعراق ومصر 
قليم عن إفى تميز كل  أسهمن األصليين خاصه الحرفيين مما ببعض السكا االستعانة الطبيعيوكان من ، والمدن 

قطار ن خضعت األأبعد  ةخر خاصآقليم الى إقال عدد من الصناع والحرفيين من صبح من السهل انتأو  خر،اآل
المغرب  فى عمل واحد.  و مصر و و كثيرا ما كان يجتمع صناع و حرفيون من العراق وسوريا إلسالميةا ةللخالف

د جاء ق اقتباسهن ما تم أن نؤكد أو لكننا نريد  اإلسالميةفى الطرز  المحليةكما أننا ال ننكر ظهور بعض العناصر 
هم ما أله طابع خاص  إسالميونما فن  اإلسالمية الحضارةوتكونت بذلك ،  اإلسالميعن وعى بما يتفق والدين 

فسوف  ةالعربي التراثيةونظرا  لتعدد الحرف و الصناعات ، الحكم الواحد  طبيعةمن  النابعة الفنية الوحدةيميزه هو 
 والعاجية و العظميةبعض التحف  ودراسة الخشبيةمنها لاللتزام بحدود البحث وهى الصناعات  ثالثةنركز على 

 والجص. بعض المنحوتات على الحجر

 مشكله البحث
 فقط أم كان لها دور اليالجمبأسلوب النحت البارز جاءت لتقوم بالدور  المنفذةالحرف  و تهل الصناعا-1

 . اإلسالمىفى الفن  وظيفي  
ى العصور ليات تلك المنحوتات فبجما ةعالق اإلسالمىفى النحت البارز  المستخدمة الخامة الختالفهل -2
 ة.المختلف ةسالمياإل

 أهميه البحث 
وما يتناسب معه ، الدين  ةواستخدام فن النحت البارز لخدمالعقائدية و  ةالبحث فى المورثات الديني -1

 .وصياغته بشكل فنى يتفق مع مفاهيم النحت البارز 
  . اإلسالمىللزخارف فى النحت البارز  الجماليو  الوظيفيبراز الدور إ -2

 هداف البحثأ
النحت  بأسلوب المنفذةو  اإلسالمىفن الفى  التراثيةلقاء الضوء على نشأة وتطور الصناعات و الحرف إ -1

 البارز.
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 . األصليو مردودها  الزخرفيةالوحدات  طبيعةلقاء الضوء على إ -2
 وفنون الحضارات األخرى  اإلسالمىالمتبادل بين فن النحت والتأثر التعرف على التأثير  -3

 :فروض البحث
 ما يلى : يفترض الباحث فى هذا البحث 

و  ةفى العمار  ةالمستخدم ةنحت البارز على الصناعات والحرف الفنيللواضح   ا  و تأثير  ا  رتباطأن هناك أ -1
 . ةالفنون االسالمي

لفن ا ةويره طبقا لفلسفحقام الفنان بت الطبيعةألصول من  ا  مردود اإلسالمىفى الفن  ةالزخرفي ةأن للوحد -2
 . اإلسالمى

 . اإلسالمىفى الفن  البارزةللمنحوتات  الوظيفيمن خالل الدور  جمالي ا ا  ن هناك انعكاسأ -3
 : حدود البحث

 الفاطمي_ المملوكي_ األمويالعصر  ةاالسالمي ة: يتعرض الباحث لفترات الحضار ة حدود زمني -1
 ةو العربي ةفى بعض الدول االسالمي ةاالعمال الفني ةالبحث لدراسق : يتطر ة حدود مكاني -2

 منهج البحث
 _وصفى . تحليلي_ تاريخي

 -فى الفن اإلسالمى : وظائف النحت البارز

فيها سواء كانت دينية  لظروف البيئة التى نشأ االسالمية أهداف ومقاصد مسايرة فى العصور لنحت البارزلقد كان ل
المباني واألعمال من أغنى الفنون فى التنوع الموجود على سطوح  واإلسالميأواجتماعية أوسياسية :فالنحت البارز 

والفراغات فى الت الزخرفية فى أجزاء، التكت ة الزخرفة المختلفة والبروز واالنحناءات ومن خالل وفر الفنية األخرى ، 
ة النحتية الزخرف ائر في الغ الناتجة من البارزوبالملمس البصرى اضافة الى المالمس  للمتلقياجزاء أخرى مما يوحى 

 . اإلسالمىقام بها النحت البارز  ومن بين الوظائف التى (1)والقوه اللونية بالظل واللون 

 نشائية:وظائف إ -1

عها الفنان المسلم على تة التى أبداالسالمية :حيث تقوم الوحدات الزخرفية المنحو تأتى هذه الوظيفة مرتبطة بالعمارة 
خالل  لك منذ عنلى التعبير وتقليد مظاهر الطبيعية إ المحاكاةفى عملية تحول من  يبدور أساسفنونه المعمارية 

 الزخرفي, بحيث أصبح الفن  اإلنسانيكنونها ومضمون األشياء فى عالم التعبير الفنى من تجريد األشكال للكشف ع
"كما أدخلت الزخارف (2)، ا من طرز العمارة غير االسالمية سالمية عن غيرهاإل هو الذى يميز العمائر اإلسالمي

بة فى تغطية كراهية الفنان للفراغ والرغل ؛الدينية والقصور  نيوالمبااجد فى المس المعماريالنحتية ضمن التكوين 

                                                           
  59ص تأثيره علي فناني العصر الحديث ، سلسلة بريزم ،و  سالمىاإل حمد زينهم : التواصل الحضارى للفنم(1)

 . 84نفس المرجع السابق, ص(2)
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براز مالمحها الجمالية يلتأكو  ،يف الملل فالسطوح المعمارية ومساحتها لتخ ب أن الزخرفة لى جانهذا إ ،د المساحات وا 
لى العنصر فتقر إي سالميا  شاهد أثرا معماريا إنفمن النادر أن ، لها  خال  واحدا متدا سالمية كالتؤلف فى العمارة اإل

 . زينة أو تسجيال الزخرفي

المسقط مقعر  دائريعبارة عن بناء  هيوالقبة "   : القباب بالنحت البارز زخرفةذلك بوضوح فى  ويمكن مالحظة
في تغطية  حدى األشكال الخاصة التى استخدمتد إوهى تع ، من الداخل مقبب من الخارج على هيئة نصف كرة
والجنائزية الدينية  المنشآتلتغطية من األحيان  كثير استخدمتأسقف كثير من المباني علي مر العصور ، وقد 

 (3)قبة الصخرة بالقدس الشريف. هي اإلسالمىمثلة التى ظهرت فى العصر أوضح األومن أقدم و 
وخاصة أيام بناء القباب وزخرفتها ل الذهبيالقرن السادس عشر هو العهد  كما كان القرن الخامس عشر وبداية" 

 .  (1)" اية بزخرفتها نتهم وتجميلها والعضرحأ إلقامةذل األموال الكثيرة ببالمماليك ولم يبخلوا 
ة الصبار , فالنبات رمز تبارز على شكل ضلوع مستوحاة من نبولقد زخرفت القباب فى بادئ األمر بالنحت ال" 

يقاع إفى  المقعرةو دبة حسلوب تتناوب فيه الضلوع الماألا وهذ، قانون الجاذبية  دأعلى ضلى إفع ندي ، النمو إلرادة
أسلوبا جديدا فى  عوادومالبث الحرفيون أن ابت ("1)شكل(2)يضفى على القبة قدرا كبيرا من التوازن واالستقرار  زخرفي

 نحتا قليل البروز نحتهسلوب هو هذا األمتعاقبين . وما يميز  8,7نسلوب المتعرج على شكل رقميالزخرفة وهو األ
لسطح القبة الذى يأخذ فى الضيق  التصاعديالتناقص  كما أنه يوائم فى يسر ،وهذا يخفف الضغط على القبة  ، 
( 2زخارف القباب شكل) مصممية التى تصادف ولقد كان هذا التناقص دوما المشكلة الرئيس ،ما ارتفعنا الى أعلى لك

( ولم يكن غير جدائل هندسية تلتف بأشكال نجمية وكان هذا من أروع ما ابتكره النجمي. ومالبث أن ظهر )النمط 
 شكلب يقاع خالإ من تالقى فيها بدقة مافيهتن يجمع بين أشكال هندسية منتظمة فلقد كا ، نماطأمن  اإلسالميالفن 

 هندسيلين لشكرائع كان يجمع بين ا نجمية ظهر تشكيل ثلزخارف المستحدر بعد ذلك أسلوب ا. , ثم ظه (3)
ية التوريقية تبانيغ الهندسية النجمية والحليات البراز هذه الصإ( ومما الشك فيه أن 4شكل) توريقي ونباتي ونجمي

مختلفة ارتفاعا تويات تطلب من الناحية الفنية البحتة أن تكون هذه الصيغ والحليات على مسيشابكة كان تالم
ومرجعية القبة حيث  الرمزيالفكر  الحظ تغيرن. " و  (5الرائع .شكل) الجماليهذا المظهر  ما تحققال ا  وانخفاضا و 

                                                           
,   9200 ولى سنةعة االسالم الطبة المصرية بعد دخول اإلفكار الرمزية بالعمار سوعة األالجبالوي :  مو كمال محمود (3)

 . 83القاهرة ص

 .  242ص دار المعارف ، القاهرة ، ,سالمية فى العمارة اإل ثروت عكاشة : القيم الجمالية(1)

 المنيا ،كلية الفنون الجميلة ، قسم النحت ، سنة, غير منشورة ،جامعة الحداد, رسالة ماجستير احمد محمد سعد(2)
 . 91،ص2007
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ة حر ضفى األ استعمالهال على بأق يين واألقباط والبيزنطيين , وقدننشاء القباب عن الساساإالمسلم فى  المعماريأخذ 
 . لهك ريحضما للسكلمة قبه اعلى الكل وصارت ا حتى أطلقت جزء

ر والحاكم مام كمسجد األزهالتى توجد أمام المحراب وفوق اإل المقدسة مهمةماكن اللتغطية األ واقتصر استخدامها 
حة كمسجد السلطان حسن وقايتباى بالعصر ثم انتشر استعمالها فوق األضر  ،ر الفاطمى بأمر اهلل بالعص

 بالتغيرات التى طرأت على عمارة المسجد بتركيا .  العثمانيوقد تأثرت فى العصر ، المملوكى 

 
 
 
 
 
 
 

 زخرفة نحتية على شكل ضلوع على سطح قبة سالر وسنجر الجاولى (1)شكل 
 القاهرة -العصر المملوكى

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 (2شكل رقم )

 باألسلوب المتعرج ب نحت بارز على سطح قبة ضريح السلطان برقوق يمثل أسلوب زخرفة القبا
 القاهرة –العصر المملوكى  -
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 العصر المملوكى -نحت بارز على سطح قبة قنصوة يوضح أسلوب الزخرفة الهندسية  (3)شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (4ل) شك
نحت بارز على سطح قبة خير بك يوضح 

 أسلوب الزخرفة النباتية التوريقية
 

 (5شكل )
 تفصيلية من سطح قبة السلطان قايتباى

نحت بارز يمثل الصيغ الهندسية  اــيظهر به
 -النباتية التوريقية لحليات   فى تشابك معا

 لقاهرةا –العصر المملوكى 
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 -يضا فى المقرنصات : أنشائية للنحت البارز اإلسالمي مما نجده متمثالا ومن الوظائف اإل 

عقود  كونة من قطع من الحجر أوالخشب أوغير ذلك على شكلمعمارية م ةفارسية يقصد بها حلي " والمقرنص كلمة
يشبه ية ركن ةالمقرنص حني دو يعة بجوار بعضها وقد تكون من عدة حطات أوصفوف متراصة , صغيرة موضوع

. والتسميه األجنبية للمقرنصات  الدائريلى الشكل المثمن أو إ, يبنى بهدف تحويل الشكل المربع المحراب 
نشائية تشبه خاليا النحل من حيث االستمرارية فى الشكل ا  وهى عبارة عن حليات معمارية و  (stalactites)هي

لى إلى حبه للزخرفة والجمال وكانت فى بدايتها بسيطة مما دفع الفنان المسلم ا" . (1)والتواليوتكرار العنصر الواحد 
رة اا تشهد به من مهللدهشة والعجب لمى أشكال تدعو لإرفيا , فخرجت عن بساطتها األولى ثرائها زخا  ها و تطوير 

 إنشائيتخرج عن كونها هدف  الزخرفياها تجمع بين الوظيفة المعمارية والطابع فنر ، صناعية وذوق فنى فريد ورفيع 
( .  وهى مجموعة من المقرنصات فوق المدخل الرئيسى لمدرسة 6. كما نالحظ فى الشكل ) ةلتصبح زخرفية بحت

. واألصل فى المقرنص هو التجويف أو الزخرفيحسن حيث تشهد هذه المقرنصات على روعة التكوين السلطان 
يل الغرفة المربعة ها بالقبة وتقوم هذه التجويفات بتحو ا األربعة لغرفة مربعة يراد تسقيفالطاقة الذى يشيد فوق الزواي

ممن سبقهم من  ةهذه الطريقة فى تشييد القبسلمون وقد ورث الم ،عليه  ةالقب تستقر  مستدير أو الى شكل مثمن
نشائي في تاج العمود واستخدمت إالشرفات ، وكذلك استعملت كعنصر  كما استعملت المقرنصات خلف .(2)"األمم 

يضا في تشكيل الواجهة مصحوبة بالتنويع والتنسيق بين الظل والنور من السطوح البارزة والغائرة في المقرنصات أ
 .( 7شكل )

ذات البدن االسطواني ،وذات مبتكرة سميت أعمدة  العمارة االسالمية أعمدة وتيجان اكتسبت "دة والتيجان:عماأل
ضالعه بالزخارف النباتية الدقيقة كما هو الحال ، وذات البدن المثمن الشكل تزين أحيانا أ احلزوني   ا  المضلع تضليع

عمدة فعرفت منها تيجان بسيطة ، وتيجان تشمل علي ورق عن صنف النبات أما في تيجان األ ،في جامع قايتباي 
 (9،) (8" شكل )(3)سفل ، وتتألف صفحته من العناصر النباتية  جزئها األقد تصل في 
" أما الفنون التطبيقية فقد تأثرت إلي حد كبير  :ية والتطبيقية عووظائفه النف اإلسالمىحت البارز الن-2

( 10كما  يظهر في شكل ) ،باألساليب الفنية القديمة الساسانية والبيزنطية كما هو الحال في المنحوتات الخشبية 
وهكذا كانت العناصر التشكيلية لهذا الطراز مزيجا من جملة عناصر ورثها عن الفنون التي سبقته ، فبينما تظهر 

لدقة في نحت العناصر النباتية والحيوانية ، ومحاولة تمثيل الطبيعة  مما امتازت به الفنون البيزنطية ، كما فيه ا
نجد تأثير الفن الساساني في شكل الحيوانين المتقابلين أو المتدابرين تفصلهما شجرة الحياة المقدسة أو شجرة الخلد 

 الخشب ، نفذت  بأسلوب النحت  البارز  ، وقوام زخارف هذهمستطيلة من  ( نري حشوة11.  " وفي شكل )" (4). 
  الحشوة عبارة عن نحت  لرأس فرسين تتجه أحدهما إلي الجانب األيمن للحشوة ،

                                                           
  89سبق ذكره ص،سوعة االفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول االسالم و م : الجبالويكمال محمود كمال (1)
,  1989األولى,سنةعبد الرحيم ابراهيم أحمد : تاريخ الفن فى العصوراالسالمية , مكتبة عالم الفكر , القاهرة الطبعة (2)

 . 264ص
 76،ص  0102سنة  3توفيق احمد عبد الجواد : تاريخ العمارة والفنون االسالمية ، مكتبة االنجلو المصرية ، ج (3)
 .  58حنان عبد الفتاح مطاوع : مرجع سبق ذكره ص (4)
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في نحت هذين الرأســـين بما  اإلتقاناأليســـر للحشـــوة وقد راعي  الفنان الذي قام بتنفيذ هذه الحشـــوة قســـطا كبيرا من 
وفي نحــت  الفروع النبــاتيــة والســـــــــــــيقــان التي تحيط بهمــا والوحـدات  النبــاتيــة التي  في كـل منهمــا من لجــام وأدوات

تتوســطهما ، والتي تتكون من المراوح النخيلية وأنصــافها ، ويتضــح التأثير الســاســاني علي الحشــوة في طريقة تدابر 
 . (1)رأسي الفرسين حول عنصر أوسط من العناصر النباتية المنفذة بدقة متناهية "

وظائف التطبيقية التى تعتمد على الفنية حيث يعد من الو التحف  األوانينجد النحت البارز على أسطح  كما" 
ناء, فمثال الزخارف الفنية التى تغطى سطح اإللى إخفيف من ثقله بتوجيه عين الرائي ناء والتذابة حجم جسم اإلإ

ذا غطى سطح االناء إ أما، الخارجية التى توحى بكتلته  هطلى خطو إألن نظرنا سيتجه  ؛ س بثقلهناء نحاإل
حجم  ناء حجمه ويذوبيضا يفقد اإلأو  الخارجيحساس بالخط لى تأملها فنفقد بذلك اإلإن العين ستتجه إبالزخارف ف

تستهدفه النظرة الصوفية التي تميز فنون الشرق ، وقد  ا  هذا اتجاه د" ويع.(2)زاء ذلكإالجسم ويتحطم وزنه وصالبته 
لي هذا الطابع الالمادي في هذا االتجاه وكانت وسائل الوصول إحاول بعض الفنانين في الغرب أن يسيروا في 

لي هذه إولذلك استعمل الفنان المسلم الزخارف الدقيقة للوصول  ؛استعمال النور واللون وبخاصة لون الذهب 
زا بشكل غير مبالغ فيه ما مصورة أو منحوتة نحتا بار أما بالنسبة لهذه الزخارف فنجدها إ (3)فنية الصوفية "القيمة ال

 (12 شكال كما هو في شكل )ميق الحفر وال في ارتفاع بروز األلي تعفال يلجأ إ

 

 

 

 

 

 (6شكل )
 مجموعة من المقرنصات المنحوتة فوق مدخل مسجد السلطان حسن 

 القاهرة -المملوكىالعصر 
 

                                                           
)1(http://www.iraqnla.org/fp/journal46/15.htm . 

ة, جامعة وعالقته بالنحت العاصر , رسالة دكتوراه غير منشور  اإلسالميأحمد عبد العظيم جاد : مالمح التحوير فى الفن (2)
 .  49ص 1988حلوان , كلية الفنون الجميلة , قسم النحت  سنة 

 59، ص  3مدارسه " دار المعارف ، القاهرة ، ط –فلسفته  – صولهأبو صالح األلفي : الفن اإلسالمي " أ(3)

http://www.iraqnla.org/fp/journal46/15.htm
http://www.iraqnla.org/fp/journal46/15.htm
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 القاهرة  -العصر المملوكى -مجموعة من المقرنصات المنحوتة على واجهة مسجد كجماس االسحاقى (7شكل )
 
 

 

 

 

 

 تاج عمود من الرخام به زخارف نحتية بارزة مستمدة من أشكال المراوح النخيلية  (8شكل )
 نيويورك-متحف المتروبوليتان -العصر العباسى 

 
 

 

 

 

 

 بالقاهرة  نحت بارز على أحد تيجان أعمدة جامع أحمد بن طولون (9شكل )

 مصر  -العباسى  - يوضح أسلوب النحت البارز 
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حشوة خشبية عليها نحت شديد البروز يمثل سلة يخرج منها فرعان من العنب يكونان دائرتين  (10شكل )
 القاهرة -متحف الفن اإلسالمى -العصر األموى 

 

 

 

 

 

 

 لجوادين ملجمين وفي وسط الحشوة من الخشب بنحت بارز يمثل رأسين متطابقين تماما   حشوة (11شكل )

 العصر الفاطمي ،متحف الفن اإلسالمي ، القاهرة،   عناصر نباتية

ان نحيث اســـــــــــتخدم الف فعية وتطبيقية"المتمثل فى الزخارف الكتابية له وظيفة ن حت البارزن النأيضــــــــا أونالحظ 
لتشــــــكيل لوقابليه  نةومرو ،  ةخصــــــائص جماليمن  به زلما تتمي المعماريةتحف والزخارف الكتابات على ال لمســــــلما

 والفارســــــــيبتشــــــــكيالته المتعددة, والخط النســــــــخ بمختلف انواعه ,  الكوفيوالتنوع وذلك عن طريق اســــــــتخدام الخط 
الخط العربي من أهم العناصــــر الجمالية للفن اإلســــالمي ، بصــــفاته المميزة في التعبير عن  ديع حيث " ، والديواني

الحركة والكتلة ، فالعنصـــــــــــــر الجمالي المؤثر في نفوســـــــــــــنا في الخطوط العربية ، هو القدرة علي تنظيم العالقات 
 الحركية بين الحروف . 

المية حيث انتشـــــــــرت في األقطار العربية ، وقد كانت الكتابة العربية بمثابة موصـــــــــل جيد للعقيدة اإلســـــــــ
والبلدان التي اعتنقت اإلســـالم ، وظلت مســـتخدمة في بعضـــها إلي اآلن فأصـــبح الحرف العربي واســـطة التعبير في 

وقد أصــــــــبحت الكلمة وهي المكونة من حروف ، صــــــــورة تكشــــــــف عن  ،جميع اللغات الهندية والفارســــــــية والتركية 
تتضمن صوتا ومعني وخياال مرئيا ، فأصبحت هذه الصورة مصعدا يرقي بالحدس إلي  المفاهيم الكامنة فيها ، فهي

هذه المفاهيم مباشــــــرة ، للرابطة القوية بين الكلمة وبوادر الشــــــعور بالطبيعة ، وقد حملت الحروف دالالت مختلفة ، 
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ن آا واضــــــحة في القر كما أن له قدســــــية ســــــرية نراه، فهي كجزء من كلمة تكونت بفعل ارتباطها عضــــــويا بالمعني 
والمســــاعدة على انتشــــار اللغة العربية  ، ن والســــنة آلى جانب الوظيفة النفعية التى تتمثل فى حفظ القر إ (1)الكريم " 

و تتخذ أبراز النقوش إمن الزخارف النباتية لتساعد فى  ةا فوق أرضيهأما بوضع،  جماليبشكل التى كانت تستخدم 
بة خالل بقواعد الكتاإدون  تمثيليو بشكل أ فى تكوينات رمزية ، أو مفصصهوجامات أشكال دائرية أشكل شرائط و 

 بآياتلتزيين جدران المســـاجد ســـالمية هدفا الخط فن الفنون اإل ان المســـلم مننوقد جعل الف  (13ها شـــكل )لوأصـــو 
هذه ف تهه من صالفراغ دعبو أ ةيجلس النتظار الصال راءته , حينالدعاء وأنس بقبالعبارات  أو، من القران العظيم 

" وقد من التحف .  ةتحف ة يأو أو سيف أو ستار أناء إو أح و مصباأنسان على جدار للنفس حين يراها اإل ةمريح
عناصر زخرفية ولعب بالخط كلي درجة عالية من الدقة واستخدامها المسلم بالعناصر الخطية العربية إوصل الفنان 

و هناك الكثير ( 14واتجاهاته وفي سمكه واستعمله علي كثير من التحف شكل )الخارجي ، و تصرف في أصوله 
طباق لتبســــــــيط والتســــــــطيح مثل زخارف األبواب واألا ةســــــــالمي التي تنطبق عليها صــــــــفمن أمثلة النحت البارز اإل

من ( وايضــــا نالحظ صــــفة التبســــيط والتســــطيح في الحشــــوات الخشــــبية ذات الزخارف الحيوانية 15النجمية شــــكل )
والحيوانية والتحزيز والحفر في  ( فقد اســتخدم الفنان المســلم العناصــر النباتية والهندســية16العصــر الفاطمي شــكل )

 الدور الجمالي للخامة :وهذا ما يبرزه عالي وظالله المنحدرة والغائرة بما يتناسب مع خامة الخشب براز السطح الإ
مكانياتها للوصـــــــــول بها إلى فيجب على الفنان معرفة المادة التي ســـــــــيتعامل  معها ويكتشـــــــــف حدودها وا 

ن الفنان يطوع الخامة لتوضــــــــيح لخام إلى مادة جمالية ويعنى ذلك أأفضــــــــل شــــــــكل ، والفنان يتدخل ليحول المادة ا
  ،ء التشكيلق تشكيلها جماليا  والكشف عن قيم الخامة الفنية والجمالية واالستفادة منها في إبرازها أثنافكرته عن طري

شـــأن  فالفنان الذي لم يقدر على الســـيطرة على الخامة التي يســـتخدمها والتعبير عنها بمقدرة تكنيكية فشـــأنه في ذلك
 قنها . تبلغة ال ي ا  من يكتب شعر 

حيث جادت الطبيعة للفنان بخامات ال حصـــــــــر لها ، غير أن حرية الفنان في اختيار الخامة المناســـــــــبة 
ئص العشـــــوائي ، ولكن خبرة الفنان ورؤيته الفنية ووعيه الكامل بإمكانيات وخصـــــا ليســـــت بالحرية المطلقة أو العمل
 .(17شكل )كل خامة هو الفيصل في ذلك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمثال ظبى من البرونز عليه شبكة من الزخارف البارزة   (12) شكل
 متحف الفن اإلسالمى بالقاهرة -العصر الفاطمى 

 

                                                           
 .  69أحمد عبد العظيم جاد : مرجع سبق  ذكره ، ص  (1)
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 نحت بارز بكتابات كوفية تمثل كلمة )محمد وعلى(شكل دائرى به  (13)  شكل
 القاهرة -العصر الفاطمى  -على واجهة الجامع األقمر

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ينبعث( هلل الملك) لعبارة( ميدالية) الجص من دائرية قطعة على بارز نحت (14) شكل
 نباتية تفريعات منها

 

 
 
 
 
 
 
 
 

فى مدينة أشبيلية يوضح زخارف جزء من باب فى أحد القصور اإلسالمية  (15)شكل
 أسبانيا -األندلس -واألشكال الهندسية البارزة  الخط الكوفى
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شريط خشبى به نحت بارز ألشكال حيوانية كان يزخرف القصر الفاطمى  (16شكل )
 شمال الهند- م1480 -القاهرة –العصر الفاطمى متحف الفن اإلسالمى  -الغربى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعة من العمال ينحتون زخارف جصية مفرغة على لوح الجبس بعد تثبيته على الحائط (17شكل )
 

 "النتائج و التوصيات "
 وال النتائج : أ

بدعه الفنان المسلم من تراث فني يعكس أثر اندماج الحضارات التي سبقته إن نتاج ما أ -1
 وتأثر بها  . 

لك من خالل ذاليقين الدائم بأن الفنان المســــــــلم قد احتفظ بشــــــــخصــــــــيته وهويته ويظهر  -2
 أعماله التي تأثر فيها بالموروث الثقافي والديني والحضاري الخاص به . 

 ثانياا التوصيات :
يمات الفنية والزخرفية المنفذة بأسلوب النحت البارز في البحث عن مصادر عناصر التصم .1

ي التها الرمزية من خالل البيئة والعقيدة الدينية التي تمثل منابع الرؤية التســـــــــــــالمي ودالالفن اإل
 اعتمد عليها الفنان المسلم . 

وذلك بتنظيم مسابقات  ؛تنمية وتشجيع المهارات الفنية في مجال النحت البارز والجداريات  .2
ج منها بأعمال ســــالمي نخر ة تكون موضــــوعاتها من وحي الفن اإلومهرجانات لتنفيذ أعمال جداري

نها بال ، فنية تتفاعل مع الواقع والناس ، كما أنها ســـتســـهم في تجميل العمارة والبيئة في مصـــر  وا 
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 ليين متميزين في هذا المجال .يآخر ، وهو اكتشاف فنانين تشك مهمشك سيكون لها مردود 

ثرية بشـــــكل وذلك بزيارة المعالم األ؛ العمل على نشـــــر الثقافة الســـــياحية للفنون اإلســـــالمية  .3
موازى لثقافة الحضـــارات األخرى مثل المعابد المصـــرية والكنائس والمســـاجد وما تحتويه من علوم 

 وفنون وثقافات تأثرت بها جميع البالد األخرى . 

التي لم يتســـــــــع لها مجال البحث  النقاطاســـــــــتكمال البحث في بعض بكما يوصـــــــــى الباحث  .4
التي لم يتم دراســـــــــــــتها في الفنون االســـــــــــــالمية  الحالي فهناك الكثير من المجاالت المختلفة

 وخاصة النحت البارز .

 
 المراجع
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نحت ، احمد محمد سعد الحداد, رسالة ماجستير, غير منشورة ،جامعة المنيا ،كلية الفنون الجميلة ، قسم ال -2

 .2007سنة 
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)1( http://www.iraqnla.org/fp/journal46/15.htm . 
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