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 معاصرة زخرفيه تصاميم الستحداث كمدخل  األقصى بالمسجد اإلسالمية للزخرفة الجمالية القيم

 

 شاهين حمدأ سهيلة .د

 رفح فرع –  المفتوحة القدس جامعة - متفرغ غير – مساعد أستاذ
  : الملخص

 أن اليوم، نرى ولذلك  زواياها بكل األمم مدنيات بتسجيل الكفيل هو فالفن ، الفني تقدمها بمدى األمم رقي يقاس
  ، عامة الفنانين لدى الفنية األعمال من ماينتج فكل ،  الفنية والمؤسسات بالفن خاصة عناية تعني المتقدمة الدول
 . وحضاراتها األمم أو العصور عبر بها مر التي الفنان لخلجات واضح تعبير هو
  ، الفنية والروائع  باإلنسان تشيد التي الحضارات كل اهتمام موضع الفن أصبح ولهذا 

 خضعأو   ، اإلسالمي الفن بروح ،  المسلم نفناال إنتاجه في أبدع الذي اإلسالمي، الفن هو االهتمام، هذا بين ومن
 تزيين في خاصة اإلسالم، عقيدة عن اإلسالمية، الزخرفة عبرت وقد ، وفلسفته اإلسالم لروح الزخرفية األشكال كل

ضفاء  ، الجدران  وأماكن الكريم نآالقر  بزخرفة المسلم الفنان اهتمام إلى إضافة  ، عليها والجمالية الفنية القيمة وا 
 . العبادة
 عظيما   دورا   لعبت و الصخرة وقبة األقصى المسجد جدران زينت التي اإلسالمية  الخطوط و الزخارف شهدت حيث

 في المسلم والمعماري الفنان أبدع الذي اإلسالمي الفن في المعاصر، للفنان التشكيلي الفني اإلبداع فيمهمًّا و 
 . إنتاجه
 قبة كانت أو  سبيال   أكانت سواء وظائفها، اختالف على القدس لمدينة  اإلسالمية المنشآت في واضحا   نراه  والذي

 لتزيين  فيها، العمارة أصالة ويؤكد اإلسالمي الطابع يضفي مما،   مئذنة وأ مقرنصة  كانت أو عقدا ، أو قوسا   أو
ضفاء ةوزخرفي معمارية كتحفة الصخرة قبة جدران  المسلم الفنان اهتمام إلى إضافة عليها، والجمالية الفنية القيمة وا 
  . العبادة وأماكن الكريم نآالقر  بزخرفة
 .الجمالية رموزه بلغ  نهأ المسجد هذال دراستها خالل من تدوج الباحثة أن غير

 .ة عد رموز يحمل فأخذ اإلسالمية،  والكتابات القرآنية الخطوط عالقة خالل ومن 
 في الموجودة الجمالية القيم على الضوء لتسليط السعى عبر ذلك لدراسة  الباحثة توجهت فقد ذلك خالل ومن

 المعالم طمس لخطر  دوما تتعرض والتي القدس بمدينة  الصخرة وقبة األقصى بالمسجد اإلسالمية الزخارف
 .  والهوية  الجمالية

 . إليه والحاجة وأهميته الحالي البحث مشكلة لتوضيح الباحثة لجأت لذا
DOI:10.12816/0036523 
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Aesthetic Values of Islamic Ornament at Al-Aqsa Mosque as an 

Input for The Development of Contemporary Decorative Designs. 

 

Dr.Sohila Ahmed Shahen 

 

Abstract : 

Nations’ promoted is measured by its artistic advancement, Art is the able to register civilizations 

of Nations in all corners therefore we see today, that developed countries special care for art and 

artistic institutions, so all the artistic works produces by an artist, is a clear expression of the artist 

feelings experienced out through the ages or nations and civilizations. 

 For this art has become of interest to all civilizations that pays tribute to man and art 

masterpieces, among this attention, is Islamic art, which excelled in the production of the Muslim 

artist, in the spirit of Islamic Art, and subjected all the decorative shapes to the spirit and 

philosophy of Islam, and the Islamic Decoration has expressed the doctrine of Islam, especially 

in decorating the walls, and give them the artistic and aesthetic value, as well as the attention of 

the Muslim artist decorated the Koran and places of worship. 

Which showed the Islamic decorations and lines that decorated the walls of the Al-Aqsa Mosque 

and the Dome of the Rock and played a great and important role in the artistic creativity of the 

contemporary artist, in the Islamic art and the artist, which created the Muslim architect in his 

production. 

And which, we are seeing clear in the Islamic structures for the city of Jerusalem with different 

functions, either way or dome or arc or a minaret, giving the Islamic character and confirms the 

authenticity of architecture, which, in decorating the walls of the Dome of the Rock as an 

architectural, decorative    

masterpiece and giving artistic and aesthetic value which, in addition to the attention of the 

Muslim artist decorated the Koran and places of worship. 

However, the researcher found through the study of this mosque that it reached the aesthetic 

symbols. 

 Through the relationship of Quranic lines and Islamic writings, it implies many symbols. 

In doing so the researcher intended to study spot the lights on the  

aesthetic values in the Islamic decorations at Al-Aqsa Mosque and the Dome of the Rock in 

Jerusalem, which is always exposed to the risk of blurring its  

aesthetic features and identity. 

- So the researcher tried to illustrate the problem of current research and its importance and the 

need for it through 
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 : لى يهدف البحث إو 
 .  دراسة جماليات ومواطن وقواعد الزخرفة اإلسالمية 
 اإلسالمية.الزخرفة  عناصر طن الجمال الذي يكمن فيامو  إيجاد 
   كرار(ت)كالتوازن والتناظر  والتشعب وال  اإلسالميةسس التكوين الذي تستند اليه   الزخرفة  أدراسة . 

 العينة من العناصر الزخرفية إلى اختيار : " عمدت  الباحثة  وعينتهامجتمع الدراسة و 
        مستحدثة  فنانين ل عمالأ ةربعجد ،  و أالزخرفة المس الحيوانية (  –النباتية  –الهندسية  –ربعة )الكتابية األ

 عن الفنون  اإلسالمية .
 .عمال تحليل األومن ثم االستنتاجات التي ظهرت من خالل الزخارف  لتحليلالتحليلي : الوصفي : المنهج 
 نتائج البحث   : هم أوكانت 
 وقبة الصخرة بالقدس قصى بزخارف المسجد األ لتوصل إلى قيم جمالية وحضاريةا. 
  عمال فنية معاصرة .يمكن أن يستحدث منها أ التيتنوع  العناصر الزخرفية اإلسالمية 

 :من التوصيات التي من ضمنها  أوصت بعددكما 
األعمال الفنية المعاصرة بما  تحتويه  إلثراءاالستفادة من الفنون اإلسالمية وخاصة  فنون وزخارف المساجد  

 . زخرفة والحرف العربي (للالقيم الجمالية من 
 المقدمة : 

لصخرة و لعبت دورا  عظيما  شهدت الزخارف و الخطوط  اإلسالمية التي زينت جدران المسجد األقصى وقبة ا
في اإلبداع الفني التشكيلي للفنان المعاصر، في الفن اإلسالمي الذي أبدع الفنان والمعماري المسلم في إنتاجه  مهمًّاو 
لمدينة القدس على اختالف وظائفها، سواء أكانت سبيال   أو كانت  العناصر المعماريةوالذي ، نراه واضحا  في ، 

يضفي الطابع اإلسالمي ويؤكد أصالة العمارة فيها،  لتزيين مما  ،و مئذنة أوسا  أو عقدا ، أو كانت  مقرنصة قبة أو ق
ضفاء القيمة الفنية والجمالية عليها، إضافة إلى اهتمام ،جدران قبة الصخرة كتحفة معمارية وزخرفيه الفنان المسلم  وا 

 ن الكريم وأماكن العبادة . آبزخرفة القر 
أو غالبية سكان هذه الدول على  ،سالم دينا  هلها اإلأأت وازدهرت في البالد التي اتخذ سالمية التي نشاإلالفنون 

سيا الصغرى آومن  ، وقد انتشر هذا الفن في المنطقة التي تمتد من الهند شرقا  حتى المغرب واألندلس غربا  ، قل األ
 . (   9:   2007) جودي ,  شماال  حتى السودان جنوبا  

التجريدية و ترك  باألشكالهمية الرمز و عالقته أقيدة االسالمية من خالل تأكيدها ارتبطت الزخرفة بالدين والعحيث 
نها كانت تؤمن بأن إمن حيث  المطلقةالزمنية  الوحدةكانت تعمل على  فالزخرفة،  سالم شكال التي نهى عنها اإلاأل

 باألشكاللى زركشة المشاهد الفنية إومن ثم نجد الفنان المسلم ذهب  ، سرار الخالق عز وجل أسر من  الغيب هو
الزخرفة و النمنمة  يغطي السطح التصويري الصامت من خالل النقش ومستطيل و دائرة ( ف الهندسية ) مربع و

وعت تنسالمية بشكل عام و في الفنون الزخرفية بشكل خاص قد ن الصورة الزخرفية في الفنون اإلأومن هنا نجد 
 (  175:  2013الموسوي, )  عماال أ فأنتجتشكالها أبعناصرها و 
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لى التأمل والتأويل و إترتقي بالمتذوق ، لى المعاني الروحية إمية توجها  فكريا  فنيا  للسمو سالتمثل الزخرفة اإلذ إ
يتجاوز حدود الصور و ك المعاني العميقة الكامنة وراء األشكال المجردة التي تعبر عن عالم جمالي خاص ادر إ

ألشكال وتجريدها و االرتقاء بها و ذلك عن طريق تبسيط ا األشكال الواقعية المحسوسة ويكتسب طابعا  روحيا  خاصا  
ي المطلق . كما تتميز الزخرفة لى مستوى المثال للجمال السامي المنزه عن النفعية و المحاكاة و هو المثال الجمالإ

حرر نها تتأة , كما بعالقات فنية متوازي فيما بينهماشكال التي ترتبط واالمتداد الالنهائي لألالتكرار  سالمية بمبدأاإل
 .(.  323-322:   2012بعاد العمل الفني . )عجام , أمن قيود المكانية التي تحدد 

 مشكلة البحث:

من الرغبة و وتحليلها سالمى موى اإلجماليات وفنون القدس والطابع األ الكشف عن الرغبة في من البحث مشكلة  تحددت

 استنباطهاو وغيرها شكلية تراكيب في اإلسالمي الفن من زخرفيه وحدات واستعمالالسليم الزخرفي التصميم في 

ومن خالل ذلك فقد ،  والحاضر الماضي بين ما الفكري والتواصل التكامل الحضاري تحقيقل المعاصر التصميم في

لتسليط الضوء على القيم الجمالية الموجودة في الزخارف اإلسالمية بالمسجد  السعىتوجهت الباحثة  لدراسة ذلك عبر 

 . الستحداث تصاميم معاصرةاألقصى وقبة الصخرة  

  : تساؤل البحث الرئيس
كمدخل بالقدس  وقبة الصخرة قصى  ية للزخرفة اإلسالمية بالمسجد األلى القيم الجمالإهل يمكن التوصل 

 الستحداث تصاميم زخرفيه معاصرة ؟ 
 :  انالتالي انالفرعي نوينبثق عنه التساؤل 

 ؟ جماليةبقيم   وقبة الصخرة  قصىسالمية بالمسجد األالزخرفة اإل ىهل تحظ
 ن يستحدث منها تصاميم زخرفية معاصرة ؟ أيمكن  التيسالمية ما العناصر الزخرفية اإل

  همية البحث :أ
 مكانيةإو والجمالية الفنية من اإلبداعات مدرسة بوصفه اإلسالمي بين الفن الفنية العالقة بيان 

 .للتصميم المعاصر  الفني إبرازها باألسلوب
 من ومكوناته يستنبط مفرداته الذي المعاصر للتصميم والجمالية اإلبداعية النواحي عن الكشف 

 القيم الجمالية .ب معاصر ويحتفظ بشكلو  اإلسالمي الفن الزخرفة في وحدات

 لى ما يلي  : إهدف البحث ي
 .  دراسة جماليات ومواطن وقواعد الزخرفة اإلسالمية 
 .إيجاد مواطن الجمال الذي يكمن في عناصر الزخرفة اإلسالمية 
 الزخرفة )  كالتوازن والتناظر والتشعب والتكرار ( اسس التكوين الذي تستند اليه التعرف على 

 تحديد المصطلحات:

هي علم من علوم الفنون التي تبحث في فلسفة التجريد و النسب والتناسب و :  "  decorative"الزخرفة
حيوانية  ،دمية آ ، نباتيةو وحدات طبيعية ) أما وحدات هندسية إفراغ والكتل و اللون والخط و هي التكوين و ال
 (. 40:   2010)كنعان , . لى أشكال تجريدية إ( تحورت 
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لى وحدات زخرفية إشكال الطبيعية تجرد وتختزل  األ التيسالمية حد علوم الفنون اإلأنها : أالباحثة بوتعرفها 
 .  والوظيفي الفنيهندسية ونباتية وكتابية وحيوانية مع تمتعها بالجمال 

ه ئو انشا ، : التصميم تلك العملية الكاملة لتخطيط شكل شيء ما  ( 43:  2007التصميم :عرفه شوقي ) 
 . لى النفسإالنفعية و تجلب السرور و الفرحة بطريقه ترضي الفنان من الناحية الوظيفية و 

   للعمل الفنى وفق قواعد لتخطيط وتنظيم العناصر المكونة  ، متكاملة  ة: عملية ابتكاري نهأوتعرفه الباحثة ب    
 سس جمالية .وأ

 يالتشكيلبداع نه االبتكار و اإلإ ( التصميم الزخرفي :  5:  2006التصميم الزخرفي : يعرف عبد الهادي ) 
 إلنتاج أعمال جميلة ممتعة ولها نفع . 

توافق والتوازن بين كافة الوحدات والعناصر بحيث تحقق اإليقاع وال بأنها عملية تكرارتعرفه الباحثة " كما 
 .  بداعية إالعناصر وعالقاتها ببعض  بطريقة 

 . اإلسالمية الزخرفة صب فيت والتي المشتركة الفنية مجموعة من العالقات:  (2009 )عرفها الدليمي:القيم
: نزعة مثالية تبحث في الخلفيات التشكيلية، وتختزل ( 62:1986)علوش هاعرف:   الجمالية
 . هاعناصر 

معينة للحكم على ،العالقات الفنية التي تكون رؤى فنية القيم ومجموعة من نها بأ : ةالباحث عرفهاتالقيم الجمالية : 
 .الجمال الفني لألعمال  المنتجة 

ومن ثم االستنتاجات التي ظهرت من خالل ، استخدمت الباحثة  المنهج الوصفي التحليلي  منهج البحث : 
 " .قصى زخارف المسجد األ تحليل 
 طار النظري : اإل

 سالمية : الزخرفة اإل
اهتم بالزخرفة االسالمية  نمن أوائل مم ( 705-684ه / 68 -ه65) عبد الملك بن مروان الخليفة اإلسالمي  ديع
على أرقى اريا  يحتوي ها ُجل اهتمامه , لتكون رمزا  معماوذلك عندما اعتنى بقبة الصخرة في القدس و أعط ؛ 

لتظهر  ؛الى نصفين  أه روح , حتى ورق الشجر كانت ُتجز سالمية , التي تبتعد عن تصوير كل ما بالزخارف اإل
الكندي  وةرجاء بن حي( إلى م 691 /ه72م )اشراف على بناء قبة الصخرة عكل جامد ال حياة فيها , فأسند اإلبش

إلخراج القبه بهذا الشكل الذي ال يضاهيه فن حتى يومنا هذا ؛ سالم , اللذين بذال كل ما لديهم من فن ويزيد بن اإل
 حيث الروعة والدقة المعمارية  .

وهذه العناصر الزخرفية تم  ، سالمية ما بين عناصر فنية وعناصر معمارية وقد تنوعت العناصر الزخرفية اإل
تي ظهرت في القصور العثمانية بشكل توظفيها لتكون الوحدات األساسية في تكوين العناصر الزخرفية المعمارية ال

 (60:   2010) كنعان , خاص . 
 صنعه الذي االبتكار من آخر عطاء   مثليوهذا ،  التكوينات معنى مع يتماشى الذي اللوني االنسجامف

 (91:  1998)خلوصي  .المسلم العربي الفنان
 ضالعاأل المتعددةالنجمية وهي )التراكيب  المماليك عهد في السيما،   سالميةاإل الفنون بها امتازت التي الرسومو      
 براعة تكن ولم،  السقوف وزخارف القصص والكتب ،  وتذهيب والنحاس والرخام الخشبية التحف في استخدمت التي
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)      العلمية الهندسة اعلم وافرب عندهوى تق بل كانت ،    والموهبة الشعور ساسهاأ الهندسية الزخارف في نيالمسلم
 . (53:  2011الموسوي , 

 نماط المستعملة في زخرفة المساجد وهي :هم ال أ
قوامها األشكال الهندسية كالمثلثات والمربعات و المخمسات والمسدسات واألشكال الهندسية  نماط الهندسية :ال 
 أشكال زخرفية رائعة . ةشكال تتعامد وتتواتر وتتناوب مكوناأل هذه
األرابيسك , وهي تشبه األنماط الهندسية من حيث التواتر والتناوب إال أنها تتخذ من الزهور و أ :النباتيةنماط ال 
وتعتمد على النحت في إظهار هذه األشكال .  ، ساسية لها أشكاال  أغصان و أوراق النباتات وسيقانه واأل

 (   40:  1997,  ي)عفيف
 سالمية من الطبيعة :اقتباس الزخرفة  اإل

والخط من  ، عرف وحدة النقطة من الندى والمطر  إذالطبيعة , من  ةاالنسان وحدات زخرفيقتبس القد 
  ،سي واألفقي أأيضا  على الخط الر  وتعرفشجار الجذوع األ

والخط المنحني من  ، سالسل التالل و الرمال  منوالخط المموج  ، أما الخط المنكسر فعرفة من موج البحر 
عاصير و الزوابع , كما أن المزخرف زونية نقلها من األوالخطوط الحل ، والدائري من الفواكة والبدر  ،الهالل 

ر , فاستعمله في تصميماته , يمن واأليسية المتشابهة بين كل من النصف األعرف التماثل من الكائنات الح
كما تعلم التداخل  ،لقمح وغيرها تجاور حبيبات ا منشجار على فروعها و وراق األأنه عرف التكرار من أكما 

 و التضافر من تداخل الفروع في الغابات . 
  ، الزخرفية العناصر كبقية،   الزخرفةفي   ا  مهما  لم تلعب دور  حيث قليلة والحيوانية البشرية شكالاأل كانت ولقد

 القصور لىإ الشرق من انتشرتوالتي  ،  مراءاأل رسمها التيكاني والرياضة اللهو حياة من مأخوذة فالمواضيع
 (135: 2000خنفر ,  )(ة  سالمياإل
لى عالم إدة تذويبا  كامال  , والسمو بها حققت بالفعل هدف تذويب المافقد  في القباب الحجرية الهائلة  ماأ 

فت طبيعة حتى اخت ، والفخامة الزخرفية  ، ضفى عليها الفنان مزيدا  من الخيال الخصب أروحاني ال فني 
 ( 5:  1999)العطار ,  جواء من المظاهر الروحيةأمواد البناء الصلبة في 

    فتتم الوحدة في التصميم عندما ينجح المصمم في . التصميم يجاد الوحدة وجود هدف فني يحكمإومن عوامل     
 . تحقيق اعتبارين أساسيين

  : الول : عالقة أجزاء التصميم بعضها ببعض
وعالقة الجزء بالجزء معناها األسلوب الذي يتآلف فيه ، نقصد باألجزاء األشكال واأللوان والخطوط والقيم السطحية 

 . لخلق إحساس بالصلة المستمرة بين هذه األجزاء وتأكيد امتالئه كل جزء من التصميم باآلخر
  : والثاني : عالقة كل جزء منها بالكل

 ولهذه العالقة أهمية كبرى .. فال قيمة، والشكل العام  ةكل جزء على حدالذي يصل بين  معناها األسلوب
مع المساحة الكلية التي  للعالقات الحسنة بين أجزاء التصميم بعضها بالبعض اآلخر إذا لم تتوافق هذه األجزاء

التصميم يراه أن يستبعد الفنان كل جزء من  تشغلها ألن النتيجة حينئذ سوف تكون غير مرضية .. ولذلك يجب
 . غير منسق داخل الشكل العام
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من جهة وبين الكل ضمن  ةلصلة المستمرة بين عناصر جداريحساس باإجزاء النتاج الفني لخلق أالوحدة هي ربط 
تقتصر على  وتتجلى وحدة العمل الفني في الخط والشكل واللون فالخط في العمل الفني ال ، عالقة تشكيلية فنية 

ربما تكون أكثر تأثيرا  .  ، ثناء متابعتها العناصر المرسومة تنشئ عن حركة العين أن العين إبل " الميدان المرئي 
 (. 43:   2003)كيوان , 

لى تحليل مانسميه إفكار ترشدنا أرك انطباعا  وتعد الوحدة بمثابة مما يدل على المهارة في ترتيب العناصر بحيث تت
ذا كانت عناصر التصميم غير متناغمة وظهرت بشكل منفصل فالنموذج قد يكون ا  و ، بالمجال المرئي في التشكيل 

 (. 58:   2006)ابو شعيرة , فاشال جزئيا ويعد فاقدا  للوحدات . 
لى حالة إيشير  ،  هي العالقة الشاملة التي تجعل من عناصر التكوين متكاملةفمفهوم الوحدة في التصميم  ما أ

و  متلقىلى تذوق الإإظهار للقيمة الجمالية التي تصل ويصاحب ذلك  ، مباشر أحيانا  الغير من التعبير المباشر و 
 (. 75:   1998) البابلي , تقترب من مداركة وتفاعالته 

 تها(  :أوحدات الزخرفية :  )ماهيتها  ونشال
 لنوعها وكل أكثر تبعا  الفراغ المحصور بين خط متالق أو ويمكن تعريفها ب، ساس المكونالوحدات الزخرفية هي األ

( 19:   2000مها في الزخرفة , يمكن اعتبارها من الوحدات الزخرفية )طالوا , استخدااألشكال التي يصلح   

شكال أن تكون ذات طبيعة هندسية أو ألى إكال محدده تحديدا  دقيقا  بحافات األشكال ذاتها تنزع شأ, ) ويد اعرفه
( . 319:   2012. )عجام , هريدة من غير أن تشمل مالمح تشخصيتج  

 مصادر الوحدات الزخرفية : 
،نواعها , يجعل من الصعب تصنيف مصادرها أزخرفة وتعدد مجاالتها , واختالف ن كثرة الإ  

فيما يلي : رولكن يمكن حصر هذه المصاد  
 مصادر مستمدة من الطبيعة : 

ذه أساسا  للزخرفة فهناك مئات يجعلها في مقدمة المصادر المتخ ، شكلها المتعددة أن غنى المملكة النباتية بإ
تصلح جميعها بدون و  ، والبراعم المختلفة في الشكل و اللون  ، زهار والثمار وراق والفروع و األنواع من األاأل

بعد التعديل وتطوير شكلها الطبيعي .  ةاستثناء للزخرف  
ساسها الطيور و الحيوانات : أمصادر   

.جاج و البط دوز وال: الحمام والعصافير والنسور و اإلالطيور مثل  -  
المختلفة و  كسماوهناك األ رانبو الغزالن واألالحيوانات مثل : الخيل والجمال  -شات  االحشرات : مثل الفر  -

( 21:   2000صداف و القواقع . ) طالوا , األ   
 الدراسات السابقة : 

شكال الهندسية في المخطوطات القرآنية "  واستخدمت ( بعنوان : " القيم الجمالية لأل 2013دراسة الموسوي ) 
سالمي ( مخطوطات قرآنية من العصر اإل5) تحليل نماذج عينة  ، تحليل المحتوى ضمن رؤية جمالية  منهجية
رف السيادة الكاملة للنص منح الفنان المزخ تية :توصلت الدراسة إلى النتائج اآل ، تحليل نماذج عينة البحثوبعد 
 سالمي  .في زخرفة المخطوط اإل القرآني

واستخدمت ( :" بعنوان القيم الجمالية للوحدات الزخرفية في مرقد النبي عليه السالم ". 2012دراسة عجام ) 
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(  تصميمات 5قصدية وكان  عددها ) اختارت الباحثة عينة بحثها بصورةو الدراسة المنهج  الوصفي التحليلي 
وقد توصلت ،  داة تحليل  نتهى اليها االطار النظري لبناء أعلى المؤشرات التي ا اعتمدت الباحثة زخرفية ، 

نماط زخرفية إسالمية ومنها النمط الشائع في تلهم الفنانون المزخرفون عدة أيستية   :الدراسة إلى النتائج ال 
 لق عوامل جمالية عالية. شكال طبيعية لخإدخال أ

ثرية المملوكية والعثمانية في البلدة لتكوينات الجمالية في المباني ال ( بعنوان :" ا 2012دراسة الرمالوي ) 
واستخدمت الدراسة المنهج العلمي لتحليل التكوينات الجمالية التي استخدمت في مدينة غزة فترة القديمة بغزة " . 

رية المملوكية المقابلة الشخصية .وتحليل عينة من المباني األث داة البحث أوكانت  ،  الحكم المملوكي والعثماني
 تية   :قد توصلت الدراسة الى النتائج اآلو ، والعثمانية في البلدة القديمة بغزة  

،  بشكل كبير بالغنى والثراء المادي لمالك هذه المباني  ةمرتبطالو تميزت بعض المباني الخاصة بالزخم الزخرفي 
  . زخارف المملوكية و العثمانية في غزة الن النمط المستخدم أكما 

سالمي كمصدر لتصميمات نحتية جريد العناصر النباتية من منظور إ: " ت( بعنوان  2008دراسة عقيلي ) 
 حديثة و تطبيقها على قطع نفعية " . 

 طار العملي النظري و المنهج التجريبي في اإل طارالمنهج الوصفي التحليلي في اإل حثواتبع البا
لشخصية و المؤتمرات عمال النحاتين التجريديين في الفن الحديث واستخدم المقابالت ادراسة  أ وكانت العينة 
 بحاث والرسائل و الكتب والدوريات  .العلمية و األ

ريد العناصر النباتية في الفن اإلسالمي الحاجة االجتماعية أخضعت تجتية   :ال وقد توصلت الدراسة إلى النتائج 
 .طار المنفعة المادية للوظيفة الجمالية في إ

ثاث معاصرة "  استخدم  المنهج الزخارف اإلسالمية كمصدر لتصميم وحدات أ( : "    2008بو راس ) دراسة أ
خارف االسالمية ) هندسية الز  والعينة منال كأداة للدراسة . الوصفي التحليلي  واستخدمت بطاقات تحليل العم

وقد توصلت التحليل ,  بطاقةداة والموي والعباسي والبيزنطي ، والطرز االسالمية  مثل الطراز اآلدمية (  نباتية آ
 ثاث المعاصرة . ة بالمرونة ومناسبتها لتصاميم األسالميتتميز الزخارف اإل الدراسة الى النتائج التية   :

 تم:   البحث   عينةالقيم الجمالية للزخرفة اإلسالمية في جامع الكوفة الكبير " "  2009 دراسة عبد الكريم الدليمي
  ةمالئم  الطرائق من أكثر يعد  لقصدى الذى  االختيارالبحث  اعتمد وقد،   وحدات    ثالث   إذ بلغت ات مجتمع  ةمجموع من  عينة  البحث اختيار

 سالميةاإل الزخرفة المسلم الفنان كانت نتائج الدراسة تناول فقدعمال لتحليل األأدا وصمم  الدراسةلتحقيق هدف هذه 
قصى وقبة ومداخل األ واجهات لوحظ في قد النباتي الزخرفي االستنباط وهذا وحضارية جمالية قيم إلى للتوصل
 . عديدة مداخل في توزعت وقد رائعة جمالية ذات رؤية وبأشكال ، الصخرة 

 للبحثجرائية التجربة اإل
 : قبة الصخرة قصى و المسجد التحليل زخارف  :أولا 

 الفنان فعمل ،   القرآنية اآليات استخدمت في تسجيلحيث   التشكيليةالزخرفية  العناصر همأ من : الكتابية الزخارف
 جزائها وتزيينها.أ وتناسق الحروف على رشاقة ،  المسلم

 من أشرطة مؤلفة وهي المبدع الصانع الفنان عبقرية ماقدمته أجمل الصخرة لقبة الداخلية الزخرفة دتعحيث 
 فالفنان. الجميل الثلث بالخط القرآنية الكتابات من زرقاء معتمة لنية على الذهبية الزخارف ضمنها تتجمع
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 صورة خالل من والثقافية العلمية همعارف )تنظيممنهاو ،  جمالية مكانة لىإ العربي الخط دالالت قدر،  المسلم
 ( .  بها ويطلع الكتابة من يقرأ ما

 بعادأ،  يفتهظو في الفن زخرفية بمعرفة صورة على محموال الخط حيث يكون( ،  حساسا بالفن إ مايعطي والثاني)هو
 التعليم والتأمل.في   أخالقه 

 للعيان على قباب وواجهات الجوامع تظهر والتي العربية المخطوطات من لكثير والعلمي الفنى التوافق نرى ثح
 خاصة جمالية قيمة له، المسجد  واجهات على وخط الثلث الكوفي الخط مع الزخرفي التراكب نا  و ،  الدينية والمساجد

 (1كما يبنها الشكل) .  والتوازن يقاعخالل اإل من
 
 
 

 
 

 سراء بخط الثلثاإل –ياسين –سورة البقرة  ( يبين زخرفة كتابية1شكل )
وزخارف  طات الخزفيةالبالاالقصى استخدام زخارف  المزخرف للمسجد الفنان عمد لقد : الهندسية الزخارف

على  محمولة الفصوص، ثالثة عقود بواسطة الداخل على مطل برواق الداخلية القبة تنتهي، الفسيفساء 
 إلى فسيفسائية تعود بزخارف بكاملها المكسوة الرقبة جسم على األعمدة وتقوم، قصيريينين مزدوج عمودين
 زخرفية صيغة البشني يحمل بالزجاج مكسوة مقوسة نافذة عشرة ست رتيب بشكل وتتخللها، األموي العصر
 . األخرى عن مختلفة

 
 album.comwww.alqudsخارف الرخام للجدران (  يوضح ز 2شكل ) 

 
 album.comwww.alquds بيض والبنى والفاتحالرخام األرضيات من كما تظهر زخارف األ(3شكل )

ال هندسية ومرصعة بالعاج وخشب األبنوس والصدف ومن أهميتها شكاستخدم زخارف منبر صالح الدين بأ كما
ويبين  الهندسية  العناصر أشكال إعطاء إلىهدف الفنان المسلم  ، وو مساميرأنها ال يوجد بها أية قطعة معدنية أ

 .يبين زخرفة الجدران الهندسية  10زخرفة هندسية لمنبر صالح الدين وشكل  9 شكل 
 
 
 

 
 (  يبين الزخارف الهندسية5( يبين الزخارف الهندسية للمنبر شكل)4شكل)
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متميزا من حيث التقارب والتناظر والتوازن في تكوين النوافذ  هندسيااستخدمت النجمة الثمانية بوصفها تكوينا حيث 
 المية منذ العصر األموي.والشبابيك و السيما في العصور اإلس

 أو. بحجمها توحي ظالل ذات هندسية أشكال من مؤلفة زخرفية بإطارات المواضيع الفنان وأحاط 
 أحيانا ويتألف اإلطار.. مجردة هندسية أشكال على دوائر أو مثمنة نجوم من أو لولبية من شرائط

 .هندسية تكوينات ذات أوحصيرة مستمر إكليلي أوشريط ممتد عنصر من
 ةبالطات خزفيزخارف  وأفسيفسائية ما على جدران وأرضيات إ نباتيةجاءت على شكل زخارف : النباتية الزخارف

لى المربعات الصغيرة وتزينت بها جدران إن قطع زجاجية ذهبية وملونة تميل : عبارة عئية الزخارف الفسيفسا
 .6كما في شكل  الصخرة وواجهات المسجد 

 
 

 

 

 

 album.comwww.alqudsزخارف نباتية من الفسيفساء  (6شكل  )

يعرف في بالدنا بالبالط الصيني  واستخدم  والذيجر المزجج  والملون ذلك  اآلهي :بالطات الخزفية زخارف ال
-1520ه / 973-926القانوني ) الصخرة المشرفة في عهد السلطان العثماني سليمان مرة في عمارة قبة  ألول

الذم قام باستبدال الزخارف  الفسيفسائية التي كانت تغطي واجهات التثمينة الخارجية . ويظهر ذلك في  م ( 1566
 7شكل 

 
 album.comwww.alquds(  الزخارف النباتية القيشاني7شكل  )

البعيدة عن الشكل واللون لتكوين  ةالطبيعة تقليدا صادقا و استخدم الفروع و الورقنصرف الفنان المسلم عن تقليد ا
 سالمية . التجريد والرمز في الفنون اإل أالتناظر , تبدو عليها سيادة مبدزخارف تمتاز بالتكرار و التنوع والتقابل و 

ولهذا قدم لنا الفنان المسلم التاج وكأنه الصفة والهالل كشعار لألمة ؛ شعار األمة اإلسالمية كالهالل استخدمت زخارف 
وهو جزء من الطبيعة التي يتعامل معها اإلنسان وهي اللوحة التي درسها فنان قبة الصخرة ، إذا بلغت غاية نموها 

ن ما وراء المادة والعلم المح عنها من عوالم هي أوسع نطاقا وأعلي  ة وما انبثق سوس من قدرة اهلل المطلقواكتمالها وا 
 (.  8شكال التالية  شكل) العالم المحسوس كما يظهر ذلك األ مرتبة في الوجود والبقاء في هذا

 
 
 

 

الزخرفة اإلسالمية واألهلة رمز العالم الالمتناهي( 8شكل )
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.. األشكال النباتية من بدءا.. الطبيعة من المكونة لزخارفه العناصر جملة فنان الصخرة اختار لقد
، كالورود، والصنوبر، والكرمة، واللوز، والزيتون،  النخيل:  بأنواعها المنطقة في الموجودة كاألشجار
 أو األفق فوق لتبدو والشموس، واألقمار، كالنجوم أخرى عناصر الطبيعة منذ أخ كذلك ،  والفواكة

 .  تجريدية بزخارف مزينة األفق دنج
 
 
 

 
 

 شكل) 9(  زخرفة النخيل علي أقواس الصخرة
 وثمار ورود و وفواكه وأغصان أوراقو  ،النباتية شكالاأل ظهرت، العناصر وتحوير تجريد نحو زخرفىلا الفناتجه 

ما تبقى من المسجد األقصى من زخرفة في األلواح الخشبية المحفورة والمزخرفة بالحفر النافر بعناصر نباتية من ف
أوراق الكرمة واألغصان مما يشابه كثيرا الزخارف الموجودة في قبة الصخرة، وتبدو هذه األلواح مؤلفة من معينات 

 .بقي ويحيط بها زخرفة نباتية ثالثية متتابعة فى شكلها، وفي مركزها عنصر نباتي زن
ما لها من ل وأ : بالنظر ألهميه األلوان في العملية التصميمية الزخرفة الكتابية و النباتية والهندسية  باللوان 

لمصمم ن ادسية والنباتية ، فإنها تجمع كافة عناصر الزخرفة الكتابية والهنتأثير كبير على العملية الجمالية ، وحيث إ
 واأللوان تتوزع في زخارف مبنى القبة إلى ثالثة ألوان رئيسة الصخرة ، لم يغفل استخدام األلوان فيه زخرفة قبةالمسلم 
زرق والذهب )اللون خضر واألحيث اشتملت األلوان على األ هذه ، خدامها في نسج زخارفه الفسيفسائيةتم است
 .10كما في شكل  ، وصا على الزخارف الرخاميهمثل اللون البني وخص أخرى ثانوية لوانإضافه إلى أ الذهبي(

 
 

يبين زخارف  ( 10شكل )
 لوان بالمسجداأل

 بالمسجد :  اإلسالمية سس التكوين للزخرفةأثانيا : تحليل 
 الشامل بمعناه توازن وال ،  تزييني فني وعمل زخرفي تكوين كل في فرهااتو  يجب التي األساسية القاعدة هي:التوازن
 عالقاتها مع والتناسق في لوانواأل والوحدات العناصر توزيع حسن طريق عن،   متكامل فني تكوين عن يعبر

ميز هذه الزخارف باالتزان اللونى واالتزان في توتظهر في زخارف القبة وت بها المحيطة وبالفراغات،  بعضها
 .11كما في شكل المساحات والتكرارات  

 
 
 
 

 
 

 اللونى والتكرار(  زخرفة تبين االتزان 11شكل) 
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 علىحد نصفيهاأينطبق  التي، ية  الزخرف التكوينات عليها بعض تقوم التي هم القواعدأ من: التمانل وأ التناظر
 :نوعين على محور التناظر وهو قيم يسمىتمس بواسطة  خراآل النصف

 . قابلتم اتجاه في االخر النصف، نصفيها  حدأيكمل  التي العناصر يضم:  النصفي التناظر                                           —أ
 .  ومتعاكس تقابل  اتجاه م فى تماما متشابهين     التكوين من يكتمل فيه :  التناظرالكلي                                         —ب

باسلوب زخرفي مكتمل كما ويظهر ذلك جليا في زخارف الصخرة حيث التشعب والتشابه بين الوحدات والعناصر 
 .12في شكل 

 
 
 
 
 
 

 ( زخرفة تبين التناظر12شكل)

،   نمو مفارقها في ساساأ اتخذ الذي التشعب تتضمن غالبا ما،  النباتية والسيما الزخرفية التكوينات معظم: التشعب
 ن :نوعا وهي

 جانب من وأواحد  منحنية جانبو أمستقيمة  خطوط من والوحدات شكالرع األفتن وفيه:  الخط من التشعب-أ
 في  زخرفة النوع هذا يستخدم و  ، والجذوع السيقان الفروع من فروعها ونمو من النبات وراقأ ونمو،  فالنخيل ينكسع

 .13ويظهر ذلك جليا في الشرائط والعصبات كما في شكل .  طاراتشرطه واإلاأل

 

 والعصبات الشرائطزخرفة ( 13شكل) 
 وراقاأل فيها ترى ة شجر  غصن لىإ مثال فلو تنظر،     الطبيعة في رةثبك ويوجد،   الزخرفة  عد قوا اهم من هو: التكرار
 أي بتكرار نإ اذ،  الزخرفي تدرجها قي التكوين نرى كما،  متعاكسة وتارة  ،  متبادلة تارة  ، بديع جانب على ةمصطف
 خير وهو،  جميال ذاته حد في العنصر ذلك يكن لم ولو حتى،  بديع زخرفي على تكوين نحصل  ،   زخرفية وحدة
 وحدات فهي ،    والمتقابلة  والذي توج بالزخارف المتعاكسة، قصى ومداخل المسجد األ واجهات في موجود دليل

سقف رضيات واألر ذلك جليا في زخارف الجدران واألويظه المسلم الفنان بداعاتإ تمثل     ،   سالميةإ زخرفية
ويبن تكرار تلك الزخارف الهندسية   ةواالعمدة والمداخل والتكرار اهم ما يميز زخارف الصخر والواجهات 

 . 14والنباتية شكل 

 
 

 
الزخارف النباتية والهندسية بأسلوب التكرار(  14شكل)  
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نجاحه من إل من أهم المبادئ دتحقيق الوحدة أو التآلف من األمور المهمة في التصميم بل وتع إن:   الوحدة    
الجمالية وتتم الوحدة في العمل الفني عندما ينجح المصمم في تحقيق اعتبارين أساسيين : األول عالقة أجزاء  الناحية

  )جريفز لندن  )ء منها بالكل فاالرتباك والتشتت أضاد للوحدة .بعضها البعض والثاني عالقة كل جز التصميم 
Graves London , 1951.42 15شكال كما في شكل تآلف والترابط  بين األوتظهر الوحدة وال. 

 
 الخطوط وااللوانفي  وحدة ال( يبين 15شكل رقم )

  :  جرائيةالتجربة اإل
 لتصميم الزخرفي المعاصرابعمال فنانين ثالثا : تحليل أ

من الفنانين  عمال  كلأتمتاز حيث  المصري  وحيد الزواوي و تجربة الفنانو  الفنان السوري محمد دامورتجربة    
فنون وزخارف  بالفن اإلسالمي وخاصة  ا من الناحية الجمالية والفنية بتأثرهم وحيد الزواوي والفنان محمد دامور ،

 .قصى .المسجد األ
 محمد دامور تجربة الفنان

 
 
 
 
 

شكل )ب( زخرفة المسجد         شكل )أ(  التصميم         
      2015السنة  -الخامة زيت على قماش -75* 75قياس ال   -محمد دامور :  للفنان -"ب"هو الحبياسم العمل : 

 تحليل العمل :
 ةوالدائر  ةلوان الباردواأل ةلوان الحار سلوب والتوازن في األواأل ةساسي كما الحرف والكلمأاللون فيها  ةحروفي ةوهي لوح

الوسطى تحتوي على  ةوالدائر  ةبداية بيت الشعر من قصيدة البرد هو التي هي ةالكبرى والصغرى تحتوي على كلم
 ةوكل شطر يشكل نصف دائر  هوال مقتحم بخط الثلثالذي ترجى شفاعته لكل هول من األ بيت الشعر هو الحبيب

ه اهلل علي ىلمدحه صل ةن القصيداهلل عليه وسلم أل ىعلى الصفاء والنقاء لسيدنا محمد صل ةبيض للداللواللون األ
سلوب الذي ابتكره الفنان ليتماشى مع االنتشار والتكرار في الحروف ا  في األن هناك تشابهمن المالحظ أ، و  وسلم

المنبعث  لإليقاعشعاعى ينطلق من المنتصف مع حركة حلزونية ودائرية ين إوالخطوط لينطلق بشكل دائري وتكو 
من تكرار العناصر الخطية ووحدة العمل المتمثلة في عالقة الجزء مع الكل والوحدة الكلية لموضوع الزخرفة ليخدم 

 بداع مستلهم من فنون المساجد .ع الزخرفة وطريقة تنفيذها بقوة وا  موضو 
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 للفنان محمد دامور       تجربة 
 

 
 
 
 

 قصىالمعاصر          شكل )ب( زخارف األم شكل )أ(  التصمي                  
  2015السنة  -الخامة زيت على قماش -75*75قياس ال   -محمد دامور :  للفنان -اهلل " "هو اسم العمل : 

 تحليل العمل :
تناظر من الجهات عمل ميأتي هذا التصميم ك،  لمساجد ل اإلسالمية بالفنون كبيرا اتأثير  صرلمعااالمصمم  رتأث

 ةبالثلث وبداخلها زخرف ةيضا مكتوبأ الجاللةلفظ  اللوحةويتوسط  ةبخط الثلث وبداخلها زخرف ةهو مكتوباالربع 
وهي  النباتية الزخرفةتحتوي على  والخلفيةطراف ق في الوسط والبني الفاتح على األباللون البني الغام ةملون والخلفية
هناك انسجام بين الزخارف النباتية وخط الثلث.. وهناك !! ليونة ومرونة ُتضفى ربع  يضا من الجهات األأ ةمتناظر 

 الفكرية الخصبة الدالالت ذات النباتية الوحدات بتلكرا  ثمتأ المعاصر المصمم يزال ومااتزان لونى 
لى البيضاوي ونالحظ بأن الشكل يميل إ الزخرفية الخطية والنباتية عنها الوحدات تعبر التي والسامية

 . و التصميم من الزخرفة شبه الهندسية اللوحة أأى  لم تخلو 
 : الزواويوحيد  تجربة الفنان 

 
 
 
 
 
 شكل )أ(                         شكل )ب(                         

  2015السنة  - -75*75قياس ال   -محمد دامور :  للفنان -ب" "هو الحبياسم العمل : 
و حريرأبرنت على توال  -يلك  الجواش االكلر  الخامة  : طباعة ديجتالالتنفيذ :   

تكوينهاالخطوط الحديثه وطرق   
:تحليل العمل  

الخطوط المرنة  لظالل وااليقاع الناتج عن التكرار الخطى التكرارن الفنان المعاصر قصد من في الشكل )أ( نرى أ
 يبدل وهذا ر، الح بالخط طتخُ  التي العبارة طول على يبث زخرفيا ا  توازن وأ ا  توافق التكوين من      الحرةواللينة 

ية اآل تحمل كونها ساااااااااالميةاإل للزخرفة والرفعة العلو ظهر تُ ،  الزخرفية الوحدة هذه نإ.  للفكر االساااااااااالمي انعكاساااااااااا
 من سااااااااااااالسااااااااااااالة حولها تدور، بالخط الحر و العربي  خطت بالحرف وهذه العبارة (واهلل غالب على امره   )الكريمة
 ، لبنى وا صااااافرواأل األحمر للون الجمالية  القيمة ُيظهر  بشاااااكل الفنان المسااااالم كونها وقد البسااااايطة يةتالنبا الزخرفة



لعدد االولا                                                                         العمارة والفنون مجلة   

- 15 - 

 

 بها حاطتأ التي يةتالنبا والزخرفة الكلمة هذه  بها جاءت الخطوط التي نا  و ،  الذاتي للمتلقيالنتباه ا حالة يمثل وهذا
 دليل وهذا،   النباتية والزخرفة وتأثر الحروف رخاء في يشاااااعر المتلقي جعلت والتي،    القوة واالساااااتمرارية فيها تمثلت، 
ونالحظ سااايادة الدائرة والزخرفة الهندساااية في التصاااميم  اللونادة ساااي ظهارا  و  الشاااكل يجادإ في المسااالم الفنان بداعإل

من زخارف  المأخوذطباق النجمية في الشاااااااكل ب ،  ويشااااااابه بحد كبير األ في منتصاااااااف التصاااااااميم النجميللطبق 
و أالقيمة الجمالية بالزخرفة اإلسااااالمية وانعكاسااااها لتكوينات زخرفية لما فيه من تكوينات ذات حروف لينة المسااااجد 

وهذا    ،لالنهائيةحدث   نوع  من التكرار االيقاعي  المنفتح على اأقا بل حيث تاإليقاعية  للتوازي  والالاااااااااااااتدويرات 
الجمالي  لااادى الاااااافنان  المسلم ، من   خالل رسوة  قيمة   الجمال  المطلق .بعيدا عن  حساس يعكس  طبيعة  اإل

 .ية الزخرف العالم المادي النسبي، وقد استمرت التكوينات
 محمد دامور الفنان تجربة                                         

 
 
 

 
  زخرفة سقف المسجد (بشكل )        التصميم المعاصر(  أشكل )                  
 

السنة  -الخامة زيت على قماش -75*75قياس ال   -محمد دامور :  للفنان -" زخرفة نباتية نافرة "اسم العمل : 
2015 

 تحليل العمل:
وتحيط  دائرةاهلل نافرة على شكل  ةوفي الوسط كلم ةوعلى شكل دائر  ةحرف الواو مكرر  من خالل هذا التصميم

 من خالل الوحدة,السيادة للفظ الجاللة " اهلل "و  تستطيع أن تحس بوجود حيث ،ا  يضأ ةنافر  ةاتينب ةزخرف باألطراف
لفظ  حيث تتكلم اللوحة عنء منها بالكل بعضها البعض والثاني عالقة كل جز التصميم هذا ومفردات  عالقة أجزاء 

كثر من مرة , أ " واو"الحرفاستخدام  وقد وظف الفنان, "  واو زرق وحرف " باللون األببروزه  "  اهلل " الجاللة
لى إائية وتبديل إيقاعاتها من مساحة وللتكرار داللته االسترجاعية في اعتماد العناصر البن للبناء الشكوحدة  دويع
ضمن ثر توزيع التكرار إقيم جمالية , تتحقق معالجتها ,  تكوين زخرفي ذا وفقإلى آخر، خرى , ومن نص أ

 النباتية  شكالواستنباط األ  اللونينسجام االباستعمال  ثارةاإلاللوني , لتفعيل الملمس مع  المساحة الكلية للتصميم
صادقة معبرة  جاءتمن البيئة التي يعيش فيها الفنان  وأحجامه بأبعادهالشكل الطبيعي بالتجريد ثم تحوير با  دءب

راعى الفنان ،  وح العصرر تقترب من الكمال مالئمة للالوحدات الزخرفية  تقاربتو  به عن روح المكان الذي يحيا
تنظيم وترتيب  شعاعي واالنطالق من نقطة مركزية كما الشكل) ب ( ومراعاةيقتبس التكرار اإل نأ محمد دامور
اطالعه  من وحىاالشياء ومقاسها و لونها وملمسها ,..واستنبط  المساحة , الخامة , اللونمن حيث العناصر , 

.سلوب الزخرفيطابق في السمات واألسالمية بالمساجد  حيث اتسمت بتعلى الزخارف اإل  
ما يلى :  وتستنتج الباحثة من خالل تحليل التصاميم الزخرفية  

سالمي حيث الزخرفة مت في المسجد هي المكونات الرئيسة للفن اإلسس الفنية التي استخدن األأ
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 فهي أساسا للزخرفة و للرقش العربي . ،  النباتية والهندسية والخطية
، بفنون القدس وخاصة بالخطوط  الزواويمحمد الدامور ووحيد  ألعمالالتصاميم الزخرفية  تأثريتضح مدى  و

 السماء مابين لون تشبه األزرق رجاتود بالمزج اللوني، وخاصة خط الثلث الذي استخدمه الدامور و بالتكرار و االتزان 
للزخارف  والمتناظر والمتوازن المنتظم بالتوزيع  اكل منهم تمسك لقدويتميز بالمرونة والليونة للخطوط و  , البحرو 

 تلك تحمله لما انظر اإلسالمي في الفكر والخير النماء دالالت عن السامية رموزها خالل من تعبر التي اإلسالمية
 للزخارف بالنسبة لتشكيلها الهندسي بالنظام التقيد عن افضال انسيابهإوجمال  خطوطها في رشاقة من فخار الز 

 رصد نتائج تحليل ويمكننا, والخطوط العربية الهندسية الزخرفة بين يجمع وبعضها هندسية فخار يزدان بز   ,الهندسية
على تساؤالت  لإلجابة الفني التطبيق وكجزء من البحث فكرة يحمل الذي صرلمعاالتصميم ا من عمالهم كنماذجأ

 .الزخرفي التصميم في البحث البحث وهدف
 : قصى فيما يلي ت الجمالية التي زينت جدران  السس التكوين و التشكيالأ الباحثة وجزكما ت

 التنوع في استخدام اللوان  في زخرفة المسجد القصى والقبة  : 
خضر سود و األحمر بني و األأحمر و و اللون األزرق و أكثر انتشارا   وهي :اللون األ استخداما   لوان األ أكثر

غصان لوان المستخدمة لفروع األو الفضي و األعمدة  لتزيين لتيجان األ .اللون الذهبي للزخارف التى تغطى الجدران 
الفيروزي الفستقي  ،السمائي  ،صفر بدرجاته ة و الكتابات .األيربطة و الشرفات و الزخارف الهندسوراق و األو األ
يعة و سود أو العسلي في تحديد الزخارف بخطوط رفرضيات الواسعة . األلرمادي الفتاح الذي يستخدم في األا ، 

 .عمالغلب األأثخينة التي كانت متبعة في 
 سس تكوين الزخرفة في المسجد  :الرتكاز على أ

 : ، من خاللة خاص جماليةله قيمه  قصى وقبة الصخرة المسجد األن التركيب الزخرفي مع الخط الكوفي على واجهات إ
 هم ما يميز زخارف المسجد االقصىرفية ببعضها  أالوحدة  وعالقة العناصر الزخ  . 
  في األعمدة ، وعند تطبيقه نحصل على تكوين زخرفي  اإلسالمية الزخرفةهم قواعد أالتكرار من

 قصى والشبابيك والنوافذ .واألقواس والزخارف وبوائك المسجد األ
 يقاعي للعناصر ينتج عنه انسجام اإل يقاع والتوازناإل. 
  التكوين الزخرفي التشكيل و في  األساسية القاعدةالتوازن الزخرفي هو . 

 .اإلسالمية الزخرفةد نصفي أحكان التناظر النصفي يكمل 
 .ةالتي تقوم على التكوينات الزخرفيلقواعد اهم أكان التناظر والتماثل من 

والخلود  الديمومةتعني و  سالمي وهو انعكاس للفكر اإل ويظهر في الزخارف الهندسية بشكل أساس الالنهائية :
 .ن ينشئ صورة للعالم المطلق باستمرار أحاول الفنان المسلم حيث  

 :بالمسجدنواع العناصر الزخرفية أ
 .دينية ووظيفية  زخرفية ألغراضتحقيقا  الخطية الزخارف 
 .معمارية وزخرفية   ألغراضتحقيقا  الهندسية الزخارف 
 .المرونة في التجريد والتحوير الزخرفية  ألغراضتحقيقا  النباتيةالزخارف 
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 .ألغراض المتعة الجمالية الزخرفية تحقيقا  الحيوانية الزخارف 
 نتائج البحث وتفسيرها : 

 بقيم  جمالية ؟وقبة الصخرة  قصى ظى الزخرفة اإلسالمية بالمسجد األهل تحول :السؤال ال  جابة علىاإل
 وجاءت النتائج  كما يلي :

.  بالترتيب  بقيم جمالية عالية حسب مراعاتها ألسس التشكيل الزخرفي  حظيتقصى إن زخرفة المسجد األ
 الوحدة (  –التناظر  –التوازن  -يقاع اإل —)التكرار

 : من حيثقصى بالمسجد األ اإلسالمية للزخارف بدرجة عاليةالتكرار فر اتو 
على والثلث .  الخط الكوفي الخطوط وخاصة مع تكرار العناصر الزخرفية والزخارف وتشكيالتها اللونية 

 عالية . جمالية ةقيمقصى وقبة الصخرة بالمسجد األواجهات 
 .الناشئ من التكرار للوحدات والعناصر الزخرفية  التكراري بدرجة   يقاع اإلفر اتو 
 . التكوين الزخرفي التشكيل و في  األساسية القاعدة فكانالتوازن الزخرفي فر اتو 
 .اإلسالمية الزخرفةحد نصفي أيكمل حيث  التناظر النصفي  فراتو 
 .ة على التكوينات الزخرفي قامتهم القواعد التي أ فهوالتناظر والتماثل  فراتو 
ما يميز الزخارف اإلسالمية  أهمجزاء الزخارف و عالقة العناصر الزخرفية ببعضها  افرت الوحدة  بين أتو 

 . قصىبالمسجد األ
 على التساؤل الثاني :  جابةنتيجة اإل

 ن يستحدث منها تصاميم زخرفية معاصرة ؟ لزخرفية االسالمية التى يمكن أما العناصر ا
 جابة على السؤال الثانى وتفسيرها : اإل

العناصر الهندسية  –الكتابية  بدرجة عالية جدا  العناصر الزخرفية بالترتيب )جاءت نتائج الدراسة كما يلي : 
 دمية (افر العناصر اآللم تتو  –العناصر النباتية بدرجة عالية  –بدرجة عالية 

 تفسير النتائج :
خطوط ول حيث اهتمام الفنان بالوالترتيب األجدا فرة بدرجة عالية االعناصر الزخرفية الكتابية كانت متو 

 ولى .األوتوظيفها زخرفيا بالدرجة 
ن الفنان استخدمها خارج وداخل  لكن بدرجة عالية  ترتيب الثاني ألفرة و االعناصر الزخرفية الهندسية كانت متو 

 .    لبالط الخزفي واالمسجد في الفسيفساء 
 والترتيب الثالث حيث اهتمام الفنان بالتحوير والتجريد، فرة بدرجة عالية االعناصر الزخرفية النباتية كانت متو 

 اللوحة كان بالدرجة الثالثة   . إلكمالللنباتات  زخرفيا 
 جنحةالطيور (  سوى زخارف األو زخارف الحيوانية أو من الزخارف الطبيعية ) اآلدمية أ أيفر اولم تتو 

 سالمية .بداية الفتوحات اإل الساسانيثرهم بالفن بزخارف األقصى لتأ
 لقناعة المصمم المسلم بتحريمها  . فر نهائيا بالتصميم المعاصر اولم تتو  

 ومن خالل نتائج البحث توصى الباحثة بما يلي :
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 تحتويه اء األعمال الفنية المعاصرة بما إلثر تفادة من الفنون اإلسالمية وخاصة فنون وزخارف المساجد االس
 . العربي(زخرفة والحرف للالقيم الجمالية من 

  أساسا للزخرفة و وقبة الصخرة باعتبارهما  قصىاألالمسجد االهتمام باألبحاث التي تتناول فنون  وزخارف
 .سالمي حيث الزخرفة النباتية والهندسية والخطيةالمكونات الرئيسية للفن اإلهم أو للرقش العربي 

   خصائصها.براز عقد مقارنات ما بين الطرز اإلسالمية في المساجد اإلسالمية وا 
 من طمس خوفا   قصىاأل المسجد ىعل حفاظللوقبة الصخرة  قصىتمام باألبحاث الخاصة بالمسجد األااله

 سالمية.اإلالحضارية والتراثية  معالمه

:  العربية المراجع  
 عمان .( : المدخل الى التربية الفنية , الطبعة االولى , دار جرير للنشر والتوزيع ,  2006ابو شعيرة , خالد , )  .1

( : "   الزخارف االسالمية كمصدر لتصميم وحدات اثاث معاصرة " , رسالة  2008ابوراس , رحاب بنت عبد اهلل , دراسة ابو راس ) 
 ماجستير , غير منشورة , كلية التربية , التربية الفنية ,جامعة الملك سعود , المملكة السعودية 

الرابطة العامة في بناء التصميم الشكلي , اطروحة دكتورة , غير منشورة , كلية  ( : العالقات 1998البابلي , سعدي عباس , )  .2
 الفنون الجميلة , جامعة بغداد , بغداد .

( , دار 1( : ابتكارات العرب في الفنون و أثرها في الفن األوروبي في القرون الوسطى , ط ) 1996جودي , محمد حسن , ) .3
 .المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة 

( بعنوان :" التكوينات الجمالية في المباني االثرية المملوكية والعثمانية في البلدة القديمة بغزة "  2012الرمالوي , نشوى ياسر ) .4
 ,رسالة ماجستير , غير منشورة , قسم العمارة , كلية الهندسة , الجامعة االسالمية , غزة . 

 ( : الفنون الزخرفية , الطبعة الخامسة , دار دمشق للنشر والتوزيع  , دمشق .  2000طالوا , محين الدين , )  .5
 /17المجلد  اإلنسانيةعبد الكريم الدليمي " القيم الجمالية للزخرفة اإلسالمية في جامع الكوفة الكبير " مجله جامعه بابل / العلوم  .6

 ..الجميلةلفنون ، جامعه بابل /كليه ا 9-2العدد:
( , :" بعنوان القيم الجمالية للوحدات الزخرفية في مرقد النبي عليه السالم ", جامعة بابل ,  2012عجام , انعام عيسى , )  .7

 .كلية الفنون , قسم التربية الفنية, المجلد الثالث , العدد الثاني , مجلة بابل 
 .الطبعة االولى , المجلد االول ,  دار المعارف , القاهرة   ( : ّافاق الفن االسالمي ,1999العطار , مختار , )  .8
 ( : نشأة الزخرفة وقيمتها و مجاالتها , الطبعة االولى , دار الكتاب العربي ,  القاهره 1997عفيفي , فوزي سالم )  .9

كمصدر لتصميمات  ( بعنوان  :  " تجريد العناصر النباتية من منظور اسالمي 2008عقيلي , عفت عبد اهلل عيسى  ,  )  .10
ة الملك نحتية حديثة و تطبيقها على قطع نفعية " , رسالة ماجستير , غير منشورة , كلية التربية  , االقتصاد المنزلي , التربية الفنية , جامع

 عبد العزيز  
 .62ص،1986،دار الكتاب اللبناني، بيروت، الدار البيضاء،١علوش، سعيد: معجم المصطلحات األدبية المعاصرة،ط .11
( : الحليات المعمارية في القصور العثمانية في البلدة القديمة نابلس , دراسة تحليلية ,  2010كنعان , هنادي سمير نامق , )  .12

 جامعة النجاح الوطنية , هندسة العمارة , نابلس .
 . 91-89، ص  1998محمد خلوصي : عمارة المساجد تصميم و تاريخ عمارة الزخرفة ، بيروت ، .13
( بعنوان : " القيم الجمالية لإلشكال الهندسية في المخطوطات القرآنية , قسم  2013ي , شوقي مصطفى علي , ) الموسو  .14

 الفنون التشكيلية , كلية الفنون الجميلة ,جامعة بابل .
ار رند , الطبعة االولى , د -العصور القديمة  -( : جغرافيا الجدل في الفكر والفلسفة و الفن  2011_____________ )  .15

 يا , دمشق  .ر للطباعة والنشر , سو 
   المراجع االجنبية : 

16. Graves , Maitland , The Art Of Color And Design , Mcgrow , Hill book  

17. Company , Inc London , 1951 , P.428 . 


