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 لخص البحث : م

، إن المتأمل فى آيات الكون والخلق  يقر     49، " إنا كل شئ خلقناه بقدر " القمر  117"بديع السموات واالرض " البقرة 

إبداع اهلل فى كل ما خل  ، فكل شئ فى ترتيب وتناس  تقا  وكقل رقور الكقون تاكموقا نقوانية م ينق  ، فكقل شقئ خلقق  اهلل           

اع الكقونى ال يقي. و ونقد تنقاوع ال لمقاء  راسق  هقذه الوندسق  المنيمق  للكقون وهقى الوندسق              بقدر وهو السر وراء هذا االبقد 

المقدس  التى ترتب وتني. كل أشكاع الوجو  والاياة بداي  مة نرني  ال ية وجزيئات الامض النوو  لالنسقان وفقى بقتالت    

نات وروال للمجقرات والمجمواقات السمسقي     االزهار وكريستاالت األلماس وفى فروع االشجار والماار الباري  والايوا

حتققى ارات الوققواء ي تمققد تركيبوققا الققى ترتيققب م ققية و وي تمققد القق. الوندسقق  المقدسقق  الققى فوقق. هققذه الميققاهر الكونيقق            

والترتيبات الوندسي  المكون  لوا وتسمل نمااج هندسي  ونسب رياضقي  ماقد ة تتسقتخد  لتمقمي. كقل شقئ فقى ال بي ق  ، لقذا          

الاضارات القديم  جمي وا فى بناء ال مارة الديني  بسكل خاص بوقد  خلق  مجقاع مقة ال انق  الروحانيق  تقرب         استخدمتوا 

والتقى يمكقة تاديقدها مقة خقالع       مشككلة البحكث  االنسان بالكون مة خالع تتبع نفس نسب النم  البنقاىى ، ومقة هنقا جقاءت     

ارة والزخرفقق  االسققالمي  التققى اكسققبتوا جمالياتوققا الفنيقق    التسققا ع التققالى ه مققاهى ميققاهر الوندسقق  المقدسقق  فققى فنققون ال مقق   

االبدااي  ؟ والك مة خالع  راس  مفوو  الوندس  المقدس  واالشكاع والترتيبات الوندسي  والرياضي  االتى وضق وا ال لمقاء   

ر تاققق  النسققب نياسققا الققى النسققب الجماليقق  فققى ال بي قق   قق. ت بيقق  الققك الققى فنققون ال مققارة والزخرفقق  االسققالمي   ختبققا   

  بات أن ال مارة والزخقار    ويهدف البحثالوندسي  المقدس  فيوا مة خالع نمااج لفنون ال مارة والزخار  االسالمي  و 

االسالمي  ل. تكة وليدة المدف  بسكل افو  او زخرفى بات وإنما نامت الى أسس هندسي  ورياضي  ت تمد الى الوندس  

إلى أن الفنون االسالمي  مة البنقاء الم مقار  والتسقكيل الزخرفقى      نتائج البحثونى و وتؤشر المقدس  التى نيمت البناء الك

لالس ح نامقت جمي وقا القى أسقس رياضقي  وهندسقي  اهبيق  النسقب وهقو مقا مناوقا جمالياتوقا اليقاهرة مقة خقالع الراحق                  

 ج ل  متوارال ومتناغما مع الكون حول  ويالبمري  لوا والباطني  مة خالع ارتباطوا هندسيا بوندس  الكون المقدس  ما 
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