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  الملخص:

تتشابه صیاغات فنون العمارة فی کل من البالد العربیة، لدرجة ان الکثیر من مؤرخی الفنون یری ربطهما معا فی حضارة 

والتأثیر بفن کال منهما علی االخر، ومع تعاقب العصور االسالمیة قد برع الفنانون فی فنون واحدة، وذلک لسهولة التأثر 

العمارة الدینیة، حتی وصلوا بها الی ما لم یصل الیه غیرهم من اهل الفن فی نطاق حضاری ذو طابع دینی متمیز، ألن 

یة، ولذلک امر الراحل الشیخ زاید بن سلطان آل العمارة الدینیة هی انعکاس للعقیدة بکل ما تحویه من معان روحیة وماد

، ببناء مسجدا إسالمیاً ضخماً فی مدینة أبوظبی، لکی یحافظ علی 1998نهیان شیخ دولة االمارات العربیة المتحدة عام 

م،  2008عام  تأکید مفاهیم وقیم الثقافة اإلسالمیة السمحة، لیعکس الرسالة الحقیقیة لإلسالم، وقد انتهى بناء هذا المسجد فی

حتی اصبح رابع أکبر مسجد فی العالم لیطرح ابداعا معماریا فریدا فی عصور الحضارة اإلسالمیة، کما یبدو کانه معرض 

مفتوح یحتوی علی دالئل مادیة انصهرت فیها مکونات الثقافات اإلسالمیة ذات الطابع الدینی المتمیز عامة، وفی العقود 

زاید، التی حققت الجانب الوظیفی والجمالی، لتحاکی اإلطار الفکری الفلسفی للعقیدة اإلسالمیة خاصة بمسجد الشیخ 

اإلسالمیة، فی مجسمات تشکیلیة تجمع بین الکتلة والفراغ، مع مراعاة ربط األصالة بالمعاصرة، فمن هذا المنطلق نبعت 

الشیخ زاید فی أبو ظبی، حیث تکمن مشکلة  مشکلة البحث التی تتناول تفسیر ظاهرة األبداع  فی العقود االسالمیة بمسجد

البحث فی التساؤل التالی:  کیف یمکن ان تکون العقود اإلسالمیة مصدر لألبداع المعماری المعاصر بمسجد الشیخ زاید فی 

 أبوظبی؟ ویتناول فرض البحث أن العقود اإلسالمیة تعد مصدر لألبداع المعماری المعاصر بمسجد الشیخ زاید فی أبوظبی،

حیث یهدف البحث الی أهمیة التواصل بین الثقافات العربیة من خالل القاء الضوء علی ظاهرة االبداع فی العقود اإلسالمیة 

فی مسجد الشیخ زاید بأبوظبی، مع االستفادة منها فی مجالی التعبیر المجسم والتصمیم الداخلی المعاصر، وتقتصر حدود 

بمسجد الشیخ زاید فی أبوظبی، حیث تتناول منهجیة البحث المنهج الوصفی  البحث على تحلیل العقود کعنصر معماری

التحلیلی فی اطار نظری، وتعتمد أهمیة البحث علی إبراز جمالیات صیاغة العقود اإلسالمیة بمسجد الشیخ زاید فی أبوظبی، 

ود اإلسالمیة تعد عنصر تشکیلی مجسم حتی تحقق التواصل الدائم بین الثقافات العربیة، وقد أکدت نتائج البحث علی ان العق

یجمع بین الکتلة والفراغ، باإلضافة الی ان العقود اإلسالمیة بمسجد الشیخ زاید فی أبوظبی تعتبر مصدرا لألبداع المعماری 

المعاصر، ومن اهم توصیات البحث ضرورة االهتمام بالتواصل الحضاری بین البالد العربیة من خالل المؤتمرات 

 ت العلمیة من اجل االبداع المعماری.والملتقیا
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