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ABSTRACT 

 

The main concern of this paper is to shed light and analyze some previous studies 

that discussed the thought, education, and beauty of decorative art in the Islamic 

civilization. The study aimed to identify the educational dimensions that involved 

in Islamic decorative elements. The researcher adopted the historical, descriptive 

and analytical approach. The findings revealed that although the importance of 

educational side of Islamic decoration, most of the previous studies did not give 

attention to it in terms of investigation, reporting, and publication. 

Keywords: Islamic civilization - art – aesthetic taste – education - Philosophy of 
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 الملخص

 
فن وحتليل بعض الدراسات السابقة اليت تطرقت للفكر والرتبية واجلمال للالضوء  تتمحور هده املقالة حول إلقاء

فية اإلسالمية، ملعرفة األبعاد الرتبوية اليت حتتويها العناصر الزخر هده الدراسة ، وهدفت الزخريف يف احلضارة اإلسالمية
ي للجانب وأبرزت النتائج إىل أن اغلب الدراسات مل تعطواتبعت الباحثة املنهج التارخيي، الوصفي، التحليلي، 

 الرتبوي للزخارف اإلسالمية حقها يف الدراسة والكتابة والنشر رغم أمهيتها. 

 فلسفة الفكر-الرتبية  –التذوق اجلمايل -الفن  –احلضارة اإلسالمية  :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة
 

تكمن مشكلة الدراسة يف أن تاريخ الفن الزخريف يف احلضارة اإلسالمية حيوي أبعاًدا تربوية ومضامني فلسفية مازالت 
حتتاج إىل الكثري من الدراسات واألحباث العلمية للكشف عنها وفق منهج علمي ميكن الوثوق بنتائجه واالستفادة من 

التذوق الفين تعتين بتاريخ الفن يف احلضارة اإلسالمية كالتصميم والزخرفة و  هذا الفن يف أثراء املناهج الفنية للمواد اليت
أو عبارة عن  2أو مقاالت منشورة يف جمالت حمكمه1وعلم اجلمال ، واهتمت العديد من الدراسات سواء كانت كتب 

ة للفن يف احلضارة تارخييبالفن اإلسالمي وفلسفه اجلمال والفكر واالبداع الذى حيتويه ،كذلك النشأة ال ةرسائل علمي
 .3اإلسالمية  كان هلا  نصيب كبري يف الطرح واالستعراض من خالل كتاب مسلمون ومستشرقني 

 ي: تأهداف الدراسة: فتتمثل في اآل

أبان حكمها  ةإلقاء الضوء على تاريخ الفن الزخريف يف احلضارة اإلسالمية عامة ويف عصر الدولة العثمانية خاص .1
 سس الرئيسية اليت انطلق منها الفنان املسلم يف سبيل إنتاج األعمال اليت تنتمي إىل الفنلليبيا ومعرفه األ

 اإلسالمي.

  معرفة األبعاد الرتبوية اليت حتتويها العناصر الزخرفية اإلسالمية يف الفن العثماين. .2
 الي: وكان على النحو الت، لوصفي، التحليليلمنهج التاريخي، اوقد تتبعت الباحثة في هذه الدراسة ا

  .دراسة تارخيية لنشأة الفن اإلسالمي عموما والرتكيز على الفن الزخريف 
 .دراسة املفهوم اإلسالمي للفن والرتبية والتعليم 

  رض الواقع.أزيارة ميدانية استطالعية ملنطقة الدراسة لتوثيق الفنون الزخرفية من 

                                                           
 . 1994احلضارة العربيةاإلسالمية، على حسين اخلربوطلي، القاهرة،  1
journal.um.edu.my/public/issue-http://e-وأمحد فيصل بن عبد احلميد، مسجد مصطفي قرجي، حنان الطاهر اجلرنازي  2

2015view.php?id=1063&journal_id=169 ،  47ص.   
 .2012( ، شيال بلري وجوناثان بلوم ، ترمجة :وفاء عبد اللطيف زين العابدين ، دار الكتب الوطنية ، 1800- 1250الفن والعمارةاإلسالمية ) 3

 
 
 

http://e-journal.um.edu.my/public/issue-view.php?id=1063&journal_id=1692015
http://e-journal.um.edu.my/public/issue-view.php?id=1063&journal_id=1692015
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  الزخارف يف جداول بيانية كل حسب نوعها وأماكن استخدامها وتكرارها.تصنيف وحتليل وتقسيم 

أما ما خيص الدراسات السابقة، هناك بعض الدراسات السابقة املرتبطة مع الدراسة احلالية حيث ملست جانب    
العمائر اإلسالمية و يف كتابه،)النشأة التارخيية للفن اإلسالمي ومدارسه  مقارب هلا  فنجد حيث قدم لنا زكي حممد حسن

اإلسالمية وعناصر  الفنون يف املختلفة املدارس أو األساليب أو الطُُّرز و اإلسالمية العديد من اجملاالت كاحلضارة 4 (
 فنون يف اإلسالمية الفنون أثر و اإلسالمية العمائر اإلسالمية و بعض مميزات بعض خواص الفنون و اإلسالمية الزخرفة

اتب  ملوضوع الدراسة احلالية وهي معرفة االبعاد الرتبوية والفنية واجلمالية للفن الزخريف ، بل  اهتم الك الغرب ، ومل يتطرق
جبمع املعلومات من الناحية التارخيية للفنون اإلسالمية املختلفة وخالل العصور املتالحقة ومل يتطرق بعمق للفلسفة او 

رد الكتابة بل املؤلف اخرج لنا كتاب قيم حيتوي يف طياته على سمجاليات الفن اإلسالمي ، وهذا ال يعتد عيب يف 
تارخيي رائع لبداية الفنون وأوقات ازدهارها والنهوض هبا كما قام بعرض ألنواع الفنون اإلسالمية، وكم حنن يف احوج 

قني بل بدلو ر احلال ملثل هذه الكتب اليت يؤلفها كتاب عرب مسلمون مل يعتمدوا يف مجع مصادرها على كتب املستش
صفحة  227فقد احتوى على 5اجلهد الكثري حىت خترج لنا هذه الدرر القيمة، أما عن كتاب منهج الفن اإلسالمي

استهلها املؤلف يف مقدمة كتابه ببعض التساؤالت عن الفن اإلسالمي؟  وهل لإلسالم صلة بالفن؟ وما العالقة بينهما؟ 
حماوال اإلجابة عنها من خالل عديد من الفصول واحملاور اليت تطرق هلا وعنوهنا حتت مسميات خمتلفة كطبيعة التصور 

 حقيقة العقيدة يف التصور اإلسالمي مرورا بالقران والفن اإلسالمي، لكنه غفلاإلسالمي واجلمال يف التصور اإلسالمي و 
عن االبعاد الرتبوية اليت حيتويها الفن الزخريف اإلسالمي حيث قدم لنا املؤلف كتابا قيما ذو جودة عالية من الفكر 

 6،  ة للفن اإلسالمياجلمالية والفلسفياالصول والتحليل والتوصيف ملفهوم اجلمال والفن ، وىف رسالة الدكتوراه املعنونة 

ن اإلسالمي ، ومل تتطرق الباحثة إىل معرفة البعد الرتبوي الذي  يستند عليها تاريخ الف اهتمت هي أيضا باجلانب التارخيي
ية فومدى ارتباطها بالعقيدة اإلسالمية وهو احملور األساسي للدراسة احلالية و هدفت للبحث يف االصول اجلمالية والفلس

 للفن اإلسالمي وذلك من خالل التطور التارخيي للطرز اإلسالمية واالساليب الفنية املواكبة هلا وأهتمت الدراسة بفلسفة

                                                           
 .  2013حممد حسن، يف الفنوناإلسالمية،  زكي   4
 حممد قطب، منهج الفناإلسالمي.  5
 أنصار حممد عوض اهلل الرفاعي، االصول اجلمالية والفلسفية للفناإلسالمي.   6
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اجلمال يف الفنون اإلسالمية وذلك من خالل حتليل فلسفات كبار املفكرين واالئمة املسلمني الذين اهتموا مبفهوم 
وم اجلمال يف القرآن الكرمي ، وجند ان دراسة القيشاين فن البالطات واللوحات )اجلمال( كما اهنا اهتمت بدراسة مفه

قدمت وصفاً رائعاً للعناصر املعمارية اليت احتوهتا عينه الدراسة 7  اخلزفية جبوامع مدينة طرابلس القدمية يف العهد القرمانلي
واملتمثلة يف جامع أمحد باشا ومصطفى قرجي ، مث استفاضت بالشرح الوصفي املفصل والتحليل الشكلي لفن القيشاين 

يف ، كما توصلت الباحثة ر املتواجد يف عينات الدراسة ، ومل تتناول موضوع الدراسة احلالية وهي االبعاد الرتبوية للفن الزخ
إىل نتائج توثيقية توضح بداية دخول القيشاين إىل ليبيا وحتديدا مدينة طرابلس ،وتعترب دراسة صبا الياسري دراسة مهمه 

شاين يف توثيق فن القيشاين املتواجد يف ليبيا وخصوصا يف مدينه طرابلس بالرغم من ان الباحثة مل تستويف مجيع أنواع القي
فنجد الكاتب اكد على ان الفن اإلسالمي يستمد 8بدراسة عينه منه ،أما عند التمعن يف دراسة  بشر فارس  بل اكتفت

اصوله من العقيدة اإلسالمية كما اهنا اهتمت بالفن الزخريف اهلندي اإلسالمي وتناولت اللون والفلسفة القائم عليها 
إلسالم كأحد االصول اليت ترمجها هذا الفن اإلسالمي ، كما واهلدف من استخدامه وتناولت الدراسة مبدأ التوحيد يف ا

أهنا مل تغطي اهلدف األساسي يف الدراسة احلالية املتمثل يف االبعاد الرتبوية لفن الزخرفة ، ولكنه تعمق يف اجلانب 
ذه املؤلفات من هالفلسفي الفكري والعقائدي اليت قام عليها الفن الزخريف اهلندسي اإلسالمي، وهذا يعطي أمهيه ملثل 

حيث الرتكيز على جانب وأعطاه جمال رحب يف الشرح والتوصيف ، وعند البحث عن الفكر والفلسفة القائم عليها 
  9الفن اإلسالمي فإننا جند عدد من الُبحاث والُكتاب تناول هذا اجلانب حيث اهتم معجب عثمان معيض الزهراين 

اشرة ي الذي اعتمده الفنان املسلم يف انتاج اعماله الفنية اليت هلا عالقة مبيف دراسته بإلقاء الضوء على اإلطار الفكر 
بالفن اإلسالمي وكذلك ربط بني اجلانب الفكري من جهة واملنجز العملي من جهة اخرى وحاول الكشف عن االبعاد 

 تناولت فلسفة 10عبد اجلواد  يوسفالفكرية ومل يتطرق لألبعاد الرتبوية اليت يستند عليها الفن اإلسالمي ، إن دراسة بثينة 

 

                                                           
 صبا قيس الياسري، القيشاين فن البالطات واللوحات اخلزفية جبوامع مدينة طرابلس القدمية يف العهد القرمانلي.   7
 بشر فارس، سر الزخرفةاإلسالمية.   8
 معجب عثمان معيض الزهراين،األبعاد الفكرية يف الفن اإلسالمي. 9

 وحاة من الفكر اإلسالمي.بثينة يوسف عبد اجلواد، رؤية فنية جديدة لصور جدارية مست 10
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الفكر اإلسالمي وأثرها على القيم اجلمالية حيث اهنا عرجت على أثر الفلسفة اليونانية على الفلسفة العربية والفالسفة 
 العرب كما اهنا تناولت التصوير الديين خالل العصور اإلسالمية ومل تركز على البعد الرتبوي الدي تغطية هذه الدراسة 

صفحة    164قدمت لنا كتابا قيما عن الفلسفة اإلسالمية حيتوي على 11 وجند ان دراسة الصاوي الصاوي أمحد، 
قسمه إىل ستة فصول دراسية واحتوى كل فصل على جمموعة من احملاور املهمة اليت تناقش قضايا فرعية هلا عالقة مباشرة 

وقف الفلسفي ل األول حتدث عن مفهوم الفلسفة وامهيتها واملبالقضية األساسية وهي الفلسفة اإلسالمية فنجده يف الفص
خطواته وخصائصه بينما عنون الفصل الثاين بالعقلية العربية قدرهتا على التفلسف وعرج على ما وصفه املستشرقني 

فاة الرسول ، و للعقلية العربية وكيف كانت العقلية العربية قبل اإلسالم واثناء حياة الرسول عليه الصالة والسالم وبعد 
ولقد كانت للمستشرقني اعمال كثرية ومؤلفات وأراء خمتلفة عن الفن اإلسالمي مما جعل كتبهم وافـــكارهم مـــادة دمسة 

يف دراسته اليت قدمها  12 عبد الفتاح مصطفى غنيمة للــــدراسة والكتابة لكل مهتم ومتـــابع للفن اإلسالمي ،حيث أن
يف األردن حيث  2012من خالل الورقة البحثية اليت عرضت يف املؤمتر العلمي الدويل ) الفن يف الفكر اإلسالمي (

استهل الباحث ورقته  بتقدمي عن الفن عند العرب قبل اإلسالم وبعده وتدرج يف التسلسل الفين والتارخيي للفنون 
وضوع وهي الدراسات اليت قدمها املستشرقني عن الفنون اإلسالمية كدراسة فان برشم اإلسالمية مث تطرق إىل صلب امل

وغريها من الدراسات املختلفة وقدم لنا موجز  Bourgwanودراسة  James Cavanah Murphyودراسة 
جع جيده جدا اسريع وملم هلذه الدراسات وما احتوته من معلومات يستفاد منها يف العديد من األحباث واليت تعترب مر 

 عن النقوش والفنون والعمارة اإلسالمية املتنوعة.

وجند ان هناك العديد من الدراسات اليت اهتمت باجلانب الفين والرتبوي والربط بينهما من ناحية املفهوم اجلمايل كما 
هدفت هذه الدراسة للتأكيد على مدى فاعلية احتواء منهج الرتبية 13 دراسة جاسم عبد القادر بن مجعةهو احلال يف 

 الفنية يف التعليم العام على النقد الفين والتذوق اجلمايل يف بناء الشخصية املتكاملة لدى تالميذ املدارس للتفاعل من 
 
 

                                                           
 د. الصاوي الصاوي أمحد، الفلسفة اإلسالمية )مفهومها وأمهيتها ونشأهتا وأهم قضاياها(.  11
 عبد الفتاح مصطفى غنيمة، جهود املستشرقني لدراسة الفنون اإلسالمية 12
 .2003التذوق اجلمايل والنقد الفين كمحتوى معريف لتنمية السلوك اجلمايل يف جمال الرتبية الفنية،  ،جاسم عبد القادر بن مجعة 13
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ذ جتاه البيئة املدرسية كيات التالميخالهلا يف تكوين اجتاهات مجالية ترفع من مستوى الذوق العام، واالرتقاء اجلمايل بسلو 

 .وما حوهلا
تنوعت الدراسات السابقة الذكر بني التارخيية والفنية اجلمالية والفكرية والفلسفية والرتبوية، حيث أدىل كل منها بدلوه 

لسفة الفنية القائمة فمبا يفيد ويدعم هذه الدراسة، بني الرؤى اجلديدة والسرد التارخيي واملنهجية الرتبوية اإلسالمية إىل ال
عليها احلضارة اإلسالمية، وستخصص هذه الدراسة يف عرض خيتلف عما سبق كوهنا تبحث يف االبعاد الرتبوية اليت 

 حيتويها الفن الزخريف اإلسالمي. 

 المبحث األول: النشأة التاريخية للفن اإلسالمي 

نة املنورة لنشأة الفن اإلسالمي منذ بناء املسجد النبوي يف املدياعترب العديد من املؤرخني والكتاب ان البداية احلقيقية 
)يثرب( عندما هاجر اليها الرسول عليه افضل الصالة والسالم وأمر ببناء مسجد اطلق عليه اسم )قباء( يف الثامن من 

ن حيتوي على هبرجة كربيع األول للسنة األوىل من اهلجرة ، حيث يعترب املسجد يندرج حتت فنون العمارة حىت وان مل ي
وزخارف وتصميم خمتلف عن غريه من املساجد اليت بنيت فيما بعد اثناء وجود الرسول ويف فرتة اخللفاء الراشدين، بل  
كان الغرض منه العبادة والتقرب إىل اهلل عز وجل ومكان يلتقي فيه الرسول واصحابه باملسلمني والصحابة للتشاور يف 

 إلسالمية.أمور الدين ونشر الدعوة ا

 
 ه.  1325مسجد الرسول )قباء( عام 

 

                                                           
 www.pinterest.com/pin/369858188121077631  ،4-4-2017. 

http://www.pinterest.com/pin/369858188121077631
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  وبقي احلال على ما هو للعمائر اإلسالمية يف بدايات العصر اإلسالمي األول فال يوجد هبا أي مظهر من

مظاهر الفنون الزخرفية وقد يعود ذلك إىل العديد من النقاط األساسية اليت ترى الباحثة اهنا تصب يف فلسفة 
ية وطبيعة احلياة اليت كان يعيشها الرسول صلى اهلل عليه وسلم واصحابه وكافة املسلمني يف العقيدة اإلسالم

 تلك الفرتة ومنها.

 .اهتمام الرسول واملسلمني بنشر الدعوة اإلسالمية والفتوحات 

 ة.مطبيعة املكان يف ذلك الوقت حيث ان اغلب مناطق اجلزيرة العربية كانت تفتقر إىل اإلجناز الفين بصفة عا 

 .حياة الرسول عليه أفضل الصالة والسالم وحياة الصحابة كانت تتسم بالزهد والبعد عن ترف الدنيا 

  ومع توسع رقعة الدولة اإلسالمية وانتشارها يف العديد من الدول اجملاورة كأرض الشام ومصر وغريها من املناطق
حىت بدأت تتداخل وتستنبط منها ما يتماشى مع العقيدة والفكر  14 واحتكاكها بأغلب احلضارات السابقة

والدين وإنتاج فن احتوى على خصوصية وشكل وطابع خاص ميزه عن غريه من احلضارات األخرى ، ومتيز 
الفن اإلسالمي يف القرون األوىل الثالثة بطابع الطراز االموي مث أخذ منحىن الطراز العباسي بعد سقوط الدولة 

م واستمر على ما هو عليه حىت ضعفت الدولة العباسية يف القرن التاسع امليالدي ومن هنا  750ة سنة موياأل
ظهرت العديد من األساليب الفنية احمللية اليت من السهل التمييز بينهما وخصوصا يف جمال العمارة وظهرت 

ملغريب الذي قام يف سباين امنها الطراز اإلالعديد من الطرز الفنية اليت التزال شواهدها باقية حىت وقتنا احلايل و 
فريقيا واالندلس ، والطراز املصري السوري الذي أقيم يف وادي النيل وسورية ، والطراز الفارسي يف ايران أمشال 

 .وأخريا الطراز العثماين عند قيام الدولة العثمانية 

 

 

                                                           
14 MAN MASJID: KAJIAN MOTIF DAN HIASAN CINA DALAM DEKORASI DALA

TERHADAP MASJID TUA DI MELAKA PADA AWAL ABAD KE 18 (Chinese Decorative 
and motifs in Mosque Interior Decoration: Study on the Old Mosque in Malacca In Early 18th 

Century) : Syaimak Ismail. Abdullah Yusof.  https://umexpert.um.edu.my/faisal.html
Faisal@Ahmad Faisal Abdul Hamid 

https://umexpert.um.edu.my/faisal.html
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 المطلب األول: العمارة اإلسالمية

 خالل قسمني رئيسيني مها. عرفت العمارة اإلسالمية من 

  :واليت تتمثل يف بناء املساجد اليت تعترب أساس احلضارة اإلسالمية اليت تقوم يف االساس علىالعمارة الدينية 
 ما جاء به الدين اإلسالمي.

  :متثلت يف بناء القصور واالسواق واخلانات واحلمامات ودور املعرفة والعلم.العمارة المدنية 

  نسرد 15متيزت العمارة اإلسالمية بالعديد من املميزات اليت أعطتها طابع خاص ميزها عن غريها من العمارة
 بعض منها على النحو التايل.

 المآذن:  .1
مل تكن املساجد يف بداية ظهور اإلسالم  حتتوي على املآذن وال املنارات  حىت أواخر القرن السابع امليالدي ، تنوعت 

 عمارة املساجد اإلسالمية فبعضها أخذ الشكل املستدير و املمشوق كما هو احلال يف الطراز العثماين أشكال املآذن يف
والذي نالحظه بشدة يف مآذن مساجد وجوامع إسطنبول وجامع حممد علي بالقاهرة والبعض اآلخر أخذ شكل برج 

ونس ومنارة كما هو احلال يف جامع القريوان بت  مربع وانتشر هذا الطراز يف دول املغرب العريب ومشال أفريقيا واالندلس
الكتبيه يف مراكش باملغرب أما املآذن يف بالد اهلند فأخذت الشكل املستدير الذي يضيق كلما ارتفع لألعلى , ومآذن 
أخذت الشكل احللزوين كما هو احلال يف جامع ابن طولون و اعتربت مآذن مصر وسوريا قد متيزت بنظام الثالثة أدوار 

أناقة  سطواين , واعتربت املآذن يف بالد إيران ليست بنفسأول أخذ الشكل املربع والثاين الشكل املثمن أما الثالث األ
 16خرى يف العامل اإلسالمي حيث شبهت بالفنارات .ومجالية املآذن األ

 

                                                           
15 Attas’s Works and Contributions to the Islamic Architecture in Malaysia-Al ،Aizan Ali Mat Zin, 

hidah Fauzi and Fadila GrineTarek Ladjal, Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid, Nurulwa ،
https://umexpert.um.edu.my/faisal.html 

 .50زكى حممد حسن، يف الفنون اإلسالمية، ص  16

https://umexpert.um.edu.my/faisal.html
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 القباب: .2
يف أشكاهلا   عمارهتم، اختالفات القباباعتربت القباب فن معماري أخد من الساسانيني والبيزنطيني فقد وجدت يف 

كل حسب مكان تواجدها حيث عرفت بشكلها النصف دائري يف أفريقيا كما هو احلال يف بعض املساجد املوجودة 
يف طرابلس الغرب واليت متيزت بالطراز العثماين الذي ابتعد عن زخرفة القباب اخلارجية، أما يف مصر فقد متيزت القباب 

ناسق يف أبعادها ووجود الزخارف اليت زينت سطحها اخلارجي، أما شكل القباب يف بالد إيران فقد كانت بارتفاعها والت
 بصلية الشكل مستندة على املقرنصات وتغطيها مربعات من القيشاين الرباق.

 المقرنصات: .3
ق بعضها البعض وجدت و تعترب املقرنصات خليط بني العمارة والزخرفة تشبه يف شكلها خلية النحل متدلية يف طبقات ف

يف واجهات املساجد واملآذن كما أهنا استخدمت لزخرفة االسقف اخلشبية وجندها بكثرة يف العمارة اإلسالمية يف أسبانيا 
 قصر احلمراءحىت وقتنا احلاضر.

 المطلب الثاني: الزخرفة اإلسالمية:

نون قسام سواء كانت عمارة أو خزف أو نسيج هي فاعترب الفن اإلسالمي بصفة عامة مبا حيتويه على العديد من األ  
مرتبطة بالفن الزخريف بالدرجة األوىل، فال نكاد نرى أي منها إال والزخرفة متداخلة يف ثناياه وال خيلو جزء منها من 

رف االزخارف، فالفنان املسلم اعترب من االشخاص الذين مل يهدروا اجلهد يف حشو الفراغات واملساحات اخلالية بالزخ
ة ويعود بنا التاريخ إىل بدايات الزخرفة اإلسالمية عندما قام املسلمون بالفتوحات اإلسالمي سواء كانت نباتية أو هندسية،

ودخلوا بالد الفرس واهلند وغريها من البلدان اليت كانت تتمتع حبضارات سابقه فاستخدموا بعض االساليب واالجزاء 
موجودة وأخرجوها بشكل جديد وفريد حياكي ما جاء به الدين اإلسالمي البسيطة من تلك الزخارف اليت كانت 

والعقيدة ووضعوها يف إطار خمتلف عن سابقتها من الفنون الزخرفية ،حيث يكتب لنا حممد عبد العزيز مرزوق )إن الفنان 
ا مل تقف مقِدرته هنأ املسلم يف جمال الزخرفة استعمل ما وجده بني يديه من خملفات الفنون اليت سبقت اإلسالم، إال

على رسم هذه الوحدات الزخرفية وتوزيعها والتأليف بينها وتنسيقها فتبدو وكأهنا اخرتعت ألول مرة، ولكنه استطاع 
 ه صهرها يف بوثقه، ومزجها بفلسفته وأطلق عليها أشعة عبقريته، فخرجت من بني يديه تكوينا زخرفيا جديدا بعثت في
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ف اهلندسية يف ثوب من اجلمال الفين مل يكن هلا من قبل اإلسالم وطرز جديدة اختلفت روح جديدة فظهرت الزخار 
ظهر فن الزخرفة يف احلضارات السابقة للحضارة اإلسالمية فنجد الزخارف ذات الطابع 17عن فنون البالد االصلية

زال باقية ل ظهور اإلسالم والتاليوناين واالغريقي وزخارف بالد ما بني النهرين وغريها وكل هذه الزخارف موجودة قب
آثارها حىت وقتنا احلاضر وكانت متنوعة ولكن مل تأخذ املكانة اليت أخدهتـا الزخارف اإلسالمية والتميز الذي متيـزت به 

أن الكثري من احلضارات اليت سبقت اإلسالم , عرفت أنواعا متعددة من الزخارف , ولكن 18حيث يؤكد مانويل مورينو 
الزخارف هذا الشأن واالمتداد والنوع الذي متيزت به يف الفن اإلسالمي لقد جاء الفن اإلسالمي مبثابة مل يكن لتلك 

مرحلة جديدة يف تاريخ احلضارة خمتلفة عن كل املراحل اليت مرت هبا احلضارات السابقة, وكان البد من وضع أطر 
تشارها و تتبعنا بداية ظهور الزخارف اإلسالمية وانجديدة ومبادئ جديدة تعتمد العقيدة اإلسالمية فكرا وتطبيقا ، ل

فيما بعد فإننا جندها ارتبطت باملساجد حيث تعترب الزخارف املوجودة يف جامع عمرو بن العاص يف القاهرة واملسجد 
 19 االقصى من أفدم الزخارف النباتية اإلسالمية وكذلك الزخارف اهلندسية اليت وجدت يف جامع ابن طولون.

لزخرفة اإلسالمية بالتجديد غري اجملرد يف حيويتها والتعمق يف الالحمدود والروحانيات والتداخل بني البدايات متيزت ا
والنهايات كذلك التناسق العام لكل وحداهتا والتوازن بني أجزائها، وأبدع الفنان املسلم بأن أعطى للزخرفة طابع الرمزية 

منها الرمز  شرية لكون الرمزية حتتوي قيم مجالية تتعمق يف املادة اليت يتكونلكون الرموز هلا تأثري أقوى على النفس الب
الفين سواء كان لونا أو لفضا أو حىت حلنا ، ويؤكد شوبلر )أن الدين اإلسالمي مل يكن مبثابة املرآة للمسلمني فحسب 

وحدة انعكست هذه القوة الدينية املو تقبلوه مقياسا ألنفسهم وأن أهنم عدوه بسبب قوته العقائدية منوذجا موحدا إبل 
على الفنان املسلم فحاول أن يصهر العناصر احلضارية السابقة لإلسالم يف بوثقه التوحيد مما أدى إىل احداث مسائل 

 .20سس الضيقة حنو املطلق(وحلول جديدة جتاوزت األ

 

                                                           
 .30حممد عبد العزيز مرزوق، الفن اإلسالمي تارخيه وخصائصه، ص  17
 اإلسالمي يف اسبانيا، ترمجة لطفي عبد البديع والسيد حممود.مانويل جوميث مورينو، الفن  18
 . 361عمر فروخ، تاريخ الفكر العريب اىل أيام ابن خلدون، ص 19
 .62كروبناوم وآخرون، الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية، ص   20
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  :انقسمت عناصر الزخرفة اإلسالمية إىل أربعة أقسام أساسية كالتايل- 

 .الزخارف النباتية 

 .الزخارف اهلندسية 

 .الزخارف الكتابية 

 .الزخارف احليوانية 

 .متيز كل نوع منها بطابعها وفلسفتها وتداخالهتا الالحمدودة 

 المطلب الثالث: النسيج اإلسالمي

عرف النسيج كأحد الصناعات اليدوية حىت أواخر القرن الثامن ومع بداية القرن التاسع عشر حدث تطور يف هذه  
وعرف النسيج املصري منذ زمن قدمي وقبل ظهور اإلسالم وبعد  21الصناعة باستخدام اآلالت بدال من االيدي العاملة 

مهرة  مصر استخدموا العرب االقباط يف صناعة النسيج لكوهنم انتشار اإلسالم وفتح املسلمني العديد من البلدان ومنها
يف النسج آنذاك فأنشأوا املصانع اخلاصة بالنسيج إن صح التعبري واليت كانت تسمى " بدور الطراز "، فذكرت د. سامية  

لى االقمشة ت عو د. عزه ابراهيم أن ) كلمة طراز اطلقت على الشريط احملتوي على كتابة منسوجة أو مطرزة كما اطلق
عرف نسيج الكتان منذ زمن بعيد ولكنه وصل إىل درجة عالية من الدقة واالتقان يف العصر 22املزخرفة بنفس الطريقة ( 

اإلسالمي، كذلك كثر استخدام خامة احلرير يف صناعة املنسوجات ولقد قيدت هذه اخلامة يف صناعتها على االشرطة 
،واهتم احلكام الفاطميون  23ا كانت ختضع لقيود كثرية بعضها ديين واالخر اقتصاديالكتابية املطرزة مبادة احلرير لكوهن

 هبذه الصناعة وازدهرت يف عصرهم خصوصا يف صقلية اليت كانت تتبع يف حكمها هلم كما أن هذه الصناعة زاد رونقها 

 

                                                           
 .23د. ثريا نصر، النسيج املطرز يف العصر العثماين، ص   21
 .81.82السمان، تاريخ تطور املالبس عرب العصور، ص  د. سامية إبراهيم لطفي  22
 . 1977ا.د. سعاد ماهر حممد، النسيج اإلسالمي،   23
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كتابات حتمل أدعية على عبارات و  يف عهد االيوبيني واملماليك خصوصا يف صناعة املالبس والكتان واليت كانت حتتوي
 السالطني والعديد من الزخارف اهلندسية والنباتية واحليوانية كالطيور.

مث متيز النسيج اإلسالمي يف العصر العباسي خصوصا يف املشرق اإلسالمي بإضافة الكتابات الكوفية وصور الفيلة 
شهر صفهان ونيسابور وشرياز واملوصل وبغداد وغريها من أوالطيور هذا ما أشتهر به السالجقة واملغول ، واعتربت مدن أ

املدن يف صناعة النسيج عند احلديث عن السجاد اإلسالمي الذي يعترب أحد فروع النسيج فإننا نتحدث عن سجاد 
الصالة والسجاد املستخدم يف املنازل فقد تنوعت خاماته بني الصوف والقطن واحلرير وما حيتويه من زخارف قيمة يف 
االبداع النسيجي وأشهر السجاد اإلسالمي هو سجاد فارس وتركيا لوفرة اخلامات يف تلك البالد, وأكثرها متيزا وإبداعا 

يراين حيث يتميز خبيوطه ونقوشه املتعددة األلوان  ودقة زخارفه ذات االشكال النباتية واحليوانية, أما السجاد السجاد اإل
من  اإلسالمي كونه ينسج من الصوف املتوفر بكثرة يف تركيا كوهنا متتلك العديد  الرتكي يعترب من أجود أنواع السجاد

املراعي وتوفر املياه اليت تساعد على صباغة الصوف وغسله ومتيز السجاد الرتكي باحتوائه على االشكال اهلندسية 
ندلس واليت داد والقاهرة إىل األاملتناسقة االلوان واالشكال ، رحل العديد من صناع النسيج من دمشق وبالد فارس وبغ

سلوهبا أشكال وااللوان وبذلك نالحظ أن كل بالد من بالد املسلمني متيز فيها النسيج بالنمط الشرقي يف الرسومات واأل
 أن )إيران ظلت البلد الذي إلجياري يف هذه :اخلاص يف نقش الزخارف على املنسوجات، ويقول صاحل أمحد الشامي

لت إىل ذروهتا يف القرن العاشر اهلجري حيث انتجت أمناطا ال تضاهيها أمناط أخرى يف مجاهلا الصناعة، اليت وص
 24وسحرها(

 المطلب الرابع: الخزف اإلسالمي

ندلس حيث وجدوا بعد الفتوحات اإلسالمية اليت قام هبا املسلمون يف الكثري من الدول كالشام والعراق وبالد اهلند واأل
دبيات يف تلك البالد وأعترب فن اخلزف إحداها الذي كان قد أخذ مكانة جيدة يف بالد الشام العديد من الفنون واأل

 اليت اعتربت آن ذاك عاصمة للدولة الرومانية يف املشرق فتميز بالنقش على الفخار مغايرا للطريقة التقليدية كذلك 

 

                                                           
 صاحل امحد الشامي، الفن اإلسالمي التزام وابتداع.   24
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، وهبذا التفتح  له شكله املميز وطابعه اخلاص اختلف اخلزف يف بالد ما بني النهرين وفارس وحوض البحر املتوسط فكل
 والتنقل عرب البلدان واختاد أفضل حتفها وطرق صناعتها للخزفيات أبدع الفنان املسلم يف اخراج حتف فنية تتمتع بطابع

ذلك كخاص حيث يقول آرثر لني )وبانفتاح ما بني البالد على تباعد اطرافها انتقلت التحف الفنية الصينية إىل الشام و 
الشامية إىل العراق .... وهذا ما دفع اخلزافني املسلمني إىل االبداع والظهور بتحف مصنوعة صناعة جيدة جديدة 

ندهم خرى فصهرته ببوتقتها وأظهرته فنا جديدا بفرتة وجيزة مما أدهش الناس وأثار عمستفيدة مما ورثته من الشعوب األ
مل يقتصر على الفخاريات فقط بل أبدعوا يف االعمال القرميدية اليت  كما أن اخلزف اإلسالمي   25عجاب(احلرية واإل

 كانت تستخدم يف البناء واليت التزال باقية حىت وقتنا احلايل.

بعد امليالد ( من أمجل وأكثر انتاجا عن غريه من اخلزفيات كون  750 – 661اعترب اخلزف يف العصر االموي ) 
 ذه الصناعة  وطالبوا بإدخاهلا يف تزيني القصور واملساجد يف فلسطني ودمشق وخريمويني اهتموا هبمراء واخللفاء األاأل

دليل عليها قصر املثىن وقصري عمره مبا أن استخدام الذهب والفضة يف تزيني االواين اخلزفية يعترب ترفا وال يتماشى مع 
ا ما ل جاهدا الوصول إىل معادلة يرضي هبما جاء به الدين اإلسالمي احلنيف فإن الفنان املسلم أو اخلزاف املسلم حاو 

توصلت اليه يداه وفطرته من ابداع يف الصناعة وما يأمل به الدين من زهد وبساطة فتوصل إىل صناعة بريق معدين من 
 تفاعالت كيميائية خبلط العديد من املواد لتنتج الربيق املعدين)وكان اخلزافون املسلمون هم أول من اخرتع الربيق املعدين

 26يف زخرفة اخلزف ويعتقد أن ابتكاره مت يف العراق، ولكنه نضج وأصبح لونه ذهبيا منذ القرن الثالث اهلجري(

 الخاتمة: 

حاولت يف هذه املقالة ان استعرض جزء عن الفن الزخريف اإلسالمي من خالل ما احتواه من فكر وتربية ومجال حيث  
إىل ان دول العامل اإلسالمي والغريب، كما أسأل اهلل سبحانه وتع رسائعرف الفن الزخريف بشمولية واتساع رقعته على 

 .يسرييوفقنا ملا نقدمه من علم ولو جبزء 

   

                                                           
 .64أرثر لني، اخلزف اإلسالمي القدمي، ص  25
 . 157أنور الرفاعي، تاريخ الفن عند العرب واملسلمني، ص  26
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 أكادميية اإلسالمية، واحلضارة التاريخ قسم ورئيس أستاذ ،احلميد عبد بن فيصل امحدوكل الشكر والتقدير للدكتور: 
رشاد وتوجيه لتحسني الطرح األكادميي لطلبة الدراسات إعلى ما يقدمه من نصح و  27 ماليا جامعة اإلسالمية الدراسات

ملا تقدمه لطالهبا من تسهيالت ومعونه  28العليا جزاه اهلل كل خري، وال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل جلامعة ماليا 
  30كما هو احلال مع جملة املقدمة 29من خالل توفري جمالت للنشر احملكمة 

 المراجع 

الصاوي الصاوي أمحد، الفلسفة اإلسالمية )مفهومها وأمهيتها ونشأهتا وأهم قضاياها(، دار النصر للتوزيع والنشر، 
 .1998القاهرة، مجهورية مصر العربية، 

 أرثر لني، ترمجة نافع حممد الراوي، اخلزف اإلسالمي القدمي، العراق، ب ت.

، كلية لتعبريي للفن اإلسالمي وفلسفته الرتبوية، رسالة ماجستري، جامعه حلوانأنصار حممد عوض اهلل رفاعي، احملتوي ا
 . 1996الرتبية،

 أنور الرفاعي، تاريخ الفن عند العرب واملسلمني، دار الفكر، الطبعة الثانية.

كلية الرتبية،   ،أنصار حممد عوض اهلل الرفاعي، االصول اجلمالية والفلسفية للفن اإلسالمي رسالة دكتوراه، جامعة حلوان
 .2002مجهورية مصر العربية، 

 . 1952بشر فارس، سر الزخرفة اإلسالمية، 
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بثينة يوسف عبد اجلواد، رؤية فنية جديدة لصور جدارية مستوحاة من الفكر اإلسالمي، رسالة دكتوراه، جامعه حلوان،  
 . 1987كلية الفنون التطبيقية ،

فنية، مايل والنقد الفين كمحتوى معريف لتنمية السلوك اجلمايل يف جمال الرتبية الجاسم عبد القادر بن مجعة، التذوق اجل
2003. 

 . 2013زكي حممد حسن، يف الفنون اإلسالمية، مؤسسه هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مجهورية مصر العربية، 
 سامية إبراهيم لطفي السمان، تاريخ تطور املالبس عرب العصور، ب ت . 

 . 1977سعاد ماهر حممد، النسيج اإلسالمي ،  

  صبا قيس الياسري، القيشاين فن البالطات واللوحات اخلزفية جبوامع مدينة طرابلس القدمية يف العهد القرمانلي.

-um.edu.my/public/issuejournal.-http://e
lsview.php?id=1063&journal_id=169   مسجد مصطفى قرجي ، حنان الطاهر اجلرنازي و أمحد

 .2015/ 2فيصل بن عبد احلميد ، 

 . 1990صاحل امحد الشامي، الفن اإلسالمي التزام وابتداع، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، 

 .1983ام ابن خلدون، بريوت، دار العلم للماليني،عمر فروخ، تاريخ الفكر العريب إىل أي

عبد الفتاح مصطفى غنيمة، جهود املستشرقني لدراسة الفنون اإلسالمية، ورقة حبثية منشورة يف املؤمتر العلمي الدويل 
 .2012)الفن يف الفكر اإلسالمي(، عمان، األردن، 

 كروبناوم واخرون، الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية.

ة بعاد الفكرية يف الفن اإلسالمي، رسالة دكتوراه، جامعه أم القرى، كلية الرتبية، اململكمعجب عثمان معيض الزهراين، األ
 .2004العربية السعودية ،

 .1983حممد قطب، منهج الفن اإلسالمي، دار الشروق، القاهرة، الطبعة السادسة، 

 

http://e-journal.um.edu.my/public/issue-view.php?id=1063&journal_id=169ls%20
http://e-journal.um.edu.my/public/issue-view.php?id=1063&journal_id=169ls%20
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ار ا، ترمجة لطفي عبد البديع والسيد حممود عبد العزيز، القاهرة، دسبانيإمانويل جوميث مورينو، الفن اإلسالمي يف 
 الكتاب العريب.

 .1965حممد عبد العزيز مرزوق، الفن اإلسالمي تارخيه وخصائصه، بغداد، مطبعةأسعد،

 . 2000د. ثريا نصر، النسيج املطرز يف العصر العثماين،   

 . 1994القاهرة، احلضارة العربية اإلسالمية، على حسين اخلربوطلي، 

( ، شيال بلري وجوناثان بلوم ، ترمجة :وفاء عبد اللطيف زين العابدين ، 1800-1250الفن والعمارة اإلسالمية ) 
 . 2012دار الكتب الوطنية ، 
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