
 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنوف     

631 
 

 دور الفف اإلسالمى فى الحفاظ عمى اليوية العربية و عالقتو بالفنوف الحديثة
The role of Islamic art in maintaining the identity and its relationship with 

modern arts 

 ـ.د / ىالة صابر عبد المقصود ميدي
 لمعمـو و الفنوف بالتجمع الخامسمدرس بالمعيد العالي لمفنوف التطبيقية بأكاديميو القاىره 
 القسـ / الزخرفة التطبيقية

 ممخص البحث:
سالمى دورًا كبيرًا فى إثراء المجتمع و خمؽ طابعًا خاصًا لو حيث أف لمحضارة اإلسالمية دورًا كبيرًا فى إثراء و إف لمفف اإل

صياغة تفكيره وواقعو و الفف بوجو عاـ ىو خياؿ األمـ فيو يعبر عف مخزوف الحضارات و أىدافيا و ثقافتيا و يتجمى ذلؾ 
فة النابعة مف الحفاظ عمى اليوية و الخصوصية التى تبرزىا األدوات الفنية فى الحوار الفنى الذى تولده الفنوف المختم

 المختمفة داخؿ كؿ حضارة فالفف اإلسالمى ىو فف تطبيقى يشارؾ فى كؿ جوانب الحياه فيزيف العمارة و األوانى و األثاث 

 مشكمة البحث 
فنانى العالـ مف الفف اإلسالمى و إبراز موقؼ البحث فى مدى تأثير الفف اإلسالمى عمى الفنوف العالمية و كيؼ نيؿ 

 الحضارة الغربية مف الفف اإلسالمى .
 إبراز دور الفنوف اإلسالمية فى خدمة الحياه و المجتمع و كيفية مزجو مع الفنوف الحديثة. 

 دور الفف اإلسالمى فى بناء المجتمع و إظيار حضارتو و ىويتو.

 أىداؼ البحث 
 االسالمية.إبراز خصائص الفنوف 

 كيفية معالجة العماره فى العصر الحديث باستخداـ الفف اإلسالمي.
إظيار دور القرآف الكريـ فى إبراز الجماؿ الذى أودعو اهلل فينا و فى داخؿ الطبيعو فاإلسالـ يحي الشعور بالجماؿ و يبني 

 الروح االنسانية. 
 إنسانية الفف اإلسالمى و عالقتو باإلنساف و المجتمع. 

 و .ديناميكية الفف االسالمى و ابجديات

Research summary 
Islamic art takes an important part in enriching the society culture and creating a specific style 

through ages. Islamic civilization has an important role in enriching and forming the society 

mentality. Art edifies and reform the society and how people think. Overall art is the 

imagination and history of nations, it expresses the cumulation of civilizations and their aims, 

this appears in the artistic language coming from different arts emanating from 

Maintaining the identity and privacy shown by artistic tools of civilizations. 

Islamic art is an applied art involves in many aspects of life pretties architecture, pots and 

furniture. 
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Research issue: 

o Showing the role of Islamic arts in serving the society and how to mix it up with 

modern arts to match the contemporary reality. 

o The role of Islamic art in building the society and showing its civilization and identity. 

o Searching for the effect of Islamic art on global arts, how and what contemporary 

artists took from it. 

o Showing the attitude of western civilization about Islamic art. 

Research targets: 

o Showing Islamic art characteristics. 

o How to treat the architecture in modern era using Islamic art. 

o Showing the important role of “Holly Quran “in clarifying the beauty “Allah “created 

in ourselves and in nature as well, Islam develops  the feelings of beauty and builds 

the human spirit. 

o Humanity of Islamic art and its relationship between mankind and surroundings. 

o Showing Islamic art dynamism and its alphabetic 

 المقدمو
حيث أف لمحضارة اإلسالمية دورًا كبيرًا فى إثراء و ، سالمى دورًا كبيرًا فى إثراء المجتمع و خمؽ طابعًا خاصًا لو إف لمفف اإل

و  ،صياغو تفكير المجتمع وواقعو و الفف بوجو عاـ ىو خياؿ األمـ فيو يعبر عف مخزوف الحضارات و أىدافيا و ثقافتيا
لفنى الذى تولده الفنوف المختمفة النابعة مف الحفاظ عمى اليوية و الخصوصية التى تبرزىا األدوات يتجمى ذلؾ فى الحوار ا

فالفف اإلسالمى ىو فف تطبيقى يشارؾ فى كؿ جوانب الحياه فيزيف العماره و األوانى و  ، الفنية المختمفة داخؿ كؿ حضارة
 .األثاث

مجتمعات فالقيـ الروحية الموجودة داخؿ مبانيو جذبت فناني العالـ لمبحث عف حيث اف لمفف اإلسالمي دورًا بارزًا في إثراء ال
ىذه القيـ الروحية و التي حاوؿ الفناف المسمـ مف خالليا التفرد و التعبير عف مكنوف المعاني اإليمانية مف المحبة و 

 ة .الجماؿ و المساواة و االحتراـ و التعاوف و ىو ما ظير في زخارؼ الفنوف اإلسالمي
الذى قاـ بدراسو الزخارؼ اإلسالمية و  ليوناروا دافنشيو قد أىتـ بالفنوف اإلسالمية العديد مف الفنانيف في الغرب مثؿ : 

 .بقضاء ساعات طويمة في دراسو الفنوف اإلسالمية  فرانسيسكو بمجرنيوأيضآ قاـ 

 1ـ ( .1500_1490عاـ ) ليوناردو دافنشى تخطيط لزخرفة إسالمية لممصور (1)شكؿ 

                                                           

1https://www.google.ae/search?q=%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7+%D9%84%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81%D8%A9+%D8%A5%D8%B3%D9%84%

D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D
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 2ـ1873تعبر عف السوؽ فى القاىره   مرساى لوحو لمرساـ الفرنسى المستشرؽ(1)أشكؿ 

 (2). شكؿ 3في الكابال أرينا فى بادوا  لجيوتوتفصيؿ لمزخارؼ المتطورة عف حروؼ عربية مرسومة حوؿ اليالة 

 تآثير الحضاره االسالميو فى الفنوف الغربيو
اإلسالمية تمتمؾ تاريخًا عريقًا يعود إلّي جيد و إخالص و تفاني فنانيف تناولوا الفف بجديو و عبروا مف خاللو اف الفنوف 

عف مكنونات نفسيـ و رؤيتيـ الخاصة تجاه الديف و الدنيا فأبداعوا في شتي المجاالت بدآ مف تزييف و نسخ الكتابات مرورآ 
 . أسقؼ و أبواب ....... بالعماره و تفاصيميا المتعددة مف واجيات و

تميز بيا فنانوف الحضارة اإلسالمية و قد تأثروا بالعديد ، ثـ تداخمت الزخارؼ مع الخط العربي لتخمؽ روحًا فنيو مختمفو 
مف الحضارات كما تأثرت الحضارات الغربية بالفنوف اإلسالمية حيث إستطاعت الحضاره األسالمية أف تفرض ىويتيا و 

ىذه الحضارات حيث كانت الفنوف اإلسالمية مرجعآ لمتجريد الجمالى الذى ينبع مف روح األنساف فعكؼ  روحيا عمي فناني
فنانوا الغرب عمي دراسو عنصر التجريد في الزخارؼ اإلسالمية . و قد أىتـ الفنانوف القادميف مف الدوؿ الغربيو و بخاصو 

قى وأبراز أىـ النواحى الجماليو فى فنونو و عمارتو فموحات ىؤالء بريطانيا و فرنسا بنقؿ الحياه االجتماعيو لممجتمع الشر 
الفنانيف " المستشرقيف" تعد مجاآل خصبآ لدراسو العماره و الفنوف االسالميو  و قد وزعت ىذه الموحات عمى المتاحؼ 

مف ايطاليا و الذى   ىجوليو روسانالعالميو و طبعت فى مجمدات ضمت العديد مف الرسومات المميزه ألشير الفنانيف مثؿ 
و قد أمتألت  دافيد روبرتسزار مصر و رسـ العديد مف الموحات التى تعبر عف رؤيتو لممجتمع ، و الفناف االنجميزى 

لوحاتيـ بالتفاصيؿ المعماريو و الزخارؼ و األواني و المفروشات التى عبرت عف تفاصيؿ كثيره خاصو بالمجتمع فى ىذه 
  المرحمو.

                                                                                                                                                                                     

9%88+%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%B4%D9%89&safe=strict&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin9eyly_jXAhUGkRQKHYo6BZc

Q_AUICigB&biw=1013&bih=723 
2 http://www.alittihad.ae/details.php?id=75414&y=2014&article=full 
3 http://hadarat.ahram.org.eg/Articles/ 301115-(1)-والحؽ-الجماؿ-بيف-الكامؿ-فنوف/المقاء  
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بالشرؽ و فنونو و أخذ يستميـ منيـ الكثير في لوحاتو مثؿ لوحة  )نساء مف الجزائر( فقد عاش فى  كرواديال كما تآثر 
أيضآ بالشرؽ وقاـ بزيارة الجزائر مما أضاؼ لمسات فنيو إلّي لوحاتو و الفف  ديجاالشرؽ الكثير مف حياتو كما تأثر 

الذى زار   بوؿ كمىو  ماتيس عديد مف فنانى الغرب مثؿاالسالمى بألوانو الدافئة وشمسو المشرقة  كاف مصدر جذب لم
فى مذكراتو و أشار الى تآثير الشرؽ و دفئو عميو و عمى العديد مف الفنانيف مثؿ االسباني   مصرو تونس و خمد ذلؾ

بعض الصور مع في مذّكراتو  كميوقدكتب عف رحمتو الى القيرواف و"التي خّمدىا لوي مواييو وأوغست ماؾ و بيكاسو
 كميالفوتوغرافية،التى مّثمت والدتو الفنية التي أسست بدورىا لمفف الحديث. و قد دفعت الرحمة التونسية ثـ الرحمة المصرية 

إلى التحّرر مف األشكاؿ اليندسية وأصبح يرسـ األلواف بشكؿ مجرد. و كتب في مذكراتو معّبرًا عف اكتشافو لمضوء فى 
حتاج الى البحث عنو. إّنو لي إلى األبد، أعرؼ ذلؾ. المعنى السعيد ليذه المحظة ىو: أنا والموف تونس *أسرني الموف. ال أ

بالفف األسالمى و بخاصو  فازاريممىبالفنوف األسالميو واألفريقيو و أيضآ  تأثر الفناف  بيكاسوو قد تآثر  4واحد. أنا رساـ"
اليندسيو حيث الدائره و المربع و األطباؽ النجميو و الثراء المونى و  المشربيو  والفسيفساء حيث التكرار و أىتـ بالتركيبات

 التناغـ داخؿ الفنوف األسالميو
 
 
 
 
 
 
 
 

 5بوؿ كمى(3)شكؿ 
 

 
 
 
 
 
 

 6إحدى لوحات ماتيس المستوحاة مف سحر الؼ ليمة وليمة(4)شكؿ 
 

                                                           
4 http://www.al-akhbar.com/node/201039 
5 http://prom2000.blogspot.ae/2010/11/blog-post.html 
6 http://prom2000.blogspot.ae/2010/11/blog-post.html 
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 أىميو التنوع و الفراغ فى الفف اإلسالمي
و يعتبر التنوع مف أىـ سمات الفف اإلسالمي حيث ظير في تناوؿ الوحدات المختمفة مف الكائنات و أوراؽ النباتات و 
فروعيا و حركتيا داخؿ التصميـ كما ظير التكرار و السيمترية في العديد مف التصميمات التي تميزت بالثراء الفني و قد 

غؿ الفراغ بالزخارؼ المعبرة التي زادت التصميـ جماآل و نجح الفنانيف في شغؿ تميز الفناف المسمـ بكراىيتو لمفراغ حيث ش
الفراغ دوف إي إحساس بالتكدس أو عدـ الراحة بؿ تبرز تصميماتيـ دائمًا الرقي و الرفعو و الروح الساميو لمفناف فالفف 

ات فيي دائمآ تبرز و بوضوح إنتمائيا اإلسالمي لو روح فنيو واحده معبره ميما إختمفت التصميمات و العناصر و الخام
ليذه الحضاره العريقة   فنفس الفناف المسمـ دائمًا ما تتوؽ إلّي الجماؿ و الطبيعة و تجميؿ كؿ ما يحيط بو فكما جمؿ 
اإلسالـ قمبو أخذ يجمؿ بيذا القمب كؿ ما حولو و حولو إلّي أيقونة خالصة مف الجماؿ و السحر الممفت و األخذ لمعقوؿ و 
المتفرد عف أي حضاره و أي فناف سابؽ أو الحؽ و لقد أبدعت األيدولوجية اإلسالمية في الفناف فأليمتو الطالقو و القدرة 
عمي التعبير و اإلبداع الوجداني و اإلسموب الخاص الذي جعمو متفردآ عف فناني باقي الحضارات و ىناؾ العديد مف 

َينُظُروَف ِإَلى اإِلِبِؿ َكْيَؼ ُخِمَقْت  ]َأَفاَل عمى حب الجماؿ و األىتماـ بو، قاؿ تعالى:  األيات القرأنية التى حث اهلل سبحانو فييا
َلى السََّماء َكْيَؼ ُرِفَعتْ  فقاؿ:  ، ولفت األنظار إلى جماؿ األنعاـ التي يرونيا بكرة وعشيا، ويتمتعوف بيا،(81،81الغاشية ) [* َواِ 

ـْ ِفيَيا َجَماٌؿ ِحيَف  السََّماء  ]ِإنَّا َزيَّنَّا، ودعا الناس إلى تأمؿ جماؿ السماء الدنيا فقاؿ: 6النحؿ ُتِريُحوَف َوِحيَف َتْسَرُحوَف[]َوَلُك
مف أف يمتـز أمر المؤ  . (86)الحجر  ِفي السََّماء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَىا ِلمنَّاِظِريَف[ ]َوَلَقْد َجَعْمَنا، (6)الصافات  الدُّْنَيا ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكِب[

ْفَح اْلَجِميؿَ فقاؿ: السموؾ الجميؿ  [، قاؿ تعالى: (18الحجر) []َفاْصَفِح الصَّ نَساَف ِفي َأْحَسِف َتْقِويـٍ  (،4)التيف  ]َلَقْد َخَمْقَنا اإلِْ

 (5)شكؿ 

 7ـ (1528 – 1471)  عاـ ألبرت دوررتخطيط لزخرفة إسالمية مف تقاطعات إثنتي عشرة دائرة لممصور 

(إيطالي مسمـ قدـ إلي مصر مع مجموعو مف الميندسيف  )ماريو روسيومف أبرز المعمارييف الذيف قدموا إلي مصر 
إستقدميـ الممؾ فؤاد و اعتنؽ اإلسالـ و عاش بالقاىرة و تتممذ عمي يده الكثير مف المعمارييف و قاـ ببناء مسجد الرفاعي 

 و عمر مكـر و قد إىتـ باألرابيسؾ و إنكب عمي دراسو العماره و الفنوف اإلسالمية .
 

                                                           
7
https://www.google.ae/search?q=%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7+%D9%84%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81%D8%A9+%D8%A5%D8%B3%D9%84%

D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D

9%88+%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%B4%D9%89&safe=strict&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin9eyly_jXAhUGkRQKHYo6BZc

Q_AUICigB&biw=1013&bih=723 
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 سالميالفف اإلإنسانيو 
الدار بالقميص فحيث يخاط القميص  ابف قتيبةو قد قاـ الفف االسالمى عمى فكره المقياس األنسانى و ىو كما " شبو 

فى العماره االسالمية   scale Humanأوؿ مف تحدث عف المقياس اإلنسانى  ابف قتيبةحسب مقياس ساكنو و بيذا يعد 
فقد أبرز أىميو األنساف و متطمباتو مف خالؿ التصميـ الفنى  ،  لوكوربوازيوفى ىذا المعمارى  ابف قتيبةو قد سبؽ  ( 8)" 

حيث أرتبطت العماره فى الفف اإلسالمى بحاجات اإلنساف و ظروؼ البيئة  و المناخ المحيطة بو و ىذا المقياس االنسانى 
تقاليده  و نالحظ أنو"كمما تحدثنا عف التراث الفريد الذي  فى العماره االسالمية مرتبط بحياه االنساف و بيئتو و عقيدتو و

خمفتو الحضارة اإلسالمية لمعالـ في صورة فنونيا المتنوعة, فإننا نسمـ بأف ىذا التراث مف الناحية الجمالية يكوف وحدة 
 (9)شاممة متصمة أجزاؤىا بعضيا ببعض" 

 
 (6)مسجد الرفاعي شكؿ 

 جريد و الرمز فى الفنوف اإلسالميدور الت
التعبير عف الفنوف فالفناف دائمًا لو وجية  وو قد إعتمد الفف اإلسالمي عمي التجريد و الرمزية و السعي إلّي إثراء الروح 

نظر خاصو تعبر عف عقيدتو و محاولة الوصوؿ الي التجريد الجمالي الخالص الذي يمس أعماؽ الفناف فتتبمور مف خاللو 
اء عمي سبيؿ المثاؿ المئذنو التي تعبر عف إرتق،الموحات الفنيو المختمفة و المعبرة عف روح  ىذا الديف و سموه و رقيو 

تعبر عف التساوي بيف  األفراد و التى اإلنساف داخؿ المسجد إلّي السماء و العرائس التي تعمو المسجد و تمتؼ حوليما األىم
" أما العنصر النباتي في .ال فضؿ لعربي عمي أعجمي إال بالتقوي  و أنوو أنيـ كالبنياف المرصوص  ىاإلسالمالديف في 

ًا بإنصراؼ المسمميف عف إستحياء الطبيعة و تقميدىا تقميدًا صادقًا أمينًا فكانوا يستخدموف الزخارؼ اإلسالمية فقد تأثر كثير 
عمى الجذع و الورقة لتكويف زخارؼ تمتاز بما فييا مف تكرار و تقابؿ و تناظر و تبدو عمييا مسحة ىندسية جامدة تدؿ 

ففف    (10")النباتية ذيوعآ في الفنوف اإلسالمية األرابيسؾ أكثر الزخارؼ ،و سياده مبدأ التجريد و الرمز في الفنوف اإلسالمية 
األرابيسؾ يعبر عف اإلنساف كجزء صغير داخؿ تكويف كبير يرمز إلّي العالـ الخارجي و عالقو اإلنساف بو وىناؾ مثاؿ 

)وىو تصميـ سقؼ و جدراف قاعو عظيمة اإلتساع مستديرة الشكؿ لممسرح الكبير في  ىانس بولتسيجلممعماري األلماني 
                                                           

 10 ـ ػ إيسيسكو ص 2003البينسي:اسـ المؤلؼ : د. عفيؼ  فنوف العمارة اإلسالمية وخصائصيا في مناىج التدريس 8
9
 405. ص-1988 - 2ط –األوؿ  الجزء -ث اإلسالـاترا –شارد إتنجياوزف  ريت 

  ٤٣زكي محمد حسف، في الفنوف اإلسالميو، مؤسسو ىنداوي  ، ص  - 10
 



 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنوف     

637 
 

ريات و فراغات و حيث قاـ بتصميـ السقؼ و الجدراف عف طريؽ إستخداـ صفوؼ مف ح(  1شكؿ ٩١٩١برليف في سنو )
مف تمؾ العناصر ذات ذات عقود متتالية تعكس تفكيرًا معماريًا ناضجًا مف حيث عمؿ الحمقات الواطئة أو المنخفضة 

المقياس الصغير ثـ يزيد مقياسيا كمما ارتفعت الطبقات فوؽ بعضيا البعض األمر الذي يتماشي تمامآ مع نظريات العماره 
 اإلسالمية و مفرداتيا و قد اشتؽ روح التصميـ مف الفنوف( 11)التي توصي بزيادة أحجاـ العناصر كمما إرتفع مستواىا(

 

 
 12 ألمانيا، قاعو المسرح الكبير ببرليف  (7)شكؿ 

 -8161ىانس بولتسيج( لممعماري 8181أحد أىـ المشروعات التعبيرية في تمؾ الفترة كاف المسرح الكبير في برليف )
8196  

 

 
 (8)شكؿ  "(613) قصر الرياضة في روما

 إيطالي ميندس Pier Luigi Nervi پيير لويجي نرڤي
 ة في القبو و تكوينيا الخارجي   وقد تأثر بالعماره اإلسالميو و بخاص

                                                           

 912، ص   كتاب العماره ألعربيه اإلسالميه ماضيها و حاضرها و مستقبلها -  11
12 http://www.almaniah.com/articles/view/112 
13 https://www.arab-
ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%81
%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%8A 

http://www.marefa.org/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://www.marefa.org/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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14 
 15و اجيو معيد العالـ العربي (9)شكؿ 

و قد  يقع مبنى المعيد في وسط مدينة باريس"   "jean nouvelجاف نوفاؿصممو المعمارى الفرنسى  العربيمعيد العالـ 
و تفاعميا مع مالمح تـ بناء ىذا المعيد بمواد المعدف و الزجاج مع الدقو فى التصميـ الذى تشبع بروح الفنوف اإلسالمية 

بيف مفردات الفنوف األسالمية فصمـ الواجية عمى ىيئة المشربيات باريس التاريخية القديمة حيث أبدع الفناف فى المزج 
مشربية تفتح و تغمؽ فتحاتيا مع تغير عقارب  042االسالمية و لكف تبعآ لروح العصر و التطور التكنولوجى، فقد صمـ 

،و الواجية  الساعو  و مع تغير حركو الشمس فى السماء و شده الضوء تتغير شكؿ الواجية فى كؿ ساعة خالؿ اليـو
لوحًا حساسًا لمضوء فيى فى مثؿ حساسية عدسة الكاميرا فى حساسية الضوء فيى تفتح وتغمؽ  889الرئيسّية  تتكوف مف 

لمتحكـ فى شدة الضوء ونالحظ أف طريقة فتح و غمؽ الفتحات ىى التى تتحكـ فى نسبو الضوء التى تمر الى داخؿ المبني 
 ف روح الفف األسالمى المتوافقة مع روح الفف الحديثمما أضاؼ لممكاف الجماؿ النابع م

 
 (10)شكؿ  16

 باريسيقع مبنى المعيد عمى نير السيف في وسط مدينة   جاف نوفاؿ لممصمـ  معيد العالـ العربي

 
 17صوره توضح كيؼ تعمؿ فتحات المشربيات و حساسيتيا تجاه الضوء  (11)شكؿ 

                                                           
14

 http://www.alriyadh.com/252944 
15

 https://www.al-mashahir.com/ باريس-في-العربي-العالم-معهد / 
16

 http://www.alarabiya.net/articles/2012/02/05/192765.html 
17

 https://www.al-mashahir.com/ باريس-في-العربي-العالم-معهد / 
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مغزاىا الحفاظ عمى اليوية و  القرآف الكريـ العديد مف القيـ الروحية التى أستمدتيا مفو قد قامت الحضاره األسالمية عمي 
و القيـ االسالمية حيث يقـو الفف اإلسالمى عمى العبودية الخالصة هلل فيقـو عمى أساس مف عقيدة التوحيد و عمى تصور 

وره روح اإلسالـ و تعاليمو و لقد ظير ىذا شامؿ لإلنساف و الكوف و الحياة فاستوحى الفف اإلسالمى فى نشأتو و تط
بوضوح مف خالؿ األساليب المعماريو التى أتبعيا الفناف فعمى الرغـ مف تنوعيا فإنيا تتفؽ جميعيا فى طابع ينطؽ بوحدتيا 

قافتيا و مف المالحظ اف " العمارةاالسالمية و قد نبتت فى بالد مختمفة لـ تستميـ ث     ( 18)مف حيث مظيرىا و جوىرىا "
 19االولى و حدىا بؿ تأثرت بكؿ بمد حمت فيو فأختمفت العمارات بأختالؼ البييئات و أصبح لكؿ بيئة اثرىا فى عمارتيا "

 

  
 20تصميـ مبتكروحديث لمسجد بكوسوفو  (12)شكؿ 

روح العصر و  التمسؾ بروح الفنوف االسالمية مع مواكبو الفنوف الحديثة و يظير فى التصميـ ىنا محاكاة يظير فيو
 التظور التكنولوجى 

النابع مف الحفاظ عمى اليوية و الخصوصية التى تبرزىا الفنوف االسالميو و الحوار الفنى الذى تولده  و مف ىنا يتجمى دور
 االسالميو .  حضارةال األدوات الفنية المختمفة داخؿ

 :النتائج
أىتـ اإلسالـ  باألنساف و دفعو الى االىتماـ بالحياة و الكوف مف حولو و منحو التوازف بيف الروح و المادة فبات الفناف  -

في سكينة و سالـ مع النفس و رقي و أكثر اقبااًل عمى الحياة فقد حرؾ الجماؿ الداخمى لمقرآف وجدانو و عواطؼ فبات 
 أكثر نضوجآ و مشاعر و عواطؼ أشد دفئآ. بقمب

 الفنوف االسالمية ىى فنوف مرتبطة بالدنيا فيى تتعايش مع األنساف فى أى مكاف فيى فنوف حياتية و ليس لممتاحؼ فقط
يشكؿ التراث المعمارى االسالمى مف الصيف الى االندلس ثروة حضارية يجب الحفاظ عمييا و حمايتيا و أكماؿ مسيرة 

 لمالئمة العصر و متطمباتو .التطور 
الحفاظ عمى اليوية الحضارية و التمسؾ بيا مع مواكب العصر لنحافظ عمييا لألجياؿ القادمة مف أىـ المتطمبات التى  -

 يجب عمى الفنانيف  أف تكوف اليدؼ األساسى ليـ .
 الفف األسالمى ىو فف توجييي لممجتمع . -

                                                           

 14و : صالفف فى الفكر اإلسالمى :رؤيو نقديو نحو مزج تجميات الطرز اإلسالميو لحيز العماره الداخميو : محمود أحمد محمد إسماعيؿ : ورقو بحثي - 18
 84تسمع ص  4; الطبعة: 4991دار النشر: دار الشروق; سنة النشر: : ثروت عكاشه: و االذن ترىتسمع  العين  - 19

20 https://images.adsttc.com/media/images/517f/12ad/b3fc/4b38/3400/0018/large_jpg/F1_copy.jpg?1367282343 
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 التوصيات
 المعمارييف العرب النيوض بالعمارة اإلسالمية في ضوء اإلتجاىات ألعربية الحديثة.يجب أف يتولى مجموعة مف  -
 يجب نشر الوعي الصحيح و الدراسة المتأنية لمفنانيف مف خالؿ المراكز األكاديمية. -
 إنشاء مواد أساسيو داخؿ األكاديميات و المعاىد لدراسة العماره اإلسالمية -
 حاث القائمة عمي إسموب عممي و دراسة متأنية دوف تحامؿ أو مجاممة .القياـ بالعديد مف الرسائؿ و األب -
القياـ عمي تطوير العناصر المعمارية الخاصة بالطراز اإلسالمي و اإلنتفاع بيا مع ما يتالئـ مع العمائر  -

 الحديثو.
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