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 مقدمة

الفن اإلسالمي هو الحضارة اإلنسانية الكبري , ويقصد بها الحضارة اإلسالالمية اليالي فتفالل االح الحضالاراد القدي الة , 
 واانل معبر اإلنسان إلي حضارته الحديثة.

ب عتي قدر وافر مالن سالعة اقفالل السياسالي و الحضالاري حيالو حالاف وا عتالي اليقاليالد الف يالة و ولقد اان ال ست ون العر
الص اعية ال افعة في البالد اليي فيحوها , بح وع توا عتي تقدمها وتطورها في الطريل السالتي  , ا الا إساليطاعل الدولالة 

 ي وعة اليي يي يع بها شعوبها من العالرب و اإلسالمية الجديدة بفضح الروح اإلسالمية و الخبراد الف ية و الص اعية ال
الفرس و الروم و القبط وغيرها أن تبيكر ف ا جديدا ي ياز بال زج بين اليقاليد الص اعية ال خيتفة وسيادة الطابع العربالي 

 اإلسالمي 

 مشكلة البحث   

ع افالالر الفالالن اإلسالالالمي تالاليتخم ملالالكتة البحالالو فالالي قتالالة الدراسالالاد العت يالالة الخافالالة بألسالالي بام الف الالون اقوروبيالالة مالالن 
وتأثيرهاعتي ثقافة الف انين االوروبيين فالي إساليتهام وحالداته  الزفرفيالة و أع الاله  الف يالة مالن أع الاي الف الانين ال سالت ين 

 ووضع هذه العالقة في اللكح االاادي ي الواضح لتوقوف عتي مدي هذا اليأثير في فروج ال دارس الف ية الحديثة

 أهمية البحث

لهام الذي أثرد به الف ون و الزفالارف اإلسالالمية ال خيتفالة عتالي الحضالاراد اقوروبيالة ومالدي  هالور توضيح الدور ا
 ذلك في اقع اي الف ية لبعض ف اني الغرب 

 هدف البحث

الع الالح عتالالي تثبيالالل الهويالالة الثقافيالالة اإلسالالالمية لالالدي ال جي الالع وتوضالاليح الالالدور الهالالام الالالذي لعبيالاله الحضالالارة اقسالالالمية و 
 ال يعددة في اليأثير عتي ف ون وف اني الغرب , ل واجهة الغزو الغربي لتفكر و الثقافة العربية من فالي ال دارس الف ية 

 توضيح الدور الهام لتع افر و الزفارف اإلسالمية وأثرها عتي ف ون الغرب -

ال عتقالاد دراسة مقارنة بالين الع افالر اإلسالالمية ال خيتفالة و الع افالر الزفرفيالة ومالدي اإلساليفادة م هالا فالي ع الح  -
 ال سجية

 تستيط الضوء عتي مرق إسيتهام وت اوي الف ان اقوروبي لتزفارف و ال دارس الف ية لدي الف انين ال ست ين -

 تص ي  وت فيذ معتقاد نسجية مسيحدثة من ع افر الف ون االسالمية برؤية معافرة جديدة  -
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Abstract 

The emergence of advanced theories in art and its various branches, which rely on 
scientific technology, had the greatest impact in the development of arts as a result of the 
connection between them and modern sciences, which has helped to study the arts and 
analyze them on scientific and technical bases. 

Islamic art is the most widespread art of the Islamic empire, which extended from China 
eastward to Spain to the west. Therefore, Islamic art is unique to a particular country or 
nation. It is the art of its civilization. 

The Islamic arts have maintained their character, which is distinguished by the historical 
depth through its original elements. It preserves the forms, patterns and patterns of its 
artistic creativity, despite the diversity of its forms related to the diversity of the natural 
environment and the diversity of patterns of work for all changes throughout the ages. 

The textile industry is one of the industries in which the Islamic world has witnessed 
remarkable production and its name is linked to the values and traditions of Islamic art as 
well as the environmental link, and when tracing the emergence of the textile workshop 
we find deep roots in the past is an extension of the legacy of previous human 
civilizations of his skill in this regard. 

The kilim and tapestry technique used in the fabric of textile pendants is one of the most 
popular and widely used methods on the global level. This technique has been used in 
many Islamic textiles throughout the ages and is still used in some handmade textiles 

The research depends on the study of the art of graphic weaving and its technical schools 
and studying its development up to the Islamic ages and studying the impact of these 
technical schools on the arts of the West and Europe. 

The research follows the descriptive analytical method of some Islamic motifs in addition 
to some technical applications for the design and implementation of some textile pieces 
such as wall hangings 

 

 

 

 

 فلسفة الفن اإلسالمي

ون ال خيتفالة , فالالفن العربالي و اإلسالالمي إرتالبط ب قومالاد الحضالارة لتفن اإلسالمي شخصية ت يزه عالن غيالره مالن الف ال
العربية اإلسالمية وفتسفيها من حيو القدرة عتي إدراك ال طتل و اإلهي ام بالال  رة اليجريديالة فالي إدراك ال حسوسالاد 

 و الخروج من ال سبي إلي الكتي في سبيح تحقيل وحدة تكامتية وميعددة وج الية .

و يفككهالا إلالي  يهي  ب قح الطبيعالة بالح يرمالي إلالي تجريالدها فهالو يواجاله الطبيعالة لكالي يي الاوي ع افالرها فالف ان ال ست  ال
ع افر أولية ليعيد ترايبها في فياغة جديدة م يزة ال يبقالي م هالا إال فطومهالا اله دسالية , فالف الان ال سالت  ال يفكالر فالي 

 تحوي مالمح عامة.محاااة الطبيعة أو تجسيدها بقدر سعيه إلي إيجاد فياغة جديدة 

 

 ( تحور العناصر الطبيعية إلي أبسط صورة مجردة 1شكل رقم ) 

 الفكر الجمالي للفن اإلسالمي

إفيار الفن اإلسالمي دفوي عال  الفن اقع ل أو عالال  اليجريالد بألي الان وق اعالة وبجالذور ميوارثالة , وذلالك ليأايالد أه يالة 
 الج اي ال  زه عن اقغراض الدنيوية .

ف ان ال ست  في ف ه بين اقسس اإلبداعية وما ي ثتها من تجريد بكح ما يحيويه من رموز و روحانية النهائية وقد ج ع ال
, و بالج اي بكح مالا ييضال  ه مالن معالاني اإلي الان و اإلحيالرام و الخلالوم و بال  فعالة بلالقيها ال الادي و ال ع الوي , وذلالك 

 إلاساب الفن و يفة إنسانية و إجي اعية . 

 سالمي علي فنون الغربأثر الفن اإل

إتصالالح اللالالرق اإلسالالالمي بأوروبالالا فالالي العصالالور الوسالالطي بواسالالطة أربعالالة مالالرق وهالالي اليجالالارة و الحجالالاج ومالالا االالانوا 
 يح تون معه  إلي أوروبا من اليحف اإلسالمية و أيضا الحروب الصتيبية , ث  إتصاي اقوروبيين بالدولة العث انية .

رب و اللالرق اقدنالي حيالو تالأثرد اثيالرا بالالف ون اإلسالالمية اليرايالة و اإليرانيالة وقد اانل بول دا حتقة الوفح بين الغ
عتي الرغ  من أنها ل  تكن جزء من اإلمبرامورية العث انية ا الا اانالل شالبه جزيالرة البتقالان , فكالانوا يلاليدوا ال بالاني و 

لف ية اإلسالالمية والسالي ا ال  سالوجاد و االك ائس عتي اقساليب الف ية اإلسالمية , ا ا اان البول ديون يقتدون ال  يجاد 
السجاد و اليحف ال عدنية و الحتي و اقستحة . وع دما بدأ نفالوذ ال سالت ين فالي الاليقتم مالع إميالداد الفيوحالاد ال ساليحية 
دفح الكثير من ال ست ين تحل حك ه  ويع توا ع د ال توك و اقمراء اقسبان فانيلرد أساليبه  الف يالة , وتعتال  الغالرب 

 ر من أسرار ف اعة ال ست ين في الع ارة و الف ون الزفرفية الكثي

ومن أه  م اهر تأثر الغرب بالف ون اإلسالمية الطراز اقسباني الذي ي سب إلي ال جددين الالذين دفتالوا ال ساليحية بعالد 
افالة فالي و دور العبالادة الخزواي دولة العرب , وقد نلالأ هالذا الطالراز فالي متيطتالة واشاليغح الصال ام بزفرفالة الك الائس 

 أنحاء أسبانيا ونبغوا في ف اعة الخزف و ال  سوجاد وال قش عتي اقفلاب و العاج.
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و ال لالربياد عبالارة  -وفي الع ارة اقيبس الصتيبيين بعض االساليب ال ع ارية من قالم سالوريا ومصالر اال لالربياد 
ومالن  –ة مقفولالة ببالاب مساليور عن دعائ  ييقارب بعضها مع بعض وتح ح فوقها حواجز بارزه وبين اح دعاميين فيحال

اقساليب ال ع ارية اليي أفذها الغرب في الفن اإلسالمي جعح ال دفح ال وفح من باب القتعة إلي دافتهالا عتالي شالكح 
زاوية قائ ة اي ال يالي كن العالدو مالن رؤيالة الف الاء الالدافتي أو تصالويب السالهام فياله , ا الا شاليد ال ورم الديون فالي فالقتية 

 ي اتها وقبابها وأع دتها وعقودها . اليأثيراد اإلسالمية في تص  ع ائر اثيرة تيجتي فيها

ومن ال احية الزفرفية إقيبس ال ع الاريون اإلنجتيالز مالن الع الارة اإلسالالمية الزفالارف ال باتيالة ال جالردة البالارزة بالروزا 
أشالهر اقمثتالة عتالي ففيفا وهي ) اقرابيسك ( , ا ا إسيخدموا الحروف العربية فالي زفرفالة الع الائر اقوروبيالة . ومالن 

 حيو نجد زفارف مأفوذة من الكيابة العربية بالخط الكوفي  ادكاتدرائيإحدي الذلك ما وجد عتي باب 

 

 كاتدرائية ال( زخارف بالخط الكوفي محفورة علي باب 2شكل رقم )

رف ال ؤلفالالة مالالن أمالالا فالالي ج الالوبي فرنسالالا فقالالد إقيالالبس الغالالرب الزفالالارف اإلسالالالمية ال لالاليقة مالالن الكيابالالة الكوفيالالة و الزفالالا
الجالالدائح أو سالالعف ال خالالح , و فالالي الع الالارة إقيبسالالل العقالالود ذاد الفصالالوا ال تونالالة , وفالالي الع الالائر البول ديالالة وجالالدد 

 ال قرنصاد وزفارف اقرابيسك ورسوم وريقاد اللجر ذواد الفصوا الثالثة .

ها الزجاج , ا ا إسيخدموا رسوم ت أل بها اللبابيك ويراب بي وفي الع ارة القومية اسيخدمل الزفارف الحجرية اليي 
الزهالالور عالالن إيالالران و ترايالالا و اليالالي لالال  تكالالن معروفالالة ع الالده  , ا الالا تالال  تقتيالالد الكيابالالاد الكوفيالالة فالالي الع الالالد اقوروبيالالة 
ازفالالارف دون معرفالالة مع اهالالا , ف جالالد عبالالاراد إسالالالمية أو )يالالاد قر)نيالالة ) االع تالالة ال وجالالودة فالالي ال يحالالف البريطالالاني 

 ية بعبارة " بس  هللا " .محفور عتيها اياباد اوف

أما إستوب البريل ال عدني في الخزف فقد إسي ده اقوروبيون من اقندلس اإلسالمية , واليي اانل مزدهرة فيها , ا الا 
تأثر اإليطاليون فالي فال اعة اليحالف ال عدنيالة اإلسالالمية , و الزجاجيالة ال  وهاله بال ي الا , وقتالد الب ادقالة فال اعة اليجتيالد 

 قرن الخامس علر و السادس علر .في الاإلسالمي 

أمالالا ال  سالالوجاد اإلسالالالمية فقالالد ع الالل بأوروبالالا فالالي العصالالور الوسالالطي ف جالالد ال  سالالوجاد الحريريالالة اإليطاليالالة م قوشالالة 
 بالزفارف اللرقية اإلسالمية و الكياباد العربية 

و بال وضالالوعاد الزفرفيالالة  وروبيالالة الغربيالالة قالالد تالالأثرد بالالالف ون اإلسالالالميةوأفيالالرا فألن الالا نجالالد أن الكثيالالر مالالن الف الالون اق
ال جردة اليي إميالاز بهالا ف الانوا العصالر اإلسالالمي , م الا يؤاالد براعالة الف الان ال سالت  و إزدهالار الفالن اإلسالالمي فالي تتالك 

 الحقبة الذهبية .

 

 

 إستفادة الفن الحديث من الفنون القديمة 

و الج اليالة اليالي قالام بهالا رواده عتالي  إسيفاد الفن الحديو من الف ون في عهودها اقولالي حيالو أله الل اقبحالاع العت يالة
دراسة الف ون الياريخية في مسيهح القالرن العلالرين وب الذاهب ميعالددة , رغال  أنهالا تيخالذ اقداء مالابع البدائيالة و الفطالرة 

 وف ون العال  القدي  .

م ا قدم قوالالب  فتقد نقبل أبحاع الف انين في ف ون الحضاراد اقولي , في مصر القدي ة و اله د وبالد فارس و الصين
اليعبيالر و الرمالوز و ف ية جديدة نجد فدي لها في أع اي اح من غالان جالو, , و جوجالان , ومالاتيس مالن حيالو أسالاليب 

 ال ثالياد فه اك اليصوراد الحال ة و الالواقعية تج ع بين ع افر ميباعدة في اللكح و ال ض ون 

وسعي إلي تحطي  اقشكاي ال اهرية لت وضوعاد مالن أجالح لقد إسيغ ي الف ان في القرن العلرين عن الواقع ال رئي , 
أن يكلف عن الجوهر اللكتي أو اليعبيري ومن أجح أن تحيا اقشكاي حياتها الخافة في الع ح الف ي بح وفالتل إلالي 

جالذور الفالن الحالديو فيغ شكتية ه دسية و لونية مخيزلة إلي أبعد الحالدود مثت الا فالي فالن بيالل مونالدريان , ولالذلك تبالدو 
يقة وميوغتة في القالدم , ومالن أجالح اليوفالح إلالي الصاليغة ال ساليحدثة لتيعبيالر إعي الد الفالن الحالديو عتالي أشالكاي ف يالة ع 

مخيتفة أفذد من تالراع اللالعوب اقفالري , وأيضالا مالن اليالراع اإلسالالمي . ا الا نلالأد الوحلالية فالي أحضالان الصالفة 
 اإلنساني ال عافر مه ا إفيتف ال كان و الزمان . اليزي ية لتفن اإلسالمي . عتي اعيبار أن ه اك لغة موحدة لتيعبير

 التصميم وفن النسيج

ال سيج اليدوي ال يخيتف عن باقي أساليب اليص ي  في الفن بصفة عامالة , حيالو أناله إسالتوب تطبيقالي ييحقالل مالن فالالي 
اعاد الج اليالة اليالي ف ثاال لوحة فن ) اليابسيري ( تع الي اإلبالدإسيخدام ع افر اليص ي  ليحقيل أسس ج الية إبداعية , 

 تيرج  بواسطة تعاشل الخيوم الزفرفية ال خيتفة بأساليب تطبيقية حديثة تعكس ت اغ  إبداعي معافر .

تصتح في حد ذاتها أن تكون هدفا ليص ي  م سوج ذو و ائف مي وعة وقي  ج الية وت صالب فكح مفرداد ب اء ال  سوج 
ي اليرج الالة الع تيالالة لتلالالكح الزفرفالالي عالالن مريالالل تعاشالالقاد سالاليكولوجية اليصالال ي  ال سالالجي فالالي تصالال ي  يصالالا  مالالن فالالال

 الخيوم ال تونة إلي قطع نسجية مرس ة .

وهالالذه الصالالياغة اليالالي تيحالالوي مالالن فاللهالالا التوحالالة الف يالالة إلالالي قطعالالة نسالالجية مرسالال ة توضالالح إلالالي حالالد ابيالالر ايفيالالة إيجالالاد 
يتفالة وتعطالي اليصالوراد الفعتيالة لخطالة اليوازناد التونية ال اتجة عن تعاشل اح من فيح السداء مع التح اد بالألوان مخ

اقلوان ال قيرحة من فالالي اليصال ي  , وتوضالح أيضالا ايفيالة ت ثيالح ع افالر اليصال ي  , باساليخدام نوعيالاد فافالة مالن 
 الخيوم تخيتف في اثافيها بال سبة ل وعياد تتك الع افر اليص ي ية . 

 تعريف النسجيات المرسمة

 ع بين اليق يالاد ال سالجية و الج اليالاد العاليالة ا الا تعيبالر جالزءا مي  الا لترؤيالة تعد التوحة ال سجية من التوحاد اليي تج
العامة لتقاعاد و الحجراد وتي يز بطابعها الزفرفي واليي يالي  نسالجها بألسالتوب التح الاد غيالر ال  يالدة و يطتالل عتيهالا 

 اليابسيري و الجوبالن العديد من ال س ياد م ها 

ال اضالي البعيالد , ف الا هالو إال إميالداد ل الا فتفاله ل الا الفراع الة مالن براعالة فالي هالذا وت يد جزور ال سيج ال رس  ع يقالا فالي 
ال ض ار وفي تطالور مسالي ر ومتحالو  فالالي العصالور ال خيتفالة ل صالر القدي الة إلالي أن إميالدد فروعاله الالي العصالور 

 .اإلسالمية ال خيتفة

 النسجيات المرسمة في العصر اإلسالمي

عد دفوي اإلسالم ن را إلسي رار ع ح أهح الف ون في أع اله  الف يالة وفال اعاته  اسي ر اإلنياج الف ي لت سيج ال رس  ب
الحرفية واسي رد ال دارس الف ية القدي الة لفيالرة مالن الالزمن إلالي أن بالدأد ت هالر فالفحاد جديالده لتفالن اإلسالالمي فتفالا 

 لتف ون الساسانية و البيزنطية .

 زفرفية في هذا العصر تتخم في إتجاهين رئيسيين :ويالحظ أن اح ما أجراه العرب من تغيير في ال احية ال

إفيفالالاء ال وضالالوعاد الدي يالالة و اليصالالوير ال يعتالالل بالالالدياناد و ال عيقالالداد السالالابقة ايصالالوير القساوسالالة و الرهبالالان  -
باإلضالافة إلالي ال وضالوعاد ال سالالي دة مالن القصالم اإلغريقالي و الرومالالاني , مالع اإلحيفالا   بالع افالر الزفرفيالالة 

 اقفري.
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و ال لالربياد عبالارة  -وفي الع ارة اقيبس الصتيبيين بعض االساليب ال ع ارية من قالم سالوريا ومصالر اال لالربياد 
ومالن  –ة مقفولالة ببالاب مساليور عن دعائ  ييقارب بعضها مع بعض وتح ح فوقها حواجز بارزه وبين اح دعاميين فيحال

اقساليب ال ع ارية اليي أفذها الغرب في الفن اإلسالمي جعح ال دفح ال وفح من باب القتعة إلي دافتهالا عتالي شالكح 
زاوية قائ ة اي ال يالي كن العالدو مالن رؤيالة الف الاء الالدافتي أو تصالويب السالهام فياله , ا الا شاليد ال ورم الديون فالي فالقتية 

 ي اتها وقبابها وأع دتها وعقودها . اليأثيراد اإلسالمية في تص  ع ائر اثيرة تيجتي فيها

ومن ال احية الزفرفية إقيبس ال ع الاريون اإلنجتيالز مالن الع الارة اإلسالالمية الزفالارف ال باتيالة ال جالردة البالارزة بالروزا 
أشالهر اقمثتالة عتالي ففيفا وهي ) اقرابيسك ( , ا ا إسيخدموا الحروف العربية فالي زفرفالة الع الائر اقوروبيالة . ومالن 

 حيو نجد زفارف مأفوذة من الكيابة العربية بالخط الكوفي  ادكاتدرائيإحدي الذلك ما وجد عتي باب 

 

 كاتدرائية ال( زخارف بالخط الكوفي محفورة علي باب 2شكل رقم )

رف ال ؤلفالالة مالالن أمالالا فالالي ج الالوبي فرنسالالا فقالالد إقيالالبس الغالالرب الزفالالارف اإلسالالالمية ال لالاليقة مالالن الكيابالالة الكوفيالالة و الزفالالا
الجالالدائح أو سالالعف ال خالالح , و فالالي الع الالارة إقيبسالالل العقالالود ذاد الفصالالوا ال تونالالة , وفالالي الع الالائر البول ديالالة وجالالدد 

 ال قرنصاد وزفارف اقرابيسك ورسوم وريقاد اللجر ذواد الفصوا الثالثة .

ها الزجاج , ا ا إسيخدموا رسوم ت أل بها اللبابيك ويراب بي وفي الع ارة القومية اسيخدمل الزفارف الحجرية اليي 
الزهالالور عالالن إيالالران و ترايالالا و اليالالي لالال  تكالالن معروفالالة ع الالده  , ا الالا تالال  تقتيالالد الكيابالالاد الكوفيالالة فالالي الع الالالد اقوروبيالالة 
ازفالالارف دون معرفالالة مع اهالالا , ف جالالد عبالالاراد إسالالالمية أو )يالالاد قر)نيالالة ) االع تالالة ال وجالالودة فالالي ال يحالالف البريطالالاني 

 ية بعبارة " بس  هللا " .محفور عتيها اياباد اوف

أما إستوب البريل ال عدني في الخزف فقد إسي ده اقوروبيون من اقندلس اإلسالمية , واليي اانل مزدهرة فيها , ا الا 
تأثر اإليطاليون فالي فال اعة اليحالف ال عدنيالة اإلسالالمية , و الزجاجيالة ال  وهاله بال ي الا , وقتالد الب ادقالة فال اعة اليجتيالد 

 قرن الخامس علر و السادس علر .في الاإلسالمي 

أمالالا ال  سالالوجاد اإلسالالالمية فقالالد ع الالل بأوروبالالا فالالي العصالالور الوسالالطي ف جالالد ال  سالالوجاد الحريريالالة اإليطاليالالة م قوشالالة 
 بالزفارف اللرقية اإلسالمية و الكياباد العربية 

و بال وضالالوعاد الزفرفيالالة  وروبيالالة الغربيالالة قالالد تالالأثرد بالالالف ون اإلسالالالميةوأفيالالرا فألن الالا نجالالد أن الكثيالالر مالالن الف الالون اق
ال جردة اليي إميالاز بهالا ف الانوا العصالر اإلسالالمي , م الا يؤاالد براعالة الف الان ال سالت  و إزدهالار الفالن اإلسالالمي فالي تتالك 

 الحقبة الذهبية .

 

 

 إستفادة الفن الحديث من الفنون القديمة 

و الج اليالة اليالي قالام بهالا رواده عتالي  إسيفاد الفن الحديو من الف ون في عهودها اقولالي حيالو أله الل اقبحالاع العت يالة
دراسة الف ون الياريخية في مسيهح القالرن العلالرين وب الذاهب ميعالددة , رغال  أنهالا تيخالذ اقداء مالابع البدائيالة و الفطالرة 

 وف ون العال  القدي  .

م ا قدم قوالالب  فتقد نقبل أبحاع الف انين في ف ون الحضاراد اقولي , في مصر القدي ة و اله د وبالد فارس و الصين
اليعبيالر و الرمالوز و ف ية جديدة نجد فدي لها في أع اي اح من غالان جالو, , و جوجالان , ومالاتيس مالن حيالو أسالاليب 

 ال ثالياد فه اك اليصوراد الحال ة و الالواقعية تج ع بين ع افر ميباعدة في اللكح و ال ض ون 

وسعي إلي تحطي  اقشكاي ال اهرية لت وضوعاد مالن أجالح لقد إسيغ ي الف ان في القرن العلرين عن الواقع ال رئي , 
أن يكلف عن الجوهر اللكتي أو اليعبيري ومن أجح أن تحيا اقشكاي حياتها الخافة في الع ح الف ي بح وفالتل إلالي 

جالذور الفالن الحالديو فيغ شكتية ه دسية و لونية مخيزلة إلي أبعد الحالدود مثت الا فالي فالن بيالل مونالدريان , ولالذلك تبالدو 
يقة وميوغتة في القالدم , ومالن أجالح اليوفالح إلالي الصاليغة ال ساليحدثة لتيعبيالر إعي الد الفالن الحالديو عتالي أشالكاي ف يالة ع 

مخيتفة أفذد من تالراع اللالعوب اقفالري , وأيضالا مالن اليالراع اإلسالالمي . ا الا نلالأد الوحلالية فالي أحضالان الصالفة 
 اإلنساني ال عافر مه ا إفيتف ال كان و الزمان . اليزي ية لتفن اإلسالمي . عتي اعيبار أن ه اك لغة موحدة لتيعبير

 التصميم وفن النسيج

ال سيج اليدوي ال يخيتف عن باقي أساليب اليص ي  في الفن بصفة عامالة , حيالو أناله إسالتوب تطبيقالي ييحقالل مالن فالالي 
اعاد الج اليالة اليالي ف ثاال لوحة فن ) اليابسيري ( تع الي اإلبالدإسيخدام ع افر اليص ي  ليحقيل أسس ج الية إبداعية , 

 تيرج  بواسطة تعاشل الخيوم الزفرفية ال خيتفة بأساليب تطبيقية حديثة تعكس ت اغ  إبداعي معافر .

تصتح في حد ذاتها أن تكون هدفا ليص ي  م سوج ذو و ائف مي وعة وقي  ج الية وت صالب فكح مفرداد ب اء ال  سوج 
ي اليرج الالة الع تيالالة لتلالالكح الزفرفالالي عالالن مريالالل تعاشالالقاد سالاليكولوجية اليصالال ي  ال سالالجي فالالي تصالال ي  يصالالا  مالالن فالالال

 الخيوم ال تونة إلي قطع نسجية مرس ة .

وهالالذه الصالالياغة اليالالي تيحالالوي مالالن فاللهالالا التوحالالة الف يالالة إلالالي قطعالالة نسالالجية مرسالال ة توضالالح إلالالي حالالد ابيالالر ايفيالالة إيجالالاد 
يتفالة وتعطالي اليصالوراد الفعتيالة لخطالة اليوازناد التونية ال اتجة عن تعاشل اح من فيح السداء مع التح اد بالألوان مخ

اقلوان ال قيرحة من فالالي اليصال ي  , وتوضالح أيضالا ايفيالة ت ثيالح ع افالر اليصال ي  , باساليخدام نوعيالاد فافالة مالن 
 الخيوم تخيتف في اثافيها بال سبة ل وعياد تتك الع افر اليص ي ية . 

 تعريف النسجيات المرسمة

 ع بين اليق يالاد ال سالجية و الج اليالاد العاليالة ا الا تعيبالر جالزءا مي  الا لترؤيالة تعد التوحة ال سجية من التوحاد اليي تج
العامة لتقاعاد و الحجراد وتي يز بطابعها الزفرفي واليي يالي  نسالجها بألسالتوب التح الاد غيالر ال  يالدة و يطتالل عتيهالا 

 اليابسيري و الجوبالن العديد من ال س ياد م ها 

ال اضالي البعيالد , ف الا هالو إال إميالداد ل الا فتفاله ل الا الفراع الة مالن براعالة فالي هالذا وت يد جزور ال سيج ال رس  ع يقالا فالي 
ال ض ار وفي تطالور مسالي ر ومتحالو  فالالي العصالور ال خيتفالة ل صالر القدي الة إلالي أن إميالدد فروعاله الالي العصالور 

 .اإلسالمية ال خيتفة

 النسجيات المرسمة في العصر اإلسالمي

عد دفوي اإلسالم ن را إلسي رار ع ح أهح الف ون في أع اله  الف يالة وفال اعاته  اسي ر اإلنياج الف ي لت سيج ال رس  ب
الحرفية واسي رد ال دارس الف ية القدي الة لفيالرة مالن الالزمن إلالي أن بالدأد ت هالر فالفحاد جديالده لتفالن اإلسالالمي فتفالا 

 لتف ون الساسانية و البيزنطية .

 زفرفية في هذا العصر تتخم في إتجاهين رئيسيين :ويالحظ أن اح ما أجراه العرب من تغيير في ال احية ال

إفيفالالاء ال وضالالوعاد الدي يالالة و اليصالالوير ال يعتالالل بالالالدياناد و ال عيقالالداد السالالابقة ايصالالوير القساوسالالة و الرهبالالان  -
باإلضالافة إلالي ال وضالوعاد ال سالالي دة مالن القصالم اإلغريقالي و الرومالالاني , مالع اإلحيفالا   بالع افالر الزفرفيالالة 

 اقفري.
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 و اليجريدقشياء عن أفولها الطبيعية , او ما عرف باليجديد و اليهذيب إبيعاد ا  -

ومن أه  الع افر اليي  هرد في الفن اإلسالمي ول  يكن لهالا سالابل ذاالر أو إساليخدام اانالل الخطالوم العربيالة و اليالي 
 .اثر إسيخدام ال ساج ال ست  لها مع اليطعي  بالزفارف اقفري في الع ح ال سجي 

 

 قطعة من النسجيات المرسمة عليها شكل زخارف حيوانات محورة (  3شكل ) 

 هـ ( 4-3الفيوم القرن ) –وسطر من الكتابة الكوفية 

 المستخدمة في العصر اإلسالمي  و األساليب التطبيقية الخامات النسجية

لعصالر اإلسالالمي إقيصرد ف اعة اقشرمة ال سجية الزفرفية ال ساليخدمة فالي تالزيين ال البالس و اقثالواب فالي بدايالة ا
عتي إسيخدام فاماد الكيالان و الصالوف و إلالي أن زاد اإلهي الام بألساليخدام فامالة الحريالر و اليالي إزدهالرد فالي العصالر 

 الفام ي .

واان اإلستوب الص اعي السائد وإتخاذ لح الاد اقق لالة مالن الحريالر أو الصالوف , عتالي أن تكالون فامالاد السالداء مالن 
فري من فامة الحرير الكامح سداء و لح ه وغالبا ما اانل تحتي بخيوم مالن الكيان إال أنه وجدد بعض ال سجياد اق

 الذهب. 

 النسيج المرسم في العصر الحديث

تطور فن ال سيج في ال صالف الثالاني مالن القالرن العلالرين بلالكح متحالو  , ونلالأ عالن هالذا اليطالور  هالور ألالوان جديالدة 
ال ألوفة االصالور الكالساليكية و الواقعيالة و الرومانسالية وتق ياد ومالمس لالسطح ال سجية , ا ا  هرد اقشكاي غير 

اليجريدية باإلضافة إلالي الرمزيالة . ويرجالع ذلالك إلالي حريالة اليفكيالر ال الزمالة لتفالن ال عافالر بجانالب اليق يالاد الحديثالة 
 واليي  هرد من فالي تأثير الخاماد الحديثة عتيها.

موضالوعاتها جوانالب واضالحة ال عالال  مالن اإلبالدام , تحيالوي  ال سجياد ال عافرة أع اال ف ية تح الح فاليولقد قدم ف انو 
عتي وجهاد ن ر جديدة أو فالياغة م يالزة أو مالدفال مغالايرا ل الا االان مألوفالا مالن قبالح م الا يؤاالد أه يالة فالن ال سالجياد 

  ال رس ة ا صدر من أه  ال صادر ال ؤثرة في اثير من تجارب ال ساجين ال عافرين.

 بيقية المستخدمة في العصر الحديث الخامات النسجية و األساليب التط

اسيعان ال سالاج الحالديو بكثيالر مالن الخامالاد الجديالدة مثالح الساليزاي و البالسالييك و الحبالاي الصال اعية مخيتفالة االنالوام و 
االشكاي و اليخاناد بغرض اليجديد و الي وعين في ال  يجاد ال سجية ا ا أدفح العديد من ال الواد و الخامالاد اقفالري 

و الفراء و الخلالب و ال طالام و الالريش , وقالد سالاعدد تتالك الخامالاد عتالي إ هالار اليق يالة الحديثالة بجانالب اخامة الجتد 
, وتالال  اليق يالالاد اليقتيديالالة . وتالال  الي فيالالذ مباشالالرة عتالالي أنالالواي ال سالاليج سالالواءا اانالالل الرأسالالية أو اقفقيالالة أو ذاد الدواسالالاد 

 از اليأثيراد اليق ية الحديثة . اإلعي اد عتي اليغييراد الدقيقة من حيو ال المس اوسائح إلبر

 النسيج المرسم في اوروبا 

اانل بداية ال سجياد ال رس ة في فرنسا حيالو عرفالل م الذ القالرن الياسالع علالر والالدليح عتالي ذلالك سالجادة الكاتدرائيالة 
 لت دي ة اليي اان يقط ها أسقف ا يسة سانل انسيتي  .

ن ييعهدون هذا الفن و الذي أفبح بعالد ذلالك موضالع إهي الام ال تالوك وفي البداية اان أعضاء الك يسة الكبار ه  فقط الذي
 وأسر ال بالء . 

وأقدم قطعة نسيج مرس  ترجالع إلالي القالرن الحالادي علالر أو الثالاني علالر موجالودة بأوروبالا الغربيالة نسالجل فالي شال اي 
 فرنسا وهي من مقي ياد ا يسة سان جيرون ب دي ة اولون بأل انيا.

 وبالد الفالنالدرز حيالو بالدأياد ال رس ة عتي نطاق واسع فالي العصور الوسطي في فرنسا ولقد إنيلر ت فيذ فن ال سج
ال ساجون الفت  ك في إنياج ال سجياد ال رس ة قرب نهاية القرن الثاني علر , ا ا  تل عدة مدن في بتجيكالا و فرنسالا 

 ت يج ال سجياد ال رس ة قرابة ثالثة قرون . 

زدهر هذا الفن في فرنسا م الذ نهايالة القالرن الرابالع علالر حيالي م يصالف القالرن السالادس علالر , وفال عل لوحالاد ا ا إ
ال سالالجياد ال رسالال ة ب راسالال  )راس و بالالاريس و أنجالالر لكالالي تغطالالي الجالالدران الخاليالالة البالالاردة لتقالالالم و الك الالائس ا الالا 

 و اقمراء و ابار رجاي الك يسة .  أسيخدمل احواجز ليقسي  ال دافح و الصاالد واانل ت يج بيكتيف من ال توك

فساله  , وقالد روعالي وضالع واان أشهر الرسامين ه  الذين يضعون تص ي اد تتك ال عتقاد الكبيرة و لاليس ال سالاجين ن
الرسوم اليخطيطية بال قاس الطبيعي , واانل غالب تتك القطع تحكي قصصا ت ثح اقسامير اليي تسرد حيالاة اإلقطالام 

 ا اانل تصور قصصالا مالن حكايالاد الكيالاب ال قالدس و القصالم الرمالزي و الخيالالي أو حيالي و الصيد و الحروب , ا
 الخرافاد . 

 العالقة بين الفن اإلسالمي و الفن التجريدي

إن اإلليقاء اليق ي بين الرقش العربي و اليجريدية بدأ في ال هور بوضوح ع دما أفبحل التوحة اليجريدية مزيجا مالن 
لوان , وليسل فقالط مجالرد ألالوان أو فطالوم ال مع الي و ال شالكح لهالا , بالح أفالبحل التوحالة شالي ا ال واد و اقفالم و اق

جديدا مبيكرا يخيتف عن اقشالكاي اقفالري ال ألوفالة , ونالري ال بالدأ نفساله فالي الالرقش العربالي ع الدما اانالل الساليوف و 
 عن اقشياء العادية . الكؤوس و الصحون و اقبواب و ال خطوماد , باإلضافة إلي أشياء ف ية جديدة تخيتف

ول  يكن الفن اليجريالدي إال ذروة هالذا اإلنعطالاف الالذي تال  عتالي يالد ااندنيسالكي و الالذي ح الح دائ الا بالذور الفالن اللالرقي 
 الروحاني .

 إن اإلليقاء الكامح مع الفن اإلسالمي إليقاءا فتسفيا وشكتيا ول  يكن إليقاء ا عقائديا في ج يع اقحواي .

م الن إتبالع اإلتجالاه سي اإلسالمي ف جد إلي جانباله اثيالرا مالن ف الاني اإلتجاهالاد اليجريديالة الحديثالة وبدراسة الراش اله د
اله دسي في اليجريد م ا يحااي إلي حد ابير الفالن اليجريالدي العربالي , وإذا مالا ن رنالا إلالي مقطالع مالن مقالامع محالراب 

زي اللامية فألن ا نالحظ شبها قويا بالين مبالاد  جامع القيروان , أو إلي بعض اليرتيباد الحجرية ال بثوثة في ج يع ال  ا
الفن اله دسي اليي جاء بها موندريان وهي مباد  اليلكيتية ال حدثة وبين مباد  الفن اله دسي العربي , وأيضا نالحالظ 

 مثاي )فر لهذه القرابه في ال وضوعاد اليجريدية اليي تلبه الخط العربي اللطرنجي ) فط الييه (

 ية في أعمال التجريديينالجمالية اإلسالم

الف ان ال ست  يدرك أن لكح شكح من اقشكاي مع ي مدلوي , فال ربع شكح تك ن عالقة أضالعه ب راز قوة فاعتة غير 
محدودة اإلمكاناد ومن هذا يولد الضتع و الدائرة و ال ثتو , فال ضتع قائ  عتي اليوازن و اإليقام الواحد ال يكرر بالين 

 راز وعدد محدود من الخطوم ال يلالابهه و ال ي اثتالة , أمالا الالدائرة فهالي ت ثالح ال ييجالة الالنهائيالة ال إرادة الفعح لت قطة
ليحوالد ال ضتع واللكح الذي ال ي يهي إليه ال ربع , فالدائرة تعيبر مكي الح ونهالائي إال أناله يحالوي فالي دافتاله أعالداد ال 

 راة الطبيعة و الكون .تحصي من اقشكاي اللبيهه له و ال خيتفة ع ه وتي ثح فيه ح

وأيضا من أه  م يزاد الج الية اإلسالمية أن الف ان ل  يي كالر لتطبيعالة نهائيالا , بالح إساليعار بعالض )ثارهالا وتالرك البالاقي 
ل فسه وهكذا اان شأن بوي اتي بالذاد فتقد إحيفظ في ذه ه اليجربة الدنيويالة فالي ا الهالا وتغتالب فالي الوقالل نفساله عتالي 

 ال رح و الخير و بين الدين و اليهك  وبين عال  الطبيعة و اقسطورة . الحياه الدنيا وهو بين

 استلهام الفنانين االوروبيين من الفن اإلسالمي

 بول كلي 
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 و اليجريدقشياء عن أفولها الطبيعية , او ما عرف باليجديد و اليهذيب إبيعاد ا  -

ومن أه  الع افر اليي  هرد في الفن اإلسالمي ول  يكن لهالا سالابل ذاالر أو إساليخدام اانالل الخطالوم العربيالة و اليالي 
 .اثر إسيخدام ال ساج ال ست  لها مع اليطعي  بالزفارف اقفري في الع ح ال سجي 

 

 قطعة من النسجيات المرسمة عليها شكل زخارف حيوانات محورة (  3شكل ) 

 هـ ( 4-3الفيوم القرن ) –وسطر من الكتابة الكوفية 

 المستخدمة في العصر اإلسالمي  و األساليب التطبيقية الخامات النسجية

لعصالر اإلسالالمي إقيصرد ف اعة اقشرمة ال سجية الزفرفية ال ساليخدمة فالي تالزيين ال البالس و اقثالواب فالي بدايالة ا
عتي إسيخدام فاماد الكيالان و الصالوف و إلالي أن زاد اإلهي الام بألساليخدام فامالة الحريالر و اليالي إزدهالرد فالي العصالر 

 الفام ي .

واان اإلستوب الص اعي السائد وإتخاذ لح الاد اقق لالة مالن الحريالر أو الصالوف , عتالي أن تكالون فامالاد السالداء مالن 
فري من فامة الحرير الكامح سداء و لح ه وغالبا ما اانل تحتي بخيوم مالن الكيان إال أنه وجدد بعض ال سجياد اق

 الذهب. 

 النسيج المرسم في العصر الحديث

تطور فن ال سيج في ال صالف الثالاني مالن القالرن العلالرين بلالكح متحالو  , ونلالأ عالن هالذا اليطالور  هالور ألالوان جديالدة 
ال ألوفة االصالور الكالساليكية و الواقعيالة و الرومانسالية وتق ياد ومالمس لالسطح ال سجية , ا ا  هرد اقشكاي غير 

اليجريدية باإلضافة إلالي الرمزيالة . ويرجالع ذلالك إلالي حريالة اليفكيالر ال الزمالة لتفالن ال عافالر بجانالب اليق يالاد الحديثالة 
 واليي  هرد من فالي تأثير الخاماد الحديثة عتيها.

موضالوعاتها جوانالب واضالحة ال عالال  مالن اإلبالدام , تحيالوي  ال سجياد ال عافرة أع اال ف ية تح الح فاليولقد قدم ف انو 
عتي وجهاد ن ر جديدة أو فالياغة م يالزة أو مالدفال مغالايرا ل الا االان مألوفالا مالن قبالح م الا يؤاالد أه يالة فالن ال سالجياد 

  ال رس ة ا صدر من أه  ال صادر ال ؤثرة في اثير من تجارب ال ساجين ال عافرين.

 بيقية المستخدمة في العصر الحديث الخامات النسجية و األساليب التط

اسيعان ال سالاج الحالديو بكثيالر مالن الخامالاد الجديالدة مثالح الساليزاي و البالسالييك و الحبالاي الصال اعية مخيتفالة االنالوام و 
االشكاي و اليخاناد بغرض اليجديد و الي وعين في ال  يجاد ال سجية ا ا أدفح العديد من ال الواد و الخامالاد اقفالري 

و الفراء و الخلالب و ال طالام و الالريش , وقالد سالاعدد تتالك الخامالاد عتالي إ هالار اليق يالة الحديثالة بجانالب اخامة الجتد 
, وتالال  اليق يالالاد اليقتيديالالة . وتالال  الي فيالالذ مباشالالرة عتالالي أنالالواي ال سالاليج سالالواءا اانالالل الرأسالالية أو اقفقيالالة أو ذاد الدواسالالاد 

 از اليأثيراد اليق ية الحديثة . اإلعي اد عتي اليغييراد الدقيقة من حيو ال المس اوسائح إلبر

 النسيج المرسم في اوروبا 

اانل بداية ال سجياد ال رس ة في فرنسا حيالو عرفالل م الذ القالرن الياسالع علالر والالدليح عتالي ذلالك سالجادة الكاتدرائيالة 
 لت دي ة اليي اان يقط ها أسقف ا يسة سانل انسيتي  .

ن ييعهدون هذا الفن و الذي أفبح بعالد ذلالك موضالع إهي الام ال تالوك وفي البداية اان أعضاء الك يسة الكبار ه  فقط الذي
 وأسر ال بالء . 

وأقدم قطعة نسيج مرس  ترجالع إلالي القالرن الحالادي علالر أو الثالاني علالر موجالودة بأوروبالا الغربيالة نسالجل فالي شال اي 
 فرنسا وهي من مقي ياد ا يسة سان جيرون ب دي ة اولون بأل انيا.

 وبالد الفالنالدرز حيالو بالدأياد ال رس ة عتي نطاق واسع فالي العصور الوسطي في فرنسا ولقد إنيلر ت فيذ فن ال سج
ال ساجون الفت  ك في إنياج ال سجياد ال رس ة قرب نهاية القرن الثاني علر , ا ا  تل عدة مدن في بتجيكالا و فرنسالا 

 ت يج ال سجياد ال رس ة قرابة ثالثة قرون . 

زدهر هذا الفن في فرنسا م الذ نهايالة القالرن الرابالع علالر حيالي م يصالف القالرن السالادس علالر , وفال عل لوحالاد ا ا إ
ال سالالجياد ال رسالال ة ب راسالال  )راس و بالالاريس و أنجالالر لكالالي تغطالالي الجالالدران الخاليالالة البالالاردة لتقالالالم و الك الالائس ا الالا 

 و اقمراء و ابار رجاي الك يسة .  أسيخدمل احواجز ليقسي  ال دافح و الصاالد واانل ت يج بيكتيف من ال توك

فساله  , وقالد روعالي وضالع واان أشهر الرسامين ه  الذين يضعون تص ي اد تتك ال عتقاد الكبيرة و لاليس ال سالاجين ن
الرسوم اليخطيطية بال قاس الطبيعي , واانل غالب تتك القطع تحكي قصصا ت ثح اقسامير اليي تسرد حيالاة اإلقطالام 

 ا اانل تصور قصصالا مالن حكايالاد الكيالاب ال قالدس و القصالم الرمالزي و الخيالالي أو حيالي و الصيد و الحروب , ا
 الخرافاد . 

 العالقة بين الفن اإلسالمي و الفن التجريدي

إن اإلليقاء اليق ي بين الرقش العربي و اليجريدية بدأ في ال هور بوضوح ع دما أفبحل التوحة اليجريدية مزيجا مالن 
لوان , وليسل فقالط مجالرد ألالوان أو فطالوم ال مع الي و ال شالكح لهالا , بالح أفالبحل التوحالة شالي ا ال واد و اقفالم و اق

جديدا مبيكرا يخيتف عن اقشالكاي اقفالري ال ألوفالة , ونالري ال بالدأ نفساله فالي الالرقش العربالي ع الدما اانالل الساليوف و 
 عن اقشياء العادية . الكؤوس و الصحون و اقبواب و ال خطوماد , باإلضافة إلي أشياء ف ية جديدة تخيتف

ول  يكن الفن اليجريالدي إال ذروة هالذا اإلنعطالاف الالذي تال  عتالي يالد ااندنيسالكي و الالذي ح الح دائ الا بالذور الفالن اللالرقي 
 الروحاني .

 إن اإلليقاء الكامح مع الفن اإلسالمي إليقاءا فتسفيا وشكتيا ول  يكن إليقاء ا عقائديا في ج يع اقحواي .

م الن إتبالع اإلتجالاه سي اإلسالمي ف جد إلي جانباله اثيالرا مالن ف الاني اإلتجاهالاد اليجريديالة الحديثالة وبدراسة الراش اله د
اله دسي في اليجريد م ا يحااي إلي حد ابير الفالن اليجريالدي العربالي , وإذا مالا ن رنالا إلالي مقطالع مالن مقالامع محالراب 

زي اللامية فألن ا نالحظ شبها قويا بالين مبالاد  جامع القيروان , أو إلي بعض اليرتيباد الحجرية ال بثوثة في ج يع ال  ا
الفن اله دسي اليي جاء بها موندريان وهي مباد  اليلكيتية ال حدثة وبين مباد  الفن اله دسي العربي , وأيضا نالحالظ 

 مثاي )فر لهذه القرابه في ال وضوعاد اليجريدية اليي تلبه الخط العربي اللطرنجي ) فط الييه (

 ية في أعمال التجريديينالجمالية اإلسالم

الف ان ال ست  يدرك أن لكح شكح من اقشكاي مع ي مدلوي , فال ربع شكح تك ن عالقة أضالعه ب راز قوة فاعتة غير 
محدودة اإلمكاناد ومن هذا يولد الضتع و الدائرة و ال ثتو , فال ضتع قائ  عتي اليوازن و اإليقام الواحد ال يكرر بالين 

 راز وعدد محدود من الخطوم ال يلالابهه و ال ي اثتالة , أمالا الالدائرة فهالي ت ثالح ال ييجالة الالنهائيالة ال إرادة الفعح لت قطة
ليحوالد ال ضتع واللكح الذي ال ي يهي إليه ال ربع , فالدائرة تعيبر مكي الح ونهالائي إال أناله يحالوي فالي دافتاله أعالداد ال 

 راة الطبيعة و الكون .تحصي من اقشكاي اللبيهه له و ال خيتفة ع ه وتي ثح فيه ح

وأيضا من أه  م يزاد الج الية اإلسالمية أن الف ان ل  يي كالر لتطبيعالة نهائيالا , بالح إساليعار بعالض )ثارهالا وتالرك البالاقي 
ل فسه وهكذا اان شأن بوي اتي بالذاد فتقد إحيفظ في ذه ه اليجربة الدنيويالة فالي ا الهالا وتغتالب فالي الوقالل نفساله عتالي 

 ال رح و الخير و بين الدين و اليهك  وبين عال  الطبيعة و اقسطورة . الحياه الدنيا وهو بين

 استلهام الفنانين االوروبيين من الفن اإلسالمي

 بول كلي 
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إلشالبام  ووجالد اتالي مجالاال واسالعا فالي الفالن العرباليولد اتي في مدي ة مونلين بوفزي بالقطام اقل اني من سويسرا . 
ية الساذجه وحيي اليجريدية العفوية و ليس من الصعب الف اقوافالر بالين اتالي و الواقع م هذه ه و عبقرييه , وي يد 

الفن العربي فأاثر لوحاته تح ح تس ياد عربية ا ا تيض ن عرضا جديدا ل  ط جديد من أن ام الفن العربي سالواء فالي 
و الخالط العربالي , وت يالاز أو في الواقعية ال بسطة أو في الخط الهيروغتيفالي و فالي الرسال  اله دسالي  س في الر والخط أ

و اليحوير , وقالد إساليخدم اتالي الخالط العربالي ال كيالوب مالن الي الين إلالي اليسالار  ن اذج الخط العربي لبوي اتي باليطوير
ن را قنه اان أعسر بح اان يساليطيع اليصالوير باليالد اليسالري بال فس قالوة اليالد الي  الي واالان أيضالا يكيالب ج الال برميهالا 

العربالي الج يالح ولكالن دون أن يكالون ب قالدوره قراءتهالا أو فه هالا, وأيضالا إساليخدم الخالط  بالتغة العربيالة وبأشالكاي الخالط
العربي اال من نالالرد و ديفوتكس وترواس وهوفر وس يفيه , ا ا إمياز إستوب الف ان لويس نالالرد بألسيخدام الكيابالة 

 العربية مع اليصوير مسيوحيا من الرقش العربي في ال غرب.

 لي الخط العربي لبول ك

 

 

 

 

 

 

 

 

( ورقة من مصحف   4شكل رقم ) 
     من العصر السلجوقي بإيران

 ( 12القرن ) 

( ورقة من مصحف  5شكل رقم )  
 ( 12القرن )   من مراكش حوالي

( ورقة من مصحف   6شكل رقم ) 
           من العصر العباسي : العراق 

 ( 19القرن ) 

 

 من الكتابات العربية السابقةإقتباس بول كلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( كلي كتابة عربية  7شكل رقم ) 

 

( كلي كتابة عن  8شكل رقم ) 
 العربية

( كلي من الكتابة  9شكل رقم ) 
 العربية

 

( أن بوي اتي حاوي اإلسيفادة من الخط العربي في اثير مالن التوحالاد  9,  8,  7ونالحظ من فالي التوحاد السابقة ) 
( فالخط العربي يي يالز بالب يالة الف يالة ا الا فالي الخالط الكالوفي و أيضالا  6,  5,  4أوراق ال صحف ا ا في اقشكاي ) من 

 اليزيي اد اليجريدية اليي اانل ترافل الخط العربي وتعطي اشكاال تجريدية.

 المناظر الطبيعية لبول كلي 

مالن الف الانين واانالل فرشالاته وأع الاله تبالرز ا الوز أو ف ري أن بوي اتي ي  ر الي الطبيعة فيالري أشالياء لال  يرهالا غيالره 
م ا ر بهيجه وفيالية في غاية الج اي و اإلشراق عتي أن فياله دقيل اإلرتبام باقشكاي و الرموز وإتجالاه الخطالوم و 
رقة اقلوان ا ا فالي الفالن اإلسالالمي في هالر هالذا اليالأثير بالالتون اقزرق الصالار, القالوي فالي الختفيالة و اقح الر وأيضالا 

 ( 11,  10ال باتاد و زفرفة اقشجار ا ا ييضح ذلك في التوحاد رق  ) 

 

 

 

 

( من كتاب فارسي إسالمي يبين أشكال  10شكل رقم ) 
  الطبيعة

( لبول كلي بعنوان المناظر الطبيعية  11شكل رقم ) 
  الغارقة

 

 تأثير خطوط النسيج 

 اليص ي  قوام الع ح الع ي  لهذا الف انوقد درس اتي بدقة ال سيج و اان اليأليف و اليرايب و 

 

 

 

 

( تأثير تعاشق خيوط السداء مع اللحمة  12شكل رقم ) 
 لعمل النسيج

( اللوحة مقتبسة من النسيج المتعاشق  13شكل رقم ) 
 لخيوط السداء و اللحمة
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 بيكاسو

عربية الباقيالة فالي أسالبانيا, ونلالأ حالامال الفي مالقا و بالقرب من القصبة وهي القتعة  1880ولد بابتو رويو بيكاسو عام 
بذرة اقجداد ا ا قاي زرفوس و ااسو عن قرابيه لتعرب و أيضا الكاتب و الصديل لبيكاسو أبولتيز ات يه اللهيرة ) ال 
نسيطيع نكران سالاللة بيكاسالو اإلسالالمية ( , واالان بيكاسالو ب فهوماله القالدي  ال الاهر فالي الفالن اقفريقالي اإلسالالمي الالذي 

في بالده زهالاء ث ان ائالة عالام , و الالذي ح الح تتالك الخصالائم اليالي تب اهالا بيكاسالو و أفاليم بهالا وأه هالا تجريالد إنيلر 
 اللكح اإلنساني من مالمحه الطبيعية و إ هاره ب المح جديدة .

ح فكان بيكاسو ميأثرا بج الية الفن اإلسالمي العربي و ب قارنة بين بعض أع اي بيكاسو و بعض الرسوم العربية تيضال
 ل ا القرابة ال دهلة بين تجريداد بيكاسو و بين تجريداد الفن اإلسالمي .

 

 

 

 

( مسجد به نوافذ ومزخرف بزخارف  14شكل رقم ) 
 إسالمية

( لوحة بيكاسو بعنوان مدخل وكرسي  15شكل رقم ) 
 أزرق

يالو نجالد الجالزء اقي الن مالن التوحالة يخيتالف عالن أفي يالون تح الح نفالس ال بالاد  اليالي نهجهالا بيكاسالو ح نسالاءوفي فورة 
رسال ا اقيسر وييض ن الصورتين الع ودييين العتيا إمرأه تخرج من وراء السيار و السفتي إمالرأه جالسالة , و الالوجهين 

بيالالأثير الفالالن اإلسالالالمي اقفريقالالي , و قالالد أجالالري بيكاسالالو تجاربالاله الكامتالالة عتالالي هالالذين الالالوجهين فالالي فهالال  العالالرب ا الالا قالالاي 
 .هربرد ريد 

السالجاد مالن م الالاهر الفالن اإلسالالمي البالالارز و اليالي مالالن أفالولها الالرقش العربالالي , و اللالبه بي اله وبالالين بعالض اقسالالاليب 
اليجريدية يصح إلي حد الدهلة ف جد اقشكاي ال حورة اليي رس ها بيكاسو ملابهه لصاليغ بعالض السالجاد فالألن مالا قدماله 

يداد السجاد العربالي أو اللالرقي عاماله , ولك اله إن الا يخيتالف بيسيه و دولوني ومانوسيه وس فيه هو في ذاته تجريد ليجر
  في  اهرة الالن ام .

من فالي اليلابك في الزفارف ال باتية في الختفيالة وتلالابكها معالا  ( 17,  16في اللكتين )  وي هر اليلابه في الع تين
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( قطعة من السجاد الفارسي المرسوم  16شكل رقم ) 
  الميةبرسم وزخارف إس

 ( لوحة للفنان بيكاسو بعنوان  17شكل رقم ) 

 ) طفلة تلعب (

 موندريان :

ال حدثالة   إن تجريد موندريان يقيرب اثيرا من الرقش العربي ) فن اقرابيسك ( وهي تتك ال  رية ال س اه ) اليلكيتية
 ( و اليي أقام عتيها ف ه و القائ ة في جوهرها عتي مفهوم اقرابيسك .

قل الذي يؤوي فيه الرقش العربي إلي ربط اقشكاي بخطوم  موحدة مسالي رة حامتالة معهالا تيالارا حرايالا دافتيالا ففي الو
فألن الزوايا القائ الة فالي مربعالاد مونالدريان اانالل تالؤوي عالن مريالل ت اسالل مسالافاتها إلالي حراالة حياله ت قالح اللالي  مالن 

 الخاا إلي العام ومن اللكح ال يل إلي ال فهوم الحي .

  

       ( قطعة من قماش الحرير سوريا  18قم ) شكل ر
 (9-8القرن )

           ( موندريان تكوين بيضاوي  19شكل رقم ) 
3 -1913 
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 كاندنيسكي :

ااندنيسكي الروسي اقفح ح ح ج يع ال فاهي  الف ية اللالرقية اليالي إنيلالرد فالي روساليا عالن مريالل الفالن البيزنطالي , 
ية جتيه بأن ذار أن الع ح الف ي يب الي عتالي اليجتالي الروحالي , فاليجريالد ال يقالوم وأيضا وضحل )راء ااندنيسكي اللرق

 عتي العقح وإن ا يقوم الحدس وبذلك إنيهي عهد ال يام في موضوعاته .

 

 

 

 

 

 ( لوحة حفظ للفنان كاندينسكي 21شكل رقم )  ( لوحة من كتاب كليلة و دمنة 20شكل رقم ) 

 

( اسالاليتهام رسالال  الحيوانالالاد بأشالالكالها باإلضالالافة إلسالاليخدام ال ج وعالالاد التونيالالة  21,  20فالالالي اللالالكتين ) وي هالالر مالالن 
 ااقففر  في الختفية والتون اقزرق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطبيقات العملية 

ارتبامالالا بأهالالداف البحالالو ومحاولالالة تصالال ي  وت فيالالذ بعالالض اليصالال ي اد ذاد الطالالابع اإلسالالالمي االفالاليح فالالي إمالالار يي يالالع 
 ( تص ي  2 عتقاد ال سجية ت  تص ي  وت فيذ عدد )اللحداثة و ال عافرة وإرتباما بألسيخدام اليق ياد الحديثة في ت فيذ با

يصالالتح لتسالاليخدام ا عتقالالاد نسالالجية  ذاد ميغيالالراد لونيالالة وإنياجيالالة مخيتفالالة إرتبامالالا بألسالالتوب الي فيالالذ بيق يالالاد ميكانيكيالالة 
 . وإنياجية مخيتفة

  التصميم األول 

سجي مسيوحي من الخطوم العربية م فذ بألستوب  أق لة الجوبالن عتي مااي ة نسيج ال مكوايالة بال وافالفاد تص ي  ن
 اليالية :

 المواصفة الخاصية

 سولزر س يل الشركة المصنعة

 2008 سنة الصنع

 ايطاليا بلد الصنع

 اللرائط الساحبة ال رنة وسيلة امرار خيط اللحمة

 دقيقةدورة /  450 سرعة الماكينة

 س  142 عرض القماش بالمشط

 فيط / س  72 عدد خيوط السم

 باب / س  9ملط عدة  المشط المستخدم

 فيط / باب 8 تطريح المشط

 شيوبتي نوع جهاز الجاكارد المستخدم

 ش كح 2560 عدد شناكل التصميم المستخدمة

 

 

 

 

 

 

 

 بالن( عينة الجو 23شكل رقم )  ( التصميم األول22شكل رقم )

 التجربة اللونية األولي

 ( عينة الجوبالن 24شكل رقم ) 

 التجربة اللونية الثانية
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سجي مسيوحي من الخطوم العربية م فذ بألستوب  أق لة الجوبالن عتي مااي ة نسيج ال مكوايالة بال وافالفاد تص ي  ن
 اليالية :

 المواصفة الخاصية

 سولزر س يل الشركة المصنعة

 2008 سنة الصنع

 ايطاليا بلد الصنع

 اللرائط الساحبة ال رنة وسيلة امرار خيط اللحمة

 دقيقةدورة /  450 سرعة الماكينة

 س  142 عرض القماش بالمشط

 فيط / س  72 عدد خيوط السم

 باب / س  9ملط عدة  المشط المستخدم

 فيط / باب 8 تطريح المشط

 شيوبتي نوع جهاز الجاكارد المستخدم

 ش كح 2560 عدد شناكل التصميم المستخدمة

 

 

 

 

 

 

 

 بالن( عينة الجو 23شكل رقم )  ( التصميم األول22شكل رقم )

 التجربة اللونية األولي

 ( عينة الجوبالن 24شكل رقم ) 

 التجربة اللونية الثانية
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 التصميم الثاني 

وهي ع تية تغريز فيوم الالوبرة فالق ق الا  تص ي  نسجي مسيوحي من الخط العربي م فذ بألستوب السجاد الهاند تافل 
رضالية الثانيالة ، واليالق تكالون إمالا ق اشالاج م سالوجاج م سوج يس ق اقرضية اقولق ، ث  يغطالق  هالر ال  اليج بعالد ذلالك باق

أو ب الادة الفالقة تسال ق الالتكالس وتالي  هالذه  B V Cأيضاج أو مواداج رغويالة تسال ق الفالوم ، أو ب الواد بالسالييكية مثالح الال  
 الع تية بألسيخدام ال عداد اليالية :

 مسدس العراوي

فالة وتثبييهالا بجانالب بعضالها إلنيالاج السالجاد ف  ل مااي ة تصال يع سالجاد اليافالل اليدويالة لع الح العالراوي ال قصو -
 بلكته ال هائي

 يي  اليحك  في موي الوبرة بطريقة سهتة من فالي تحريك شفرة ال قم ال ثبل عتي ب قدمة مسدس تثبيل الوبرة -

 م  45م  حيي  16حيز اليحك  في موي الوبرة من  -

 مقصات التجهيز النهائي

 إرتباما باليص ي  ال قيرح مقم لع ح الث ياد و تلكيح البارز و الغائر -

 مقم ليسوية سطح السجادة بالكامح بعد اإلنيهاء من ج يع أع اي نسج الوبرة -

 

 

 

 

 ( عينة السجاد المنتجة 26شكل رقم )  ( التصميم الثاني 25شكل رقم ) 

 النتائج و التوصيات

 لت عتقالاد واالبيكالار لتيصال ي  مهالا ا صالدر وال ي وعة الجديدة بصياغيها  االسالمية الف ون دراسة في اليع ل .1
  ال سجية

  واجي اعية إنسانية و يفة الفن إلاساب الف ية لألع اي االسالمية الثقافية الهوية اعادة .2

 الفالن فتسالفة مالن باالساليفادة وذلالك ال سالجية لتوحالاد عتيهالا ال يعالارف واليصال ي اد اقشكاي ن طية اليحررمن .3
 لوحالة افالراج فالي ال يعالددة ال سالجية اليق يالاد وبالين بيال ه  والالربط الحديثالة الف يالة ال الدارس فتسفة و االسالمي

  نعيله الذي والف ي الثقافي ال  ا, وتالئ  ج الية رؤية تحقل مبيكرة نسجية

 فالي تطبيقالي اُسالتوب مالن ااثالر باتبالام ف يالة اع الاي وت فيالذ تصال ي  فالي واليوسالع  افالري أبحالاع بع الح اليوفية .4
 اقفيح االسالمي الطابع تح ح ومسيحدثة إبداعا ااثر وقي ة ل سجيةا لتوحة ثراء ليعطي ال سجية ال عتقاد

 المراجع المستخدمة

 –مطابع دار القت   –دار نهضة مصر لتطباعة و ال لر  –ابو فالح اقلفي " ال وجز في تاريخ الفن العام "  -1
 . 1965 –القاهرة  –الفجالة 

 .1982,أح د مح د عيسي"الف ون اإلسالمية"دار ال عارف ال صرية -2

 الطبعة ,لتكياب العربية الدار مكيبة , مجتداد ف سة " االسالمية والف ون واالثار الع ارة موسوعة"  الباشا حسن -3
 .١٩٩٩ ,اقولي

 .  1948 –الطبعة اقولي  –القاهرة  –زاي مح د حسن " ف ون اإلسالم " مكيبة ال هضة ال صرية  -4

ي اد ميعددة قق لة ال فروشاد من تكوين واحد بألسيخدام سعيد عبد الغ ي " استوب مبيكر لتحصوي عتي تص  -5
 .  1987 –اتية الف ون اليطبيقية  –ع افر الزفرفة اله دسية اإلسالمية " رسالة دايوراه 

 .1974بدالرح ن عبدالعاي ع ار " تاريخ فن ال سيج ال صري " دار نهضة مصر لتطبع و ال لر ,ع -6

 .1997في الفن الحديو"دار الكياب العربي,عفيف البه سي"أثر الج الية اإلسالمية  -7

 .١٩٩٧ , الرابعة الطبعة , القاهرة,  ال عارف دار " الحديو الفن في اتجاهاد " عطية مح د محسن -8

مح د زي ه  " اليوافح الحضاري لتفن اإلسالمي و تأثيره عتي ف اني العصر الحديو" الطبعة االولي,مطابع  -9
 .2001االهرام اليجارية,قتيوب ,مصر,

مها عتي حسن " إمكانية تحقيل قي  ج الية لتوحاد ال سيجية باإلسيعانة ببعض مدارس الفن الحديو وبعض  -10
 .  2002 –جامعة م طا  –اقساليب اليطبيقية ال يعددة " رسالة ماجسيير 

نهتة ب ل مح د موسي تراسياني"القي  الج الية لتزفارف اإلسالمية ذاد الع افر ال  زوجة واسيتهامها  -11
بألمكانياد الك بيوتر في تص ي  ومباعة معتقاد نسجية معافرة " رسالة ماجسيير ,اتية االقيصاد 

 .2005ال  زلي,جامعة ال تك عبد العزيز,

12- Pellerin – German "The Goblins" Tours Guide – Paris, 1963. 

13- Perugino – Rosselli "Michael Angelo & Raphael in the Vatican" Vatican Polyglot 
Press, 1983. 

14- Regenstaine – Else "The Art of Weaving" Van Reinhold Company – N.Y. – 1972. 

15- http://www.radford.edu/rbarris/art428/MondriananddeStijl.html,21-7-2017. 
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