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 المصريمروه محمد مصطفى  /الباحثة

 /جامعه حلوانالتطبٌقٌةالترمٌم/كلٌة الفنون و المعماريالتشكٌل مدرس بقسم النحت وال

 ملخص البحث

جاء الفن االسالمً بثقافته وعقٌدته وتبلور لنا بحالته التى تمٌزت عن ما سبقه من فنون. فقد جاء بسٌطا جمٌال ٌحمل فً 

لق روحا من الهدوء البصري ٌتسرب الى النفس فٌخ الذيوعقٌده تسمو الً بعث الجمال الهادئ المبسط  وثقافةطٌاته علم 

 والنفسً. 

 الرإٌةتشكٌل  فًفكون نتاجا وارث للعالم كله مما كان له كبٌر األثر  والعمارةتعامل الفن اإلسالمً مع الفن الوظٌفً 

 .وحدٌثااوروبا قدٌما  فًوخاصه فً المنتج التطبٌقً  العالمٌة

 على وأثرهابشكل خاص واهم سمات الفن اإلسالمً  الوظٌفٌة والمنتجاتالفن االسالمً بشكل عامل  دراسةتناول البحث 

مجال  فًتؤثر اوروبا بالفن اإلسالمً  فًتطور فكر التصمٌم االوروبً للمنتج الوظٌفً مرورا بالعوامل التً كانت سبب 

اٌات القرن بد فًاوروبا  فًكما ٌتناول البحث أٌضا تطور المنتج التطبٌقً  االبعاد. ثالثٌةالفن وتصمٌم المنتجات 

التً كان اساساها هو الفن االسالمً  الفنٌةتطور التصمٌم عالمٌا وظهور الحركات  االسالمً فًالعشرٌن وتؤثٌر الفن 

على  وتؤثٌرهم .. الخ... والتكعٌبٌة كالتجرٌدٌةتؤثرت بالفن اإلسالمً  التً والتصمٌمٌة الفنٌةواهم المدارس والحركات 

 تصمٌم المنتج.

عملٌات التصمٌم  فًتغٌٌر الفكر األوربً  فً العمارةو الحساب و  الهندسةمجاالت  فًر علماء العرب كما ٌتناول دو

بالمنتج الوظٌفً و الذى من خالله ادى الى تطور الفكر العالمً فٌما بعد ...حٌث أقامت المانٌا معهداً للعلوم  الخاصة

 ات فً مختلف المجاالت.لطرح فلسفه ونظرٌ Frankfort العربٌة اإلسالمٌة فً مدٌنة 

Abstract  

Islamic art came with its culture and creed and crystallized for us in its condition, which was 

distinguished from previous art. It came with a beautiful simple carrying with it a science and 

culture and a creed to send a simple calm beauty that leaks to the soul creates a spirit of 

visual and psychological calm. 

The Islamic art dealt with art and architecture as a product and heritage of the whole world, 

which had a great impact in shaping the world vision and especially in the applied product in 

Europe, both old and new. 

The study dealt with the study of Islamic art in the form of the factor and the functional 

products in particular and the most important features of Islamic art and its impact on the 

development of the European design idea of the product through the factors that caused the 

European influence of Islamic art in the field of art and product design three-dimensional. 

The research also deals with the development of the applied product in Europe in the early 
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20th century and the influence of Islamic art in the development of design globally and the 

emergence of artistic movements which were mainly Islamic art and the most important 

schools and artistic and design movements influenced by Islamic art such as architecture and 

cubism. Etc. and their impact on product design. 

It also deals with the role of Arab scientists in the fields of engineering, arithmetic and 

architecture in changing the European thinking in the design processes related to the 

functional product, through which the development of the world thought later ... Germany 

established an institute for Arab Islamic sciences in Frankfort to present philosophy and 

theories in various fields. 

 ةمقدم 

ن )مع العمارة اإلسالمٌة( إنتاجاً وإرثاً تعامل الفن اإلسالمً مع المنتج الوظٌفً؛ فقد كان فى معظمه فن    ا تطبٌقٌا، كو 

فى اوروبا، قدٌما ” الفنون الزخرفٌة“، أو ”الفن والتصمٌم“حضارٌاً انتشر فى معظم أنحاء العالم، وخاصة فً أعمال 

. وقد أفردت لها وحدٌثا. فقد ال ٌخلو متحف كبٌر فى عواصم العالم من هذه المقتنٌات التارٌخٌة من أعمال الفن اإلسالمى

أجنحة كبٌرة كاملة. إلى جانب ذلك نجد منتجات الفن والتصمٌم التى التخطا العٌن فٌها أثرا لروح التصمٌم والزخارف 

ٌ زت الفنون اإلسالمٌة فظهر تؤثٌرها على فكر المصممٌن فى العالم  اإلسالمٌة. فما هى السمات الجمالٌة والروحٌة التى م

وبٌن فكر الفن والتصمٌم الغربى؟ وما هو  (motifs) ف بٌن هذه المإثرات والوحدات الزخرفٌةالغربى؟ وكٌف تم التولٌ

 تارٌخ ومراحل هذا التزاوج؟ 

ٌفترض هذا البحث أن اإلعجاب بالقٌم الجمالٌة والتطبٌقٌة فى الفنون اإلسالمٌة كان ملهما لحركات التطور الغربى فى 

ى ذلك، إلى تحلٌل نماذج من أعمال الفن والتصمٌم  تصمٌم المنتجات، وبخاصة ثالثٌة األبعاد منها. وٌلجؤ هذا البحث، لتقص 

بذلك قد نجد من هذه الدراسة أن فى الفن اإلسالمى معٌنا ال ٌنضب  الحدٌث ومقارنتها بما ٌحوٌه الفن اإلسالمى من سمات

 الستلهام إبداعات فى تصمٌم منتجات ثالثٌة األبعاد.

فه الحضاره الخاصه بها فهو أسلوب حٌاتهم و أفكارهم الى جانب العلم التى توصلت الٌه هذه ٌعكس الفن أسلوب و ثقا 

 المرحله ، فهو أكثر المجاالت التى ترتبط  بالعلم و التقدم و طبٌعه الحٌاه و القدره على اإلبتكار المتجدد .

بقتها عندما أثرت بدورها فً الفنون الغربٌة منذ الحق أنه أتٌح للفنون اإلسالمٌة أن تإدي ما علٌها من دٌن للفنون التً س 

أثارها على الكثٌر من الثقافات وبصفة خاصة الثقافة الغربٌة فً أوروبا  اإلسالمٌةالعصور الوسطى، ولقد تركت الفنون 

 1فى كل من الفن والتصمٌم .

بٌنهم  اإلسالمًمتبلورا الفن  السابقةالحضارات  فًتحقق التصمٌم الحدٌث فً العالم  من خالل خالصه تجارب الفنانٌن 

الحدٌث  ذات المعنً فقد أرسى العرب قواعد العلم الجرٌبةو تلخٌصاته  الصرٌحةبل و ترك اثر كبٌر من خالل خطوطه 

وأعادوا صٌاغة الموروث اإلغرٌقً الذي كان ٌعتمد على الرإٌة الفلسفٌة البحتة إلى علوم قابمة على التجرٌب الحقٌقً 

الفعالة، للفن األسالمً دور لٌس بالقلٌل فى مجال تصمٌم المنتج الوظٌفً بداٌا من المعتقد للتجمٌل ثم العلم و  والنتابج

التطوٌر فكان تؤثٌر فكر الفن اإلسالمً واضحاً فً كثٌر من حركات واتجاهات التصمٌم التً تطورت فً العالم الغربً 

 حتى وصل إلى صورته الحالٌة .

                                                           
1

 م5991هؤسسخ شىهبى للنشر ، عوبى ،  حىار الفي التشكيلي ،شبكر حسي ، 
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مٌه االولً اثر فى بداٌه االهتمام بتصمٌم المنتجات مما كان ٌتزامن مع الثوره الصناعٌه فى هذا وكانت للحرب العال

الوقت وتحول الفكر الفنً من مجرد زخارف فً الفنون الجمٌلة ) والتً بدأت منها فكرة الوظٌفٌة ( إلى منتجات حقٌقٌة 

 للفنون التطبٌقٌة.

 مشكله البحث

 تساإالت االتٌه:ٌحاول البحث األجابه علً ال 

 هل للفن اإلسالمً دور علً تطور فكر التصمٌم الحدٌث؟ -1

 ما هو الدور الذى لعبه الفن اإلسالمً فى تطوٌر تصمٌم المنتج الوظٌفً؟ -2

 ؟والعالمىما هو دور علماء العرب فى علوم التصمٌم وكٌف اثرت الثقافه األسالمٌه بفنها فى الفكر األوروبً  -3

 ثالثا: الهدف من البحث 

 التعرف على سمات الفن اإلسالمً التى أثرت بدورها فى فنون تصمٌم المنتج الوظٌفً الحدٌث عالمٌا.

 رابعا : فرض البحث

اإلعجاب بالقٌم الجمالٌة والتطبٌقٌة فى الفنون اإلسالمٌة كان ملهما لحركات التطور الغربى فى تصمٌم المنتجات ثالثٌه 

 األبعاد. 

 الفنون اإلسالمٌةالسمات الفنٌه للتصمٌم فً  

فً منطقة تمتد  القرن التاسع عشرمٌالدي حتى  622 الهجرةالذي وقع منذ  الفنًعلى اإلنتاج  ٌطلق تعبٌر الفن اإلسالمً

صعدت القبابل العربٌة من قلب الصحراء فً شبة ،حٌث  اإلسالمٌةها فبات من الثقافة التً ٌسكن الهندالً  إسبانٌامن 

من المٌالدى لتتولى دور السٌادة على معظم ما كان الجزٌرة العربٌة فً ما بٌن منتصف القرن السابع و منتصف القرن الثا

ٌمثل العالم القدٌم فً أسٌا وأفرٌقٌا وأوروبا ، وجابت محل اإلمبراطورٌات القدٌمة الفارسٌة والرومانٌة ، وانطلقت عل 

عراق ومصر. هٌبه فتوحات من الشرق لتضم العدٌد من المراكز الثقافٌة القدٌمة للحضارات فً العالم فً كل من الشام وال

ولم ٌؤتً الفن اإلسالمً بشكل عابر أو دون نتاج, بل إنه جاء فً أفكار جدٌدة ونظرٌات تغذت أفكارها من جمٌع 

 .الحضارات السابقة, وأصبحت جزء ال ٌتجزأ من التصمٌم الحضاري اإلجتماعً

لحضاري لوال ظهور هذا الفن بما ٌحمله من ونستطٌع القول انه ال ٌمكن ان ٌصل العالم فً ٌومه هذا الى نفس المستوى ا

قٌمه و ثقافه و حضاره خاصه به,  فقد جاء لنشر الدٌن مع الحضارة والثقافة والعلم والتقدم اإلجتماعً فً كل متطلبات 

وبذالك نستطٌع القول ان الفن  اإلسالمً نتج من تؤثره بالثقافات السابقه له و  الحٌاة. جاء للعرب وللعالم باجمعه

لحضارات التً دخل علٌها و من ثم إعاده بلورتها  إلخراج فن أكثر بساطه و جماال ٌتناسب مع أفكاره و فلسفته و ا

 .عقٌدته

جاء الفن اإلسالمً  للتجدٌد فقد جابت األسالٌب الماضٌة  بكثٌر من الواقعٌة مثل التصوٌر والنحت,  اما الفن اإلسالمً 

بنٌت على فن الخط و الزخرفة و الفنون الوظٌفٌه , وفن العمارة والدٌكور,  فكون مدرسة جدٌدة خرج عن هذا اإلطار

ٌدٌة التً تطالب ونجد ان جمٌع هذه اإلتجاهات جاءت مختلفة عن الماضً,  فقد جاء بؤول مدرسة حدٌثة وهً التجر

 . التبسٌطو بإلغاء الصورة

الواسع وأن القدرة  ة من أن اإلنسان جزء من هذا الكونأول مظاهر الشخصٌة اإلسالمٌة تؤكٌد الفلسفة الشرقٌ وكانت

وإرادته الجدٌدة فً ظواهر هامة تمت بطرٌقة تلقابٌة  اإللهٌة المسٌطرة على هذا الوجود وتبلورت شخصٌة الفن اإلسالمً

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%28%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/622
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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ى توظٌفهم للفن العامة ، وارتبط الفن اإلسالمً ارتباط قوي بالحٌاه و المنزل و ٌظهر ذلك ف داخل إطار الفلسفة الشرقٌة

فى منتجاتهم الوظٌفٌه الى تخدم كل حٌاتهم الٌومٌه وظل عنصراً ارتكازٌاً اعتمدت علٌه الحٌاة اإلنسانٌة فً جمٌع جوانبها 

، وقد رسم الفن صورة مخلصة عن تارٌخ المسلمٌن وكٌانهم لفترات زمنٌة امتدت لقرون طوٌلة ، ففً مجال العمارة على 

لمون فكراً وظٌفٌاً جمالٌاً فً المسجد والبٌت ومختلف مإسسات البٌع والشراء ) الوكاالت ( وفً سبٌل المثال أحدث المس

مجال المنسوجات واألدوات الخزفٌة وكذا الجدارٌـات الحابطٌـة ) البالطات الخزفٌة ( والمسكوكات والصناعات المعدنٌة 

تجرٌدي الهندسً والنباتً التً تعتبر نموزجا لقٌم الفن والخشبٌة ، وابتكر المسلمون  الوحدات الزخرفٌة ذات الطابع ال

 الحدٌث الذي ابتدعته أوروبا فٌما بعد .

و مع تعدد صور منتجات الفنون اإلسالمٌة بؤنواعها المختلفة إال إنها اتحدت فً منطلقاتها وأغراضها العامة ، فال تكاد 

م وتعالٌمه وبساطته وتطلعه الدابم إلى الجمال واإلتقان توجد قطعة فنٌة إسالمٌة إال وٌجد المتؤمل لها خصابص اإلسال

 والنظام ، فالوحدة كانت تجمع دابماً بٌن الموضوعٌة والمنهجٌة رغم تنوع البٌبات الجغرافٌة المختلفة ومراحلها التارٌخٌة 

  التقشف -1

عن الفخامة باعتبار  البناء والعمل والبعد اإلسالمٌة إلى البعد عن مظاهر الترف فاتجهت جهود المسلمٌن إلى دعت العقٌدة

والخشب والصلصال فً أعمالهم الفنٌة ولكنهم  كل ذلك عرضا زابال فاستعمل الفنانون العرب خامات رخٌصة كالجص

زخارف دقٌقة رابعة ومن ابتكارات صناعٌة أعطت الخامة الرخٌصة مظهرا  استطاعوا إغناءها بما أضافوه علٌها من

 .ٌمكن أن ٌعبر عنه بالخامة المبدلة  فخما جدٌدا مما

 المنهجٌة والبناء  -2

المنهجٌة هً النظام المتمثل فً إعداد اسكتشات للفكره األولٌه ٌمكن على أساسها عمل التعدٌالت المختلفة وهو ما ٌتم  

 (. 1تنفٌذه و نحن بصدد تصمٌم منتج وظٌفً  فً العصر الحدٌث شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمنهجٌةمثمنه توضح البناء  وتخطٌطٌة لزخارف هندسٌهالذي ٌوضح رسوم هندسٌة  (1)شكل رقــم 
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 التنوع  و المرونه  -3

شكل  2ونجد المرونة واضحة فً كٌفٌه توظٌف الفكرة الواحدة بعدد متنوع من البدابل واألفكار التً تخدم تصمٌم محدد 

(2.) 

 

(بالطات جدارٌة خزفٌة والتً تحمل تصمٌماً 2شكل رقم ) 

مكوناً من الدوائر المتداخلة  ال مركزٌاً وقد عرضت بأفكار 

 مختلفة 

 

 

 

 

 التجرٌد و األبتكار -4

بعد الفنان المسلم عن النقل المباشر للطبٌعة والموجودات، فنقلهما بصورة 

مخالفة، أو بعبارة أخرى حولهما إلى مجرد رمز، وقام بمعاودة تشكٌلها 

 بطرٌقة متماسكة وال نهابٌة وهذا مصدر قوتها الخالقة، 

لم ٌنقل الفنان المسلم من الطبٌعة مباشرة ولكنه تمٌز بجوده التجرٌد وذلك 

فً محاولة لإلبتعاد عن محاكاة الواقع ومن ثم تصوٌر ذوات األرواح 

التً ٌرى البعض بؤنها محرمة بطرٌقه تضمن تحوٌلها لعنصر من 

العناصر المستخدمه فى التصمٌم و المستغله فٌما بعد فى المنتجات 

 ( .3الوظٌفٌه محاوال فى ذالك االبتكار و اإلبداع شكل)

 وضح تجرٌد و ابتكار لشكل( طبق خزفى اٌرانً 3ٌ)                                                                                          

 هجرٌه 1200-800الخٌل العربً ٌرجع الى                                                                                             

 

 البساطه   -5

تمٌزت منتجات الفنون اإلسالمٌة خاصة الوظٌفٌه بالبساطة فً البناء والتكوٌن 

وسهوله التنفٌذ وبخامات متعددة ،فكان ٌضع المصمم فً أثناء مرحلة التصمٌم 

أسلوب التقنٌة الالزم لتنفٌذ العمل لتطبٌق العمل بسهوله  واتقان وفى وقت محدد و 

ل عدد من المنتجات نتاج مراحل وجود الفن المتعدده و المنتشره نرى ذلك من خال

 (.4و من االرث المتوافد الٌنا من هذه المرحله شكل )

 الزخرفة( اناء حبر من العاج و القفل من النحاس ٌتمٌز ببساطه التصمٌم  وبساطه 4شكل)

 مصر له ٌرجع للقرن الخامس عشر، المزٌنة

 

 

 

                                                           

2
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 وتعدد الوظائف الوظٌفٌة -5

بانها فن وظٌفً قابل للتطبٌق فى منتج وظٌفً ٌخدم مختلف أغراض الحٌاة العامة وٌعبر عن  اإلسالمٌةتتمٌز الفنون 

، كما انه كان له إمكانٌة دمج أكثر من وظٌفة فً المنتج الواحد فٌما ٌسمى بالمنتج متعدد الوظابف 3القٌمة الروحٌة 

Multyfunctions product ( 5وذلك لمراعاة النواحً االقتصادٌة أو التسوٌقٌة للمنتج شكل.) 

 

 

( نموذج لتصمٌم ملعقة وشوكة لتناول الطعام فً آن 5شكل ) 

واحــد ) المتحف اإلسالمً بالكوٌت ( وأخر لمحبرة ومقلمة معاً ) 

 المتحف اإلسالمً باسطنبول ( .

 

 

 

 علوم العرب و التطور العلمى االوربً

بداٌات القرن الثانً عشر المٌالدي وبعد حروب طوٌله ومحاوال من األسبان فى استعاده اراضٌهم من العرب ومع حلول 

كان األسبان قد استعادوا ثلثً أسبانٌا من الحكم اإلسالمً  ، و قاموا باحتالل العدٌد من المراكز المتؤلقة للثقافة اإلسالمٌة 

ادبة للتراث الثقافً والعلمً العظٌم لما تركه اإلسالم ، فقد كانت المكتبات فً ذلك الوقت ، و أتٌحت الفرصة للدراسة اله

بؤرففها مكدسة بالمجلدات العلمٌة فً أشد الموضوعات تنوعاً وبدأت المإثرات العربٌة والغربٌة تمتزجان معاً فً مختلف 

 سوجات ، أدوات ..الخ ( .مظاهر الحٌاة وفً العدٌد من المجاالت كالعمارة والفنون التطبٌقٌة ) أثاث ، من

ومن ثم كان االتجاه نحو الترجمة للنصوص العلمٌة العربٌة واستخدامها فً الدراسة والتدرٌس ، مما ٌعد إسهاماً ضخماً 

 فً ظهور العلم الغربً الحدٌث. 

راجع العربٌه،  وال عجب أن االنفجار الفكري العظٌم الذي بشر بالعالم الحدٌث  كان معتمدا على ما تم ترجمته من الم

 .4والعلوم التجرٌبٌه التى اذدهرت فً الشرق سواء فً علم النبات ، الجغرافٌا ، الجٌولوجٌا ، الصٌدلة ، البصرٌات 

بالرغم من إنفصال النظرٌات العلمٌة عن التكنولوجٌا فً بداٌات الثورة الصناعٌة إال إنه ال ٌمكن نفً أهمٌة التفكٌر 

فً اندالع الثورة الصناعٌة فً أوروبا ، هذا باإلضافة إلى عدة عوامل أخرى جغرافٌة بٌبٌة  العلمً المبنً على التجربة

واقتصادٌة وسٌاسٌة اثرت بداٌات التطور التكنولجً الحدٌث، ومن ثم كانت أوروبا المرشح األول بدٌالً عن العالم العربً 

اوروبا  تربة خصبة نشؤت فٌها الثورة التكنولوجٌة الذي توارى على الرغم من توفر كافة عوامل التقدم لدٌه ، وكانت 

 .قدٌماً وحدٌثاً لتنتج فٌما بعد السلع األجود واألرخص ومن ثم تفرض سٌطرتها على العالم اقتصادٌاً وعسكرٌاً 

 

  أمثلة لبعض التأثٌرات اإلسالمٌة على المنتج الوظٌفً عالمٌا

العمارة، والخط والنقش والنحت والتصوٌر والمنتجات الوظٌفٌه وٌعتبر كانت الفنون الجمٌلة عند المسلمٌن تشمل فنون 

نجاح المسلمٌن فً كافة الفنون التً انطلقت فٌها عبقرٌتهم لم ٌكن له مثٌل فً العصور الوسطى لدرجة أن أوربا ظلت 
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ء على هذا التراث نحو ألف سنة تنظر إلى الفنون اإلسالمٌة كؤنها أعجوبة من األعاجٌب بل ٌرجع الفضل فً اإلبقا

الجمٌل إلى افتتان المسٌحٌٌن من الملوك واألمراء ورجال الدٌن بجمال تلك التحف اإلسالمٌة واستخدامهم لها،ومن هذا 

الزمن ظل الفن األسالمً معٌن ال ٌنضب فى استلهام افكار تثري األعمال الفنٌه و المنتجات الوظٌفٌه المجسمه سواء 

 استلهام فكري او فلسفى .

  أثٌر فن الخطت

وٌعتبر فن الخط من أهم المٌادٌن الفنٌة التً تجلت فٌها عبقرٌة الفنان المسلم ، فقد ابتكر ذهنه طرزا كثٌره للكتابة لم تكن 

موجوده من قبل فاستخدمها كعنصرا زخرفٌا ، وذلك لما فٌها من استقامة وانبساط وخطوط منحنٌه فٌسهل عملٌه التصمٌم 

ن ٌتم استخدام الخطوط من قبل فنانٌن عده فى جمٌع المنتجات الوظٌفٌه سواء مرسومه او بارزه او الزخرفً ، و الى األ

 (.7( )6مجسمه شكل )

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مستخدما الكتابات اإلسالمٌه لعمل تصمٌم حدٌث بشكل  LYAD NAJAبرودٌز للمصمم  ( وحده إضاءه و مقعدمن تصمٌم شركه 7شكل) 
 مجسم او مفرغ.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 وتعتمد فٌها على الكالوجرافى او الكتابات األسالمٌه KASHADAتصمٌم طاوله من تصمٌمات  (8)شكل 
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 الزخرفة

كما  تمٌزت الزخرفة اإلسالمٌة بالتراكٌب الهندسٌة المعقده ذات الجوهر البسٌط و األشكال النجمٌة المتعددة األضالع . 

كان للعنصر النباتً فً الزخرفة اإلسالمٌة دورا مهما و ربٌسٌا وذلك لبعد الفنان المسلم عن المحاكاه والتقلٌد احتراما 

لعقٌدته فاستخدموا الزخارف النباتٌه فى مساحات هندسٌه مع التكرار والتقابل والتناظر ومن أهم األمثله على ذلك فن 

م ، فدرسوا بإمعان قوانٌن الزخرفة عند المسلمٌن  15األوربٌٌن بالشرق فً القرن و نجد إهتمام الصناع  .األرابٌسك 

وبدأوا ٌطبقون هذه القوانٌن بروح جدٌدة ونجد أن المصور اإلٌطالً لٌوناردوا دافٌنشً كان ٌقضً الساعات الطوٌلة فً 

رسم أولً من إحدى اسكتشاته الفنٌه  رسم الزخارف الهندسٌة اإلسالمٌة وٌتجلى لنا اهتمامه بها فً الرسم المؤخوذ من

 5.  (9شكل )

 

 

 

 

 
 

 

 

 (نموذج ألحد إسكتشات الفنان لٌوناردو دافنشً  توضح تأثره بالفن األسالمً والزخارف اإلسالمٌه 9شكل ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Younes Durt(تصمٌم مكتبه من احدى عناصر الزخرفه للفن االسامً للمصمم  11-10شكل)

 

أو )التورٌق( وهذا االسم ٌرجح  الفنان المسلم هو الذي ابتدع نوعا من الزخرفة النباتٌة عرف باسم )أرابسك(والحقٌقة أن 

التً ٌطلقونها على الزخارف النباتٌة، على أن األرابسك  Ataurique جدا أن ٌكون االسبان قد اشتقوا منه كلمتهم

 .6اإلسالمٌة تطلق على كل زخرفة هندسٌة أو نباتٌة
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 ساعه حائط من الخرسانه لفنان تاٌوانى مستوحاه من األشكال الهندسٌه األسالمٌه( 8شكل)

 

 : النحت التصوٌري
ولقد صنع المسلمون بعض التحف المعدنٌة والخزفٌة على هٌبة الحٌوانات والطٌور كانت تستخدم فً الغالب كؤجزاء من 

لحمل الماء وهذا النوع هو الذي أخذت عنه آنٌة الماء األوربٌة التً كانت نافورات تخرج الماء من أفواهها أو كآنٌة خفٌفة 

وعلى الرغم  ،وٌستخدمها القسس فً غسل أٌدٌهم قبل القداس  Aquamaniles تسمى فً العصور الوسطى أكوامانٌل

فن التصوٌر ظهوره فً  من أن األثر الذي نشؤ عن االحتكاك المباشر بٌن العالم المسٌحً والثقافة اإلسالمٌة لم ٌظهر فً

إحدى  SIENA الفنون األخرى إال انه ٌتجلى فً استعارة الموضوعات فً اآلثار األولى لمدرسة التصوٌر فً سٌٌنا

 (.11( )9المدن اإلٌطالٌة ثم زاد وضوحا فً الفن التوسكانً )والٌة توسكانٌة بوسط إٌطالٌا شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 القدٌم ،الحمبرا، وٌخرج من فم الحٌوانات الماء.( احدى نافورات االندلس 9شكل )

 المأخوذ من فكره النافورات  فى الفن األسالمً مما ٌعبر عن تأثرهم الشدٌد بالفن األألسالمAquamanilesً أكوامانٌل( نموذج 10شكل )

 

خاصة الزخرفة فً البناء ومن هنا نجد ان للزخرفة و الفنون السالمٌة دور هام فً الحضارة الغربٌة وحتى ٌومنا هذا, و 

الداخلً وفً الواجهات الخارجٌة من فن العمارة, هً مدرسة هامة نقلها اإلسالم الى الغرب, ال شك العلم كان ٌتراكم 

وٌؤخذ معلومات من حضارات سابقة, لكن لم ٌعرف التارٌخ تقدما معمارٌؤ وزخرفة رابعة كما عرفها فً األندلس وعهد 

الذٌن نقلوا فً لوحاتهم العادات والصناعات والتقالٌد ¸نٌن المستشرقٌن هم سفراء اإلسالم التشكٌلًاإلسالم, ونجد ان الفنا

 اإلسالمٌة،

مما سهل على الفنانٌن األوروبٌن ان تمتزج فنونهم بفلسفه و أسلوب الفن االسالمً وكانت اوروبا تنشغل بجمٌع انواع 

لً القٌام بتعلٌم أساسٌات الفنون التشكٌلٌة كالرسم والنحت وفنون العمارة  الفنون التقلٌدٌة والمدارس الفنٌه التً كانت تتو

،فى أواخر القرن التاسع عشر ظهر  نوع جدٌد من المدارس وهً مدارس الفن التطبٌقً كتصور جدٌد لدور الفن فً 

 خدمة المجتمع ، حٌث كان التركٌز واضحا على جوانب التصمٌم وتعلم الحرف الٌدوٌة . 
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ال ٌوجد  أسلوب دون أن ٌكون منه تؤثٌر عربً؟ حتً الفن التعبٌري شمل تؤثٌر واسع من الفن اإلسالمً, لو نشاهد لوحة 

لوحة على المعدن وهً فً متحف فٌٌنا  1959التً هً من عام  Gustav Klimtالفنان السوٌسري غوستاف كلٌمت 

 (.11ت لوحاته و ان كانت مبسطه شكل )وٌتضح فٌها حبه للون الذهبً و تؤثره بالزخارف فى خلفٌا

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 تتمٌز بالتأثر بالزخارف  االسالمٌه Gustav Klimtغوستاف كلٌمت من أعمال  ( لوحة على المعدن11شكل ) 

 

أٌضؤ إن الفن الوحشً تؤثر بالشرق و الفنون األسالمٌه , و أطلق علٌه فً بداٌاته االسلوب الشرقً لما فى الوانه جرأه و 

وحتى فً تزٌٌن الحصن واإلبل. وٌعتبر الفن  ,كثافه كما فى الوان الفن األسالمً,فى اختٌار الثٌاب والوان السداج

الوحشً جزء من الفن اإلسالمً الشرقً العربً, ألن العرب ٌستخدمون األلوان االساسٌه نذكر من عظماء هذا 

 ( .12شكل )  Henry mattisبالألسلو

   

 توضح مدى تأثره بالزخارف و االلوان المستخدمه فى الفن االسالمً  Henry mattis( لوحات للفنان هنرى ماتٌس 12شكل )

ومما الشك فٌه ان الفن اثر على  مجال التصمٌم فى ما بعد ولقد حدث تطور كبٌر فً تحسٌن أداء مدارس الفن مع تؤسٌس 

 Walter م على ٌد  المعماري األلمانً والتر جروبٌوس Weimer 1919مدرسة الباوهوس العامة فً مدٌنة فٌمر 

groups  وذلك من خالل دمج أكادٌمٌة الفنون العلٌا دوكال ساكسونThe grand ducal saxon academy of 

arts  والمدرسة العلٌا للفنون والحرفArts and crafts   المصمم الهولندي هنري فانعلً ٌد ، وكالهما قد تؤسسا 

 Bauhausم  أعلن بٌان الباوهوس  1919م .  وفً عام  1916فً عام   Henry van die feldدي فٌلد 

manifesto   وكانت الخطوط الربٌسسه لها هً صٌاغه العمل الفنى علً هٌبه منتج وظٌفً  فالبٌت الجدٌد للمستقبل

وُبدأ فً التفكٌر فً لحرفً ال تقل عن اهمٌه الفنان وكانت أهمٌه اٌنبغً أن ٌتم بناءه بمساعدة الفنانٌٌن والحرفٌٌن معاً 

وجود مدارس تعلٌمٌة للحرف ذات منهج علمً تهتم بالقٌمة الفنٌة و التقنٌة وهذا هو األهتمام الذى حظاه الصناع و 

  .7الصناعه فى الدوله األسالمٌه ، ومن خاللها اتحدت الفنون والحرف معاً تحت مظلة العمارة
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ٌتسم بالمركزٌه و التورٌق و التكرار و هى من سمات الفن   Oskar Schlemmer( رسم هندسً من أعمال اوسكار شلٌمٌر 13شكل ) 

 1925األسالمً اٌضا 

 

 

 

 

 

 ( بعض منتجات الباوهوس فً مرحلة متأخرة  والتً ٌبدو واضحاً فٌها البعد الوظٌفً واالعتماد على األشكال الهندسٌة14وٌوضح شكل رقم )

 كعناصر بنائٌة ورموز تجرٌدٌة .

ولكن التحوالت الفعلٌة التً حدثت فً الباوهوس جاءت تحت تؤثٌر عدد من االتجاهات والحركات الفنٌة التً استطاعت 

أن تشكل وجه النظر الجدٌدة نحو التصمٌم الصناعً وقد تؤثر روادها إلى حد كبٌر بفكرة الوظٌفٌة والتجرٌدٌة فً الفنون 

حٌث ظهرت الرإٌة الجدٌدة للفن والتً تمثلت فً البعد عن النقل المباشر من الطبٌعة واالتجاه إلبراز الرإٌة  اإلسالمٌة 

الشخصٌة للفنان فً العمل فٌما ٌسمى بمدارس الفن الحدٌث كالتعبٌرٌة والتجرٌدٌة والتكعٌبٌة والسرٌالٌة ، ا لفنانٌن  تؤثروا 

ودات واعتماده على التجرٌد والتحوٌر وسعٌه الدإوب نحو التجدٌد واالبتكار مما بنظرة الفنان المسلم لما حوله من الموج

 كان له األثر فً تطور الرإٌة األوروبٌة نحو األشٌاء الطبٌعٌة والمادٌة وإعادة صٌاغتها مرة أخرى .

( ، 15)1شكل   Bet Monderianوتؤثر بهذا كل من فنانى  الدٌستٌل بالمانٌا ومن أهم فنانٌها المصمم بٌت موندرٌان  

الهندسٌة فً أعماله ،  كما استعان باسلوب الفن حٌث أستعان باألشكال بالتجرٌد الهندسً فً الفن اإلسالمً  تؤثرحٌث 

االسالمً فى بناء العناصر والتجرٌد المطلق وذلك إلدماج العمارة والفن التطبٌقً فً مجال واحد للتصمٌم ، كما فً 

(والتصمٌمات الداخلٌة 16فً استخدامه للتجرٌد الهندسً فً تصمٌم المقاعد شكل )  Rietveld ٌلدأعمال المعماري رٌتف

 .8للمبانً موظفاً رإٌة موندرٌان فً التصمٌم ثالثً األبعاد كما فً الكرسً األحمر واألزرق وتصمٌم مكتبه الخاص
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 (16شكل )                                 (                             15شكل )

 ً للفنان الهولندي بٌت موندرٌان (  ٌوضح بعض األعمال ذات التجرٌد الهندس15شكل رقم ) 

 ( ٌوضح توظٌف رٌت فٌلد للرإٌة ثالثٌة األبعاد للتجرٌد الهندسً لموندرٌان 16شكل رقم )  

خالص برغبة فى خلق حقٌقة جدٌدة مستقلة عن الطبٌعة وٌتجه نحو  وأٌضا  البنابٌة الروسٌه وهى إتجاه لفن ٌتمتع بشكل

، وهً حركة تجرٌدٌة  تبعد عن األفكار التقلٌدٌة السالفة والبحث فً جوهر األشكال  Non Objectiveالالموضوعٌة 

اعاتهم. وهً صاحبة وإتحادها مع العملٌات التكنولوجٌة الحدٌثة والتؤكٌد علً جمالٌات الماكٌنة والجانب العقالنً فً إبد

 (9 )الدعوة إلى توحٌد المنتجات وأشكالها وتكوٌن انطباع موحد ورإٌة تصمٌمٌة اتجاه األشٌاء .

  

فً الفترة ما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن األولى والثانٌة تؤثر العالم الصناعً و زادت سرعة إٌقاع الحٌاة واالعتماد على 

وضوحا ، وتطورت النظرة إلى الحٌاة حٌث ساد مبدأ العقالنٌة وسٌطرة العقل ، وقد التقنٌة والتكنولوجٌا وأصبحت أكثر 

أدت هذه التطورات إلى إحداث تغٌرات فً بناء المجتمع والسعً نحو العالم الحدٌث ، فؤصبح هناك انظمه حدٌثه لنقل 

فً الصناعة ، التكنولوجٌا ، التجارة  المنتجات و البٌع  التسوٌق ، ، نظم االتصاالت واإلنتاج والتً كان تؤثٌرها واضحاً 

 ....الخ . وهذه التغٌرات كان تؤثٌرها أٌضا واضحا فً التصمٌم الداخلً و المنتجات الوظٌفٌه .

إن العدٌد من تجارب التصمٌم التً تركزت حول تغٌٌر نمط الحٌاة الغربٌة جاءت فً أواخر العشرٌنات وبداٌة الثالثٌنات 

ن فً النهاٌة طرازاً عالمٌا قابم على األساس السلٌم لعناصر المنتج أو الشكل ، فالتجرٌد لعناصر من القرن الماضً ، لتكو

التصمٌم والذي أول ما بدأ كان فً الفنون الجمٌلة قد امتد لٌشمل جمٌع مجاالت الحٌاة الٌومٌة ، وقد شمل ذلك التطوٌر 

 أٌضاً العمارة والفنون التطبٌقٌة فً كل أوروبا .

 

 

 

 مستوحً من الفن األسالمArkturaً ( مقعد من تصمٌم المصمم17شكل)

 

 

 

                                                           
( 9)

 4003 -جبهعرخ حلرىاى -كليرخ الفنرىى التيجيقيرخ -رسبلخ هبجستير-الجنبئيخ كوهنج الثتكبر تراكيت خزفيخ ثبستخذام عجلخ الخزاف -سوير هحوذ لجيت 

 .4,  5ص :  –
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 نٌوزلنددا  Folio( ترابٌزه من تصمٌم 18شكل )

ال األخري التى تحتاج الى كثٌر من الصفحات لذكرها ومنها نجد ان للفن األسالمً تؤثٌر كبٌر على موكثٌر من األع

 ٌنافسه فٌه اي من الفنون األخري.األعمال الوظٌفٌه و المنتجات ثالثٌه األبعاد عالمٌا لما فٌه من سمات خاصه لم 

 النتائج   

 مما كان له اتصال بعلوم التصمٌم  فٌما بعد. أن للعرب دراسات متعمقة فً مجال الرٌاضه و الهندسه -

 كان و مازال الفن األسالمً فنا ٌحتذى به وٌتؤثر به الفنون عالمٌا. -

تمٌزت الفنون األسالمٌه بالتمٌز فى فنون الزخرفه و الكتابه مما ازهلت العالم باسلوبها الذى اصبح ممٌزا لها حتً  -

 االن

 بها فى فنون التصمٌم عالمٌا. فلسفه الفن االسالمً اصبحت فلسفه ٌحتذى -

تمٌز منتجات الفنون اإلسالمٌة بخصابص التصمٌم الحدٌث والذي توصلت إلٌه أوروبا فٌما بعد فً أعقاب نشؤة  -

 الباوهوس .

هناك العدٌد من العوامل التً حالت دون استمرار التطور واالبتكار التكنولوجً فً العالم العربً وإن كان بعضها قد  -

 ة المسلمٌن فً ذلك الوقت كالعوامل البٌبٌة واالقتصادٌة . خرج عن إراد

التغٌر فى أداء مدارس التعلٌم الفنى  والصناعً فً أوروبا والجمع بٌن الفن والحرفة أوالً ، وفٌما بعد بٌن الفن  -

 والتكنولوجٌا ٌمثل نقطة التحول فً نشؤة ونمو التصمٌم الصناعً فً أوروبا .

 التوصٌات

 وعه فى مجاالت وعلوم  الفنون االسالمٌه المتنوعه .عمل ابحاث متن -

 تطوٌر التراث العربً اإلسالمً  وتقدٌمه للغرب فى شكل اكثر تطور وتقدم  واكثر اقترابا من الحداثه . -

 البحث والتؤمل بشكل اكثر استفاضه فى طرق  فً انتقال العلوم والفنون العربٌة إلى الغرب واستفادتهم منها .   -

 المصممٌن العالمٌٌن المرتبطٌن باسلوب الفنون االسالمٌه  والبحث وراء فلسفتهم .متابعه  -

 دراسه ألسالٌب  تصمٌم المنتج الوظٌفً فً الغرب وما مرت به من تطور . -

التؤكٌد على دراسه المنتج الوظٌفً فى الفنون االسالمٌه ومحاوله عمل مدارس خاصه للحفاظ علً هذا االرث و  -

 التطوٌر فٌه. 
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