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 : الكلمات المفتاحية 

 

يشكل التراث الفني اإلسالمي أحد أهم مصادر اإلستلهام في الفن المعاصر الذي يلجأ إليها العديد من 
الجمالية   الخبرات  من  رصيدًا  يعتبر  كونه  وذلك  اإلبداعية،  مخيلتهم  يثري  أن  يمكن  عما  للبحث  الفنانين 

الخط العربي كونه وأهمها  المتراكمة والتي تحمل في طياتها العديد من المدلوالت الثقافية والفنية،  
يتميز بأنه يعتبر إتجاهًا فنيًا متكامًال ويحمل قيمًا تشكيلية وجمالية رفيعة، وطبيعة تجريدية خالصة تمكنه 
من اإلختزال وحرية التشكيل والتحوير بحروفه، وكذلك األمر بالنسبة للزخارف اإلسالمية حيث أظهر العمل  

مه وأشكاله وتكويناته االبتكارية المتنوعة، وقد ظهرت في الفن الزخرفي قابليته اإلبداعية في تصامي
اإلسالمي العديد من مظاهر المزاوجة بين الحروفيات العربية والزخارف اإلسالمية عبر العديد من النتاج  

كالعمارة، والمشغوالت المعدنية والخشبية والزجاجية والعاجية، والمنسوجات وغيرها، وعليه فإن  (الفني 
ة تسعى إلى إستثمار القدرة الحركية للحروف العربية وخصائصها التشكيلية، وإمكاناتها البنائية  الدارس

يحقق  بما  وجمالية،  تشكيلية  فنية  معلقات  عمل  بهدف  اإلسالمية  الزخارف  مع  للمزاوجة  والجمالية، 
   . خرىاإلنسجام التشكيلي والوحدة والترابط بين الحرف العربي وعناصر الزخرفة اإلسالمية األ

 

 2021فبرایر  03 تاریخ تسلیم البحث الكامل للمجلة: -

 2021إبریل  01 تاریخ تسلیم النسخة المنقحة: -

 2021إبریل  11 تاریخ موافقة ھیئة التحریر على النشر: -
 

 التجريب   –الزخارف اإلسالمية والحروف العربية    -المزاوجة  

مراجعة مقال   

mailto:%20%20alghdrii79@hotmail.com%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF
mailto:%20%20alghdrii79@hotmail.com%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF
mailto:%20%20alghdrii79@hotmail.com%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF


  كلية التربية الفنية، جامعة حلوان 
2، العدد )21(بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد    

غدير غزاي عبد هللا تركي العنزي     © ، )21(التربية الفنية والفنون، المجلد بحوث في   2 : العدد  
 

249 
 

 : مقدمة
تعد الفنون بأشكالها وتكويناتها الجمالية منذ أقدم العصور حتى  

لغات   أهم  هذا  بكل  عصرنا  الشعوب  بين  والتفاهم  التعبير 
تجاهاتها وأبعادها المعرفية، واختالفاتها من أقدم العصور حتى  إ

عصرنا هذا، وكان ذلك من أهم أسس قيام الحضارات اإلنسانية  
 هو  التراث  كون هذاريًا وفنيًا،  المختلفة، والذي شكل إبداعًا فك

 وإن ، اإلنساني عمق التاريخ  من المستمد الثقافي  الموروث ذلك 
 فقط قراءته ليس إعادة من  أيضاً  بد فال ستلهامهإ من البد  كان

 ستلهاملإل قنوات  خالل  من  األمام إلى لدفعه بل  والتقليد  للنقل
 وفلسفية  حياتية خبرات من لديه ما بكل  الفنان المعاصر  يحملها
اإل يضمن  الذي  األمر  وتقنية، معله  ويشكل   الحاضر، ستمرارية 

ستلهام الذي كثيرًا ما  التراث الفني اإلسالمي أحد أهم مصادر اإل
يلجأ إليها الفنانون بشكل عام للبحث عما يمكن أن يثري مخيلتهم 
اإلبداعية، كونه رصيدًا من الخبرات الجمالية المتراكمة والتي تحمل 
في طياتها العديد من المدلوالت الثقافية والفنية عبر الزمن من  

 . خرآجيل إلى  
عبر   اإلنساني  التاريخ  رحلة  في  البشرية  مع  الفن  مضى  وقد 
الحضارات المختلفة من خالل أسس عقائدية تدفع اإلنسان إلى  
محاولة التكيف مع ما يحيط به من ظواهر ال يجد لها تفسير إال  

وتحتك به إحتكاكًا مباشرًا، حيث قام أول من    أنها تشاركه حياته
قام بالبحث في القديم من أجل اكتشاف الحديث، فتعدى الحدود  
الفاصلة النمطية للتقنيات والتجارب اإلبداعية للعناصر، فيما بين  
اإلتجاهات الفنية المعاصرة إلى اكتشاف طرق أدائية تشكيلية  

داخل العمل الفني تقوم على فكرة الدمج بين عنصرين أو أكثر  
الواحد في سبيل إثراء التعبير الفني في العمل الجديد، وتأكد  
ذلك التعبير بسعي الفنان إلى تحطيم العناصر الظاهرة فمنحت  
باألصل   له  عالقة  ال  جديد  معنى  عنها  عبر  التي  الموضوعات 
إلى   إلى صيغ شكلية ولونية مختزلة  الفنان  بل وصل  الظاهري 

التركيب الجديد للشكل والمضمون فقضية    أبعد الحدود أساسها
الفنية األكثر تداوًال   القضية  أنماط فنية مبتكرة هي  البحث عن 
بين التشكيليين، وهي المحرك الرئيسي والدافع الحقيقي الذي  
أدى إلى تطور عمليات اإلبداع الفني عبر العصور الفنية المختلفة،  

إستحداث أنماطًا  وهو ما يفسر سعي الفنانين دومًا إلى إيجاد و
وإستلهام   التشكيلية  التعبير  ألساليب  جديدة  آفاقًا  تفتح  فنية 
اإلبداعية، معتمدين في  العملية  إلثراء  الطبيعة  وخامات  عناصر 
باألفكار   دمجها  مع  المحلي  التراث  عناصر  من  ومنطلقين  ذلك 

الفنية المعاصرة، وذلك بهدف خلق نتاج فني له طابع جديد هو 
 . لة والمعاصرةمزيج بين األصا

القابلة   التعبير  الفنون بوسائل  الفن اإلسالمي أحد أهم  ويعتبر 
مزايا   من  به  تميز  لما  محدودة  غير  فنية  أفكار  وإنتاج  للتطور 
جانب   إلى  هذا  والرمزية،  التجريد  إلى  يميل  جعلته  وخصائص 
وكمال   األجزاء  بين  القائم  والتوازن  العام  التناسق  خصائص 

أ الفني وهي  اإلسالمي  التكوين  الفن  ميزت  التي  العناصر  هم 
جمالية   حلول  إيجاد  إلى  دائمًا  الفنية  األشغال  مجال  ويسعى 
اإلسالمي،   الفن  تراث  وخاصة  التراث  مشغوالت  في  وإبداعية 

أنه   بوجود  "ويذكر  اإلسالمية  العربية  الفنية  المشغوالت  تميزت 
من  نظام خاص من العالقات الفنية، تربط أجزاءها وتحقق وحدتها  

منها   جزء  كل  وعالقة  ببعض  بعضها  األجزاء  هذه  عالقة  خالل 
، وهنا يجب )61م،1979  : عفيف البهنسي(بالكل الذي هو جزء فيه  

في  الجشتالت،  مدرسة  قدمتها  التي  المفاهيم  إلى  اإللتفات 
محاولة التعرف على العوامل التي من شأنها العمل على تحقيق  

والتي كان    )كل (ينشأ عنها  اإلحساس بإنتماء العناصر المتفرقة ل
مفردات   وتنظيم  البصري  اإلدراك  عملية  في  أساسي  دور  لها 
التصميمات الهندسية اإلسالمية بصفة خاصة والمشغوالت الفنية  
أن  إلى  الجشتالت  مدرسة  مفهوم  ويشير  عمومًا،  اإلسالمية 
معظم الكليات تتسامى فوق المجمع الكلي لألجزاء المكونة لها، 

من خالل نماذج كثيرة من مشغوالت الفن اإلسالمي  والذي يتأكد  
 ). 61م،  2012أحمد عبد الكريم،  (

ولقد خص اإلسالم فن الخط برعايته واهتمامه ألنه وثيق الصلة  
بالدين، كونه الوسيلة الوحيدة التي يكتب بها كالم هللا عز وجل،  
  ، الكريمة  لآلية  راجع  الفن  بهذا  المسلمين  عناية  ازدياد  ولعل 

ن والقلم  (   : أقسم بها هللا في كتابة العزيز، إذ يقول تعالى  والتي
الخط عندما ذكرة في اآلية  )وما يسطرون ، كما وسما من قدر 

اقرأ وربك األكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم  (الكريمة  
، ولذا وصل الحرف العربي نحو أربعة قرون إلى جمال زخرفي  )يعلم

م آخر  حرف  أي  إليه  يصل  بلغ  لم  حيث  قاطبة  اإلنسانية  تاريخ  ن 
الهجريين   والسادس  الخامس  القرنين  في  عشر  (ذروته  الحادي 

الميالديين عشر  نفوس    )والثاني  في  أيقظ  اإلسالم  ألن  وذلك 
المسلمين الحاجة إلى الحضارة وبعث فيهم الشعور بحب الخير،  

استطاع الخط العربي أن يحتل مكانه مرموقة بين الفنون  "حيث  
ارات المختلفة، وذلك إلحتالله الصدارة في الفنون الشرقية  والحض

المتميزة، فأصبح فنًا للحياة وتيارًا قويًا، ذو شخصية وأصالة معبرة  
على مر العصور، ساعدت بذلك مميزاته وخصائصه، وأتت أبعاده  
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وقيمه الفنية تتويجًا لألصالة العربية والتي ال تدع مجاًال للشك  
فأعتبر مظهرًا للعبقرية عند العرب ومقياسًا  في أصالته وعراقته،  

 ). 26م،  2007مصلح السراني  (للجمال المطلق  
إن للخط العربي في الفن اإلسالمي مميزات تميزه عن غيره من  

ألنه   ذلك  كما  "الخطوط  متكامًال،  فنيًا  إتجاهًا  حقق  بأنه  يتميز 
ذاته   في  فيحمل  التشكيلي،  والفن  الجمال  قيم  بإظهار  حظي 

تشكيلية وجمالية رفيعة، وله طبيعة تجريدية خالصة تمكنه  قيمًا  
والتحوير، وقد ساعدت  التشكيل  حرية  إلى  إضافة  اإلختزال،  من 
مميزاته وخصائصه المتمثلة في شدة حيويتها وطواعيتها ليد  
وألوانه،   صورة  في  مطلقة  بابتكاريه  التفتن  على  الفنان  وفكر 

والت البصرية  الفنون  بذلك كغيرة من  شكيلية يستقيم مع  فهو 
اإلبتكارية المتشعبة، فالمتبع ألساليب الخط العربي، يجد أنها في 
تشعب مستمر فأثمرت عن بدائع خطية متميزة وجميعها تحمل  

اإلبتكارية   م،  1990ادهام حنش  (قيم جمالية على قدر كبير من 
أنعكس  )35ص الثقافات  الحضارة اإلسالمية وتنوع  إزدهار  ، ومع 

اإلسالمية فأزداد الوعي الجمالي واغتنى وتنوع،   على الجماليات
وكان البد للحرف العربي أن يواكب هذا التطور فظهرت عدة أنواع  

الخطوط مثل    . من  وزوايا  الهندسية  بالخطوط  أمتاز  فبعضها 
الكوفي، أو الجمال الرصين كالثلث أو السهولة كالنسخ والرقعي  

المبد الفني  الشكل  أو  كالديواني  الليونة  ديواني أو  كالجلي  ع 
 . والطغراء وهكذا بالنسبة لباقي الخطوط

بعنوان دراسة  الفن    : وفي  في  تشكيلي  كعنصر  العربي  الخط 
تستعرض الدراسة ثراء القيم    )م1994أحمد األبحر  (العربي المعاصر  

القديمة،  نشأته  كيفية  عرض  خالل  من  العربي،  للخط  التراثية 
، كما تناولت أهمية تأثير  ودوافع تطويره بقواعده وأصوله الثابتة

المستخدمة   أنماطه  العربي، من خالل عرض  للخط  الفنية  القيم 
والمعروفة، وما لكل نوع من سمات جمالية وفنية وتشكيلية، كما  
في   العربي  الخط  إستلهام  ظاهرة  دراسة  إلى  البحث  يعرض 
الحرف   لمقومات  تحليل  وأستعرض  المعاصرة  الفنية  األعمال 

يستفاد من الدراسة    . في مجال الفن التشكيلي  العربي وفعالياته
في التعرف على الخصائص الفنية والبنائية ألنواع الخط العربي،  
الفن   مجال  في  وفعالياته  العربي  الحرف  مقومات  تحليل 

 . التشكيلي
بعنوان دراسة  وفي  كمفرد   : وكما  العربي  الحرف  استخدام 
وم الدراسة  تق  )ه1414حمد الحربي  ( تشكيلي في التعبير اللوني  

على دراسة الحروف العربية من الجانب التشكيلي وما ينشأ عنها  
من عالقات فنية، ودالالت تعبيرية، وذلك من خالل الرؤية التاريخية  

حلوًال  تتضمن  تشكيلية  فنية  منجزات  بتناول  المسلم،  للفنان 
ذلك   اإلسالمية، ومن خالل فهم  الثقافة  بروح  مرتبطة  صياغية 

اإل يمكن  التشكيل  الجانب  في  إستغراقًا  أكثر  أبعاد  إلى  نطالق 
الفني، بهدف التعرف على صيغ وأساليب أداء مبتكرة ترمي إلى  

وترتبط هذه الدراسة بموضوع    . إمكانات الحرف العربي التشكيلية
الفنية،   وامكاناته  العربي  الحرف  دراسة  حيث  الحالي من  البحث 

حرف العربي، ومن  واألساليب والمعالجات التشكيلية المعاصرة لل
الممارسات  عليها  تقوم  التي  التصميمية  األسس  دراسة 

 . التشكيلية، واتجاهات التشكيل بالحرف العربي
بعنوان دراسة  الخط    : وفي  في  فنية  كخاصية  التحوير  قابلية 

الزخرفية   التصميمات  إلثراء    ) م2003حسن طه  (العربي وكمدخل 
إلى دراسة وتحليل   الدراسة  التحوير  تهدف هذه  خاصية قابلية 

الخطية  التشكيالت  من  مجموعة  صورة  في  العربي  الخط  في 
المحورة، وذلك إلستخالص األسس الفنية والنظم البنائية التي  
تشكيلية   مقومات  من  تتضمنه  وما  الخاصية،  تلك  عليها  قامت 
وجمالية، وأساليب فنية للخط العربي تؤكد هذه األسس والنظم،  

صياغات   تحقيق  من  بهدف  تتضمنه  وما  محورة  خطية  تشكليه 
العربي   للخط  فنية  وأساليب  وجمالية  تشكيلية  مقومات 

الزخرفية التصميمات  مجال  إثراء  في  منها  كما    . واإلستفادة 
العربية الخطوط  أنواع  الكالسيكية   : تناولت  التقليدية  الخطوط 

الحرة   تميز  )الحديثة(والخطوط  الخطوط والتي  ، وخصائص هذه 
الفنان في أن كل نوع من ح التشكيلية، مما ساعد  يث صفاتها 

يبتكر أشكاًال زخرفية خطية تصويرية جديدة، حيث صنفت الدراسة  
مختارات الخطوط العربية الزخرفية التصويرية، وقسمت من حيث 

أشكال إلى  جماد، (  : الشكل  نباتية،  طيور،  حيوانية،  آدمية، 
الي من حيث  وترتبط هذه الدراسة بموضوع البحث الح  ). معمارية

العربي ومقوماته   للحرف  البنائية  الفني والنظم  التكوين  إدراك 
بين   الجمالية  والعالقات  التراكيب  على  والتعرف  التشكيلية 
كشف  إلى  باإلضافة  عام،  بشكل  العربي  الخط  وأجزاء  مفردات 
أنماط العالقة بين المقومات التشكيلية للحروف العربية واألسس 

ال للتصميمات  الجانب  البنائية  في  الدارسة  يفيد  مما  زخرفية، 
 . التجريبي من البحث

العربي دالالت جمالية وتشكيلية،   للحرف  الدارسة أن  لذلك ترى 
ولم تقتصر وظيفة الكتاب من الناحية الفنية على جمال الحرف  
تصويرية   مهمة  ذا  كان  نفسها  النصوص  إختيار  ان  بل  وحده، 

والمشغوالت، وكثيرًا ما  وجمالية وخاصة في الكتابة على األبنية 
نجد على القطع الخزفية والبرونزية أمثاًال وأدعية تعبر عن الغرض  
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اإلجتماعي للقطعة، إضافة إلى هذا هناك مجال معنوي للحرف  
العربي، فاللوحات الحروفية تعتمد على كيفية صياغة المفردات  

ت  الحروفية وفق اإلنشاء العام للوحة، والخيارات اللونية والحسابا
الدقيقة، وغير ذلك مما يعكس في النهاية قدرات الخطاط الفنية  
ومؤهالته اإلبداعية في تشكيل لوحة خطية تعبر عن اإلمكانات  
العربي،  الخط  أنواع  مختلف  في  العربي  للحرف  الالمحدودة 
وتجديدًا في جمال الجمالية والمرونة واالنسيابية، وهذا يعطيها  

ظيم الحروف التي تشكل البنية  عالقات موسيقية متناغمة في تن
  . الخطية الكلية في هيئة بنائية متميزة

كما وإن الفنون الزخرفية تعتبر من بدائع الفن اإلسالمي والتي  
الخزف   وفنون  كالنسيج،  المواضع،  من  العديد  في  استخدمت 
وفي  المعادن،  صناعة  وفي  الخشبي،  األثاث  وصناعة  والفخار 

ال يكاد يخلو   "   : حيث يذكر أنه   ..... السجاد، وفي الحفر على الخشب
أثر من اآلثار اإلسالمية من زخرفة أو نقش تزيني، فقد كانت من  
يكرهون  كانوا  المسلمين  الفنانين  ألن  اإلسالمي،  العمل  لوازم 
الفراغ ويرغبون في تغطية السطوح والمساحات بالزخارف، وقد  

أ العربية  الكتابة  من  زخرفتهم  عناصر  المسلمون  من  اقتبس  و 
شوقي شعت  (الخطوط الهندسية أو من عناصر نباتية وحيوانية  

وإن األسس اإلنشائية للعناصر الزخرفية اإلسالمية    ). 92م،  2000
الظاهري   المحتوى  لتحليل  المسلم  الفنان  محاوالت  عن  ناجمة 
صياغتها   إعادة  ثم  برؤيتها  وذلك  حوله،  من  الطبيعية  للحياة 

تلف من فنان آلخر، والناتج عن  بأسلوب الفنان الخاص، والذي يخ
الذات والكون من حوله،  إلى تأمل  الداعية  الفنان بعقيدته  تبع 
وتعتبر الزخرفة من أهم الوسائل الجمالية في الفنون اإلسالمية،  

اتجه الفنان المسلم إلى هذا    "والذي أحتل الصدارة، ويذكر أنه  
الخط دائرة  عن  البعد  حيث  بغيته من  فيه  ألنه وجد  ر في  الفن 

فهو بعيد عن التشخيص بطبيعته، وإستطاع    . المنهج اإلسالمي
الفنان المسلم بخياله الخصب أن يحقق األمر اآلخر وهو البعد عن  
محاكاة الطبيعة، وبهذا كان هذا الفن مالئمًا للمواصفات التي  

 ). www.ar.wikipedia.org(يحددها المنهج اإلسالمي  
وقد أظهر العمل الزخرفي في الفن اإلسالمي قابليته اإلبداعية  
في تصاميمه وأشكاله، وتنوع تكويناته ذات السمة التزيينية من  
خالل ما طرأت عليها من متغيرات فنية تمثلت باألصالة والجمال، 
وأسلوب   المجردة،  الزخرفية  للتكوينات  إبتكارية  نتاجات  وأظهرت 

خرفي من حيث التقسيم المساحي المتناهي الدقة، إنشائها الز 
مع  ضمنًا  الموظفة  تكراراتها  وتنوع  متعددة  بزخارف  وإشغالها 
التصميم كما ومثلت التنوعات اللونية دورًا بارزًا في إضفاء الوحدة  

ومن هنا نالحظ أن    . والتنوع العام في العمل التصميمي الزخرفي
وعناصرها الفنية، كانت تستند    الزخرفة العربية اإلسالمية بأنواعها

إلى مقومات فكرية ترتبط بكل ما هو كلي ومطلق عبر إطالقها  
للزمان من خالل تشكيالتها المتنوعة سواء أكانت ذات تكوينات  
إلى تطوير  المسلم  الفنان  أذ عمد  نباتية،  أم  آدمية أم حيوانية 

ها  هذه الزخارف لتحقيق غاياته الفنية عن طريق إبعادها عن صورت
فيها   حشد  التي  الموضوعات  من  الكثير  منها  مكونًا  المرئية 

 . إمكانياته الفكرية والروحية إلبداع وحدة فنية متكاملة
بعنوان دراسة  للزخرفة    : وفي  والجمالية  الوظيفية  الصياغة 

الفنية   التربية  في  التصميم  إلثراء  كمدخل  عبد هللا  (اإلسالمية 
ن الصياغات الوظيفية  والتي تهدف للكشف ع    )م 2003الجابري  

الزخرفية   التصميمات  مجال  إلثراء  اإلسالمية  للزخارف  والجمالية 
ويتبع الباحث المنهج التحليلي للتعرف على   . في التربية الفنية

صياغة   في  المسلم  الفنان  اتبعها  التي  واألساليب  الصياغات 
الفنانين   أعمال  من  نماذج  تحليل  في  وكذلك  الزخرفية،  عناصره 

في  المعاصري وانعكست  اإلسالمية  بالزخارف  تأثروا  الذين  ن 
أعمالهم، كما وأتبع المنهج التجريبي إلستخالص صياغات جديدة  
من خالل إستخدام العديد من الخامات المتنوعة لعمل مجموعة  
ما   على  ذلك  في  مستندًا  اإلسالمية،  الزخرفية  التصميمات  من 

ية والوظيفية  استخلصه من دراسته للصياغات التشكيلية والجمال
كما ومن    . التي أتبعها الفنان المسلم في صياغة عناصره الزخرفية

خالل المنهج الوصفي قام الباحث بوصف ما أستخلصه من صياغات 
بخامات  اإلسالمية  الزخرفية  التصميمات  من  لمجموعة  جديدة 
إستخدموا   معاصرين  فنانين  ألعمال  ووصف  معاصرة،  ووسائل 

مختلفة وتقنيات  البحث  و  . خامات  بموضوع  الدراسة  هذه  ترتبط 
عصوره   عبر  بالدراسة  اإلسالمي  الفن  تناول  حيث  من  الحالي 
المختلفة، وبشكل خاص سمات الزخرفة اإلسالمية، والقيم الفنية  
الفلسفي   والبعد  والنباتية،  الهندسية  الزخارف  في  والجمالية 

 . للزخرفة اإلسالمية، وكذلك الجانب التحليلي للزخارف
وفي   بعنوانكما  لتصميم    : دراسة  كمصدر  اإلسالمية  الزخارف 

والذي يهدف إلى    )م2008رحاب أبو راس  (وحدات أثاث معاصرة  
طراز  إيجاد  لمحاولة  اإلسالمي  الفن  وحاضر  ماضي  بين  الربط 
إسالمي معاصر في تصميم األثاث، والكشف عن القيمة الفنية  

وفيه تلقي   . للزخارف اإلسالمية لتكون مصدرًا لتصميم أثاث معاصر
واألثاث   الزخرفة  وطرز  اإلسالمية  الزخارف  على  الضوء  الدارسة 
اإلسالمية، إضافة إلى نبذه عن التصميم الداخلي وتصميم األثاث  

كما وتعرض دراسة   . بشكل عام وأثاث غرفة المعيشة بشكل خاص

http://www.ar.wikipedia.org/
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المختلفة   اإلسالمية  العصور  في  الزخارف  من  لمختارات  تحليلية 
عض الزخارف الموجودة في سوق األثاث  وتوصيف لنماذج من ب

كما وتضمنت الدراسة البرامج التي استخدمتها الدارسة    . بالرياض
عرض   ثم  البرامج،  تلك  مميزات  وأبرز  العملية  التطبيقات  في 

وترتبط هذه الدراسة    . للتطبيقات العملية التي قامت بتنفيذها
اإلسالمية   الزخارف  تناول  حيث  من  الحالي  البحث  بموضوع 

عناصرها  و ودراسة  لها،  العامة  بالسمات  -النباتية(التعريف 

الطراز  )الكتابية-الهندسية-الحيوانية تناول  من  ويستفاد  كما   ،
اإلسالمي في األثاث والمشغوالت اليدوية في الفن اإلسالمي 
العصور   أهم  من  إسالمية  لزخارف  التحليل  ومن  عصوره،  عبر 

 . اإلسالمية
بعنوان دراسة  ا   : وفي  منها في الزخارف  واإلستفادة  إلسالمية 

، تناولت دراسة  )م2000داليا الشرقاوي  (تطبيقات زخرفية معاصرة  
خالل   من  وذلك  اإلسالمية،  وللزخارف  اإلسالمي،  للفن  تحليلية 
نماذج تحليلية متنوعة لعصور إسالمية مختلفة، وتناولت التصوير  
  الجداري في الفن اإلسالمي والخامات المستخدمة كالفسيفساء

النوع  التي تواجد فيها هذا  المنشآت  المائية، ونوعية  واأللوان 
التشكيلية   القيم  بإستنتاج  الدارسة  وقامت  كما  الفن،  من 
المختلفة الموجودة في الفن اإلسالمي، وكيفية معالجتها داخل  
واإليقاع  والمنظور  واللون  كالخط  اإلسالمية  األعمال  جميع 

الزخرفة والتص   . ميم في األعمال اإلسالميةوالتنوع، كما تناولت 
التواصل   عن  سريعة  تاريخية  نظرة  على  الدراسة  وشملت  كما 
الفني بين المسلمين والغرب عبر القرون، ثم ذكر ألهم الفنانين  

وكذلك تأثير الفن اإلسالمي على   . الذين درسوا الشرق وتأثروا به
والسريالية   الوحشية  كالمدرسة  الحديث،  الفن  إتجاهات 

وما   والتكعيبية األوروبيين  الفنانين  بعض  وتناولت  والتجريدية، 
الفنية   القيمة  توضيح  مع  اإلسالمي،  الفن  من  استفادوا 

اإلسالمي الفن  من  بموضوع    . المستمدة  الدراسة  هذه  وترتبط 
وصفية   بدراسة  اإلسالمي  الفن  تناول  حيث  من  الحالي  البحث 

اإلسالمي   الفن  وعناصر  و(تحليلية،  والهندسية  اآلدمية  النباتية 
والكتابية في )والحيوانية  التشكيلية  القيم  دراسة  حيث  ومن   ،

 . الفن اإلسالمي
العصر   بثقافة  الفنية  للمشغوالت  التصميمي  الفكر  تأثر  وقد 
البنائية   مثل  الحديثة  الفنية  واإلتجاهات  المدارس  وبالعديد من 
والتعبيرية، والتعبيرية التجريدية ولما تحمله من رؤي وفلسفات،  

بشكل    ولذا األفكار  صياغة  إلعادة  كمدخل  التجريب  ضرورة  نرى 
إبتكاري يتناسب مع روح العصر، ولذا كان لمصطلح البنائيات أثاره  

المتباينة على العديد من الفنانين وهذا المصطلح المتعارف عليه  
بين العديد من الفنانين ويقصد به بناء التصميم ذو وظيفة محددة  

اختي  - يتم  مناسبة  وإن  بخامات  التصميم  أهداف  لتحقيق  ارها 
تعددت ما بين خامات طبيعية وصناعية، ومن فناني هذا اإلتجاه، 

، وهي مدرسة فنية حديثة اهتمت بالشكل  )بيفرز  -جابو    -روشنكو  (
عالية وعالقات فنية من خالل   النهائي واعتمدت على جماليات 
ا  النسب الرياضية، واألسلوب التركيبي، وقد ألفت بين مفهومه 

للخامات   الالمحدود  استخدامها  وبين  الهندسي  التجريد  عن 
 ). 18-10م،۲۰۱۷مني يعقوب صالح عيادة،  (الصناعية المستحدثة  

أن كل عمل فني البد أن يتميز بوحدة  "ويرى محمود البسيوني  
وبدون هذه الوحدة يظهر   تربط بين أجزائه المختلفة وتوحد بينها،
ة أنها إنبثاق لمجموعة من هذا العمل مفكك، واألصل في الوحد

العوامل المختلفة، تظهر في سياق منتظم متآلف تخضع معه  
من   نابعة  تكون  التفاصيل  أن  رغم  معين،  لمنهج  التفاصيل  كل 
مصادر مختلفة من الطبيعة أو من التراث، إال أن هذه المصادر رغم 
متناقضاتها   وتحل  بعضها  في  تذوب  أن  البد  وتباينها  تعددها 

الب جديد هو الوحدة التي تؤلف بينها وتجعلها  وتظهر في ق
ولذا ترى            ). 18م،1994محمود البسيوني،  (في صيغة مقبولة  

الدارسة أهمية العمليات التشكيلية كأحد المداخل التي تساعد  
الفنان على تقديم الحلول الجمالية وخاصة إذا تناولتها من منظور 

ومد يحتويه من قيم  بما  اخل تصميمية جديدة،  الفن اإلسالمي 
وأيضًا من أهم المفاهيم التي أدت إلى تطور المشغوالت الفنية  

عامة،  الفنية   بصفة  األشغال  في  المداخل  في  "وهذه  تعني 
المقام األول تآلف وإنسجام مجموعة متعددة من الخامات قد ال  
العمل   تجتمع في  الطبيعية، وعندما  البيئة  تجتمع في مدركات 

لتحقي تكون  للفنان  الفني  بالنسبة  قيمة  له  فني  غرض  ق 
والتعبيرية   التشكيلية  اإلمكانات  مراعاة  مع  وذلك  والمتذوق، 
للخامات، حتى يمكن تحقيق التآلف بينهما، وهو من أهم سمات 

  ). 5م،  2016نجالء الهجان،  (المشغولة الفنية الجيدة  
ولذا ترى الدارسة إن العمل الفني يتكون من مجموعة من األجزاء، 

الفنان  وه وأسلوب  فكر  بين  التفاعل  عملية  نتاج  بمثابة  ي 
المادي   الخاص ومداخلة  )الخامة(والوسيط  أسلوبه  ، فلكل فنان 

التي يتناولها في بناء أعماله والفنان عندما يكون محكوم بصيغة  
فنية تعتمد على التعبير عن المعاني الفنية المتعددة في عمله  

لف في طبيعتها وتتباين في  الفني بالعناصر، وهذه العناصر تخت
الصياغية   بنيته  أثناء  العناصر  هذه  بين  يزاوج  أنه  كما  تركيبها، 
الفنية ليحقق الكثير من العالقات الجمالية بينها، حيث يرتب هذه  
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العناصر في العمل على نحو من شأنه مضاعفة سحرها وحيويتها  
لهذه  تحقيقه  وعند  وتعميقها،  اإلنفعالية  اإلرتباطات    وتقوية 
العالقات الجمالية بين العناصر يحاول التعبير عن المعاني المتنوعة  
التي يرغب في التعبير عنها، ورغم إختالف طبيعة هذه العناصر  
وتباين تركيبها وبنائها فإن التوليف بينها يعد بمثابة ترجمة بلغة  
الفن ومفرداته التي تعكس التكامل الموجود بين كل المتناقضات  

 . في الكون
رت النظرة الجمالية في ظل الدين اإلسالمي، واتسمت بمثالية تغي

بالله   لإليمان  الفلسفية  النظرة  وتعمقت  الدين  من  مستمدة 
الواحد المطلق، والنظر إلى هللا نظرة أساسها التصوف والتجريد  
والوحدانية المطلقة، حيث رأى الفنان المسلم المطلق من منظور  

الصياغات والف بين  نظام  عقالني، فجمع  به في  المحيطة  راغات 
الروح  من  كل  ألهمية  المسلم  الفنان  إدراك  يعكس  متعادل 
الطيور والحيوانات   المسلم عناصر  الفنان  والمادة، وقد استخدم 
في صياغات مركبة خرافية ال نظير لها في الطبيعة، وأستطاع أن  
يصل إلى نوع من التراكب الذي تميز به الفن اإلسالمي، حيث جعل  

نباتية    أطراف وأوراق  تفريعات  شكل  على  والطيور  الحيوانات 
محورة من خالل المزاوجة بينها، كما أستطاع الفنان المسلم أن  
يمزج بين العناصر التشكيلية كالخط والمساحة والملمس واللون  
بالفن   الخاص  اإليقاع  من  نوعًا  بذلك  ويحقق  والنور  والظل 

الفن العمل  ترابط  أبدع    . ياإلسالمي يعمل على وحدة  أنه  حيث 
بتشكيلها   وقام  الكتابية  الزخارف  صياغة  في  المسلم  الفنان 
وظيفية  نفعية  منتجات  تقديم  بهدف  مبتكر،  جمالي  بأسلوب 
مستخدمًا   معظمها  عالج  والتي  الحياتية،  االستخدامات  متنوعة 
والخط، معتمدًا  المساحة  على  تقوم  التي  الهندسية  الصياغات 

ة بصياغاتها التصميمية والعناصر الزخرفية  المزج بين الكتابة العربي
في   كما  الفنية،  مشغوالته  في  المحورة  والهندسية  النباتية 

 . لمشغوالت فنية معدنية من الفن اإلسالمي  )3(،  )2(،  )1(األشكال  
 
 
 
 
 
 

                                  ) 3(شكل                    )2(شكل                          ) 1(شكل    
مشغوالت معدنية اعتمدت على المزاوجة بين الحروفيات  

 )www.islamicart.museumwnf.org(  العربية والزخارف اإلسالمية 

أنه   الفنان  أدرك  الحرف  فقد  بين  تربط  تشكيلية  عالقة  ثمة 
منهما    بحيث  والزخرفة، فكل  الفنين،  هذين  بين  الفصل  يصعب 

ويذكر أنه   ، حيان كثيرةأيكمل اآلخر، أي ينعدم الفاصل بينهما في  
اإل" يكون  لتكوين حين  محورًا  وظيفتهما  بين  الموضوعي  لتحام 

ساس عقلي ال تكون بهجة العين فيه هي المبتغى أقائم على  
ليهما إ ليست الحاجة الفنية كذلك، بل المتعة الروحية مضافة  و

الراوي(  معاً  وهذه ميزة تضيف قيمًا جمالية  ،  )7م،  1980،  نوري 
  للزخارف اإلسالمية،وهي مالزمة الحرف العربي  للفن اإلسالمي،  

الذي ال يقل  الخاص  لها شكلها   أصبحن الكلمة المخططة  أحتى  
ت أي شكل  دور  عن  التشكيلي  ودوره  اللوحة،  حيانًا  أ جريدي في 

التشكيل في  شيء  كل  هو  الحرف  ذلك  . يكون  النماذج   مثال 
الخطالقرآنية   بين  المزاوجة  خاص  والثلث    الكوفي  وبشكل 

 ). 5(،  )4(كما في شكل    . والزخارف اإلسالمية

 ) 5(شكل                            ) 4(شكل                     
محسن  (والثلث والزخارف اإلسالمية  المزاوجة بين الخط الكوفي  
 ) 266-110م،  2002فتوني،  

وفي   بعنوانكما  العضوية    : دراسة  األشكال  بين  المزاوجة 
إضاءة   لوحدة  مستحدثة  فنية  صياغات  لتحقيق  والهندسية 

،  )م2018محمد عيسى محمد ( معدنية قائمة على مرونة التكوين
األشكال  إلى الوصول لطرق وأساليب التآلف بين  والتي هدفت  

بالدراسة والوصف والتحليل، وإستخدامها   العضوية والهندسية 
إلستحداث وحدة إضاءة معدنية، وتنمية الفكر التصميمي المرن  
المبني على تعدد أجزاء المشغولة مما يتيح إعادة تشكيلها أو 
جماليًا   منها  واإلستفادة  تكوين  من  أكثر  في  أوضاعها  تغيير 

إلى البحث  ويهدف  القدرة    ووظيفيًا،  تنمية  في  المساهمة 
ويتناول البحث بالدراسة األشكال    . اإلبتكارية لطالب التربية الفنية

األعمال   لبعض  ودراسة  بينهما،  والتآلف  والهندسية  العضوية 
الفنية اإلسالمية التي اعتمدت على المزج بين األشكال العضوية  

وع  والهندسية، ووحدة اإلضاءة المعدنية من حيث المفهوم والن
واألهمية، والخامات واألساليب التشكيلية المعدنية المستحدثة  
وأساليب   التكوين  ومفهوم  المعدنية،  اإلضاءة  وحدة  لبناء 
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وتستفيد الدارسة من هذه الدراسة في تناول مفهوم    . تحقيقها
العناصر الفنية وأبعادها التشكيلة بين العضوي والهندسي في 

المضم حيث  من  وذلك  اإلسالمي،  والفلسفي الفن  الفكري  ون 
إستخالص   من  ويستفاد  كما  األعمال،  لبعض  وتحليل  ووصف 
والهندسي في  العضوي  الشكلين  بين  الدمج  وأساليب  مداخل 

 . الفن اإلسالمي

دراسة   وهدفت  العضوية    : بعنوانكما  العناصر  بين  المزاوجة 
طباعة   في  مستحدثة  تصميمات  عمل  وإمكانية  والهندسية 

إلى الوصول لطرق وأساليب    )م2006عي  محمد الشاف(  المنسوجات
التجريب بين األشكال العضوية والهندسية لالستفادة منها في  

ويتناول    . عمل تصميمات مستحدثة في مجال طباعة المنسوجات
البحث الجذور التاريخية لتوظيف العناصر العضوية والهندسية في  

التصوير   العضو وفن  للعناصر  العالقات اإلنشائية  ية  مفهوم دور 
والهندسية من الطبيعة والتراث والموسيقى واإلتجاهات الفنية  

ويتناول التجريب بين العناصر    . المعاصرة ومن التجريب في الفن
العالقات   ودور  الواحد  الفني  العمل  في  والهندسية  العضوية 
الجمالية بينهم، وتحليل لمختارات من األعمال الفنية المعاصرة،  

وطرق التوليف بين الشاشة الحرارية    أساليب الطباعة المختلفةو
ويستفاد من الدراسة في تناول البحث مفهوم   . والرسم المباشر

دور العالقات اإلنشائية للعناصر العضوية والهندسية، كما ومن 
العالقات وتناول العناصر العضوية والهندسية في العمل الفني  

الفني األعمال  من  لمختارات  تحليل  ومن  بينهم،  ة  الجمالية 
 . المعاصرة 

األبعاد الجمالية للمزاوجة الشكلية في بعض   : دراسة بعنوانوفي  
فنية   الحديث كمدخل إلستحداث مشغوالت  العصر  فناني  أعمال 

إلى دراسة  هدفت    ) م2016نجالء الهجان  (  في ضوء نظرية التحديث
الصياغات   عليها  قامت  التي  والهندسية  الفنية  األسس 

النباتية للمفردات  نتائج    التشكيلية  من  واالستفادة  الورقية، 
الزخرفية   الوحدة  على  للتجريب  كمداخل  واستثمارها  الدراسات 

وترتبط     . وطرق توزيعها بصورة تكرارية في مجال اللوحة الزخرفية
النباتية   الزخارف  دراسة  حيث  من  الراهن  بالبحث  الدراسة  هذه 
األسس  ودراسة  العصور،  عبر  الورقية  النباتية  المفردة   وتطور 
التوريقات   صياغة  في  المسلم  الفنان  اتبعها  التي  الهندسية 
النباتية، وتحليل الصياغات التشكيلية لمختارات نباتية ورقية من  
التشكيلية   الصياغات  دراسة  من  ويستفاد  كما  اإلسالمي،  الفن 
للمفردة النباتية الورقية، واألسس التشكيلية المتبعة في صياغة  

اإلسال النباتية  المفردات  التوريقات  بين  القائمة  والعالقات  مية، 
النباتية في    . الورقية  الدراسة  من هذه  الدارسة  وتستفيد  كما 

تحليل   ناحية  من  سواء  الحالي  للبحث  جديدة  آفاق  تفتح  أنها 
الزخارف اإلسالمية والتعرف على نظمها البنائية الهندسية وإبراز  

المخ التوظيف  صور  إلى  باإلضافة  بها،  الجمالية  تلفة  القيم 
 . للزخارف اإلسالمية في إنتاج األعمال الفنية

ترى الباحثة أن مجال األشغال الفنية يحتاج إلى الكثير من ولذلك  
مصادر  كأحد  التراث  من  المستمدة  المستحدثة  الفنية  الرؤي 
للمشغولة   والتقني  الشكلي  التطور  لتحقيق  والرؤية  المعرفة 

المعاأالفنية، كما وترى   إدراك أهم  ببنائيات نه يجب  الخاصة  يير 
مثل الفنية  المعلقات  األساليب    : تصميم  المستخدمة،  الخامات 

، تحقيق الوظيفة،  )التقنيات والطرق األدائية المتنوعة(التشكيلية  
المداخل   التجريب أحد أهم  التصميم، كما ويعتبر  بنائية  جماليات 
جماليات   عن  والتعبير  أفكاره  تحقيق  على  الفنان  تساعد  التي 

الشكلالخام بناء  بوحدة  وعالقتها  خالل   . ة  من  التجريب  ويتم 
توظيف الحلول التشكيلية كمداخل تجريدية في تنفيذ المشغولة  

 : الفنية التي تعتمد على

 . األسس االنشائية لبناء الزخارف والحروف في تنفيذ المشغولة -
الزخارف   - بين  المزاوجة  عليها  قامت  التي  التشكيلية  األسس 

 . اإلسالمية والحروف العربية
والحروف   - اإلسالمية  الزخارف  بين  المزاوجة  بكيفية  االهتمام 

 ). الشكل، اللون، الخامة(  : العربية من حيث
للمعلقات   معاصرة  لبنائيات  مقترحة  مداخل  تقديم  يلي  وفيما 

 : الفنية قائمة على الحروفيات العربية والزخارف اإلسالمية
خالل العناصر المتشابهة والمتعارضة  التجريب من   : المدخل األول 
 : أو المتضادة 

الفنية   للمعلقات  مبتكرة  حلول  على  األول  المدخل  يعتمد  حيث 
خالل   من  العربية  والحروف  اإلسالمية  الزخارف  على  معتمد 
ومتعارضة  متشابهة  عناصر  وإضافة  الطبيعية  الجلود  إستخدام 

وإضاف  الشكل  عناصر  تسجيم  دور  في  الخامة  لعبت  ة  وكذلك 
 . األلوان على الجلد جسد روح فني وجمالي للمعلقة
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 : التجريب ما بين التسطيح والتجسيم  : المدخل الثاني 
الزخارف   التسطيح والتجسيم من خالل  المدخل على  اعتمد هنا 
الشكلي  التطور  تحقيق  ليمكن  العربية  والحروف  اإلسالمية 

أنماط فنية ولخلق  والتقني للمشغولة الفنية إليجاد واستحداث  
نتاج فني له طابع جديد هو مزيج بين األصالة والمعاصرة ومن  
خالله لعبت المعلقة الفنية دور هام في الجلود الطبيعية وعمل  
وتسجيمًا   ومختلفة  مناسبة  مساحات  لتعطي  للخامة  تفريغ 
للزخرفة والمزاوجة بينها وبين الحروف العربية لتثري القيم الفنية  

 . شغولة الفنيةوالتقنية للم

 

 
 
 
 

 
 : التجريب من خالل تعدد زوايا الرؤية   : الثالث المدخل  

اعتمد هذا المدخل على استلهام األشكال الزخرفية في تحوير  
الحروف والكلمات بحيث تصبح وحدات زخرفية كتابية وتلعب هذه  
الصفة دورًا هامًا في اإليقاع الفني فيعطي تكوين فني جميل  

القارئ المعنى الجمالي ، وعليه يتم السعي إلى استثمار يجد فيه  
القدرة الحركية للحروف العربية النتاج بنائية معاصرة للمشغوالت 
الجلود   من  تصميم  عمل  تم  حيث  زوايا  عدة  تعدد  من  الفنية 
الفنية   للمعلقة  جمالي  روح  إلضافة  الملونة  والجلود  الطبيعية 

التصميم  واستلهم  فنية  مكمالت  متعددة    واضافة  زوايا  على 
   . والتفريغ اضفى حس فني جمالي للحروف العربية  

 
 
 
 
 
 

الرابع  عن طريق    : المدخل  الشكل  أوضاع  تغير  التجريب من خالل 
 : التراكب والتكرار والتكثيف لعناصر التشكيل 

محدد   غير  لشكل  التصميم  في  بالحرية  الفنية  المعلقة  اتسمت 
بهدف إيجاد أسلوب تصميمي معاصر لتنفيذ بخامة الجلد الملون  

وتقنيات والمكمالت الفنية المضافة لمشغوالت حيث تعتمد على  
العناصر   شكل  أوضاع  وتغيير  أقمشة  وبقايا  قصاصات  استخدام 

الت وعملية  للعناصر  التراكب  من  المشغولة  المستمد  لتصل  كرار 
 الفنية إلى شكل جديد تثرى الفكر التصميمي اإلبداعي  

 
 
 
 
 
 
 

 : وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية
نوعه وسّجًال   .1 فريدًا من  نموذجًا  اإلسالمي  الفني  التراث  إن 

رموز من  ورمزًا  والحضاري،  الثقافي  األمة  عبقريتها،   إلبداع 
حافظًة   ُهويتها وذاكرًة  مقّومات  من  ومقّومًا  لقيمها، 

الثقافات   بين  بها  تتفّرد  التي  وخصوصيتها  الحضارية 
 . والحضارات

تشكيلية  .2 وخصائص  حركية  قدرة  العربية  للحروفيات  إن 
ولذلك أدركت   متميزة، وإمكانات بنائية وقيم جمالية متفردة، 

إكساب   في  العربي  للخط  الهام  الدور  المعاصرة  الفنون 
ني جماليات وقيم متنوعة، نظرًا النفتاحه ورمزيته  العمل الف 
 . ذات الطابع العربي اإلسالمي  المتناهية

في الفن   )النباتية والهندسسية(أخذت الزخارف اإلسالمية   .3
اإلسالمي أهمية خاصة، وإبداع تكوينات مبتكرة، استخدمت  
على نطاق واسع في فن العمارة اإلسالمية والمشغوالت 

المختلفة، وإتخذت أشكاًال وتراكيبًا فلسفية الفنية التطبيقية  
متعددة، واعتمدت في تكوينها على نقاط وخطوط وأشكال  
متداخلة ومتشابكة فيما بينها للحصول على تكوينات زخرفة  

 . بديعة
بين   .4 الفنية  المزاوجة  عملية  استخدم  المسلم  الفنان  إن 

والزخارف اإلسالمية في معالجة أسطح   العربية  الحروفيات 
مثلالع المعدنية،  المشغوالت  من  -الشمعدانات(  : ديد 

تقنيات   )الطاسات-الصناديق-األباريق ومستخدمًا  وغيرها، 
 . متعددة ومعالجات تصميمية متنوعة

مالزمة الحروفيات العربية للزخارف اإلسالمية في العديد من   .5
المواضع في الفن االسالمي، وأصبح الكلمة شكلها الخاص  
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الذي ال يقل دوره التشكيلي عن دور أي شكل تجريدي في 
 . العمل الفني

أمكن التوصل لمداخل جديدة لبنائيات معاصرة بمعلقات فنية  .6
 . خارف اإلسالميةقائمة على الحروفيات العربية والز

 : مصادر البحث 
   : الكتب العربية   : أوالً 

النظم اإليقاعية في جماليات الفن    )م2012(أحمد عبد الكريم   .1
خاصة   طبعة  اإلعالمي،  واإلنتاج  للنشر  أطلس  اإلسالمي، 

 . بمكتبة األسرة، القاهرة
حنش   .2 محمد  النقد    )م1990(ادهام  واشكالية  العربي  الخط 

 . العراق، مطبعة التعليم العالي،  1، طالفني
، األوائل  1، طفلسطين أرض الحضارات  )م2000(شوقي شعت   .3

 . للنشر والتوزيع، دمشق
دراسات نظرية في الفن العربي،    )م۱۹۷۹(عفيف البهنسي   .4

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر
فتوني   .5 والزخرفة    )م2002(محسن  العربي  الخط  موسوعة 

 . عات للنشر والتوزيع، شركة المطبو اإلسالمية
البسيوني   .6 علم    )م1994(محمود  دار  التشكيلي،  الفن  أسرار 

 . ، مصرالكتب
 : الرسائل العلمية  : ثانياً 

الخط العربي كعنصر تشكيلي في   )م 1994(أحمد محمد األبحر   .7
الفن العربي المعاصر، رسالة ماجستير، كلية التربية الفنون 

 . الجميل، جامعة حلوان، مصر
الصديق   .8 السمري  أيمن  الفلسفية    )م2001(علي  المفاهيم 

والفنية للحضارات القديمة وارتباطها بفنون ما بعد الحداثة  
كمدخل لالستلهام في التصوير رسالة دكتوراه، كلية التربية 

 . الفنية، جامعة حلوان، مصر
 

 : البحوث والمجالت العلمية  : ثالثاً 
طه   .9 حسن  فنية    )م2003(حسن  كخاصية  التحوير  في قابلة 

رسالة  الزخرفية،  التصميمات  إلثراء  وكمدخل  العربي  الخط 
 . ماجستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، مصر

الحربي   .10 محمد  مناور  العربي    )ه1414(حمد  الحرف  استخدام 
كمفرد تشكيلي في التعبير اللوني، رسالة ماجستير، كلية 
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