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 شكر وتقذير

 احلّد هلل اٌذُ اررضَ اْ ّىٌْ شىز اٌنبص شىزا ٌو

ًثعد... فال ّظعين ثعد اْ ًصٍذ اىل ىذه اٌنيبّخ اٌيت طبملب متنْزيب اال اْ اشىز اهلل عش 

وّب اشىز وً ِٓ عٍّين دزفب ًاطدٍ  ,ًجً اٌذُ ًفمين يف اجنبس ًامتبَ اٌدراطخ

يل ٔصذب اً ادٌين عٍَ شبردح ىنب اً ًاردح ىنبن اً لدَ يل خدِخ ِبدّخ اً ِعنٌّخ ممب اًصً حبثِ 

دمب اهنُ ٌىثريًْ اٌذّٓ ّظزذمٌْ ِين اٌشىز ًاٌثنبء الٔين رعٍّذ  ,عٍْو اىل ِب ىٌ

ًرٍمْذ ٔصبئخ ًىدّذ اىل ِعبرف ونذ اجيٍيب ًرٍمْذ ِظبعداد جٍٍْخ فبِٔ ارمدَ 

ثىً دزًف اٌشىز اىل وً ِٓ طبىُ يف أزبج ىذه اٌدراطخ املزٌاضعخ ًلدَ يل 

ًىذا اٌشىز ىٌ  ,ىذه اٌدراطخشْئب ّظريا فيٌ ّظزذك وبًِ االِزنبْ فيٌ جشءا ِٓ 

عزثٌْ حمجخ ًًفبء هلُ ًإلخالصيُ ًٌزعبًهنُ اٌجنبء ِعِ اٌذُ ىٌ ثال ددًد ًاخص 

 ثبٌذوز)أ. د. عٍْخ ٌّٔض ثجًْ( ملب لدِزو يل ِٓ عٌْ ِظزّز يف اشزافيب عٍَ حبثِ .

 ًّب رة ٌه احلّد وّب ّنجغِ جلالي ًجيه ًعظُْ طٍطبٔه
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 ثمهخص انبح

فصوؿ والذي تضمف الفصؿ االوؿ الذي تطرؽ اليو الباحث مف خالؿ مشكمة البحث اف  اربعةاشتمؿ البحث عمى 

الفف رافدا مف روافد العمـ والمعرفة بؿ وسيمة لمتعبير عف المشاعر االنسانية فضال عف تعبيره عف عادات وتقاليد 

ية لمفنوف تكشؼ اف الفف لغة عقائد الشعوب وىذا ما يبدوا جميا وواضحا في عقائد الشعوب كما اف الدراسة التاريخ

 انسانية تخاطب العقؿ والخياؿ والوجداف وىو بمثابة االنعكاس المادي لحضارات الشعوب ووعييا الفكري 

اما اىمية البحث فقد اكدت باف مقاس رقي االمـ وتطورىا يمكف اف يقرأ مف خالؿ فنونيا وازدىار تمؾ الفنوف 

فييا ويسيـ في نيوضيا وتقدميا فالفف بنموا كمما توفرت لو شروط النموا يرتبط بازدىار المجتمعات التي يترعرع 

 ليجسد صورة التراث الحضاري معبرا عف تفاصيميا شكال ومضمونا .

اما ىدؼ البحث فيو ييدؼ الى التعرؼ عمى دالالت الشكؿ في الفف االسالمي وانعكاسو عمى نتاجات قسـ 

 التربية الفنية.

 (8109-8108الحدود المكانية والزمانية  في كمية الفنوف الجميمة لسنة )اما حدود البحث فكانت 

 اما الفصؿ الثاني فقد تضمف الفف االسالمي ودراسات اشكاليا .

,  البحث اما الفصؿ الثالث فقد تضمف البحث واجراءاتو )مجتمع البحث , عينة البحث , اداة البحث , منيج 

 تحميؿ العينات(

 اما الفصؿ الرابع فقد تضمف النتائج واالستنتاجات والمقترحات والتوصيات .    
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األولانفصم   

 مشكهة انبحث

فضال عف تعبيره  اإلنسانيةيعد الفف رافدا مف روافد العمـ والمعرفة بؿ وسيمة لمتعبير عف شتى المشاعر        
الشكمية ليذا يعد ضرورة مف ضروريات  اتونتاججميا وواضحا في  يبدأوعقائد الشعوب وىذا ما وتقاليد عف عادات 

الحياة اذ لو قابمية   التفاعؿ مع التطور العاـ لمبشرية منذ القدـ وحتى عصرنا الحالي واف الدراسة التاريخية لمفنوف 
تخاطب العقؿ والوجداف والخياؿ وىو بمثابة االنعكاس المادي لحضارات الشعوب  إنسانيةتكشؼ اف الفف لغة 

 0.ووعييا الفكري

طبيعة الفنوف التشكيمية عموما وفف الخزؼ منو عمى نحو خاص يمتثؿ لممقاربات الجمالية والبنائية  إف       
تمؾ التي تتطمب حالة مف  سياـال  اإلبداعيةوالتجارب  األفكارالتي تطاؿ مستوياتو البنائية العديدة والناجمة عف 

بنية العمؿ الفني شكال ومضمونا اذ تعمؿ ىذه التقصي والبحث عف معطيات جديدة وسمات فنية تؤثر في 
 ,لوف ,خط,نقطة )لممنجز الفني مف الصياغات البنائية الفاعمة لمعناصر المكونة المعطيات عمى بمورة 

والتي ( خلا... إيقاع توازف, ,سيادة, تنوع )وحدة,ظيمية مفلؾ االسس المؤسسة لمعالقات التنوكذ( خلا,...مممس
        .تنضـ خالليا البنى الجزئية لممنجز الفني 

يزات وسمات خاصة بيا عمى اف تحقؽ خصوصية مكما تتميز كؿ حضارة عف غيرىا مف الحضارات ب      
عمى مستوى البيئة الثقافية او الطبيعية لذا  اءبمرجعيات سو  متأثرةمحمية واف اغمب الحضارات ال بد اف تكوف 

 ةفيي مزيج متداخؿ مف فكر متوالد مف حضارات عريقة سابق

وانعكاسو عمى في مضمار بحثنا الحالي مف خالؿ دراسة دالالت الشكؿ الفني االسالمي  لوبنا وىذا ما دأ      
ي شبو الجزيرة العربية وانتشاره في ارجاء طمبة قسـ التربية الفنية ال سيما بعد ضيور االسالـ وبزوغ شمسو ف

وأمـ انصيرت مشكمة حمقة اذ انبعثت حضارة جديدة ىي مزيج مف حضارات شعوب العالـ المعروؼ حينذاؾ 
مف سمسمة فكر انساني متصؿ واخذت شخصية جديدة تتشكؿ منطمقة مف الفف االسالمي ومرجعياتو الفكرية ض

كبيرة في بنية الفكر االسالمي ومتصدرة في االف ذاتو عبر خصائصو  اخذة في التوسع حتى انيا شغمت مساحة
 8 اإلسالميةالشكمية مكانو منفردة ترتبط بالعقيدة 

                                                           
 8، ص 1991، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزٌع ، الكوٌت  1الفنون عبر العصور ، ط  الزغابً ، زغابً:(  1

    11، ص 2113االمارات  –تارٌخ الفنون االسالمٌة ، دار السوٌدي للنشر والتوزٌع ، ابو ظبً  محمود ٌوسف خضر :(  2
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 انبحث  أهمية

ال سيما اذا ما ادركنا اف الشكؿ ىو  اإلسالميالشكؿ في الفف  أىميةالبحث الحالي انطالقا مف  أىمية تأتي      
التي تعبر عف تفاعؿ الفناف مع المعطيات الثقافية والمعرفية مفتاح الدخوؿ الى المضموف في االعماؿ الفنية 

كحوافز تحرؾ بنية الشكؿ الجمالي وتبرز فكرتو وىذا ما ينطبؽ عمى االشكاؿ ذات المنحى التجريدي الزخرفي 
ت فنية مختمفة ليس باليسير التغاضي عنيا  وال يمكف تجاوزىا وخاصة في فف بوصفيا مفردات شغمت مجاال

 الخزؼ 

يمكف اف يقرا مف خالؿ فنونيا وازدىار تمؾ الفنوف يرتبط بازدىار  ىاكما اف مقياس رقي االمـ وتطور       
ليتجسد في صورة  النموشروط المجتمعات التي يترعرع فييا ويسيـ في نيوضيا وتقدميا فيو ينموا كمما توفرت لو 

مف ث الحضاري معبرا عف تفاصيميا شكال ومضمونا ولفيـ الشكؿ الفني بصورة اوسع ال بد مف دراسة الشكؿ الترا
لؾ يمكننا اف نحدد اىمية البحث الحالي مف خالؿ اضافة معرفية عف مدى دالالت خالؿ منظار تحميمي ومعرفة ذ

 بة قسـ التربية الفنية الشكؿ في الفف االسالمي وانعكاسو عمى طم

 هذف انبحث 1-1

 التعرؼ عمى دالالت الشكؿ في الفف اإلسالمي وانعكاسو عمى نتاجات قسـ التربية الفنية .

 حذود انبحث  1-1

 ( . 8109 - 8108 )نتاجات قسـ التربية الفنية   -: الحدود الموضوعية. 0-4-0
 .كمية الفنوف الجميمة قسـ التربية الفنية  -:الحدود المكانية . 0-4-8
  ( .8109-8108) -: الزمانيةالحدود . 0-4-3
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 تحذيذ انمصطهحات 1-5

 (form)الشكؿ . 0-5-0

  منيما بصاحبو رؼ الشكؿ بالفتح الشبو والمثؿ ويقاؿ تشاكؿ شيئاف وشكؿ كؿ واحد : ػػ ع (لغة)الشكل
المحسوسة او المتوىمة يراد غالبا ما  األشياءوشكوؿ وىو الشبو صورة  أشكاؿوجمع  0 اي تشابو الشيئاف
  13 لً وً ّعًّ عٍَ شبوٍزو ويرد الشكؿ في القرآف الكريـ بقولو تعالى 81 كاف مف الييئات

 الحياف التوحيدي ىي  أبيوالشكؿ عند  4 ىيئة الشيء وصورتو األصؿ: ػػ الشكؿ في (فمسفيا )الشكل
  5التي تتجسد فييا حقيقة الشيء ليتمكف الحس والعقؿ مف االتصاؿ بيا وادراكيا المحسوسةالحالة المادية 

  كاف  ءسواكؿ عمؿ فني يكوف فيو الشكؿ مدركا ومحسوسا  أف: ػػ ويقصد بو  (اصطالحا)الشكل الفني
 16 ىذا الشكؿ ىندسي تجريدي اـ صوري عمى عالقتو بالمرئيات

ػ ىو الفكر الناتج عف التمعف والخوض في مضمار العقيدة اإلسالمية  بكؿ :  انفكر اإلسالمي اصطالحا 1-5-1
عمـ االصوؿ أو عمـ التفسير وعمـ اصوؿ  العقيدة  أويادينيا وعمى مر العصور سواء تمثمت بالفقو محيثياتيا و 

 7الخ ...وعمـ األخالؽ 

ا المرتبطة بالوجود والطبيعة والعالقات وىو كؿ ما أنتجو العقؿ اإلسالمي في كافة المجاالت واإلشكاليات والقضاي
  8 الحياتية الناجمة عنيا مف وجية إسالمية خاضعة لممنيجية اإلسالمية التي حددتيا الشريعة اإلسالمية

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 89، ص 1986( رٌد ، هربرت :حافر الفن ، تر: سمٌر علً ، دار الشؤون الثقافٌة العامة ، بغداد ،  1

 399، ص 1995لبنان ،-المنجد فً اللغة ، دار المشرق للنشر ، بٌروت 2 ) 

 84القران الكرٌم ، سورة االسراء ، اآلٌة  (  3
 . 919، ص 1982بٌروت ،  -، لبنان 1:المعجم الفلسفً ، الكتاب اللبنانً ، ج ( جمٌل صلٌبر 4

 . 199-198، ص  2113، دار القلم العربً ، سورٌا ،  1الصدٌق ، حسٌن : فلسفة الفن ومسال عند ابً حٌان التوحٌدي ، ط ( 5
 . 513-512، ص  1996لبنان ،  –بٌروت  محمود امهز : التٌارات الفنٌة المعاصرة ، شركة المطبوعات للتوزٌع والنشر ، 6
 . 2116فلسطٌن ،  –، مركز نون للدراسات واالبحاث القرانٌة ، البٌرة  2بسام جرار ، دراسات فً الفكر االسالمً ، ط(  9

 . 1993، مارس  68-23عبد العزٌز المٌرات : مفهوم الفكر االسالمً ، مقاربة تأصٌلٌة ، ملحق الفكر االسالمً لجرٌدة العلم ، العدد  8
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 ( Reflection)االنؼكاس 1-5-1

 ( االنعكاس :)لغة-  
 عكس : ىو الكالـ ونحو يعكسو عكسا )قمبو( .

اذا ردت بصرؾ  المرأةانعكاس: في المغة ىو عبارة عف رد الشي الى سننو أي طريؽ االوؿ مثؿ عكس 
 . 0 بصفاتيا الى وجيؾ بنور عينؾ وانعكس ردؾ الشيء إلى أولو

 : ىو رد فعؿ ناتج عف مؤثر يحمؿ صفات االفعاؿ والييئة والبنية الفكرية وظيورىا  -االنعكاس اصطالحا
 8المؤثرات او جميعيا ألحدىعمى المتأثر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
البٌاتً ، زٌنب كاظم صالح : الموروث الفنً التشكٌلً وانعكاسه فً الخزف العراقً المعاصر ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جامعة  (1

 . 11، ص  2111كلٌة الفنون الجمٌلة ،  -بغداد
 . 11المصدر نفسه ، ص ( 2
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 انفصم انثاني 

 -انفن االسالمي : انمبحث االول: 1-1

 فاعؿ الحضاري لالمة االسالمية معساحة الت عمى امتداد -.مؤسساته ومنطمقاته :2-1-1

المجتمعات المختمفة بذكاء حضاري مع الثقافات الجديدة اذ ابقت عمييا واضافت الييا ولـ تحاوؿ طمس ثقافات 
 . 0 البمداف التي فتحتيا , بؿ سمت بيا ووجيتيا الى ارضية قوية تتجو الى ىدؼ واحد ىو فف اسالمي واحد

ىذه المعالـ لصالح فمسفتو الخاصة حيث انو لـ يرفض حضارة االسالؼ بؿ عمؿ عمى تبني معالـ وتطويع 
ومعاييره الجمالية التي يستوحييا مف الديف الحنيؼ وأف التقاء الحضارات وتالحميا كاف السبب وراء تنوع فنوف 

, واستطاع الفناف المسمـ اف يطوع ما وجد لخدمة اىدافو وذلؾ حيف اضفى عمى مفردات تمؾ  8(8الشرؽ وغزارتيا)
ى لغة فنية تجسد قيمة وع ابعا مف فمسفة التوحيد التي امف بيا فأوجد بمعرفة كاممة والمنجزات طابعا قدسيا ن

 . 3 التجريدية محاوال اف يوجد لنفسو فنا ذو خصوصية ال تحكمو غير شروط عالمو الذاتي
عمى وتمثؿ الفنوف االسالمية ترجمة لثقافة االمة وطاقاتيا ووصفا لمشخصية المعتنقة لممنيج االسالمي لتحافظ 

ذاتيا وليكوف الفف االسالمي محققا لرسالة انسانية سامية تعبر عف جوىر الحضارة االسالمية العظيمة التي كانت 
ذات غاية لموصوؿ بوجود الخالؽ عز وجؿ , فالفف في عالقتو مع الديف انما يترجـ طابعو الروحي المستمر الذي 

 4 انما ىو صيغة مف صيغ التعامؿ مع الواقع يحدد اطارا اساسيا لشخصيتو , فالفف ليس عمال طقوسيا

الزخرفية الجميمة  تالبالطااستعمؿ المسمموف الخزؼ في صناعة  -.الخزف االسالمي : 2-1-2

استعمموه في عمؿ االواني مف اكواب  لكسوة الجدراف فب البيوت والمساجد والمدارس وغيرىا مف المباني كا
, وتنوعت وصحوف وسمطانيات واباريؽ ودوارؽ وقدور وزىريات وتماثيؿ صغيرة وانواع اخرى كثيرة مف التحؼ 

اساليب الخزؼ االسالمي بالرسـ وااللواف تحت الطالء الزجاجي الشفاؼ او بالبريؽ المعدني او بالتذىيب فوؽ 
وبالنحت وبالصب في القالب او غير ذلؾ مف اساليب الزخرفة , كما تعددت طالء زجاجي شفاؼ او غير شفاؼ 

انواع العناصر الزخرفية مف زخارؼ عربية وىندسية وفروع نباتية وصور حيوانات كالطيور واالسماؾ واالشكاؿ 
 االدمية 

                                                           
 12مصطفى عبدة : المدخل الى فلسفة الجمال ،ص 1
 . 298، ص  1995مً مظفر : حوار الف التشكٌلً ، التجرٌدد فً الفن االسالمً ،مؤسسة عبد الحمٌد شوفان ، عمان ،  2

 . 298المصدر نفسه ، ص  3

 . 88، ص  1998، دار طالس دمشق ، 2البهنسً ، عفٌف : الفن االسالمً ، ط 4
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كما اف ىناؾ عنصر زخرفي اخر اختص بو الفف االسالمي وحده دوف سائر الفنوف وىو )الكتابة العربية( لما 
تتميز بو مف مرونة وقابمية عمى التشكيؿ والتصنيؼ وقد اتخذىا الخزافوف ايضا كوسيمة لمربط بيف العناصر 

وى الغرض الزخرفي المحض او لكتابة الزخرفية االخرى او لممئ شريط زخرؼ بكممات او بحروؼ ال معنى ليا س
 . 0 النسخ(خط  –صيغة دعائية لصاحب التحفة , ويوجد نوعاف رئيسياف مف الكتابة العربية وىما )الخط الكوفي 

                                                    انزخارف اإلسالمية وأنىاػها 1-1-1

لقد كاف لمديف اإلسالمي أثره العميؽ في توجيو تطور الفف اإلسالمي وتمييزه , حيث مثؿ  -: اإلسالميةالزخارؼ 

الفناف  إذ لجأيرتبط الجماؿ بشكمو المطمؽ ويكتسب صفتو مف صفات الباري عز وجؿ ,  إذاألساس الفكري لو 
 اآلخروالبعض  قديمةال األمـفنوف مف مختمفة كاف بعضيا مستمدا اصولو  زخرفيوعناصر استخداـ  إلىالمسمـ 

كراىية  أووالحيوانية بسبب التحريـ  اآلدميةمفارقة الرسوـ  إلىابتكره الفناف المسمـ بسبب دعوتو العقائدية الداعية 
لؾ قميده ال تجوز لممسمـ التقي , لذوالحيواف وشعور المسمـ باف الخالؽ سبحانو ال يقمد واف محاولة ت اإلنسافرسـ 

 أفكارهعناصر فنيو لتعبر عف  إلىيحورىا وينسقيا  إذ الطبيعةمف حولو مف  المحيطةالعناصر  إلىنظر الفناف 
 .8 الطبيعية بأشكالياينقميا  أفوتحقيؽ الغرض الفني الذي يقصده دوف  وأحاسيسو

 انزخارف أنىاع

وتتشابؾ مع بعضيا وىي تكوينات مف أوراؽ وزىور وثمار في أشكاؿ تجريدية تنثني  -: الزخارف النباتية-1
 . 3  أو مع  الكتابات الكوفية أو الوحدات اليندسية ويكوف ىذا التشابؾ متماثال ومنتظما

وىي مف أجمؿ العناصر الزخرفية اإلسالمية لصمتيا الوثيقة بالديف اإلسالمي الحنيؼ  -:الكتابية الزخارف -2
القدسية فالحرؼ والكتابة  اكتسب منيا الخط صفةفيي الوسيمة الوحيدة التي يكتب بيا كالـ الباري عز وجؿ حيث 

ْ ًاٌمٍُ ًِب  اٌمٍُ سورة   كر الحكيـ مفلؾ بذكر القمـ في آيات الذو قدسية عند المسمميف وقد تمثؿ ذمكانلو 

 (0) ايةالقمـ     ّظطزًْ

واليندسية ليتكوف نظاـ باطو بالعالقات الرياضية ىذا النوع مف الزخارؼ بارت ويظير -:الزخارف الهندسية-3
ىندسي يعتمد في عالقاتو وتكويناتو عمى صفات جمالية مطمقة تصبوا الى إظيار ما اراده الباري عز وجؿ , اي 

                                                           
 . 1956شركة االعالنات الشرقٌة ، القاهرة ،  كتاب الرسوم الٌدوٌة للرسامة سمٌحة ، طبع فً مصر ، مطابع ( 1

العمري ، حفصة رمزي : اثر الدٌن فً نمط ابنٌة العمران ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلٌة الهندسة ، قسم الهندسة المعمارٌة ،  2 )

                                                                                                                                                                  61، ص211
 56، ص 1991بلقٌس محسن : تارٌخ الفن العربً قبل االسالم وبعده ، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ، دار الحكمة بغداد ،  ( 3



 
9 

في ىذا الكوف يمكف إظيارىا في الفنوف االسالمية وخاصة  متعددةيبصرنا الى ىذه الدنيا وما يوجد مف احتماالت 
  0رارية بتحقيؽ شعور انساني بوجود قوة غير متخيمة ىو الباري عز وجؿ  ما حققتو الزخرفة اليندسية باالستم

 ومف االشكاؿ اليندسية المتداولة في الفف والزخرفة االسالمية ىي :

يعد التصميـ االساس عند تصميـ الزخارؼ اليندسية وىو الشكؿ المسطح االوؿ بالنسبة لممسمميف  -المربع: - أ
ىو يحقؽ عالقات متوازنة ومصممة ومتكاممة بالنسبة لنقطة المركز والشكؿ المثالي لمتوازف واالستقرار  ألنو

 .8 مسقط الكعبة الشريفة
شكؿ يعبر عف  أيضاوىي الشكؿ اليندسي الثاني عند تحميؿ وتصميـ الزخارؼ اليندسية فيي  -: الدائرة - ب

تمثؿ الشكؿ الذي يرسمو المسمموف في دورانيـ حوؿ الكعبة موسـ الحج او في  ألنياالتوازف واالستقرار وربما 
 .3 تراصيـ حيف توجييـ في صالتيـ نحو القبمة )الكعبة(

لؾ المستطيؿ فيو شكؿ مركب مولود وليس مولدا النيما يتولداف مف ال يعد شكال اساسيا وكذ -: المثمث - ت
 . 4 االجزاء التي صنعتو وكونتو المربع والدائرة اذ يكتسب دالالتو ورموزه مف 

وىي نجمة سومرية استعمميا القدماء في تزييف جدراف معابدىـ وفخارىـ واتخذىا الييود  -: النجمة السداسية  - ث
 .5  بعدئذ عالمة ليـ ووضعوىا في عمميـ وسموىا نجمة داوود

 . األبديالوجود  إلىلتشكؿ الحياة والرمز  واألرضأما في الفكر اإلسالمي تعبر عف تداخؿ السماء 

وجؿ والعقؿ والنفس والمادة األصيمة  وىو الباري عزتعبر عف تجميات النظاـ الكوني  -:النجمة السباعية-ج
 . 6  والفضاء والزمف واألرض والبشر

وىي النجمة االكثر استخداما , الناتجة عف اندماج مربعيف برمزية السماء واالرض وتشير  -ية:النجمة الثمان-ح
 ,عٍَ ارجبئيب ًحيًّ ًاملٍه  ادر الى اف الشكؿ المثمف يرمز الى عدد المالئكة الحامميف لمعرش لقولو تعالى المص

 ( 07الحاقة اية )  عزع رثه فٌليُ ٌِّئذ مثبْٔخًحيًّ 
                                                           

 60لؤي سميـ محمد عمي : الزخرفة بيف الشكؿ والمعنى , المصدر السابؽ , ص(  0
اثر الديف في نمط ابنية العمراف , اطروحة دكتوراه , جامعة بغداد , كمية اليندسة , قسـ اليندسة المعمارية ,  ( العمري , حفصة رمزي : 8

 60,ص811
 60( المصدر نفسو , ص 3
 60لؤي سميـ محمد عمي : الزخرفة بيف الشكؿ والمعنى , المصدر السابؽ , ص(   4
 814والزخرفة االسالمية ,المصدر السابؽ ,ص( البزاز ,عزاـ ومحمود شاكر: الخط العربي  5
 013_010( البينسي, عفيؼ: الفف االسالمي, المصدر السابؽ , ص 6
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وبعض المصادر تشير الى اف شكؿ المربع يعبر عف القوة االربعة في الطبيعة فالضمع االعمى يمثؿ اليواء 
االدنى يمثؿ التراب والضمع االيمف يمثؿ الماء والضمع االيسر يمثؿ النار , والمربع الثاني يعبر عف والضمع 

 .0  الجيات االربعة الشرؽ والغرب والشماؿ والجنوب وتداخؿ المربعيف يعني اف قوة الباري فوؽ كؿ قوة الطبيعة

لقد اقبؿ الفناف المسمـ عمى استعماؿ االشكاؿ الحية )االنسانية والحيوانية(* في  -زخرفة االشكال الحية : -4
زخارفو اقباال شديدا حتى ظف البعض انيا لـ تكف داخمة في نطاؽ الكراىية حيث استعمؿ الفناف الكائنات الحية 

مف الزخرفة ىو ذاتو الذي وكاف لجوء الفناف الى ىكذا نوع  8  يعا عمى اساس التقابؿ والتدابرفي الزخارؼ وتوز 
وجؿ في التصوير والتشبيو , والحقيقة اف الفناف لـ يتجو في  خمؽ الباري عز مضاىاةيحرص عمى تجنب 

عناصر زخرفية اذ يكيفيا ويحورىا بحيث محاكاتو الواقعة الواقعية لممخموقات الطبيعية بؿ كاف يرسميا ليتخذ منيا 
ولقد كانت االشكاؿ البشرية والحيوانية قميمة االستعماؿ في الفف االسالمي ولـ  البحتةتحقؽ اغراضو الجمالية 

لؾ الف لمسمميف حرصوا عمى نبذ كؿ ما يذكرىـ بعبادة وذ 3  خرفة كبقية العناصر الزخرفيةيشكؿ ليا دورا في الز 
الى ال نياية الكوف االصناـ , حيث لجأ الفناف المسممالى التحوير والتجريد الزخرفي عمى نحو متكرر يشير 

 4 مف الطبيعةوجؿ , فظيرت تمؾ االشكاؿ عمى نحو زخرفي محور  العظيـ الذي خمقو الباري عز

 

 انزمنية .انفن االسالمي ػبر انحقبات 1-1-1

 لؾ ؿ الخالفة االموية ولربما يرجع ذلـ يكف ىناؾ انتشار واضح لمفف االسالمي قب -: الفن االسالمي
الى اف بيت  باإلضافةالىتماـ الخمفاء في الفتوح االسالمية وتقوية الدولة االسالمية وتوسيع حدودىا 

شيد مف الطيف والخشب وىي مواد سريعة التمؼ  ألنو( الذي اتخذ مسجدا لـ يبقى طويال  الرسوؿ )
 يـو .فيبقى المسجد النبوي في المدينة المنورة ىو تحفة الفف االسالمي الرائعة لم

  الحقبات الزمنية 

                                                           

 054لؤي سميـ محمد عمي: رسالة الزخرفة بيف الشكؿ والمعنى, المصدر السابؽ, ص(  0
 الطيور واالسماؾ واآليؿ  ألشكاؿكما ىو الحاؿ  لإلسالـ*ىنالؾ اشكاؿ حية ظيرت مف الزخارؼ االسالمية تعود مرجعيا لمحضارات السابقة     

مدة والبعض منيا يعود مرجعيا لمحضارات الرافدينية عبر مراحميا المتعددة مع العصور السابقة لمتدويف مرورا بالمراحؿ الالحقة الوركاء , ح
 نصر , السومرية والبابمية واآلشورية.....الخ.

 078االسالمي ,المصدر السابؽ , ص( البزاز, عزاـ :الخط العربي  8
 089( لؤي سميـ محمد عمي: رسالة الزخرفة بيف الشكؿ والمعنى ,المصدر السابؽ, ص 3
 046( الزغابي, زغابي: الفنوف عبر العصور, المصدر السابؽ, ص 4
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الخيار المثالي  ألنولؾ ي لممساجد وىو فناء فيو اعمدة وذاعتمد االمويوف الطراز االسالم -الخالفة االموية:-0
لمصالة ومف امثمة ىذه االعمدة قبة الصخرة في القدس كما لـ تقتصر العمارة عمى المساجد فيناؾ العديد مف 

لؾ لتركيزىـ عمى العمارة ىي االكثر اثرا لمفف االسالمي وذالخانات والقصور وغيرىا ولربما كانت الفترة االموية 
 امع االموي في دمشؽ والقيداف في تونس .ومنيا الجوالتي ال تزاؿ الى ىذا اليوـ 

اتخذ العباسيوف مف بغداد في العراؽ عاصمة ليـ وقد تفننوا في الزخارؼ عمى الفخار  -الخالفة العباسية :-2
لؾ العصر في مف القطع المزخرفة التي تعود لذ والخزؼ وىـ اوؿ مف ابتكر البريؽ المعدني وقد احتفظ بالعديد

  ومموية سامراء والمدرسة المستنصرية وجامع الحمفاء.العباسي  متحؼ البندقية والقصر

الكبير في مجاؿ الخزؼ وقد كانوا السباقيف  في استخداـ  باإلنتاجتميز الفف العثماني  -الخالفة العثمانية :-3
الموف االحمر الزاىي في الخزؼ ومف اشير آثارىـ جامع قوات في دليي ومصباح مسجد السممانية ويوجد حاليا 

 .0  في احد متاحؼ لندف
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 الفصل الثاني

 -:انمبحث انثاني: دالالت انشكم 1-1

 كاف ىذا المعنى مرتبطا بالفكر  يعد مفيـو الداللة احد مرتكزات المعنى سواء -والمعنى: الداللة: المفهوم
الرغـ مف اف االشكاؿ البصرية عائمة اال انيا تمر بسمسمة مف التحوالت  االجتماعي فعمىاالنساني اـ 

يرتبط بمرجعيات متعددة سواء كانت ثقافية اـ اجتماعية اـ سياسية اـ نفسية بمعنى  لممعنى وىذاالمؤسسة 
 .0 انيا ترتبط بطبيعة الداؿ مف جية وفيـ طبيعة المدلوؿ مف جية اخرى

كما تعود الداللة في مفيوميا وجذورىا الفمسفية الى ارسطوا حيث اشار الى تقسيـ المعنى الى معنى داخمي 
 .8 عنى المنبثؽ مف العقؿ وما يتصورهخمي يكوف داخؿ النفس البشرية والخارجي ىو المومعنى خارجي فالدا

لكي يصبح اي شيء اشارة يجب اف  لإلشاراتعامة  نظريةكما ركز بيرس عمى المعنى وال سيما عند وضعو 
فعندما تتخذ االشارات  3 المنطقية الوظيفةفي اساسيا عمى المنطؽ في تركيزه عمى يفسر عمى انو اشارة معتمدة 

شكؿ الكممات او الصور او االصوات او السموكيات ال يكوف ليا معنى في ذاتيا وال تصبح اشارات اال عندما 
وبناءا عمى ذالؾ فقد بيف بيرس اف الداللة ثالثية التكويف وىي)االشارة , الموضوع ,  4 تحمؿ ذات المعنى

الى )المرجع(* وعمى وفؽ رؤيتو فاف ادراؾ االنماط الثالثة السابقة المعنى( ونصورىا بييئة مثمث والذي يحيمنا 
 ىي اساس وجود العالمات كما صنؼ بيرس الداللة بحسب طبيعتيا وقيمتيا الى 

مثؿ  لإلنسافىو مجموعة مف االشكاؿ االدمية والحيوانية المرتبطة بالنشاط الحسي  -الشكل االيقوني:-1
عبر المراقبة واالشكاؿ المركبة التي يستنبطيا االنساف مف محيطو تصورات الماموث وطبعات االيادي 

 .5والمالحظة

                                                           

 04, ص 8110منقور عبد الجميؿ , عمـ الداللة , دراسة اصوؿ ومباحثة في التراث العربي , منشورات اتحاد الكتاب العربي , دمشؽ ,  ( 0
 09, ص 0988,  8( احمد مختار عمر , عمـ الداللة , عالـ الكتب , بيروت , ط 8
 85, ص 0998طالس لمترجمة والنشر ,  ( جيرد بياير , عمـ االشارة والسيميولوجية , تر: منذر عياش , دار 3
 45دانياؿ وتشاندلر ,اسس السيميائية , مصدر سابؽ , ص(   4

*المرجع: حقيقة غير لسانية تستدعييا العالمة. والمرجع موضوع  مفرد واقعي , يمكف اف يشار اليو بأسـ شخص , بوصفو محدد , باسـ 
 مشترؾ: حوؿ ذلؾ ينظر 

 05, ص 0997سائؿ في الفف التشكيمي , مف الفد البدائي الى الفف المعاصر , منشورات اتحاد الكتاب , ( حسيف كماؿ محي الديف , م 5
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االيقونية ولكف ارتباطيا يكوف سببا كما ىو الحاؿ  باألشكاؿوتكوف االشكاؿ االشارية اشبو  -الشكل االشاري:-2
والمدالؿ ليتسنى مع داللة صفرة الوجو عمى المريض والغيوـ عمى المطر وىذه القصدية تستوجب حضور الداؿ 

 .0 لنا فيـ المعنى في قراءة ىذه االشارات

عرؼ بيرس الشكؿ الرمزي ىي الداللة القائمة عمى العالقة بيف الداؿ والمدالؿ وتكوف  -الشكل الرمزي:-3
ىذه العالقة عرفية وغير معممة وال يوجد بينيا تشابو او صمة او عالقة تجاوز, اي اف الداللة الرمزية تشير الى 

 .8 لموضوع الذي يدفع الى ربط الرمز بموضوعا

 : يعد الشكؿ المدخؿ الذي تبدأ منو الطروحات الفنية الى المتمقي كونو لغة عالمية مفيومة  -الشكل
في الفنوف المرئية اذ اف عممية التطور في الفنوف ىي عممية تطور وواضحة , ويعد اىـ اسباب التطور 

 .  3  في الشكؿ
او عناصر بؿ يشمؿ الكؿ الذي  ألجزاءال يكوف  فاإلدراؾفالشكؿ ىو اوؿ ما يدركو او يتعممو االنساف في الحياة 

فموال الشكؿ لما امكننا ايصاؿ الفكرة او المعمومة الى المتمقي ,  4 مف خاللو تبدأ االشياء االخرى بالوضوح
رى )ستولينتز( ليس ىنالؾ عمال فنيا بال شكؿ ميما فالمتمقي يستمـ شكال كميا ثـ ينطمؽ نحو التفاصيؿ , اذ ي

ي يتألؼ مف مواد والشكؿ ليس كيانا مستقال بؿ ىو اشبو بنسيج العنكبوت الذ مرجعتيواختمؼ او تجرد عف 
 .5مختمفة ومنتظمة 

 ويعد الشكؿ المظير الخارجي لممضموف وىو االساس لتفسير المعنى المطموب في العمؿ الفني , اذ اف لكؿ عمؿ
فني شكال ومحتوى فالشكؿ يكوف خاضعا لمعالقات التي ترتبط بالتكوينات التي يدرؾ مف خالليا واما المحتوى 
والمعنى فيتـ استيعابو مف خالؿ تنظيمات وحدات الشكؿ نفسيا , فمنو تبدأ العالقات بالعمؿ وقد تكوف بداية 

عنصر تعبيري وعنصر تنفيذي في الوقت نفسو لما يحممو مف دالالت يمكف مطابقتيا مع  ألنوالتعبير لما سيكوف 
 خزيف الذاكرة الصوري او القتراب مف تعبيراتيا لما ينجزه في عمميات انشاء وحدة العمؿ الفني 

                                                           

ابراىيـ صدقة , السيميائية , مفاىيـ واتجاىات وابعاد , منشورات جامعة محمد خضير , محاضرات الممتقى الوطني االوؿ لمسيمياء والنص (  0
 88, ص 8111االدبي, 

 345,  0984وآخروف , االنساف ورموزه تر: سمير عمي , منشورات وزارة الثقافة واالعالـ , سمسمة كتب مترجمة , ( غوستاؼ كارؿ  8
،  1996نجم عبد حٌدر: التحلٌل والتركٌب فً اللوحة العراقٌة المعاصرة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلٌة الفنون الجمٌلة ، (  3

         191ص

 21، ص 198سٌن صالح ، االبداع فً الفن ، الدار الوطنٌة للنشر والتوزٌع ، بغداد ، ٌنظر: قاسم ح(  4

قاهرة  ، ستولنٌتز ، جٌروم ، النقد الفنً ، دراسة جمالٌة وفلسفٌة ، ترجمة فؤاد زكرٌا ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ، الطبعة الثانٌة ، ال(  5

 59،ص 1981
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 اننظري  اإلطارمؤشرات 

 مؤشرات الداللة 

 .المتمقية تمثؿ الداللة تمؾ الشفرات المنعكسة مف النص الى الذوات  -0
  .االشكاؿ االيقونية ليا القدرة اف تكوف اكثر صدقا مف التعبير -8
 .تشير الداللة الرمزية الى ربط المعنى بالمفردات البنائية المكونة لمنص -3
لؾ عف المتغير الزماني والمكاني وبذبغض النضر  قراءتوالبث الداللي في النص الجمالي في الفف يمكف  -4

  .لغة العولمة الرمزيةيمكف القوؿ بأف الفف ىو 
   .تتحوؿ الضواغط السايكولوجية الى منظومات اشارية يمكف استقرائيا حسب االتفاؽ الجمعي -5
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 البحث أداة.3-3
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 انفصم انثانث

 اخراءات انبحث-1

 8109-8108يتضمف مجتمع البحث الحالي نتاجات لقسـ التربية الفنية لمعاـ الدراسي  -مجتمع البحث: 3-1
 عينو.  81والتي ظيرت فييا الدالالت الشكمية لمفف االسالمي ويكوف مجتمع البحث مف 

اعتمد الباحث الطريقة القصدية في اختيار عينة البحث اذ تـ اختيار االعماؿ الخزفية  -عينة البحث: 3-2
 قسـ التربية الفنية عمى وفؽ اآلتي. لطمبة

تـ اختيار االشكاؿ الفخارية والخزفية والمتضمنة في دالالتيا ابعادا)بيئية , دينية , مثيولوجية , سياسية , -0
 التنوع في اساليب االظيار الشكمية لمخزؼ-8اجتماعية( 

مف الخزؼ , متنوعة تقنيا وضمف حدود البحث واىدافو , حيث  انموذجا (81تـ اختيار العينات البالغ عددىا )-3
 (عينات5تـ اختيار )

 

مف اجؿ تحديث ىدؼ البحث لجأ الباحث الى استخالص مؤشرات االطار النظري بغاية  -اداة البحث: 3-3
كمية في اذ اعتمد الباحث عمى المرتكزات الشالتعرؼ عمى مرتكزات تسيـ في فيـ الشكؿ ودالالتو في الخزفيات 

فيـ الضواغط الفكرية والمستخمصة مف االطار النظري بوصفيا معيارا تحميميا اتخذه الباحث في اعداد 
  المخططات كاف الغرض منيا الوصوؿ الى عينات البحث.

 
 استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لتحميؿ عينة البحث.  -منهج البحث: 3-4 
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 الفصل الثالث
 العيناتتحميؿ 

 عينة البحث
 االمومة -اسـ العمؿ:

 سـ51-ابعاد العمؿ:
 (8109-8108) -سنة االنجاز:
 طينة بني سعد الحمراء -نوع الخامة:

 

 يبنى العمؿ الخزفي عمى عدة مستويات منيا. -تحميؿ العمؿ:

الشكؿ الفني عبارة عف تكويف خزفي ينتمي لمنحت الفخاري عمى شكؿ اسطوانة ترتكز عمى  -المستوى األوؿ:

قاعدة مربعة الشكؿ ليتسع كثيرا مف الفوىة وتغمؽ لتكوف لنا شكال لرأس امرأة بحالة مف السكوف والعاطفة الحتواء 

 ممتصؽمف الرأس دعامة لمطفؿ الحتوائو وكانو  واحتضاف طفميا بشدة وكأنيا  تخاؼ مف فقدانو. .. اتخذ الطالب

 خوفا مف مواجية الحياة بمفرده . باألـ

اعتمد الشكؿ اليندسي االسطوانة لمتعبير عف الجوىر لما لمشكؿ اليندسي مف مساىمة في محاكاة االشكاؿ 

ما بيف المخفي بأسموب حديث. .. فالشكؿ االسطواني ذات النيايات العريضة اضفى عمى العمؿ شفرات داللية 

 والمضمر والظاىر ىنا محاولة لقراءة مف قبؿ المتمقي والتساؤؿ عف فحوى ومضموف العمؿ .

الموف والمممس. بالنسبة لموف فقد استخدـ الموف االبيض الذي يرمز لمسالـ والحب والتسامح.  -المستوى الثاني:

ض وادي الرافديف وحضارتيا بكؿ ما تحممو مف اما الموف االوكر ىو لوف االرض التي نعيش ونحيا عمييا, لوف ار 

تقمبات الطقس واالجواء )لوف التربة( فينالؾ نوع مف التواصؿ والتمازج بيف شكؿ االـ ولوف االرض. .. فاالثنيف 

 تحتوينا وتحتضننا.
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 الفصل الثالث

 تحميؿ العينات

 عينة البحث
 لقاء  -اسـ العمؿ:

 سـ51-ابعاد العمؿ:
 (8109-8108)-االنجاز:سنة 

 طينة بني سعد حمراء-نوع الخامة:

 يبنى العمؿ الخزفي عمى عدة مستويات منيا. -تحميؿ العمؿ:

الشكؿ الفني عبارة عف تكويف خزفي ينتمي لمنحت الفخاري عمى شكؿ اسطوانة ترتكز عمى  -المستوى االوؿ:

باالنغالؽ قميال ويعود ليتسع نحو االعمى حتى يغطى بدعامة  قاعدة دائرية الشكؿ ويعموا الشكؿ ليتسع ثـ ياخذ

 مدببة الشكؿ.

كما اعتمد الشكؿ اليندسي االسطواني لمتعبير عف الجوىر لما لمشكؿ اليندسي مف مساىمة في محاكاة االشكاؿ 

 حديث. بأسموب

خفي والمضمر والظاىر. فالشكؿ االسطواني ذات النيايات العريضة اضفى عمى العمؿ شفرات داللية ما بيف الم

 وىنا محاولة لمقراءة مف قبؿ المتمقي والتساؤؿ عف فحوى ومضموف العمؿ 

 الموف والمممس. -المستوى الثاني:

الموف. فقد استخدـ الموف الذي يرمز الى السالـ والوحدة والحب اما الموف االوكر ىو لوف االرض التي نعيش 

لؾ ىناؾ نوع مف الترابط واالنسجاـ ما بيف االرض تؿ معا مف اجميا لذالـ والتي نقاعمييا والتي تضمنتنا مثؿ ا

 والعمؿ الذي يوحي الى التكاتؼ والتعاوف عمى الوحدة .

 المممس الناعـ ليعطي ايجادا التقارب والتجاذب بيف العمؿ استخدـاما المممس. فقد 
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 الفصل الثالث 
 تحميؿ العينات 

 عينة البحث
 السماءنحو  -اسـ العمؿ:

 سـ61ابعاد العمؿ: 
 (8109-8108) -سنة االنجاز:
 طينة بني سعد الحمراء -نوع الخامة:

 يبنى العمؿ الخزفي عمى عدة مستويات منيا. -تحميؿ العمؿ:

عمى شكؿ ىندسي يرتكز عمى  الشكؿ الفني عبارة عف تكويف خزفي ينتمي لمنحت الفخاري -المستوى االوؿ:

 بالتقمص نحو االعمى ويغمؽ ليكوف لنا شكال ىندسيا. يأخذقاعدة مستطيمة ثـ 

حديث  بأسموباعتمد الشكؿ اليندسي لمتعبير عف الجوىر لما لمشكؿ اليندسي مف مساىمة مف محاكات االشكاؿ 

فالشكؿ اليندسي ذات النيايات العريضة اضفى عمى العمؿ شفرات داللية ما بيف المخفي والمضمر والظاىر. 

 اءة مف قبؿ المتمقي والتساؤؿ عف فحوى ومضموف العمؿ.وىنا محاولة لمقر 

 الموف والمممس. -المستوى الثاني:

اما الموف. بما اف العمؿ مرتكزا ومتجيا نحو االعمى فقد استخدـ الطالب الموف االخضر داللة عمى  الراحة 

وط افقية ومقوسة ليقضي واالطمئناف والسكينة اما المممس. فقد استخدـ الطالب المممس الناعـ المكوف مف خط

 عمى الرتابة والممؿ في العمؿ .
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 الفصل الثالث 

 تحميؿ العينات

 عينة البحث
 احتواء -اسـ العمؿ:

 سـ 41 -ابعاد العمؿ:
 (8109-8108) -سنة االنجاز:
 طينة بني سعد الحمراء -نوع الخامة:

 يبنى العمؿ الخزفي عمى عدة مستويات منيا. -تحميؿ العمؿ:
الشكؿ الفني عبارة عف تكويف خزفي ينتمي لمنحت الفخاري عمى شكؿ ىندسي يرتكز عمى  -المستوى االوؿ:

باالرتفاع نحو االعمى عمى شكؿ اعمدة منفردة ومزخرفة يوجد بينيا فتحات ويمتقي  يأخذقاعدة دائرية الشكؿ ثـ 

محتضنة  وكأنياف الفخار كروية الشكؿ مف جديد بصورة اكثر تقمصا مف االسفؿ ثـ نرى مف بيف الفتحات قطعة م

 مف قبؿ العمؿ الفني .

 اذ اف الشكؿ اليندسي ىنا يريد اف يخبرنا عف مدى احتضاننا لبعض االشياء الثمينة التي نحتوييا داخؿ قموبنا.

 بأسموبكما اعتمد الشكؿ اليندسي  لمتعبير عف الجوىر لما لمشكؿ اليندسي مف مساىمة في محاكاة االشكاؿ 

يث فالشكؿ اليندسي ىنا محاولة لمقراءة مف قبؿ المتمقي والتساؤؿ عف فحوى ومضموف العمؿ وايجاد عالقات حد

 .االجتماعيةكثيرة بيف العمؿ الفني والعالقات 

كما اف ىنالؾ حركة بسيطة في ىذا العمؿ مف خالؿ التداخؿ بيف العمؿ مما جعؿ خمفية العمؿ تبدوا عمى شكؿ 

 فراشة.

 الموف والمممس. -ني:المستوى الثا

 الموف. فقد استخدـ الموف االبيض داللة عمى الراحة والحب والسالـ والجمع بيف الخصاؿ السميمة التي تحتوينا.
 اما المممس. فقد استخدـ المممس الناعـ مف النقوش النباتية التي تربط وتقرب العمؿ فيما بينو ويصبح اكثر جماال 
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 الفصل الثالث
 تحميؿ العينات 

 عينة البحث
 رأس امرأة  -اسـ العمؿ:

 سـ31-ابعاد العمؿ:
  (8109-8108) -سنة االنجاز:
 طينة بني سعد الحمراء -نوع الخامة:

 يبنى العمؿ الخزفي عمى عدة مستويات منيا. -تحميؿ العمؿ:

دائري يرتكز عمى قاعدة  الشكؿ الفني عبرة عف تكويف خزفي ينتمي لمنحت الفخاري عمى شكؿ -المستوى األوؿ:

 دائرية الشكؿ يبدأ مف ظيور الرقبة حتى يكتمؿ الشكؿ ليعطينا وجو امرأة .

 كما اعتمد الشكؿ اليندسي االسطواني لمتعبير عف الجوىر وما يخفيو لنا مف امور اخرى .

لؾ ىذه ذا الشكؿ لذاو وجو االنتفاع مف ىإذ أف الطالب ىنا قد أعطى تفاصيؿ وجو المرأة لكنو لـ يحدد الغاية 

المحاولة يمكف اف تقرأ بعدة اوجو مف قبؿ المتمقي والتساؤؿ عف فحوى ومضموف العمؿ عمى سبيؿ المثاؿ اف ىذا 

 العمؿ قد يعطي ايحاءا الى االصناـ التي كانت تعبد مف قبؿ الممحديف.

 الموف والمممس.-المستوى الثاني:

يدؿ عمى الغموض واالحتراـ واالرادة القوية  وفي الوقت ذاتو  ألنوود الموف. نجد اف الفناف قد استعاف بالموف االس

 فانو يرمز الى االكتئاب والموت والشر. 

اما المممس. اف المممس مف العناصر المستخدمة في كافة االعماؿ الفنية واالشكاؿ اليندسية اذ نجد اف الطالب 

 المممس الناعـ اذ اعتمد الطالب ىنا عمى اف اوجو النساء تكوف ناعمة .  استخدـقد 
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 انفصم انرابغ

 
 مف خالؿ التحميؿ نستعرض النتائج. -النتائج:

الشكؿ االسطواني ذات النيايات العريضة اضفى عمى العمؿ شفرات داللية ما بيف المخفي والمضمر  -0

 (.3,8,0)والظاىر في عينة رقـ 

الشكؿ اليندسي يستخدـ لمتعبير عف الجوىر لما لمشكؿ اليندسي مف مساىمة في محاكات االشكاؿ  -8

 (.5,4,3,8,0بأسموب حديث في عينة رقـ )

 (.4,3ىنالؾ عددا مف النقوش والزخارؼ النباتية في عينة رقـ ) -3

دسية في عينة رقـ اف المممس مف العناصر المستخدمة في كافة االعماؿ الفنية واالشكاؿ الين -4

(5,4,3,8,0 .) 

 نستنتج ان. -:االستنتاخات

 ىنالؾ عالقة بيف االـ واالرض فكالىما يحمالف صفة االحتواء واالحتضاف.-0   

 توجد عالقة ترابط وانسجاـ بيف االعماؿ الخزفية والحياة االجتماعية.-8   

 اف االشكاؿ الخزفية الفنية يمكف اف نستخدـ في عدة مجاالت.-3   

 اف النقوش الموجودة في بعض االعماؿ ممكف اف تعطينا الغرض او اليدؼ مف العمؿ.-4   
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 يقترح الباحث. -:االقتراحات

 دراسة الفف االسالمي في مجاؿ اليندسة والتصاميـ االخرى.-0   

 دراسة تأثيرات الفف االسالمي عمى الفنوف المعاصرة)فنوف ما بعد الحداثة(-8   

 

 تقديم التوصيات. -:انتىصيات

 القياـ ببعض الندوات والمحاضرات مف اجؿ االلماـ بكافة المحاضرات والعمؿ عمى -0   

 عمى توفير الطرؽ التدريسية الناجحة والحث عمى التعاوف الجماعي.      

 ير المواد والخامات باعتبارىا مواد اولية تساعد عمى انجاز العمؿ.توف-8   

 توفير خيارات تعميمية ذات ابعاد تكاممية تحفز قدرات الطمبة.-3   
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