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عداد فً الفن االسالمً كأحد مصادر اإلستلهام فً التصمٌم الداخلً الحدٌثنظرٌة األ  

The theory of numbers in Islamic art as one of the sources of inspiration in 

modern interior design 

محــمــد مصـــطـــفىـٌم سـناجــق إبــراهم. د /   
 العامه والمقاوالت الهندسٌه للتصمٌمات الشرٌف لشركه التنفٌذي المدٌر

 بنها جامعه -واالثاث الداخلى التصمٌم قسم-التطبٌقٌه الفنون بكلٌه منتدب مدرس

 
 :Abstract*ملخص البحث 

 شهدت الحضارات االنسانٌة منذ االف السنٌن محاوالت عدة للوصول الى االعداد بصور مختلفة . و إختصت كل حضارة 

برموز لالعداد تدل على مدى احتٌاجات هذه الفترة الزمنٌة . و ان االعداد رسمت رموزها بسمات الحضارة التً نشأت 

تصمٌم العدد و المضمون الفكري الذي ٌتأثر به فً كل حضارة على و ترجع اهمٌة دراسة تارٌخ األعداد الى معرفة  .بها

 . هحد

حٌث ازدهرت فٌها دراسة االعداد بتصمٌم متطور قائم على  " محور البحث " و التركٌز على فن الحضارة االسالمٌة

 .م ( التً ازدهرت فً العصر المملوكًزونخص بالذكر مفهوم نظرٌة االعداد ) الجورٌ, التنوع

) اخوان الصفا ( تفوق علم الهندسة و  حظً علم األعداد باهتمام الفكر االسالمً منذ البداٌة . ففً القرن العاشر أكد فقد  

علم الكون وفقاً للتقالٌد الفٌثاغورثٌة و االغرٌقٌة و ان رباعٌة فٌثاغورث تعمل على تخطٌط ناظم لألعداد و انها تخضع 

 .ى ان تكسب الخطوط الهندسٌة خصائص جدٌدةالى مجموعة من القوانٌن فهً تساعد عل

و ٌعد مجال التصمٌم الداخلً و االثاث أحد أهم المجاالت التً تأثرت بفكر و فلسفة و أسس الفن االسالمً لذلك ٌسعى 

 .البحث الى االستفادة من نظرٌة األعداد فً الفن االسالمً لعمل تصمٌمات داخلٌة حدٌثة تواكب العصر الحالً

 (:(problem of Research*مشكله البحث 

هذا ماجذبنى الختٌار موضوع البحث واالجابه على التساؤل االتى , أهمٌه دراسه الجانب الرٌاضى فً الفن االسالمى  

 .ٌمكن االستفاده من نظرٌه األعداد فً الفن االسالمى الستلهام تصمٌمات داخلٌه حدٌثه تواكب العصر الحالً( )هل

 :(The objective of Research)*هدف البحث 

 االسالمى. الوصول الى معاٌٌر لتصمٌمات داخلٌه حدٌثه مستلهمه من نظرٌه األعداد فً الفن   

 (:The methodology of Research*منهجٌه البحث )

حتى العصر العصور األولى  معرفه أصول وشكل األعداد فً فنون الحضارات المختلفه من :المنهج التارٌخى

 .االسالمى

 مشكله البحثلدراسه أنواع االعداد وتحلٌلها فً تخطٌط هندسى للوصول الى حل  :المنهج التحلٌلى الوصفى

تطبٌق نتائج البحث الظهار امكانٌة جعل حٌز التصمٌم الداخلى متأثرا بتصمٌم جدٌد لألشكال الهندسٌه  :المنهج التطبٌقى

 .إلسالمٌة ( قائم على تخطٌط شبكً لنظرٌه االعداد فً الفن االسالمىاالسالمٌه ) األطباق النجمٌة ا

 
 


