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 ملخص البحث

لمي أثر مباشر علي كل المجاالت وخاصة مجال الفن التشكيلي، فأصبح العمل الفني مع بداية القرن العشرين كان للتقدم الع

ومنه ظهور مدارس الفنن الحديثنة بأسناليبها الفنينة والجمالينة،  ال أن تلنا المفناهيم الجمالينة حقالً لممارسة كل ما هو جديد، 

الحصنول  وتطبيقهاعلي الفننون البصنرية وأمكنن ( Theory Chaos) الكيؤس والفنية سرعان ما تجددت بظهور نظرية

 عشوائي التنظيم مثيراً للحواس جعلت منها أسلوباً جديداً يثرى عالم الفن. على نتائج فنية مذهلة تخفي في طياتها جماالً 

ومن أهم النظم التصميمية التي تعتمد عليها نظرية" الكيؤس" هي "المديول" كوحدة تناسبية يعتمد عليها النظام في األعمال 

الفنية؛ بناًء علي نظم رياضية وأسس هندسية تتبع قوانين دقيقة للغاية سناعدت فني الكشنل علني النسنم الجمالينة والتناسنم 

ُيظهنر التنرابط التنام بنين كنل مننهم فني تكنوين أبنداعات تصنميمية قائمنة علني التنظنيم بين األشكال والنظم الهندسية، بشنكل 

الهندسي في توزيع العناصر التشكيلية وتكرارهنا داخنل المسنطح الفنني فني صنورة متوالينات شنكلية أو لونينة ُمكوننة معنني 

 جديد في ضوء المفاهيم األبداعية الُمعاصرة في التشكيل الفني. 

عدت المصممين على  دراا أن األنظمة الموجودة في الطبيعة تخفي كثينراً منن المثينرات التني تسناعد فني تلا النظرية ساف

الوحندة العشوائية في الفن، فالمصمم عليه الجمنع بنين كنل منن  الحصول على جماليات دائمة التجدد، وبتطبيقها أمكن تنظيم

أساليم التقسيم الهندسية للمسناحات بمنا يتوافنع منع المسنطح  والتكرار من خالل نظرية "الكيؤس" وأن يختار أحدالتناسبية 

الفنني متبعناً نظامناً تناسننبياً تطبيقيناً للحصنول علني أفكننار ألنمناط تصنميمية مبتكنرة أساسننها تكنرار وتوزينع العناصنر داخننل 

الخروج  بتصنميمات مساحة التصميم بهدل الوصول الي قواعد جديدة في البناء مع التحرر من سيطرة األنماط التقليدية، و

وتصننلح كتصننميمات ألقمشننة السننهرة للسننيدات شننبكية ذات صننيا تناسننبية تحمننل فنني طياتهننا قيمنناً فنيننة تعكننس رو  العصننر 

 بطرع طباعية حديثة .

 


