
 العدد السادس                                   مجلة العمارة والفنون                                                          

1 

 

وتنمية الفكر التصميمي بمجال تصميم السالمي كمدخل لتعليم الفن اإل أساسيات
  التأثيث واإلنشاء المعدني

 حسن إبراهيمأ.م.د وليد 

 المعدنية والحديدية , كلية الفنون التطبيقية , جامعة حلوان واإلنشاءاتاألستاذ المساعد بقسم األثاثات 

 البحث : مقدمة

كثيرًا في مفهومه عن بعض العلوم األخرى حيث يتطلب أسلوبًا معينًا لتدريب الدارسين على كيفية إن تعليم التصميم يختلف 
ممارسة ثابتة إبتكار تصميمات تحقق الغرض الذي أنشئت من أجلها, ويمكن تعريف تعليم التصميم بصفة عامة على أنه "

  زائدة التعقيد." يةل مشاكل تصميملتدريب على كيفية حذات مغزى ل

سواء التقنية أو العلمية المعرفية ترتبط بطريقة مباشرة بالمتغيرات  التيأحد المجاالت الحيوية كم التصميم تأتى دراسة وتعليو 
تجاهاته و ، وفى ذات الوقت تقوم فلسفته  المنتجات اإلستخدامية والخدمية،  تصميماتمنطق التغيير والتطوير لكافة على ا 
ياتية المتغيرة والمتطورة بصفة دائمة، والتي تحتاج وتستلزم التغيير والتطوير بشكل مستمر لمواكبة المتطلبات والحاجات الح

واضحة محددة األهداف، وفى إطار برنامج تعليمي متكامل يواكب  اتوعلى فترات زمنية متقاربة، وفق خطط ومنهجي
 .امهاالمتطلبات اآلنية والمستقبلية في كافة مجاالت التصميم القائمة والمتوقع قي

في مراحل تعليم التصميم بالعديد من وتنمية فكره التصميمي يتأثر المستوى المعرفي والمهاري لبناء شخصية المصمم لذلك 
والتجربة , حيث تتوقف جودة المخرجات اإلبداعية للمصمم على حجم  لتأمل والتحليلا تتطلبالتي المصادر الخارجية 

في أشكال  ايؤهله فيما بعد نحو إعادة صياغته ماالمصادر الخارجية خالل مراحل التعلم والممارسة ، هذه وطبيعة 
 . وفق العديد من الوسائط التصميمية المادية والبصريةومضامين جديدة 

يقاعات تكرار  الثريةمن الوسائط التصميمية البصرية  أساسيات الفن اإلسالمي تعتبرو  ية متعددة والتي تتألف من خطوط وا 
ثابتة، ما يساعد على إيجاد مفردات تصميمية المتحركة أو الشكلية العالقات واليمكنها أن تولد عددًا ال نهائيًا من األنظمة 

 واإلنشاء لنظم التأثيثتصميم الالشكلية في عملية تعليم و تصورات بنائية متنوعة تصلح للتكرار وتعطي بدائل للتكوينات 
  . المعدني

 قدراتننهإنمنناء  االسننتفادة مننن أساسننيات الفننن اإلسننالمي فنني علننىالطالننب تسنناعد  اسننتقراء سننبل فعالننةيحنناول البحننث ومننن هنننا 
والننذي مننن شننأنه أن ينتقننل بالطالننب مننن حالننة اإلدراك البسننيط إلننى اإلدراك المركننب، واالسننتعانة  وحسننه اإلنشننائي ةاإلبداعينن

بالتعميمننات والتجرينندات البصننرية المبنيننة علننى فهننم عميننق وتوظيننف بأقصننى قنندر مننن الفكننر المننرن والحننر القننادر علننى القيننام 
 واإلنشنناء التأثيننثنظم بننبايجابيننة مننع مواقننف ومشننكالت التصننميم المرتبطننة  مننلا يؤهلننه للتعامننم ،ألساسننيات الفننن اإلسننالمي

 . المعدني

 لنظم التأثيثتصميم التعليم لالفن اإلسالمي كمدخل  بأساسياتمن الحاجة إلى االستفادة  تنبثق مشكلة البحثوبالتالي 
 .المعدني واإلنشاء

 هدف البحث :

لمصمم نظم  وتنمية الفكر التصميميتصميم الكمدخل لتعليم  اإلسالميالفن  يهدف البحث إلى االستفادة من أساسيات
 .المعدني واإلنشاء التأثيث
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 فرضية البحث: 

إنماء سوف يؤدي إلى  المعدني واإلنشاء لنظم التأثيثتصميم الاالستفادة بأساسيات الفن اإلسالمي كمدخل لتعليم إن 
لمهاراته البصرية تنمية لقدراته المعرفية وتطوير و  المعدني واإلنشاء نظم التأثيثلمصمم  ياإلنشائوالحس  يالمخزون اإلبداع

 والعملية .
 منهجية البحث :

 المنهج الوصفي إلجراء هذا البحث . تتبع الدراسة
  ثالثة محاور كما يلي :ينقسم البحث إلى البحث:  محاور

 .  كمدخل لتعليم التصميم أساسيات الفن اإلسالميالمحور األول : 

 في تعليم التصميم.اإلبداعية عند الطالب  خطوات بناء القدراتالمحور الثاني : 

تنمية الفكر التصميمي لمصمم نظم التأثيث و تصميم الاسيات الفن اإلسالمي في تعليم تفعيل االستفادة بأسالمحور الثالث : 
 .واإلنشاء المعدني 

 : كمدخل لتعليم التصميمأساسيات الفن اإلسالمي : األولالمحور 
تتميز أساسيات الفن اإلسالمي بمضامينها الفكرية ومنجزاتهنا المادينة بأنهنا نتناج لتفاعنل ثقافنات انصنهرت فني بوتقنة المبناد  

تننم تجسننيدها فنني القننيم الفنيننة المعبننرة عننن هننذه المبنناد  ، وسننار النسننق المننرتبط بأساسننيات الفننن اإلسننالمي عبننر حيننث والقننيم 
اإلسنننالمية لمننننهج الحيننناة  تتنننوازن فننني شنننقيها الروحننني والمنننادي وتتجنننه نحنننو تجريننند  اإلبننندال التجريننندي ، حينننث كاننننت الرؤينننة

, ويمكننن توضننيح أهننم أساسننيات الفننن اإلسننالمي التنني يمكننن اإلعتمنناد عليهننا فنني تعلننيم العالقننات واألفكننار فنني اتجنناه روحنني 
 كما يلي : بصفة عامةتصميم ال

 عن خالصة الشئ أو أبجديته وتجريده في أقل محتنوى شنكلي ممكننيعتبر أسلوب التجريد هو المهتم بالبحث  : التجريد -1
وفينه يحلنل المصنمم العناصنر  أبسنط صنورها إلنىمنن الطبيعنة  النذي يحنول عناصنرهنو ذلنك الشنكل الشكل المجرد , ويعتبر 

المرئيننة والضننمنية للشننكل المقتنندى بننه ويعينند صننياغة مكونننات التصننميم الجدينند بشننكل مجننرد وبننناءًا علننى مفهومننه الشخصنني 
 .للبنائيات التصميمية األولى

 ريند وفلسنفتهتحدث عن الفن اإلسالمي وارتباطه بمنطق التج ولقد كان "هنري فوسيون" دقيق التعبير عميق المالحظة حينما 
النندفين مثننل التشننكيالت الهندسننية  مضننمونها إلننىشننيئا يمكنننه ان يجننرد الحينناة مننن ثوبهننا الظناهر وينقلنننا  ينندرك ال "قننالحينث 

قنند يتحننول الننى نننول مننن الرسننوم  ، لتفكيننر قننائم علننى حسنناب دقيننق ، فليسننت هننذه التشننكيالت سننوى ثمننرة اإلسننالميةللزخننارف 
متدفقننة عبننر الخطننوط فتؤلننف بينهننا  التجرينندي تنطلننق حينناة اإلطننارخننالل هننذا  ومنننحيننة ، ومعننان رو  ة ألفكننار فلسننفيةيننالبيان

يصنوب  صلح ألكثر من تأويل يتوقف على ماتوكأن هناك روحا هائمة  تكوينات تتكاثر وتتزايد ، متفرقة مرة ومجتمعه مرات
 )."بنال حندود وطاقنات إمكانناتتتضنمنه منن  واحند عنن سنر منا آننظره ويتأمله منها وجميعها تخفى وتكشف فني  عليه المرء

 (2006 :عبد الناصر ياسين

فنننن الالمنننرتبط بنننين العقيننندة اإلسنننالمية و  يالعامنننل األساسننن و اإلسنننالميفنننن ال أساسنننياتالوحننندة منننن أبنننرز تعننند  : الوحدددد  -2
وتتمثنننل الوحننندة فننني الفنننن اإلسنننالمي شنننقين أحننندهم الوحننندة الروحينننة المسنننتمدة منننن العقيننندة واللغنننة كأحننند المكوننننات  اإلسنننالمي
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األساسية للحضنارة , والوحندة الجمالينة المسنتمدة منن تحوينل هنذه العقيندة وهنذه اللغنة إلنى تعبينرات جمالينة مترجمنة فني صنور  
 (2002محمد :  أنصار.)وتشكيالت معمارية وخطية وتصميمات نباتية وهندسية 

مفهومًا خاصًا حيث أن تتم عملية التوحيد من خالل  الفن اإلسالميويعد هذا المفهوم في  الوحد  من خالل التوحيد: -
تضافر واتحاد األجزاء مع بعضها البعض ككيان واحد، ويمثل هذا المبدأ قيمة نابعة من المنهج اإلسالمي الذي نادى 

 . بالتوحيد

تنشأ من مبدأ التوحيد كمبدأ جامع وشامل وليس القصد التوحد وااللتقاء حول  الفن اإلسالميإن الوحدة في  التوجه:وحد   -
نما من نقطة ينطلق منها الشكل مكونًا فراغنًا يتجمنع حولنه الشنكل بنظنام  ذات وحندة متكنررة  المحور العام للشكل الهندسي، وا 

 ص بكل عنصر أو للفراغ.  لها القدرة على التوحيد والتعبير عن الكل دون الفقد لعنصر االستقاللية الخا

في الهامة  األساسيات من ويعد تميزًا من الناحية الكمية والكيفية اإلسالميفن ال أساسيات أكثرمن  تكراراليعد  :التكرار -3
, حيث إن التكرار الالنهائي الذي أودعه اهلل في عناصر الطبيعة يؤدي إلى حدوث حركة دائمة  اإلسالميفن التكوين ُهوية 

للعين , والكامنة في الحدود الداخلية والخارجية الكائنات وتنعكس خصائصها في األشكال واأللوان والمساحات  ظاهرة
وارتباطها التكراري التناغمي في خلق المولى سبحانه وتعالى , والتي استخلصها ونقلها الفنان المسلم في أعماله في 

 أنصار.)داًل أو متعاكسًا أو متناظرًا بحيث يكون في تناغم وانسجام تام يقاعيًا منتظمًا ومتباإتصميمات التي تحمل تكرارًا 
 (2002محمد : 

 من خالل : التكراروتتجلي قدرة المصمم في تحقيق 
: وهنننا يتننكلف كننل جننزء مننن أجننزاء الشننكل ببعضننه ليجنند صننلة مسننتمرة  التكددرار مددن خددالل لالزددب الجدد    ددالج   –أ 

 .                                              وعالقة عضوية بين األجزاء عند تكرارها وانتشارها 
عالقنة الجنزء بالكنل هنى أسنلوب أو نظنام يصنل بنين كنل جنزء علنى  : التكرار مدن خدالل لالزدب الجد    الكدل –ب 

كل من األجزاء والمساحات الكلية التني تشنغلها تلنك األجنزاء منع  تكرار العام؛ كما تتضمن التوافق بين حدة والشكل
   . ارتباطها مع المساحة الكلية بالشكل العام للتصميم

بأننه وجنود مجموعنات منن المنظومنات المنغمنة للخطنوط والمسناحات والكتنل  الفن اإلسالمييعرف اإليقال في :  اإليقاع -4
والزخارف واأللوان تنهض على مبدئي التكرار والتنظيم الكتلي والفراغي، اللذان يحققان مسنتويات مختلفنة منن العمنق والتنأثير 

 .التنول  داخل نظام التصميمالحيوية والديناميكية و  اإليقال يضفيتحقيق , حيث أن  إلظهار هذه الخاصية الجمالية
 :  مع بعضهما البعض وهماالتأثير عنصرين هامين يتبادالن يوجد  إليقالولتحقيق ا

                   .اإليجابي الوحدات وهى العنصر  -أ

 . السلبيوهى العنصر  المسافات )الفراغات( -ب     

 : خالل تتكون منلتختلف أشكال المنظومة اإليقاعية 
   Linear Rhythmإيقاعات الخطوط  -أ

   Planer Rhythmإيقاعات المستويات   -ب
 . Masses And Special Rhythmإيقاعات الكتل و الفراغات   -ج

عنننند رؤيتنننه شنننكليًا  التصنننميمباسنننتقرار  المتلقننني نتيجننة شنننعور ينننأتي النننذي النفسننني اإلحسننناسهنننو     : الشدددكلي االتددد ان -5
الثالثة بحيث يتحقنق  األبعاد فييحدث هذا االتزان  أنوالبد  هبدون أويتم عن طريق التماثل  الشكلياالستقرار  إلىوالوصول 

 نوعين : إلى الشكلياالتزان نقسم ي.. و  المتلقي ألحاسيسبصورة منطقية بعيدا عن اى تشتيت 
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وفكنننرة  ألسنننلوبن تبعنننا قسنننمين متمننناثلي إلنننىوهنننو التماثنننل حنننول محنننور يقسنننم الهيئنننة الشنننكلية :  االتددد ان المتما دددل -أ
 .التصميم 

 منن خنالل فكنرمنع حندوث اتنزان  الخنارجيانعندام التماثنل حنول اى محنور للشنكل  وهنو : االت ان الغير متما ل -ب 
 . المصمم

 فنيفطنرى  إحسناسالسنتقرار اب فاإلحسناسواسنتقراره ،  التصميم إنشنائياً بثبات  النفسي اإلحساسوهو  : ياإلنشائ االت ان -6
 ياإلنشننائفهننو يقنف متزنننا اسنتاتيكيا ويسننير متزننا ديناميكيننا فاالسنتقرار نتيجننة لفعنل ورد فعننل ويمكنن تقسننيم االسنتقرار  اإلنسنان

 نوعين : إلى

وتماسنكه  المكنون للتصنميم ينشا االستقرار االسنتاتيكى عنن طرينق جسناءة الهيكنل االنشنائى  :االستاتيكى  ت اناال  -ا
 . يستقر التصميم  مجموعة متكاملة متماسكة كفيلة بمكوناتها بأن للتصميم ياإلنشائالهيكل  أجزاءحيث تكون كل 

آخنننر  إلنننىمنننن اتجننناه  تنننأثير القنننوى تتحنننرك العنننين لتتنننابع انتقنننال االسنننتقرار النننناتج عنننندما : الدددديناميكياالتددد ان  -ب
المكونننة بننين القننوى المختلفننة  الننديناميكي.وقنند يحنندث هننذا االسننتقرار نتيجننة الصننرال  الننديناميكيباالسننتقرار  لإلحسنناس
 للتصميم .

 :في تعليم التصميماإل داليب لند الطالب  خطوات  نا  القدرات:  نيالمحور ال ا 
وهننو مننا يتفننق مننع التزاينند الملحننوظ علننى هننناك ثمننة عالقننة تبادليننة بننين كننل مننن النظريننة والتطبيننق فنني عمليننة تعلننيم التصننميم 

المرتبطنننة بننناإلدراك المعرفننني "النظرينننة" واإلدراك  cognitive aspectsاإلدراكيننة  المسننتوى العنننالمي فننني إدمننناج اإلعتبنننارات
 الطالنبإدراك  يرتقني بقندرات للطالنب , ومنن ثنم design thinkingالتجريبني "التطبينق" , كاتجناه ينمني التفكينر التصنميمي 

واسنتيعاب أبعناده  التوصل إلى تحديد أسس إجرائية فني إنشنائية التصنميم هعليها يمكن اً وبناء التصميم للطاقات المتضمنة في
 (Rivka Oxman: 2004 الجمالية .)

وتتجلي أوجه العالقة بين النظرية والتطبيق في تصنميم وتخطنيط المشنروعات التصنميمية، حينث ينبغني علنى الطالنب عنندها 
النظرينننة , فعنننن حنننل مشنننكلة التصنننميم  متنننوازنضنننع تصنننور المختلفنننة فننني و  اإلبداعينننة توظينننف معلوماتنننه المعرفينننة ومهارتنننه

والتطبيننق فنني مجننال تعلننيم التصننميم ، أمننران ال غننني عنهمننا ويمننثالن جننناحي أي نظننام تعليمنني، وبنندونها يصننبح هننذا النظننام 
 غير مكتمل ومعيب. 

ق لكني تصنبح شنئ ذات فالنظرية بدون تطبينق أو تجرينب تصنبح نظرينة جوفناء ال معنني لهنا. إن النظرينة تحتناج إلنى التطبين
معننني. وأيضننًا التطبيننق أو الممارسننة بنندون نظريننة تصننبح تجربننة عمينناء ألنهننا تننتم دون اإلعتمنناد علننى أسننس علميننة.)ابراهيم 

 (2008 :عبيد 

خالل مراحل التعلم  يةاإلبداع قدراتهعلى حجم وطبيعة ومصادر  للطالبأصالة المخرجات اإلبداعية تتوقف  ومن ثم
القدرات في أشكال ومضامين جديدة , لذلك تعرف القدرات ة صياغة هذه عادإ تمكنه تدريجيًا من والممارسة ، والذي

ويختزنها في ذاكرته كرصيد من الخبرات واألفكار ،  والمهارات التي يكتسبها / ينميها الطالبالقدرات مجمول  ابأنهاإلبداعية 
بتكارية عند التعامل مع مشكالت تصميمية تتطلب والتي تمكنه من الت من منطلق هذا المفهوم , و جادة حلوالً عامل بكفاءة وا 

 -: الخطوات التالية يتوقف على بناء القدرات اإلبداعيةفان 
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  :: وهي تتمثل في  cognitive aspectsاإللت ارات اإلدراكيب الدمج  ين  -أ
 بأبعادها ومحدداتها وعند المفاضلة بين أساسيات الفن اإلسالمي إدراكب المنوطةوهي  :بالمنطقياإلدراكيب  اإللت ارات  --

 .وأساسيات الفن اإلسالميوعند تقييم الفكرة النهائية وفقا لمعايير  المطروحة،الحلول 

، ويعتمد على قدرات  مامنتج أو تطوير إنتاج حلول وطرح أفكار لتصميم ب وهي المنوطة  :اإل داليباإلدراكيب  اإللت ارات  --
 . ، والتي تُنمي ذاتيًا أو تكتسب بالممارسة ألساسيات الفن اإلسالمي المعرفية والمهارية إدراك الطالب

 :وهي تتمثل في :القدرات اإل داليبمصادر التنوع في  -ب

المعرفة عن طريق الرؤية  ا الطالبيستقي منهالبصرية التي  الفن اإلسالمي درا: وتتضمن مصمرئيبالمصادر ال  --
  . المصحوبة بالتأمل والتحليل

، وتحليلها  ساسيات الفن اإلسالميأل للنظريات الفلسفية أو العلمية الطالبتقوم على استقراء و : فكريبالمصادر ال --
 . واستكشاف المترابطات والعالقات البينية

 -:استدلا  المخ ون اإل دالي -ج

قدرات المصنمم الخيالينة  تكامل ك أوالمدر  غيرالفكري  مجهودعلى البشكل كبير أن آلية استدعاء المخزون اإلبداعي ترتكز 
، باإلضننافة إلننى دور تلننك القنندرات فنني تحليننل لهننا ولحلنن والبحننث عننن المشننكلةل يننتمثفنني داخليننة الالذاتيننة كونهننا احنند وسننائله 

عنادة أساسنيات الفنن اإلسنالميالمتكون من اإللمنام ب المدخالت الفكرية والمرئية للمخزون وفقنًا لمقتضنيات الموقنف تشنكيلها  وا 
 (2009 : محمودبرهام  ,احمد حامد )  التصميمي.

المحور ال الث : تفعيل االستفاد   أساسيات الفن اإلسالمي في تعليم التصميم وتنميب الفكر التصميمي 
 لمصمم نظم التأ يث واإلنشا  المعدني .

رؤية ناتجة عن قدرة وقابلية المصمم في المناورة  التأثيث واإلنشاء المعدني بمثابةتصميم نظم بداعية في المعالجات اإلتعد 
البتكار شكل جديد أو حل مشكلة في سياقات جديدة  التشكيلي بالمفردات والعناصر من خالل استخدامه أدوات التعبير

والنماذج تحقيق الهدف المقصود،  من أجلفعل ونتاج فعل،  ي عمليةهاحله األولى وتعد عملية تعليم التصميم في مر  ،قائمة
 تصميمبال االتزان باستخدام عناصر متماثلةبالتعبير عن  الطالبيضًا، فأن يقوم أنتاج هذه الفعالية  يه التجريبية الناتجة

قوة ال كون عملية التكامل بين النظرية والتطبيق هيهذا االتزان , ومن ثم توالتصميم الناتج هو تعبير عن مثاًل فذلك فعالية، 
 وتجعله فعااًل في عملية اإلدراك والتحليل، ومن ثم الفهم والتأويل. في بنائية شخصية الطالب التصميميةكامنة ال

من خالل نظم التأثيث واإلنشاء المعدني لذلك لجأ الباحث إلى تفعيل االستفادة بأساسيات الفن اإلسالمي في تعليم تصميم 
 ثالثة محاور أساسية ومن خالل التكامل بين النظرية والتطبيق , وهذه المحاور هي : 

 .اإلسالمي الفن الشبكات الهندسية في من خاللللمصمم  ةقدرات الهندسيالتنمية  -1
 .اإلسالمي  الفن الخدال البصري  فيمن خالل خصائص للمصمم تنمية اإلدراك البصري  -2
 .اإلسالمي  الفن المجسمات الهندسية فيمن خالل توظيف للمصمم  تنمية الحس اإلنشائي -3

 وتنمية الفكر التصميمي تصميم الاالستفادة بأساسيات الفن اإلسالمي في تعليم مدى المخطط التالي  ذلك من خالل ويوضح
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 :اإلسالمي الفن فيالش كات الهندسيب  من خاللللمصمم  بالهندسي قدراتال تنميبأواًل : 

قد تم  والتيإلى علوم الرياضيات وبعض العلوم األخرى المشتقة من مصادر كالسيكية  الهندسي اإلسالميالفن  ينتمي
تتبعها من قبل فالسفة وعلماء اإلسالم وهنا تكمن العالقة الوطيدة التى تربط بين الفنون المرئية فى اإلسالم بالموسيقى 

 والشعر من خالل توالى نفس النغمات التى تتحكم فيما المتتابعات الرياضية.

يقاعات تكرارية، الهندسية الشبكات تعتبر  تتطلب تأذر التي هي احد الوسائط التصميمية البصرية التي تتألف من خطوط وا 
حركة العين مع اليد لتنشيط الخيال اللتقاط عالقات شكلية متحركة أو ثابتة، ما يساعد على إيجاد مفردات تصميمية/ 

نتقل المصمم من خاللها من حالة اإلدراك البسيط تصلح للتكرار وتعطي بدائل للتكوينات. حيث ي , تصورات بنائية متنوعة
إلى اإلدراك المركب، مستعينا بأقصى قدر ممكن من الفكر المرن والحر القادر على إصدار األحكام الصحيحة، والقيام 

لك بالتعميمات والتجريدات البصرية المبنية على فهم عميق وقدره اكبر على استيعاب التفاصيل والجزئيات الصغيرة، وكذ
تنمية الحس اإلنشائي باستخدام  فانشتقاقات شكلية وداللية جديدة. ومن ثم االقدرة على المزج بين المتغيرات وعلى إحداث 

 ( 2000:  محمود)برهام  على مظاهر الحركة البصرية ومستويات الرؤية كعمليات إدراكية مركبةيعتمد الشبكات 

مباد  التكرار واستمرارية ب الهندسيةالشبكات  في اهتماما خاصا المياإلسلعناصر الفن  الهندسيولقد أعطى التصميم 
تمثل "الوحدة من خالل التعدد" و"التعدد من خالل  فهيترمز إلى األبدية ووجدانية الخالق  التيالتصميمات المتبادلة 

 الوحدة".

من خالل التكامل بين األشكال الهندسية  هاأحسن صور  فيتتضح الهندسية لشبكات لولكن التأكيد على براعة المصمم 
 والتأثيرات البصرية مثل التوازن بين المساحات السالبة والموجبة إلى جانب االستخدام البارل لأللوان والقيم اللونية.

 تنميب اإلدراك ال صري

قدرات التنميب 
 بالهندسي

 تنميب الحس اإلنشائي

الشبكات 

الهندسية 

 اإلسالمية

الخداع 

البصري 

 اإلسالمي

المجسمات 

الهندسية 

 اإلسالمية

 الوحد 

 التكرار

 التجريد

 اإليقاع

 اإلت ان الشكلي

 اإلت ان اإلنشائي

 

االستفاد  
 أساسيات 

الفن 
اإلسالمي 
في تعليم 
تصميم 
األ ا ات 

واإلنشا ات 
 المعدنيب
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 الفن اإلسالمي وتوضح األشكال التالية التصميم الهندسي من خالل الشبكات الهندسية في

 

 

حيث أن القوانين المنظمة للزخرفة الهندسية للطالب  ةالهندسيقدرات الويتم االستفادة بأساسيات الفن اإلسالمي في تنمية 
تستلهم مبادئها وأصولها من الحركة الطبيعية المجردة وليست صورها المرئية ، فهي تستند على نظامها وقوانينها المطلقة 

ر، لذلك تقوم اإلبداعية الزخرفية الهندسية في التصميم على إكتشاف البني والهياكل في التشكيل والتلون والنمو والتكرا
المنظمة للشبكة الهندسية ، وترجمتها إلى لغة فنية وأشكال تجريدية يتم تنظيمها في وحدات مستقلة بذاتها قابلة للتكرار 

 خالل الخطوات التالية : , وذلك منوالنمو والتوظيف في عناصر إبتكارية جديدة من إبتكار الطالب 
 تصميم وابتكار / اختيار شبكة هندسية . -1
 إستنتاج وحدات هندسية من العالقات الفراغية والخطية المكونة للشبكة الهندسية . -2
المتنوعة مثل من خالل تطبيق األساسيات التصميم المختلفة توظيف الوحدات الهندسية المستنتجة في مجاالت  -3

 التجريد( -االتزان الشكلي  –اإليقال  –التكرار  –)الوحدة 
في تصميم وابتكار الشبكة الهندسية وكيفية توظيف عناصر الفن اإلسالمي طالب الوتوضح األشكال التالية بعض تجارب 

 : بمجاالت التصميم ذات الصلة كما يلي  
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 : اإلسالمي الفن فيالخداع ال صري   اإلدراك ال صري من خالل خصائصتنميب  انيًا : 

تنظيم  عن تنشأ التي البراقة المرئية التأثيرات على باالعتماد الهندسية التجريدية فن الخدال البصري يتكون من األشكال
 نظام داخل تحدث التي نتيجة للعمليات تتغير أو تتحرك أنها تبدو أن يمكن البصري الفن في فاللوحة ، واألشكال الخطوط

 ( 2008الدليل:  أحمد ) مصطفى. ذاته الرؤية

 Opأرت ")  -ظهر هذا الفن كظاهرة صحفية عندما أطلق عليه أحد الصحفيين األمريكان تعبيرا صار شائعا وهو "ُأوب
Art  (  أو الفن البصري )Optical Art  "بعد أن قام بعض من الفنانين بإقامة معرض تحت عنوان "العيون المستجيبة )

ومنذ ذلك الوقت أصبح فن الخدال البصري ممثال ألحد االتجاهات الفنية الحديثة وكان ذلك على يد مؤسسه الفنان فيكتور 
  (2008. )سماهر عبد الرحمن :   Victor Vasarelyفازاريلى 

 : نماذج الخدال البصري في الفن التشكيلي وتوضح األشكال التالية

 

 

 
 بعضي اإلسالم لفنل ٌجعل مما بغرناطة الحمراء بقصور وخاصة األندلس يفي اإلسالم بالفن البصري الخدال فنانو تأثرولقد 

 التقسيٌمات من استفاد Escher ٌشريا , فنجد الفنان البصري الخدال مدرسة ٌثةيالحد ةٌ يالفن المدرسة هذه تأقامي ف الفضل

 الخدال عن ٌتةينظر  بها منشئا ةٌ يالرؤ  يف وذبذبة مٌ يالتصم يف حركة عنها ٌنتج يوالت اإلسالمي الفن في لألسطح الهندسيةٌ 

 له تحتيةٌ  هندسية شبكة وضع يٌجب ) متماثل رٌ يغ ( هندسي شكل بناء ٌتمي لكي أنه ٌشريا , حيث وجد مٌ يالتصمي ف البصري

 تأثر, كذلك  لٌ يالمستط أو نٌ يالمع أو األضالل متوازي أو األضالل المتساوي المثلث أو للمربع ةٌ يالهندس ةٌ يالشبك يوه متماثلة

 و منها تتكون يالت ياإلسالم الفن يف المختلفة الخرط وأشكال ٌاتيللمشرب ةٌ يالهندس ٌماتيبالتقس Vasarely  يٌلليفازار  الفنان
, كما   العرب الخرط من مستوحاة للبصر خادعة ةٌ يهندس ٌماتيتصم بإنشاء وقام النور و بالظل البصري الخدال تسبب يالت

 

 

http://arthistory.about.com/cs/namesvv/p/vasarely.htm
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 متأثراً  للبصر خادعة ٌماتيتصم وابتكار اٌ يهندس ٌدهاريبتج وقام المقرنصة ةٌ ياإلسالم األسقف ٌماتيبتصم يٌلليفازار  الفنان تأثر

 (2015 :  شعبان أحمد مي) . ي اإلسالم بالفن ذلك يف

 اإلسالمي :نماذج الخدال البصري في الفن  وتوضح األشكال التالية االستفادة من

 
 

 

 

 الفنن فنيالخندال البصنري من خنالل خصنائص للطالب تنمية اإلدراك البصري ويتم االستفادة بأساسيات الفن اإلسالمي في 
 وتوزينع األلنوان الخطنوط وتجناور الهندسنية الُبننى إنها تعتمد على تأثيرات تنتج من تداخالت خطية و تنراكمحيث  اإلسالمي
 ، وانتشارها األلوان وتوهج ، التموج أو كااللتمال : شكلية متنوعة ظواهر مما يؤدي إلى إيجاد األعماق والمتفاوتة المسطحة

, ومثنل هنذه التنداخالت والتراكمنات والتراكينب الخطينة واللونينة المسنتنتجة ينتم تطبيقهنا فني  وامتندادها وتقلصنها ، وتنداخلها ،
 جديدة من إبتكار الطالب , وذلك من خالل الخطوات التالية :تكوينات مجسمة وموظفة من خامات خطية 

 . نموذج من نماذج الخدال البصري و خطوطه ومساحاته الفراغيةاختيار  -1
 العالقات الفراغية والخطية. محاكاة من ال البصري ناتجةللخدإستنتاج وحدات  -2
من خالل تطبيق األساسيات  التصميم المختلفة بالتخصصتوظيف الوحدات الهندسية المستنتجة في مجاالت  -3

 (اإلنشائي االتزان–االتزان الشكلي  -التجريد –)اإليقال 

توظيف توضيح كيفية في مجاالت التخصص المختلفة ل (تجارب)طالب نماذج من أعمال الوتوضح األشكال التالية بعض 
 :  الخدال البصري فيها

 

 

 األندلس - الحمراء بقصر زخرفة مستوحى من الزخرفة – ٌشراي للفنان اسكتش

 "المشرابية" الشكل المربع المائل الخرط فازريللي مستوحى من الخرط للفنان اسكتش
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 :اإلسالمي  الفن المجسمات الهندسيب فيمن خالل توظيف  تنميب الحس اإلنشائي   ال ًا:

والجمالية للعناصر ومفردات اتسم اإلبدال اإلنشائي في الفن اإلسالمي بالعقالنية واإلتقان والموازنة بين الوظيفة اإلنشائية 
وينبع اإلبدال الفني للمجسمات الهندسية اإلسالمية من جماليات العالقة بين التكوين اإلنشائية والزخرفي ، والتي , و  البناء

 تمنح المتعة الفنية والبصرية من خالل تداخل التعبير اإلنشائي مع المعالجات السطحية والنحتية والكتلية ، وتأكيد العناصر
 الزخرفية للتكوين اإلنشائي باستخدام حليات هندسية ونباتية وكتابية ) مرسومة أو غائرة أو بارزة ( .

من خالل مراحل متدرجة لبناء الشكل: تبدأ  الطالب باالستفادة بأساسيات الفن اإلسالمييتم تنمية الحس اإلنشائي عند و
حجمية خطية و تشكيالت توظيفها في ، ثم بالمجسمات البسيطةباالستعانة مسطحه  خطية أو تشكيالت بناءبالتدريب علي 

[. بحيث تتدرج مراحل تنمية الحس  في حالتيها البسيطة والمركبة وفراغية، وصواًل إلى التشكيل المجرد للنظم اإلنشائية ]
التشكيلية  تاإلمكانيا للتكوينات واألشكال البسيطة إلى استيعاب لفلسفة الفن اإلسالميالقيم الحسية  كمن: إدرا ياإلنشائ

 المتراكبة والمعقدة . للنظم اإلنشائية

 وذلك من خالل الخطوات التالية :
 . إنشاء كتلي ( –نمط اإلنشاء ) إنشاء خطي اختيار  -1
 .متعدد السطوح( –خماسي  –مربع  –شكل مضلع الوحدة اإلنشائية )مثلث إستنتاج  -2
 – التكرارمن خالل تطبيق األساسيات ) ,التخصص المختلفةمجاالت المستنتجة في  اإلنشائيةتوظيف الوحدات  -3

 (اإلنشائي االتزان–االتزان الشكلي  -الوحدة

 في مجاالت التخصص المختلفة لتوضيح كيفية توظيف (تجارب)طالب نماذج من أعمال الوتوضح األشكال التالية بعض 

 المختلفة :التصميم  في مجاالت اإلنشاء الخطي والكتلي )البسيط والمركب(
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 : ال حث نتائج

والنماذج تحقيق الهدف المقصود،  من أجلفعل ونتاج فعل،  ي عمليةهاألولى  اتعد عملية تعليم التصميم في مراحله -1
 الكامنة في بناءتطبيق هي القوة ومن ثم تكون عملية التكامل بين النظرية واليضًا، أنتاج هذه الفعالية  يه التجريبية الناتجة

 شخصية الطالب التصميمية وتجعله فعااًل في عملية اإلدراك والتحليل، ومن ثم الفهم والتأويل.
أساسيات الفن اإلسالمي من الوسائط التصميمية البصرية الثرية والتي يمكنها أن تولد عددًا ال نهائيًا من األنظمة تعد  -2

والعالقات الشكلية المتحركة أو الثابتة، ما يساعد على إيجاد مفردات تصميمية و تصورات بنائية متنوعة تصلح للتكرار 
 . المعدني واإلنشاء نظم التأثيثعليم تصميم وتعطي بدائل للتكوينات الشكلية في عملية ت

للطالب القدرة على استيعاب التفاصيل والجزئيات الصغيرة المنبعثة منها ،  تيحيأن الفهم العميق ألساسيات الفن اإلسالمي  -3
 .وساعده على إستحداث اشتقاقات شكلية جديدة 

النابعة من جماليات الفن اإلسالمي ،  البصرية الدالالت علىالطالب  تعرف في حيوي بشكل اإلسالميالفن  أساسيات ساهمت  -4
 لمفرداتل البصرية الخصائص على لتعرفمن خالل ا تجريدية بصرية بعمليات القيامو  تنبؤية استدالالت ببناءله  تسمحو 

 الشكلية .المستلهمة من الشبكات الهندسية اإلسالمية وعناصرها التكرارية والتجريدات  البصريةوالتراكيب  والعالقات
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