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المية وأثره على تصميم الملصق سالترميز في الزخارف الهندسية اإل
 عالني المعاصراإل

 م.د / مى على محمد ندا   
 عالن كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوانمدرس بقسم اإل

 ملخص البحث:

كان للقيم الرمزية التي حملتها عناصر الفن اإلسالمي من زخارف ورسوم الدور األساسي في حمل المعاني           
 المجردة المرتبطة بالعقيدة اإلسالمية، فجاءت النجمة الخماسية على سبيل المثال كرمز ألركان االسالم الخمس وقيل

جسد فقد اعتبرت رمزًا لتضافر المسلمين وتوادهم وتراحمهم كأعضاء الالصلوات الخمس، أما الضفائر الممتدة على الحواف 
 الواحد، وقدمت األشكال الزخرفية الهندسية دائمًا مغلقة في نوع من الكناية عن وحدانية وديمومة الخالق المبدع.

مي لدان المشرق اإلسالوقد تأثر العديد من رواد الفن الحديث بالفن اإلسالمي، ومنهم من سافر بالفعل إلى ب          
و ليعود وينشيء أسلوبه الخاص كهنري ماتيس رائد الوحشية، والتي أثرت بدورها في التكعيبية والتي كان رائدها بيكاس
ية اسبانيًا الذى نشأ وتفتحت موهبته في مجتمع األندلس ذي الخلفية الحضارية اإلسالمية العريقة، وقد تأثرت التجريد

ر التكعيبية والوحشية، ومنها إلى الباوهاوس صاحبة التأثير األكبر على حركات التصميم المعاصالهندسية هي األخرى ب
وخاصًة تصميم اإلعالن وعلى رأسها حركة الحد األدنى أو المينيمال، وهكذا يمكن تتبع كيف انعكست أفكار التجريد 

 الهندسي االسالمي على مجال تصميم الملصق اإلعالني المعاصر.
صميم ويسعى البحث الحالي إلى إلقاء الضوء على ظاهرة الترميز في الزخارف الهندسية اإلسالمية وأثرها على ت          

 الملصق االعالني المعاصر، وكيفية اإلفادة من تلك المنظومة لصياغة رسائل إعالنية لديها القدرة على تحقيق أهداف
 عملية االتصال االعالني.

Symbolism in Geometrical Islamic Ornaments and its Impact on Contemporary Poster Design 
Abstract: 
           Symbolic values presented by Islamic Art ornaments and drawings had the main role in carrying 
abstract meanings related to the dogma of Islam. Pentagon for example was presented as a symbol of the 
five mainstays or the five prayers, the extended pigtails on the edges were considered as symbols of the 
synergism and cordiality of Muslims as the parts of a sole human body, geometric ornaments coming always 
in closed shapes in a some kind of metaphor of the oneness and the everlasting of Allah the mighty creator. 
          As for the poster , It started in its modern suit as a reflection of painting on the hands of a group of 
great modern painters as Cheret, Lautrique, and Capello. Their posters had the same configuration as their 
paintings except for the writings above and being printed in lithograph. But, by the time of the great economic 
evolution and expanded markets it became a must for the advisors to emphasize their ads with the most 
powerful and persuasive messages. In the same time, not so far, there was a prodding inclination of artists of 
the era towards Eastern Arts such as Islamic Art as a wealthy and fertile source of abstract meaningful 
symbols. 
          This study aims to inlight the phenomenon of symbolism in Islamic geometric ornaments and its impact 
on contemporary poster design, and how to utilize that in communicating the most persuasive advertising 
messages. 
DOI:10.12816/0036582 
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 مقدمة :

مستهدف والجمهور ال ،عالن من جهةاهيري، ويتم بين المعلن ومصمم اإلالجمعالن هو أحد أشكال االتصال اإل          
المعلن عنها قناع الجمهور وحثه على شراء المنتج أو استخدام الخدمة من جهة أخرى، وكي يحقق اإلعالن غايته من إ

ة يطلق عليه عمليفيما  ن اعالنه الرموز المناسبة التي تهيئ له تحقيق األثر المطلوبعالن أن يضم  يجب على مصمم اإل
عالن أو ه بغض النظر عن شكل اإلفشالوهي العملية التي من شأنها إنجاح اإلعالن في وظيفته أو إ عالني،الترميز اإل

هذا والشكل أو التصميم هو بمثابة الوعاء الذي يحمل  ،عالن وجوهره، فالرمز هو مضمون اإلالشكلية ته الفنيةميق
 .المضمون ويوصله

موز ر الرموز أحد أهم مكونات الثقافة للحضارات على مدار التاريخ، ومن هذا المنطلق يمكن تقسيمها إلى  دوتع          
، فالرموز العالمية ال خالف على ترجمتها بين local symbolsورموز محلية  universal symbolsعالمية أو كونية 
المختلفة،  غة والدين والتقاليدالمحلية بطبيعة المجتمعات وتحدها عوائق الل بينما يرتبط تفسير الرموز، الثقافات المتنوعة 

التي عالن على المصمم أن يطور لنفسه مخزونًا عامرًا من الرموز والمضامين بطبيعة الحال يفرض مجال تصميم اإلو 
 عالنية المناسبة.تساعده في عملية االتصال اإلعالني وكتابة الرسالة اإل

لسابقة اشديد الثراء بالرموز التي منها ما هو عالمي موروث من الحضارات  الفن اإلسالمي مصدرًا عالميًّا دويع          
لمسلم في اسالم، وقد برع الفنان العقيدة االسالمية والفقه اإلسالمي وفلسفة اإل بجوهروالمجاورة، ومنها ما هو محلي مرتبط 

ارف كتابية والهندسية بالمضامين المرتبطة بعقيدته وفلسفته، إال أن الزختحميل عناصر الزخرفة بأنواعها النباتية وال
 على سبيل كبر في حمل المضامين المرتبطة بالعقيدة والفقه، فالنجمة الخماسيةندسية بشكل خاص كان لها الدور األاله

 :ترمز للحديث الشريفواف الشكل سالم الخمس والصلوات، والضفائر المستمرة على حى أركان اإلحملت معان المثال
(( ى له سائر األعضاء بالحمى والسهرفي توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع مؤمنينمثل ال))

عالى بل أو كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فلم يكن الفنان المسلم يقدم فنه منفصاًل عن عقيدته أو عبادته هلل ت
دة دينيًا لخدمة العقيوجاء فنه ة وزخرفة المساجد وقصور الخلفاء واألمراء وزخارف المصاحف وغيرها، ارتبط فنه بعمار 

 الراسخة في تكوينه الوجداني.
، تشكيليلتجريد الهندسي في الفن الوترى الباحثة بوجود صلة بين أسلوب الترميز لدى الفنان المسلم وبين حركة ا          

ن كانفأسلو   سالمي ليصل إلى درجة تجريد المعانيم إال أنه بلغ ذروته في العصر اإلسالسابقًا على اإل ب الترميز وا 
نى إلى درجة أعمق من تجريد المعالفلسفية العميقة في أشكال هندسية مجردة، لتتخطى الهندسة المقدسة للعصور القديمة 

راسات المسلم بالهندسة وعلوم الرياضيات وتقدم الد، هذا التجريد الذي أذكاه ولع الفنان ه الشكل الهندسي البسيطكسابوا  
 .مية وحركات الترجمة في ذلك العصرالعل

والتي  الفكر المنطقي الهندسي للفنان المسلم في حد ذاته مصدرًا ثريًا لمخزون هائل من الرموز المجردة،ويعد           
 .هو هدف البحث عالن، وهذاصمم اإلعالن اإلفادة منها في عملية تصميم اإليمكن لم

 أهمية البحث :
وتتوقف فاعلية عملية االتصال اإلعالني على أسلوب الترميز المتبع في  عالن هو أحد فنون االتصال ،إن اإل          

قناع، من هنا المستهدف للمساعدة على عملية اإل عالن ومدى نجاح الرمز في توصيل المعنى المرغوب إلى الجمهوراإل
عالن، وال يزال الفن االسالمي منبعًا ثريًا للرموز المجردة المحملة بالمعاني أهمية الترميز في تصميم اإل ف علىيمكن التعر 

المسلم صاحب فلسفة خاصة في تعامله مع رموزه الهندسية، وهي فلسفة مستمدة من القد كان منذ نشأته وحتى اليوم، و 
سالمي إال أن للفن اإل تأثر الفن الحديث والمعاصر بالتجريد الهندسيعقيدته في التوحيد وديمومة الخالق، وعلى الرغم من 
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، وتتضح فهم الغرب لتلك الفلسفة ظل فهمًا قاصرًا، ولم يتمكن من سبر أغوارها إال منذ وقت قريب )بداية األلفية الثانية(
من خالل اتباع منهجية وفلسفة بداعية التي يمكن الحصول عليها ل التساؤل عن كم االستلهامات اإلأهمية البحث من خال

 عالنية.ي اإلسالمي في تصميم الملصقات اإلالتجريد الهندس
 البحث :تساؤالت 
الترميز في  فادة من فلسفةوضوع الترميز في تصميم الملصق اإلعالني المعاصر، ومدى اإليتناول البحث م          

مكن وي سواء من ناحية الشكل أو المضمون،الحالي، سالمية في تصميم الملصقات في عصرنا الزخارف الهندسية اإل
 صياغة تساؤالت البحث على النحو التالي :

   سالمية على األسلوب الرمزي للفنان المسلم في الفن والزخرفة ؟رت العقيدة اإلكيف أث 
   آخر ما هي ، وبمعنى ن الفنان المسلم من صياغة المعاني الفلسفية العميقة في أشكال هندسية بسيطةكيف تمك

 ؟ فلسفة الفنان المسلم في تجريده للزخارف الهندسية
 ؟عالني لفنية في تفعيل عملية االتصال اإلسالمي للزخارف استلهام فلسفة التجريد الهندسي اإلكيف يمكن ا 

 ض البحث :و فر 
 فترض البحث أن :ي          

 حلول الهندسية يمكنه أن يمثل مصدرًا ثريًا لل المنطق الهندسي الرياضي الذي تعامل به الفنان المسلم مع زخارفه
 .عالن المطبوعميمية أمام مصمم اإلالتص

 ملية ة فاعلية عبداعية يمكن استلهامها وتوظيفها لزيادالترميز في الزخارف الهندسية اإلسالمية هي عملية إ عملية
 .عالنياالتصال اإل

  عالن المطبوع، وهو الحل الذيمن مشكالت تصميم اإل اعيًا للعديدبدلتصميمات الهندسية المجردة حاًل إاتمثل 
 صالة الفنية والتميز الشكلي المطلوب.صل المعنى وفي نفس الوقت يحقق األيو 

 أهداف البحث :
فادتها من يدة لظاهرة الترميز في الملصق اإلعالني الحديث من زاوية مدى إيهدف البحث إلى تقديم رؤية جد         

خالل ذلك إلى فتح سواء من حيث الشكل أو المضمون، ويأمل البحث من  سالميةارف الهندسية اإلسفة الترميز للزخفل
 عالن المطبوع.والرمزي من الزخارف الهندسية اإلسالمية في مجال تصميم اإل الستلهام الشكليمجال ل

 حدود البحث :
الترميز في  ويقتصر في الدراسة على ظاهرةعالني المعاصر ، البحث قضية الترميز في الملصق اإليتناول           

ب الجانعالني المعاصر، ويتم تصميم الملصق اإل سالمية كمنبع ثري للرموز التي يمكن توظيفها فيالزخارف الهندسية اإل
 التحليلي على مجموعة من ملصقات حركة الحد األدنى " المينيمال".
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 البحثمتن 
 سالميالفن اإل لسمات العامة للزخرفة فيأواًل : ا

سالمية وامتدت من شبه اتسعت اإلمبراطورية اإل          
الجزيرة العربية إلى الصين والهند شرقًا والمغرب العربي 
غربًا، وقدمت للعالم آثارًا الزالت حتى اليوم محل انبهار 

 ،فنيةالعالم كله سواء من حيث دقتها الهندسية وجمالياتها ال
نساني التي أثرت في الفكر اإلأو من حيث قيمتها الرمزية 

كله لتخرج من عباءتها فيما بعد مجموعة من اتجاهات الفن 
سالمي هو الفن يرى البعض أن الفن اإل حيثالحديث، 

أو الفن  ، فمدرسة األوبتاريخ الفنالتجريدي األول في 
ييكتور فلفالبصري  على سبيل المثال يظهر في  1ازاريل

وأعمال سالمي ثر البالغ بهندسيات الفسيفساء اإلأعمالها التأ
 .والزخارف الهندسية المقرنصات

 

 : سالمية وقضية تحريم الصورالزخارف اإل -1

ًا مع العقيدة مع الذي نشأ فيه، فجاء في أغلبه إسالميًّا متوافقسالمي كغيره من الفنون بطبيعة المجتارتبط الفن اإل          
 سالمي باختالف تياراته وتباين درجات فهمه من مجتمع آلخر من جهة أخرى، وعلى هذامن جهة ومع الفقه اإلاإلسالمية 

دا عشخاص والكائنات الحية فيما شبه الجزيرة العربية عن تصوير األاألساس يمكن فهم كيف امتنع الفنانون المسلمون في 
خطوطات والخرافية في رسوم الم وص والحيوانات والكائنات الواقعيةالنماذج النباتية، في الوقت الذي تكررت فيه رسوم الشخ

النهي عن التصوير على أنه  وقد أخذسالمي، يم التي خضعت هي األخرى للحكم اإليرانية والصينية وعدد من األقالاإل
اط هذا ء ارتب، وجاعربيةفي شبه الجزيرة ال تحريمًا تامًا لتصوير أي كائن له )روح( أيًا كانت هيئته أو الغرض من تصويره

جزيرة سالم شبه الك إرث ثقافي حضاري سابق لدخول اإلحيث لم يكن هنا ،متوافقًا مع طبيعة الهوية الثقافية لسكانهاالفهم 
يل ن صانعي تماثفمن المعلوم أنه اقتصر على عدد م الفن التشكيليإال فيما يتعلق بفنون الشعر واألدب كاستثناء، أما 

تبرت مدائن في يوم من األيام إرثًا تاريخيًا كما اعد خصائص جمالية معينة ولم تع ة، والتي ال يذكر لها أيام(اآللهة )األصن
 صالح أو سد مأرب ... وغيرها من آثار شبه جزيرة العرب.

ى اتساع االسالمية علمبراطورية نحاء االالفهم لم يتسيد الموقف في جميع أ ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من          
ها، طرافها، فقد أنكر البعض شمول التحريم ورأوا أنه خاص بسياقه وهو تحريم صناعة اآللهة والتعبد لأركانها وترامي أ

النحت والتصوير باعتبار أن التحريم يقتصر على أماكن العبادة وغرض بعض أعمال حيث سمح خلفاء الدولة األموية ب
، فظهرت الخيول دامت ال تضاهي خلق اهلل ائنات ماهذه المسألة إلى جواز تصوير الك كما خرج البعض منالتعبد، 

 المجنحة والتنانين وغيرها من الكائنات الخرافية في نوع من المواءمة بين التحريم ومتطلبات العمل الفني.
دي في ضوء هذا الفقه الذي سالمية في معظمها بالهندسي والتجريعام يمكن فهم ارتباط الزخارف اإل وبشكل          

على فن العمارة تشكك في مسألة التشخيص من حيث الحل أو التحريم، وهو ما أدى إلى سيطرة الزخارف الالتشخيصية 
  سالمي بشكل عام .والفن اإل خاصةً 

                                                           
 Optical Art، رائد حركة الفن البصري م(  مصور ونحات فرنسي هنجاري1997-1908: )Victor Vasarelyفيكتور فازاريلي  1

(OP).والتي قامت على الخداع البصري بتبادل العالقات بين الشكل والخلفية ، 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263512000635#gr13
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 سالمي :أهم أنواع الزخارف في الفن اإل -2

 للعظمة أو المجد لجلب الراحة والسكينة ال سالميفن اإلبشكل عام توظف جميع عناصر الزخارف في ال          
نما زائدة أو غير ضرورية في الفن اإل عناصر زخرفية يةأنه ال توجد أ 2ن جونز"ي، وكما عبر "أو الشخصي للفنان سالمي وا 

الزخارف  بين أنواعطالق على اإل النوع األكثر أهميةالرموز النباتية والهندسية والكتابية هي  دوتع، 3كلها طبيعية ومناسبة
 كالتالي :سالمي صر أهم أنواع الزخارف في الفن اإل، ويمكن حاالسالمية

  :Calligraphy الكتابات  -أ 
ليها في فن التصوير وجدت )) إن أقصى نقطة أردت الوصول إ :من المشهور عن الفنان "بابلو بيكاسو" مقولته          
كذلك و سالمي في كتابات الفن اإلاآليات القرآنية هي األكثر تكرارًا سالمي قد سبقني إليها من زمن بعيد ((، و الخط اإل
، وقد اعتمد دم جماليات الخط العربي وتنوعاتهوأحيانًا أسماء الخلفاء والسالطين، وجميعها تق النبوية الشريفة األحاديث

نزل القرآن هي كلمة اهلل عز  أن كل كلمة عربية ملفوظة أو مكتوبة منذ أن  على الفنان المسلم في تعامله مع الخط العربي
، وغالبًا ما كانت دون مخافة التحريم ، وبالتالي يمكن استخدامها في األعمال الزخرفية للمساجد والقباب والقصوروجل

سم اهلل تعالى مكتوبًا ومكررًا أو نشاء والمصممين ومنفذي العمل، كما قد يكتفى باتضاف أسماء أصحاب البناء وتاريخ اإل
 4اسم الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

 :  Vegetal patternsالزخارف النباتية  -بـ 
سمت ر   حيث، لتصل في عهده إلى أرقى مستوياتهابدأها اإلغريق وطورها الرومان وبرع فيها الفنان المسلم           

ها فيما يسمى بأسلوب "األرابيسك" أو "الزخارف النباتية الهندسية" التي تظهر قمشة والجدران وغير زهار على األالنباتات واأل
  5زهار متفتحة.واألوراق بألوانها الطبيعية واأل غصان متشعبة، فاألتبديل ضافات أوعلى طبيعتها دون إ النباتات

كاملة ونصفية في نماذج مستمرة  تصميم نباتي يتألف من زهرات)) :األرابيسك على أنه 6وقد عرف "إيتنجهاوسن"          
أي أن اهلل واحد  ،يمانللمسلم رمزًا لوحدانية اإل الالنهائي، ويمثل النموذج مو فيها كل ورقة على طرف أخرى((ال نهائية تن

 7.البداية له وال نهاية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
م( معماري انجليزي وواضع نظريات للتصميم أثرت بشكل كبير على مجال التصميم في القرن 1809-8741)  Owen Jones أوين جونز 2

 . زالت نظرياته عن النماذج المسطحة في التصميم مصدراً الستلهام المصممين حتى اليومالتاسع عشر، أحد رواد نظرية اللون وال
3 http://www.hiramagazine.com 
4 Ibid 
5 Ibid 

م( ألماني من أصل يهودي مؤرخ للفن االسالمي وأستاذ للفن االسالمي في 1906-9791) Richard Ettinghausenريتشارد ايتنجهاوسن  6

 الواليات المتحدة األمريكية.
7 http://en.wikipedia.org 
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  Geometric patternsالزخارف الهندسية  -جـ 
البحث، وترجع بداية استخدام هي الزخارف األكثر ارتباطًا بموضوع           

غريق والرومان والساسانيين في إيران، إال ذج الهندسية في الزخرفة لفنون اإلالنما
أن الفنانين المسلمين أخذوها عنهم وطوروها وصاغوا منها نماذج أكثر تعقيدًا 

سهامات لوحدة والنظام، حيث أفادوا من اإلكان األساس فيها التأكيد على قيمة ا
، وقد عكف 8بداع طرازهم الجديد المتفردوالفلك إل لعلماء الرياضيات الفكرية

" سالمية لمدة تزيد على على دراسة الزخارف اإل 9المستشرق الفرنسي "بورجوا
عشر سنوات ليصل إلى نتيجة ورأي قاطع أن استخدام الوحدات الهندسية 

 10النسبية. البسيطة والمعقدة كان نتيجة علم وافر بالهندسة الطبيعية ونظرية
          
سالمية بشكل بالغ من النماذج الهندسية السابقة وقد أفادت الزخرفة اإل          

، 11للثقافات األقدم مثل اإلغريق والرومان والبيزنطيين وآسيا الوسطى وبالد فارس
سالم كإطارات لغيرها وبينما استخدمت الزخارف الهندسية في عصور ما قبل اإل

سالمي كعناصر زخرفية في حد عصر اإلفي ال نما استخدمتبيمن الزخارف، 
ذاتها، وبرع الفنان المسلم في استخدامها منفردة أو في تراكيب وتشابكات معقدة 
أو ممتزجة مع غيرها من الزخارف كالنباتية و الحيوانية، ومن أشهر التراكيب 

العصر  ضالع التي وصلت لذروتها فيدسية التراكيب النجمية متعددة األالهن
 12المملوكي بمصر.

 

 

 
 سالمي للمستشرق الفرنسي بورجواغالفي كتابين عن الفن اإل

 
ر أي منهما سالمية في أساسها على المربع والدائرة سواء بمزجهما سويًا أو بتكرااعتمدت الزخارف الهندسية اإل          

شكال النجمية و خماسية أو ثمانية المرحلة، كما تكررت األزت فن تلك بداعات الفريدة التي ميأو بتشابكهما لخلق اإل
نما هناك درجة من الحرية في التكرارات والتعقيدات، مع توفر  األضالع، وال تخضع هذه الزخارف للهندسة بدقة شديدة وا 

ي مع الزخارف الكتابية ف تشترك ًا مارابيسك في الزخارف النباتية، والتي كثير الالنهائي فيما يسمى بأسلوب  األ إمكانية النمو
الثاني عشر والخامس عشر الفني بين القرنين  نضجهاسالمية ذروة بلغت الزخارف الهندسية اإل، وقد 13بداعيةتكوينات إ
م أعدها العالمان  2007، حيث قدمت دراسة علمية نشرت في مجلة "العلم والحياة " الفرنسية في ابريل عام ينالميالدي

مسلم اعتمد في تصميمه لزخارفه الهندسية على أهم نتائجها لتؤكد أن الفنان ال ، وجاءت15""بيتر لوو 14"بول شتاينهارت"
  16ن إال في سبعينيات القرن العشرين.حسابات هندسية لم يتوصل إليها العلماء الغربيو 

                                                           
8 www.metmuseum.org 

ن ة مم( فرنسي رسام ومعماري وواضع نظريات لتصميم الزخارف، عاش في مصر لفتر1838-9081) Jules Bourgoinجولز بورجوا  9

 سالمي.الوقت وأحد مؤسسي متحف الفن اإل
 .37، ص 2007سالمية في مصر، مكتبة مدبولي، القاهرة، اصم محمد رزق: الفنون العربية اإلد. ع 10

11 http://en.wikipedia.org 
12 http://kenanaonline.com 
13 www.metmuseum.org 

 ؟( أمريكي أستاذ فيزياء وعالم كوزمولوجي بجامعة برنستون.-1902) Paul J. Steinhardtبول شتاينهارت  14



لعدد الرابعا                                                                                                مجلة العمارة والفنون       

7 
 

 : سالميالفن اإل زخارف في فلسفة الترميز -3

نيت في فجر االسالم، وكذلك في التي انعكست في المساجد التي ب  عرف سكان شبه الجزيرة العربية بالبساطة           
الحرف والصناعات  :أولهماالمصنوعات أو الفنون التطبيقية لتلك الفترة، حيث قسمت تلك المصنوعات إلى قسمين رئيسيين 

نساني مثل رف اإلالت فهو صناعات :القسم الثانيو والحدادة والنجارة والورق والكتابة ...،  الضرورية كالمأكل والملبس
قد أعاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان بناء المسجد النبوي جاعاًل أعمدته من الحجارة المنقوشة وخشب التحف الخشبية، و 

 17.سالميكن األكثر انتشارًا عصر صدر اإل نساني الذي لميًا أو نموذجًا لصناعات الترف اإل، وهو ما يعد عماًل فنالساج
عربية على يد سالمية خارج شبه الجزيرة الالتشكيلية بعد انتقال الخالفة اإلن بالفنون بدأ اهتمام العرب المسلميوقد          
ه في وجاء فن والحياة، العقيدةفي  لسفتهللرموز لحمل المعاني المرتبطة بف توظيفهبرع الفنان المسلم في  حيثاألمويين، 

 ،سالميينإلتباط بالعقيدة والفقه ا، وغيرها من المعاني ذات االر وحدانية اهلل ونور الحق  بمعان  أغلب أحواله رمزيًا محمالً 
لهالل، النباتية والمشكاة وا العناصرسالمي دمت لمعانيها الرمزية في الفن اإلومن أشهر الزخارف غير الهندسية التي استخ

  يلي: ويمكن بيان فلسفة  الترميز للفنان المسلم في توظيف كل منها كما

 : الزخارف النباتية -أ

سالمي ف النباتية في الظهور في الفن اإلبدأت الزخار           
اعتبارًا من القرن الثالث الهجري التاسع الميالدي أثناء العصر 

استخدمت الزهور العباسي في مدينة سامراء بالعراق، وقد 
بدع التكوينات في عمارة المساجد والقصور، ي إوالتوريقات ف

وخاصًة زهرة "الليلي" حيث تأخذ تشكيالت وريقاتها شكل لفظ 
الجاللة "اهلل"، وتميز فنانو ايران وتركيا في استخدام هذه الزهرة في 

وذلك  ؛تشكيالتهم الزخرفية خاصًة في عصر الدولة السلجوقية
 18.لقيمتها التشكيلية والرمزية وتمجيدها السم الخالق عز وجل

تجريد هندسي لزهرة الليلي

 

                                                                                                                                                                                     
بمكتشفاته ندسة وعلوم التصميم بجامعة هارفارد، اشتهر هأمريكي من أصل صيني، باحث وعالم فيزياء بكلية ال Peter James Luبيتر لو  15

 سالمية للعصور الوسطى.المؤثرة في العمارة اإل
16 http://www.hiramagazine.com 

 .25عاصم محمد رزق: مرجع سبق ذكره، ص  17
18 http://www.kuwaitmag.com 
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النباتية أيضًا شجرة "السرو" أو شجرة ومن العناصر            
أهم الرموز  الخلود حيث قاموا بتجريدها وتوظيفها لتصبح أحد

سالمية مي، واستخدمت في تزيين المآذن اإلسالالنباتية في الفن اإل
إلى جانب وريقات زهرة الليلى، كما استخدمت في زخرفة سجاجيد 

رة ما الخض الصالة، واستمدت قيمتها الرمزية من كونها دائمة
، وقد 19سالم قبل عصر بناء المآذنجعلها تستخدم كمئذنة في اإل

استخدمت زهرة األكانتس أيضًا وكان يطلق عليها شوكة اليهود، 
حيث كانت تستخدم في الفن المسيحي في سوريا وانتقلت إلى 

  20مصر في العصر القبطي.

 شجرة السدر أو شجرة الخلود                                                               
 :  المشكاة -بـ 

سالمي م المصباح أو المشكاة في الفن اإلاستخد          
ن، وارتبط في الوجدان ليرمز للنور الساطع في قلوب المؤمني

ية الكريمة "اهلل نور السموات واألرض مثل نوره المسلم باآل
كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها 
يضيء ولم تمسسه نار نور على نور يهدي اهلل لنوره من يشاء 

ية )النور اآليم" ويضرب اهلل األمثال للناس واهلل بكل شيء عل
53.)21 
 

 
 :  الهالل -جـ 

ض على الرغم من وجود بع سالمية الخالصةرموز اإلمن ال          
، ارتبط لدى المسلم بالتقويم الهجري سالمنماذج نادرة له في فنون قبل اإل

ومواقيت الصالة والصيام والعيدين، وقد ظهر ألول مرة في بيارق الدولة 
واتخذ شعارًا للدولة المملوكية األولى األيوبية في القرن السابع الهجري، 

ضيفت في منتصفه النجمة أمبراطورية العثمانية حيث مزًا لإلر وكان 
تكوين في زخرفة القباب والمآذن والعمارة وفي فن الخماسية، واستخدم هذا ال

 22الفسيفساء.
 

 
-1255علم الدولة المملوكية األولى )

م(1570

 

                                                           
19Ibid 

 .41، ص 2005، 6نعمت اسماعيل عالم: فنون الشرق األوسط في العصور االسالمية، دار المعارف، القاهرة، ط 20
21 http://www.kuwaitmag.com 
22 Ibid 
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  (1698-1579علم الدولة العثمانية بعد احتاللها لمصر )
 
 
 : الشكل النجمي -د

النجمة أو الكوكب الدري، ابتكرها البابليون ورمزوا بها آللهتهم           
ن معابدهم ومقابرهم الملكية يعشتار، كما أبدع الفراعنة في استخدامها لتزي

حيث كانت تطعم بالفيروز والمينا البيضاء، وكانت تستخدم كوحدات منفصلة 
بينما مثلت للفنان غير متشابكة واحدة تلو األخرى لتوحي بسماء الليل، 

استخدمت بأشكالها المتعددة في األقطار المسلم دليله في الصحراء ف
سالمية المختلفة، وغالبًا ما تكون الدائرة في المنتصف لترمز هلل الواحد اإل

األحد والذي منه البداية والنهاية، واستخدمت النجمة في التشكيالت الهندسية 
ريات الخشبية وفنون ميضأة وفي الجدافي زخرفة أروقة المساجد وزخارف ال

كاأل ، وتختلف المدلوالت التي يحملها الشكل النجمي تبعًا لعدد 23رابيس
 24ند الحديث على  الترميز الهندسي.أضالع النجم كما سيتم بيانه ع

 
 نجمة ذات اثني عشر ضلعاً 

 

 
  : سالمالترميز الهندسي في اإلسالم وقبل اإل -4

أن يحكي عن الكون في ديمومته وتناسقه ليكون فنًا صادقًا، والفن  له سالميخالل التصور اإل نإن دور الفن م          
الصادق بالنسبة له هو الذي يعبر عن العقيدة وعن معتقد الخلود الذي ال تمثله الجزيئات الصغيرة بل الكليات المتحركة، 

المسلم االستمرارية والحركية التي تعبر عن الروحانية وقد وفرت الزخارف الهندسية والتكوينات المتراكبة منها للفنان 
واالستمرارية للكون، أو هي التجريد الحي )المتحرك( لروحانية الكون، من خالل المفردات التي تتابع في تناغم موسيقي 

 سالمي:ض لفلسفة الترميز الهندسي قبل اإلسالم وكيف تطورت في الفن اإل، وفيما يلي عر 25كوني ال نهائي

 الهندسة المقدسة( :سالم )لهندسي في عصور ما قبل اإلالترميز ا -أ

غريق إلى عصر اإل نسان والموسيقى يمكن تتبعهاهندسية وعالقاتها بعلم الفلك واإلعلى الرغم من أن الدراسات ال          
بناءات ما قبل عصر  يس وأفالطون، إال أنه يوجد من اآلثار ما يشير إلى تطبيق الهندسة المقدسة فوخاصًة فيثاغور 

غريق، حيث بنيت المعابد في الحضارات التقليدية بنسب وعالقات هندسية، كالنسبة الذهبية والجذور النسبية ومثلث اإل
أسست المعابد الهندوسية  ،symbolic geometryفيثاغوروس، وبينما وظفت الكاتدرائيات المسيحية الهندسة الرمزية 

استخدام الهندسة في تخطيط وبناء المباني المقدسة مثل المساجد والكنائس ويقصد بها  26ةالهندسة المقدسوالبوذية على 
                                                           
23 Ibid 
24 Ibid 

 .84،85م ، ص 1999القيد الوثني واألسر الكهنوتي، مكتبة مدبولي، القاهرة، سالم يحرر الفن من مصطفى عبده: اإل 25
26 http://en.wikipedia.org 
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عالقة رياضية في الطبيعة،  ةستخدام بشكل عام مرتبطًا بالعالقة العددية بين عدد األضالع وأياال هذا جاء، وقد 27والمعابد
النجمة  الفنان المسلم عندما اعتمد ااستخدمه ة التيألربع فصول أو االتجاهات األربعة، وهي نفس المنهجيفالمربع يعني ا

عالقة رياضية عددية، أما الدائرة حيث استخدم في ترميزه  ، سالم الخمس أو الصلوات الخمسالخماسية كرمز ألركان اإل
الشكل  وعدت ،استخدمت للتعبير عن االستمرارية والديمومة، فقد  ضالع وال انقطاع للخطحواف أو أفنظرًا لكونها بال 

 .لوحدانية اهلل تعالى وسرمديته الهندسي األكثر مناسبة للرمز
          
ن ويقدم الجدول التالي بعض المعاني التي تكرر ارتباطها بالزخارف الهندسية ودالالتها العددية في عدد م          
 : سالمقبل اإل الثقافات

 معناه الفلسفي الشكل الهندسي
 –ألرض(ا –الهواء –لماءا –ة األربعة )النارالعناصر الرئيس –ربعةالتجاهات األا –فصول ةاألربع المربع

وفي المسيحية  –رشاد الساعين إلى الخروج من الضياع والتشتتبداية إل –األرض واالستقرار
 .4الصليب بسبب العدد 

الماضي والحاضر  –بناألم واألب واإل –ثلث الجسد والعقل والروحم –التثليث في المسيحية المثلث
االنتقال الروحي وتحقيق  –ملية النمو للوصل إلى القمةع –وحيد القوة للعمل سوياً ت –والمستقبل

 .حالم والطموحاتاأل
نها بدون بداية أو نهاية لخلود والديمومة )حيث إا –الكمال -الكلية –رمز قديم وعالمي يرتبط بالتوحيد الدائرة

  .الفراغ المقدس –1ترتبط بالعدد  –(أو حواف
 لم تستخدم كرمز ديني.النجمة الر باعية:  النجمة

 سالمي كما استخدمها البهائيون.: ارتبطت بالفن اإلالنجمة الخماسية
وجدت نماذج لها في فسالم بدالالت مختلفة، ما قبل اإل: ظهرت في حضارات النجمة السداسية

سنفرو من بمصر لرسم مسارات النجوم ومدارات األفالك، كما ظهرت في سقف مقبرة معبد دندرة 
 لو أينته النجوم السداسية، وقد رمز بها الفراعنة ألرض األرواح واإلله إمو األسرة الرابعة الذي ز 

نسان تحول إلى إله وأصبح اسمه حورس، واستخدمت كشكل زخرفي في مرحلة ما قبل األسرات إ
في أيضًا واستخدمت وكانتا مصريتين،  22و 21عصر األسرتين  ليبيا فيفي وحفرت بوضوح 

ة الهندوسية والزرادشتية، وال يصح نسبة النجمة السداسية لليهودية حيث استخدمها اليهود ألول مر 
بينما استخدمت كخاتم للملك ثيش المصري قبل مئات السنين  ،م وليس أيام النبي داوود1648عام 
ن نها تمثل التقاطع بين مثلثيتكمن أهميتها الرمزية في أ داوود عليه السالم، و ولد نبي اهللمن م

 متعاكسين رمز بها الفنان المسلم للعالقة الوثيقة بين السماء واألرض.
-حلم تستخدم كرمز ديني إال في المسيحية، رمز لعطايا الرب السبع )حكمة الرو  النجمة السباعية:

 .لبهجة بالرب(ا -مخافة الرب -المعرفة -القوة -التعاطف معه -فهم اآلخر
 في المسيحية ترمز لتعميد المسيح، حيث عمد وعمره ثمانية أيام.  النجمة الثمانية:

 سالمي.وم في الغرب كداللة على الدين اإلترمز إلى الدين، وتستخدم حتى الي النجمة التساعية :
 –)االكتمال نظرًا الكتمال العام( ر السنةأشه -عبارة عن أربع مثلثات  : النجمة االثني عشرية

                                                           
27 www.boundless.com 
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في المسيحية ترمز إلى الحواريين وفي اليهودية األسباط، وفي الثقافة  –الروحانية  -الديمومة 
 .عناصر أرض( 3 –عناصر هواء 3 –عناصر ماء 3 –عناصر نار 3الغربية الزودياك أو البروج )

العودة لنفس النقطة في رحلة الحياة  –لنمو والتطورا –رمز قديم يعبر عن الكشف عن السر الغامض الحلزون
لثقة خالل التغير والسماح او رشاد الباحث إلى االحتفاظ بالمرونة إ –مع مستويات جديدة من الفهم

  .الطاقة لكافة مناحي الحياة بانطالق
 

 32و31و30و  29و28.جدول يوضح المعاني الرمزية لألشكال الهندسية في زمن ما قبل االسالم 
  أثر علوم الهندسة والرياضيات على تطور فكر الترميز في الفن االسالمي :  -بـ

ويرى أن األدلة في الهندسة تكون عالية  ((،الهندسة تنير الفكر وتضبط عقل المرء  )أن ) 33ابن خلدونيقول           
الوضوح والتنظيم، وأن العقل الذي يطبق المنطق الهندسي من غير المحتمل أن يقع في الخطأ، وربما استقى هذا المبدأ 

، (فقط من هو معتاد على الهندسة يسمح له بالدخول ()) 34أفالطونمن المقولة المأثورة المحفورة على واجهة أكاديمية 
قد اعتبر الفنان المسلم أن الهندسة هي منطق اهلل سبحانه وتعالى و خطاء داخل المنطق الهندسي، النادر أن تدخل األفمن 

في الخلق وأن النسب الهندسية هي مصدر االنسجام في الكون، فاستخدموها في العمارة وفي حساب نسب الفراغات في 
  36.تطلق الموسيقى في النموذج المتزنأنها  35سفيثاغور أكد التي المباني لتحقق استمرارية لمبدأ الهندسة المقدسة، و 

سطح والمجسمات في لعلم وعالقات األجسام مثل النقاط والخطوط واأل geometry ةـالهندسوتشير كلمة           
، و رضتعني األ geoغريقية فـ ة إلى نصفين يشكل كل منهما كلمة إالفراغ ونسب األجزاء لشيء معين، وتنقسم الكلم

metry علم ي يشير تعني القياس، لذا فهي تعني حرفيًا األرض القابلة للقياس أو القياسات األرضية، وفي معناه الفلسف
 37لهي النسجام الوجود أو الخلق.إلى القانون اإل الهندسة

وكذلك الرياضيات  ،سالم نشطت التراجم عن علم الرياضيات االغريقي والهللينستيوخالل العصر الذهبي لإل          
ويوقليدس آريبهاتا وبراهما جوبتا، وكان ت األعمال القديمة ألفالطون ، كما قرء38الهندية حيث كانت تترجم في بيت الحكمة

، ما أدى 39ال القبلة ومواقيت الصالة والصومفادة منها في حل مشكالت استقبمن مثل تلك الدراسات اإل ساسالغرض األ
ندسة وكان له أبلغ األثر على توظيف تلك العلوم في مجال الفن التشكيلي والزخرفة، فقد نظر إلى اهتمام خاص بعلوم اله

بالدقة الرياضية والمتعة الجمالية  تمتازنها ، حيث إالفنان المسلم إلى النماذج الهندسية على أنها فن وعلم في نفس الوقت 
  40والمعنى الرمزي.

                                                           
28 www.suestudios.com 
29 Altreligion.about.com 

 م.2016مارس  25مقالة للباحثة مها صالح، بجريدة اليوم السابع عدد الجمعة  30
سالمي )دراسة أثرية حضارية(، كلية اآلثار، قسم اآلثار االسالمية، جامعة ة الطور بجنوب سيناء في العصر اإلمنطقد. عبد الحميد ريحان: 31

 .145، ص 2011القاهرة، 
32 https://ar.qantara.de 

علم  م( مؤرخ تونسي حضرمي األصل مؤسس4061-1332عبد الرحمن بن محمد بن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي االشبيلي ) 33

 االجتماع الحديث، كما يعد من علماء التاريخ واالقتصاد.
ق.م( فيسلسوف يوناني كالسيكي مؤسس أكاديمية أثينا وصاحب محاورات  347 –ق.م  427ارستوكليتس بن اسرتون ) Platoأفالطون  34

 سقراط.
 ق.م( فيلسوف وعالم رياضيات يوناني، مؤسس الحركة الفيثاغورية وصاحب نظرية فيثاغورس.495 –ق.م 570) Pythagorasفيثاغورس  35

36 http://en.wikipedia.org 
37 Ibid 

 بيت الحكمة : هو مؤسسة بحثية أكاديمية في بغداد . 38
39 http://en.wikipedia.org 
40 Ibid 
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كنتيجة  ،الفنأشكال من  اً مقدس شكالً  proportional geometry الهندسة النسبية فيالفنان المسلم  رأى وقد          
انين من خالل التنظيمات ، حيث يتم التعبير البصري عن نظام تلك القو ساسية للخلقلجوهري بالقوانين األالرتباطها ا

ينظم النظام وبناء األشكال التصميمية، ، فالبعد الكمي بيعة هما الكم والكيف أو النوعية، وللهندسة وجهان في الطالهندسية
كل شكل من نظام الكون كتمثيل بصري للحقيقة، و  أما الطبيعة الكيفية فتضع النسب ألشكال التصميم، وتمثل تعبيرًا عن

وهو يقدم انعكاسًا للوحدة الكونية والقيم والمبادئ خلف تلك الوحدة،  رى من منظور معناه الرمزياألشكال الهندسية عندما ي  
، سالمد مركزية في اإليقاع يعلنان عن اقتناع بالوحدة والتي تعإن الهندسة واإل : بقوله 41سيد حسين نصر عنه عبر ما

 42.سالمالعقيدة في اإل ضية التي تقدم جوهرسالمي على أساس النسب الرياوحول هذا األساس تطور الفن اإل
  :سالمي ميم الزخارف الهندسية في الفن اإلعملية تص -5

يقها إلى ضمير خالص، وال تأخذ طر لعقيدة الدينية التي ال تصح إال إذا قامت على اإلسالمي من اينبع الفن اإل          
، ويتسم الفن االسالمي بسمات عامة أهمها التناسق والتوازن وكمال 43ذا قامت على التجرد والطهرالمؤمن ووعيه إال إ

سالمية أنها بزغت من رؤية الفنان المسلم للكون الهندسية اإل، ويعرف عن الزخارف 44التكوين، وفيما عدا ذلك فإنه متغير
ن تلك األشكال المجتمعة سويًا تشكل في وجدانه نموذجًا ال نهائيًا يمتد لما خلف العالم المادي المرئي، ، حيث إمن حوله

أهم ما يميز ، و 45ي لفنون األديان األخرىويرمز للطبيعة السرمدية لخلق اهلل فتوحي بروحانيات تتخطى التصوير الشخص
سالمية هو عمللية التكرار واالسترسال الشكلي الممتد بغير حدود، وهو تكرار يحكمه أساس رياضي الزخارف الهندسية اإل
 46يقاع الموسيقي.يشبه اإل ومنطق عقلي هندسي

سالمي هو فن زخرفي بحت دون االلتفات الظن الشائع في الغرب أن الفن اإلبخطأ  47ثروت عكاشةلقد رأى و           
لفلسفته الحقيقية وتفاصيله الدقيقة المتنوعة، والتي جعلت منه فنًا متعدد القوالب وليس فنًا جامدًا، ويدلل عكاشة على رأيه 

  48نهنري فوسيو بمقولة
ما أخال شيئًا يمكنه أن يجرد الحياة من ثوبها الظاهر وينقلنا إلى مضمونها الدفين ))
، فليست تلك التشكيالت سوى ثمرة سالميةالتشكيالت الهندسية للزخارف اإل لمث

لتفكير رياضي قائم على حساب دقيق قد يتحول إلى نوع من الرسوم البيانية ألفكار 
طار التجريدي ي أال يفوتنا أنه من خالل هذا اإلفلسفية ومعان روحية، غير أنه ينبغ

نها تكوينات تتكاثر وتتزايد مفترقة مرة تنطلق حياة متدفقة عبر الخطوط مؤلف بي
ومجتمعة مرات، وكأن هناك روحًا هائمة هي التي تمزج تلك التكوينات وتباعد بينها 

 49ثم تجمعها من جديد((.
 
 

                                                           
 ذ في جامعة جورج واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية.م( ايراني، فيلسوف اسالمي معاصر وأستا1933سيد حسين نصر ) 41

42 http://en.wikipedia.org 
 .106، ص 9419، 1ثروت عكاشة: القيم الجمالية في العمارة االسالمية )تاريخ الفن العين تسمع واألذن ترى(، دار الشروق، الفاهرة، ط 43
  .31عاصم محمد رزق: مرجع سبق ذكره ، ص  44

45 http://en.wikipedia.org 
 .85-84مصطفى عبده: مرجع سبق ذكره، ص 46
م( وزير الثقافة ونائب رئيس وزراء مصر األسبق، حصل على درجة الدكتوراه في اآلداب من جامعة السوربون 0122-1921ثروت عكاشة ) 47

 بباريس.
 تاريخ الفن في جامعة ليون. م( فرنسي، مؤرخ لفنون العصور الوسطى وأستاذ1881-9431)Henri Faucillonهنري فوسيون  48
 .46ثروت عكاشة: مرجع سبق ذكره، ص  49
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 مجموعة من الصور التوضيحية لعملية تصميم النجمة بأشكالها المتعددة

الشيء ما يجعل ، وهي المبادئ األساسية للجمال أو المبادئ التي تحكم  نظام العالم لقد بحث الفنان المسلم عن          
، وفي هذه الحالة كل شكل هندسي يتم تكراره له بتة غير الديناميكية التي تخلقهاالزوايا واألشكال الثامثل ، مقبواًل أو جميالً 

والماء الهواء و  ربعة المتساوية للطبيعة األرضاصر األيرمز للعن الذيربعة المتساوية ، مثل المربع بجوانبه األرمزية معينة
أهم المعاني التي حملها الفن  ، وكانتلذي تمثله الدائرة في قلب المربع، وبدون أي منها ينهار العالم المادي اوالنار

ت حب الفنان المسلم للتناسق ، كما أظهر روحية والجسدية والتأمل والبساطةسالمي الهندسي هي معاني السكينة والراحة الاإل
تعامله ، فلم يكن الفنان المسلم مكررًا أو مقلدًا في ط الجديدة التي لم تستخدم من قبلالهندسي والتكرار والبحث عن األنما

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263512000635#gr8
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ن أي خطأ أو خلل إعلى الرغم من أن أصعب أنواع التكرارات هي التكرارات الهندسية حيث ، 50مع تكويناته الهندسية
جاءت استجابة ألمر اهلل ، قد التكوين حتى بالنسبة للعين غير المدربة، وقد تكون تلك الدقة يفسد رؤية أن بسيط يمكنه 

الهندسية ثمرة  التشكيالت، فجاءت  )إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه(: ومراقبة اهلل في العمل  تقانباإلتعالى 
يحتمل العديد من الروحية، كما  والقيمفلسفية ال األفكاريترجم  ذيال لتفكير رياضي عقلي قائم على الحساب الدقيق

 51قائم به.تبعًا لمنطلق التفسير وخلفية ال التأويالت

  
 بعض نماذج النسبة الذهبية

 
 : المنطق الرياضي والنسبة الهندسية للتصميم -أ 

اص الهندسة بشكل عام والهندسة النسبية بشكل خسالمي أساسًا من التجريد، حيث تحمل تنشأ لغة التصميم اإل          
كتابات وحكمت بالقوانين ، وعلى هذا األساس قدمت األشكال العضوية والهندسية والأهمية كبيرة في عملية التصميم

وهي السلسلة العددية التي  52متوالية فيبوناتشيإلى في العالم ، وترجع الرياضيات المرتبطة بالنسبة الذهبية الهندسية
و  8و  5و  3و  2و 1و 1تكرر رؤيتها في الطبيعة، حيث يمثل كل عدد فيها مجموع العددين السابقين عليه كالتالي )ت

وتستمد دراسة النسب ، وهي قيمة النسبة الذهبية 1.61803... ( وتأتي النتيجة عند قسمة كل رقم على سابقه  21و  13
ترددات الموجات و الهندسية جذورها من الطبيعة والمادة، فبللورات رقائق الثلج والخاليا السداسية للنحل والبللورات الشعاعية 

وكذلك الزهور في الطبيعة لديها عدد ال نهائي من الهندسيات المتنوعة سواء رباعية أو خماسية أو سداسية، كما  ،الصوتية
يمكن مالحظة االنسجام الرياضي و ، ديد من النباتات في الهندسيات الحلزونية المرتبطة بنسبة فيبوناتشي الذهبيةتشترك الع

يمكن رؤيتها في النسبة بين عدد دورات كوكب  الذهبيةللكون من مالحظة حركة الكواكب في النظام الشمسي، فالنسبة 
ول الشمس ثمان مرات ن كوكب فينوس يدور ححيث إ ات،فينوس حول الشمس وعدد دورات األرض حولها كل خمس سنو 

  53هي نسبة ذهبية لفيبوناتشي. 8و  5، والعالقة بين كل خمس سنوات
نسان في خلق اإل الوافدة من ثقافة الغرب، فوجده عن المقابل الموضوعي للنسبة الذهبيةالفنان المسلم وقد بحث           

نسان لديه في داخله كل النسب التي تعكس االنسجام ي أحسن تقويم، فاإلنسان ففسه وما أقر في القرآن من خلق اإلن
النسب الرياضية لجسم   54دافنشيرسم  حين ،اإللهي للخلق، ولم تكن هذه الفكرة أيضًا غريبة عن الفن الكالسيكي الغربي

                                                           
50http://en.wikipedia.org 

 .24مصطفى عبد الرحيم: مرجع سبق ذكره، ص  51
م( عالم رياضيات ايطالي من بيزا، عرف بفضل متوالية فيبوناتشي التي 1170-2501) Leonardo Fibonacciليوناردو فيبوناتشي  52

 سميت باسمه رغم أنه لم يبتكرها بل ذكرها كمثال في كتابه )كتاب الحساب(.
53 http://en.wikipedia.org 

 لي وصاحب كتاب نظرية التصوير.م( فنان موسوعي وأستاذ عصر النهضة االيطا1452-5191) Leonardo da Vinciليوناردو دا فنشي  54

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263512000635#gr6
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 55فيتروفيوسعلى آراء  an ManVitruvi نسان الفيتروفي ، حيث بنى رسمته لإلنسان من خالل قانون النسبة الذهبيةاإل
نسان والعمارة، وأن تطبيق تلك النسب في العمارة يرشحها ألن تكون بوجوب وجود عالقة بين نسب جسم اإلالذي كتب 

، وهي النسبة الفاضلة أو األفضل وقد قدم الفنان المسلم هو اآلخر نسبته الذهبية الخاصة به، والتي أطلق عليها، 56كاملة
، حيث استخدمها في تصميماته في مجاالت 57، والمثل والثمنوالمثل والربع ،والمثل والثلث ،والمثل والنصف والمثل، المثل

 58العمارة والمنسوجات والفسيفساء والخشب وفن الكتاب.

 
 
 

 : سالميميم للزخارف الهندسية في الفن اإلعملية التصبـ مراحل 
التي من خاللها يمكن جمع عناصر تبدو غير مترابطة في وحدة مرضية يمكن تعريف التصميم على أنه العملية           

اً  قد أخلص الفنان المسلم للحسابات الهندسية بدرجة فائقة حتى أخضع الزخارف النباتية نفسها للحسابات ، و 59جمالي
يادين الفن كافة م ، فتسيدت الحسابات الهندسية علىكتابيةوتكرر األمر نفسه في حالة الزخارف الخطية أو ال ،الهندسية

 أن  60جاروديسالمي، أو كما قال اإل
 61(االهتمام بالشكلوذلك بغلبتها على ؛ سالمي اعت أن تفرض سيادتها على الفن اإلالهندسة استط)
امات من الدائرة )الوحدة األساسية( والتي تخرج منها االنقسسالمي في الفن اإليبدأ نظام التصميم الهندسي و           
 :كالتاليعلى عدة مراحل  الهارمونية

قتها على المعاني الرمزية وعال بناءالمشتقة من دائرة الوحدة األنظمة التناسبية مرحلة التخطيط : تبدأ بتحديد  -1
 بالنظام الكوني.

 على النموذج الهندسي األساسي. مرحلة االنقسام : بناء -2

                                                           
 م( مهندس معماري ومدني وكاتب التيني في عهد يوليوس قيصر.32-ق.م 70/80) Marcus Vitruvius Pollioماركو فيتروفيو  55

56http://en.wikipedia.org 
 .24مصطفى عبد الرحيم: مرجع سبق ذكره، ص  57

58 http://en.wikipedia.org 
59 Hastie, Reid & Schmidt, Christian : Encounter with art, Mc, 1969, p. 111. 

 سالم.م( فرنسي كاتب وفيلسوف اعتنق اإل1913-2201) Roger Garaudyروجيه )رجاء( جارودي  60
61 http://www.hiramagazine.com 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263512000635#gr9
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تها الطبيعية التي شكلتنظيم وبناء النموذج : بدء الخطوط المتقاطعة لخلق الشكل الفني للنموذج على التقاطعات  -3
كل إطار العمل وهو ما يش يمكن استخدامها في تطوير النماذج،، ومن هنا تظهر النقاط التي تلك الخطوط

 سالمية االعتيادية والبسيطة نسبيًا.لهندسة النماذج اإل
ن النموذج المرغوب فيه : تأسيس التنويعات الهندسية للنموذج وتحديد خطوطها الخارجية والمشتقة من الكشف ع -4

، والنماذج  الهندسية ية يمكن تكرارها إلى ما ال نهاية، وتلك العمللنسب الحيوية المبنية على الوحدةأنظمة ا
يقاع على النسب الجمالية كما ترى في إالمبنية و  لهية غير المتغيرة للقوانين اإلالمتكررة بال نهاية تمثل انعكاساً 

 62الخلق.

  :سالمية للزخارف اإلعة من النماذج الهندسية مجمو  -جـ 
سالمي في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، حيث استخدمت داخل المثمن ألول مرة في الفن اإلرسمت الدائرة           

تمكن الفنان المسلم من ، كما 63سالمي كلهعن كافة مساجد العصر اإلصميميًا في تشييد مسجد قبة الصخرة الفريد ت
استخراج العديد من األشكال الهندسية مثل المسدس والمثمن والمعشر وبالتالي المثلث والمربع والمخمس من الدائرة، 

لمجموعة من  وفيما يلي عرض، 64دسية من تداخل هذه األشكال معاً والحصول على ما  ال حصر له من التكوينات الهن
 وهو الدائرة : ندسية المستخرجة من الشكل األساسالتصميمات اله

 النموذج الرباعي إلى ثماني الطيات : 

أكثر البناءات الهندسية بساطة، والتي تشكل األساس للعديد من النماذج الموجودة في الزخارف االسالمية، هذه           
تطوير هذا النوع من ، ويمكن ن طريق توصيل التقاطعات المتنوعةتطويرها بسهولة عيمكن التى البناءات البسيطة نسبيًا 

، الزخارف الهندسية عن طريق أبسط التعديالت التي تؤثر على الشكل النهائي لتقدم نموذجًا جديدًا يختلف كل االختالف
لمثمن المتصل باالتجاهات الثمانية هو او على تقسيم المربع والمستطيالت الذهبية،  بناء هندسة ثمانية النقاطكما يمكن 

 65.سالمية لقصر الحمراء وفي الخزف المغربي، وهو ما يظهر في العمارة اإلز لكرسي العرش هلل سبحانه وتعالىرم

                                                           
62 http://en.wikipedia.org 

 .22سماعيل عالم: مرجع سبق ذكره، ص نعمت إ 63
64 http://www.hiramagazine.com 
65 http://en.wikipedia.org 
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  النموذج من خمس إلى عشر طيات : 

واألبواب الخشبية  جسم المنبر الخشبي لصالح الدين في المسجد األقصى بالقدس،األمثلة عليه من أشهر           
 66للعصر المملوكي بالقاهرة.

 
  : النموذج من ست إلى اثنى عشر طية 

فهو يتكون من حاصل بالنظر إليه على أنه رقم كامل ،  6على أهمية القيمة الرمزية للرقم  67خوان الصفا"أكد "أ          
اليوم الذي أرقام، كذلك فهو يرتبط في العقيدة باليوم السادس للخلق أي  ةضافة إلى مجموع الثالثباإل 3و  2و  1ضرب 

نسان الكوني، والشكل السداسي هو فهكذا الشكل السداسي هو رمز اإل أوجه ةن الفراغ له ستخلق اهلل فيه اإلنسان، وحيث إ
درجة كبيرة من السداسي ، كما يحمل طحقدرة على التغطية التامة لألسال مكانية التكرار ولديهبناء مع إفي ال األسهلالشكل 
ر نموذج بسيط مبني على هندسة النقاط الست إلى اختيارات يتطو ويمكن ، سالممع الدائرة رمز الخلق في اإل التشابه

                                                           
66 Ibid 

دسي اخوان الصفا وخالن الوفا جماعة من فالسفة المسلمين في القرن الثالث الهجري العاشر الميالدي، من أشهر األسماء فيهم أبو سليمان المق 67

 وأبو الحسن الزنجاني.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263512000635#gr11
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263512000635#gr16
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يقاع كنتيجة للموديول الرياضي المستخدم فيه، النماذج الهندسية بالمنطقية واإل النوع من، كما يتسم هذا محتملة عديدة
 68سالم.في التنوع المعبر عن روح اإل التنوع في الوحدة والوحدة مبدأمحققًا 

 
 

 
 مجالي الفن والتصميمسالمي على أثر الترميز في الفن اإلثانيًا: 

 سالمية، وفيسفة الترميز للزخارف الهندسية اإليسعى البحث إلى التعرف على مدى تأثر الملصق المعاصر بفل          
ه إلى سبيل التحقق من هذا يجب تتبع كيف تأثر الفن الحديث بتلك الفلسفة، وكيف انتقل هذا التأثر إلى الفن المعاصر ومن

سالمي للزخارف الهندسية عبر حركات الفن الحديث يمكن تتبع آثار فلسفة الترميز اإل، و عالنياإل الملصقتصميم 
يكية الباوهاوس والتي تتلمذ عليها رواد تصميم الملصقات في الواليات المتحدة األمر إلى أن وصلت إلى مدرسة والمعاصر، 
 والعالم كله.

 :سالمي على حركات الفن الحديث أثر فلسفة الترميز في الفن اإل -1

والذي  ،69ماتيسيذكر التاريخ سفر العديد من رواد الفن الحديث في الغرب إلى الدول العربية ومن أشهرهم           
حيث أطلق عليها في بادئ األمر "األسلوب  ،في الفن 70 الوحشيةسالمي مبادئ حركته استلهم من فنون الشرق اإل

مهد الفن الوحشي لحركة أخرى في الفن هي الحركة  قدسالمي، و لى تأثره بفنون الشرق والعالم اإلالشرقي" نسبًة إ
اعتبر التكعيبيون أن قد فالتي تأثرت أيضًا بفكر سيزان وتجريده الهندسي للسطوح واألشكال، هي الحركة ، و  71التكعيبية

النسب العددية هي سمة الجمال والنظام للكون، فلجأوا إلى البناء عن طريق هندسة صور الطبيعة التي نادى بها سيزان، 
في الكون يقوم على نسب هندسية دقيقة وعالقات  وفي سبيل هذا عادوا إلى نظرية فيثاغورس التي ترى أن الجمال الخالد

الموسيقي عن طريق قياس طول  السلم كما يمكن حساب، بطريقة أو بأخرى فالفن يمكن حسابه رياضيًا رياضية محكمة، 
كن وهكذا يمكن التحقق من التأثر غير المباشر للتكعيبية بالفن االسالمي، إال أن هناك تأثرًا آخر مباشرًا يم، 72األوتار

في أسبانيا بين جنبات آثار حضارة  73بابلو بيكاسوالتحقق منه بالتأكيد على نشأة رائد تلك الحركة الفنان األسباني 
سالمي أبلغ األثر على أسلوبه الفني ونظرته للفن حين أسس حركته لعظيمة، ومالحظة كيف كان للفن اإلاألندلس ا

جوهر الكامن خلف المظهر الخارجي، وتعرية هذا الشكل وصواًل إلى التكعيبية، التي سعى من خاللها إلى الكشف عن ال

                                                           
68 http://en.wikipedia.org 

 م( فنان ورسام  فرنسي رائد الوحشية.1954-8691) Henri Matisseهنري ماتيس  69
م، وتميزت بألوانها الغريبة الصاخبة 1906كلمة فرنسية بمعنى الوحش المفترس، حركة فنية بدأت عام  Fauvismالوحشية أو الحوشية  70

 ومساحاتها المسطحة بدون ظل ونور وتحريف النسب ألغراض تعبيرية.
 اتجاه في الفن التشكيلي ظهر في فرنسا في بدايات القرن العشرين. mCubisالتكعيبية  71
 .65عبد العزيز جودة: مرجع سبق ذكره، ص  72
 م( رسام ونحات وفنان تشكيلي أسباني ورائد التكعيبية.1881-9731) Pablo Ruiz Picassoبابلو بيكاسو  73

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263512000635#gr18
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سالمي في السعي نحو ما هو صادق وحقيقي له تأثرًا شديدًا بفلسفة الفن اإلوأظهر بيكاسو في كافة أعماالحقيقة المطلقة، 
 الهدف.وهو نفس الهدف الذي سعى إليه الفنان المسلم مع اختالفهما في وسيلة تحقيق هذا وروحي، 
سالمي، حيث سافر عدد من فنانيها إلى تتبع تأثرها هي األخرى بالفن اإل فيمكن في الفن 74الحركة التجريديةأما          

لتجريدية ا دوتعفي أسلوبه التجريدي، جليًا وظهر تأثره بالفن االسالمي ، 75بول كليالمشرق االسالمي ومنهم الفنان 
حكام الروابط إحركة التكعيبية، حيث تشابهت معها في رؤية األصل الطبيعي من زاوية هندسية، ومع وليدة  76الهندسية

التحليلية بين األشكال فقدت األشكال الهندسية صلتها باألصل الطبيعي، وتحولت إلى مثلثات ومربعات ودوائر وأقواس 
الواقع واالرتباط به، والشكل الواحد المجرد يوحي  ، فمعنى كلمة التجريد هو التخلص من كل آثار77محملة بمالمس مختلفة

بالشمس أو القمر أو البرتقالة ..، وهي الفلسفة التي أسس لها أيضًا أبو الفن  المعاني كما يمكن ربط الكرة مثالبالكثير من 
 79 حيث تتلخص فلسفتة التجريدية الهندسية في رؤية األصل الطبيعي من زاوية هندسية. 78سيزانالحديث 

رائد التجريد الهندسي في العالم الحديث حيث تأثر بتكعيبية بيكاسو وبراك، وأسس حركة  80موندريان بيتويعد           
وفيلموس هوزار  Bert van der Leckو برت فان ديرلك  Theo van Doseburgمعه ثيوفان دوزبرج و  81دي ستيل

Vilmos Huszarوعالقات الفراغ  ،لى نظرية وعالقة )الرأسي/ األفقي(، وقد اعتمد موندريان في تجريده الهندسي ع
موندريان نفسه من أهم الفنانين الذين لفتوا  كما يعدايقاعات متتالية متنوعة،  لتنتجالناشئة عنهما من مستطيالت ومربعات 

ن والتصميم مثل سالمي، وقد كان ألعماله عظيم األثر على مجاالت الفم والبناءات الهندسية للتجريد اإلاالنتباه للنظ
األفقي أسلوبًا هندسيًا فريدًا  /عالني وفن الكتاب، وقد أسس من خالل عالقة الرأسيكور والمعادن والزجاج والملصق اإلالدي

وعشرين عامًا، ويمكن التعرف على  ة، وأنتج فيها أعماله من التجريد الهندسي لمدة خمس 82التشكيلية الجديدةأطلق عليه 
، فلسفة موندريان في التجريد الهندسي بمتابعة كيف رسم الشجرة ثالث مرات األولى بأسلوب تأثيري، والثانية أكثر تلخيصًا 

 83أما الثالثة فتحولت الشجرة فيها إلى أقواس ايقاعية منتظمة.
حيث أسس طرازه المعروف رائد التجريدية الهندسية في روسيا،  84كازمير ميلفيتشان اآلفانجارد فن ويعد         

، حيث يقدم تكوينات موضوعية من عناصر أساسية تطفو في فراغ أبيض ال بنائي، لقد سعي ميلفيتش  85السوبرماتيةب
تية على الشكل ، وتعتمد حركة السوبرما86 هو اآلخر للحقيقة التامة والواقع الروحي األسمى والذي أطلق عليه البعد الرابع

ن شكل المربع نادرًا ما يوجد في الطبيعة، ولوحاته قد تقدم إ، حيث  في رفض منها للعالم الظاهري المربع كعنصر أساس
 87مربعًا أسود على خلفية سوداء، ويرى ميلفيتش أن هذا المربع ليس خاليًا ألنه يمتلئ بالمعنى.

                                                           
 الفن التشكيلي وليد الوحشية والتكعيبية. اتجاه في abstract artأو  abstractionismالحركة التجريدية  74
 م( رسام ألماني ولد بسويسرا، تنقل بين السريالية والتعبيرية والتجريدية.1879-9401) Paul Kleeبول كلي  75
 شكل من أشكال الفن التجريدي قائم على األشكال الهندسية المجردة. geometric abstractionالتجريدية الهندسية  76
 .250ز جودة: مرجع سبق ذكره، ص عبد العزي 77
( فنان فرنسي أطلق عليه أبو الفن الحديث، أثرت أفكاره في معاصريه ومن تالهم في أوربا 1839-9061) Paul Cezanneبول سيزان  78

 والعالم كله.
79 http://en.wikipedia.org 

 م( هولندي ورائد التجريدية الهندسية.1872-9441) Piet Mondrianبيت موندريان  80
 م.1917حركة للتجريد الهندسي في فرنسا في بداية القرن العشرين، أصدرت مجلتها عام  De Stijlدي ستيل  81
 م(.9201-1915حركة تجريدية روسية تطورت بين عامي ) Neoplasticismالتشكيلية الجديدة  82
 .258-250ره، ص عبد العزيز جودة: مرجع سبق ذك 83
 م( زعيم السوبرماتية الروسية.1887-1935) Kazimir Malevichكازمير ميلفيتش  84
 م على يد الفنان كازمير ميلفيتش.1915مذهب في التجريد الهندسي ظهر في روسيا أول مرة عام  Suprematismالسوبرماتية  85

86 http://www.metmuseum.org 
 .255ذكره، ص عبد العزيز جودة: مرجع سبق  87
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التي اهتمت بالشكل الهندسي سواء ذي هي الحركة و  88لحركة البنائيةاكما قدمت روسيا أيضًا للفن التشكيلي           
 Alexandrوألكساندر رودشنكو  Liubov Popvaالبعدين أو الثالثة أبعاد، وكان من روادها ليوبوف بوبوفا 

Rodchenko وهو الذي نقل مبادئ البنائية إلى ألمانيا، حيث استمدت مبادئها فيما بعد للتدريس بمدرسة  89إل لستسكيو
و  Johannes Ittenويوهانس ايتن  Paul Klee، ومن أشهر من درس بمدرسة الباهاوس بول كلي 90الباوهاوس

 91.و التجريد الهندسيأ ، وجميعهم من المخلصين لمبدأ النقاء الشكلي الهندسيOskar Schlemmerأوسكار شليمر 
 
           : الترميز الهندسي في حركات التصميم المعاصر -2

أحد أشهر من درسوا في الباهاوس، ويمكن  92كاندنسكي ديع          
سالمي في التجريد الهندسي وتحميل حظة تأثره العميق بفلسفة الفن اإلمال

يخاطب الروح ال األشكال الهندسية لمعان روحية، فقد سعى لنوع من الفن 
العين، وقدم العديد من اآلراء حول نظرية التصميم من حيث خصائص 
الخطوط والمساحات الهندسية واألشكال والعالقات فيما بينهم، وألف كتابه 

م، حيث قدم فيه لفسلفته في الترميز 1926"النقطة والخط والمساحة" عام 
 الهندسي كالتالي:

  
  :م لوجو مدرسة الفن والتصمي                                         الثبات.االستقرار و الخط المستقيم

 )الباوهاوس(
  :الهدوء واالتزان.الخط األفقي 
  :االثارة وعدم االستقرار، التصدع والقسوة والحيرة.الخط المنكسر 
  :الراحة لسهولة الحركة مع نعومة الخطوط.الخط المنحني 
  :الخيال والخداع البصري. الخط الحلزوني والمتعرج والمتموج 
  :ة قيمةل محيطها أيينة، وهي رمز للروحانيات، وال يمثحساس باالسترخاء نتيجة لحركتها اللتولد اإلالدائرة 

 حساس بالحركة الدائمة.استقرارية حيث يعطي اإل
 :ن معنى يوحي باالستقرار والتكامل نتيجة تساوي أضالعه وزواياه القائمة، ويتضمو له قيمة تعبيرية مميزة،  المربع

 يوحي بالصرامة والجدية. اً استاتيكي جامد ن له شكالً إالحياد حيث 
  :93حساس المشاكسة والعنف، ويعطي الحد األقصى للديناميكية الشكلية.إالمثلث 

، ومنهم بيرجين انوا الواليات المتحدة األمريكية لواء التجريد الهندسيمع اشتعال الحرب العالمية الثانية حمل فنو           
هاربين من جحيم الحرب على يد مجموعة من الفنانين ال Ilya Bolotowskyو إليا بولوتوسكي  Burgoyne Dillerديلر 

                                                           
 من حركات التجريد الهندسي الروسي. مConstructivism (1918-1921)الحركة البنائية في الفن التشكيلي  88
 م( فنان بنائي روسي درس في الباوهاوس.1890-9411) El Lissitzkyإل لستسكي  89
م، 1925م، وانتقلت إلى ديساو عام 1919جروبيوس عام مدرسة للفن والتصميم تأسست في فيمر بألمانيا على يد والتر  Bauhausالباهاوس  90

ألثر على التصميم م، وبعد الغزو النازي هاجر معظم فنانيها ألمريكا لتنتشر أفكارها في العالم كله ويكون لها أبلغ ا1932ثم إلى برلين عام 

 ور فازاريلي.، ومن أشهر أساتذتها وليم موريس وفيكتبمعنى بيت hausبمعنى لتبني و Bauالمعاصر بكافة مجاالته، وتنقسم الكلمة إلى قسمين 
91 http://www.metmuseum.org 

م( فنان تجريدي روسي، فنه هندسي تأثر بالوحشية وعمل أستاذاً بالباوهاوس بين 1866-9441) Wassily Kandinskyفاسيلي كاندنسكي  92

 م.1932-1922عامي 
 .254عبد العزيز جودة: مرجع سبق ذكره، ص  93
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االعالن األمريكيين، حيث أشهر مصممي  94بول راندويعد ، وبيت موندريان Josef Albersفي أوربا، مثل جوزيف ألبرز 
تلقى تعليمه في معهد راندبورت ومدرسة بارسونز للتصميم، وقد اعتمد في تصميماته على مبادئ الباوهاوس وطبقها في 
مجالي تصميم الملصقات وتصميم الشعارات والهويات المؤسسية، وقدم من خالل تصميماته ألسلوب أمريكي تجريدي 

جريد الهندسي، وهو األسلوب الذي جعله المصمم األشهر في مجال تصميم اإلعالن يحاكي األسلوب األوربي في الت
 95المعاصر.
، وهي الحركة التي الفن والتصميمفي  96أو المينيمال الحد األدنىومع منتصف القرن العشرين ظهرت حركة            

فلسفة المينيمال في التصميم لتشجع نادت بنزع كل العناصر غير الضرورية والتركيز على ما هو ضروري، وجاءت 
، وكان من والتركيز على األفكار البسيطة والتي تحتاج في نفس الوقت للكثير من التفكيرمن التصميم،  الغرض أو المقصد

الطبيعي أن تحتفي تصميمات تلك الحركة وغيرها بفلسفة الترميز التي استقتها من الباوهاوس، والتي بدورها استقت فلسفتها 
التجريد من حركات الفن الحديث والمعاصر مثل التجريدية الهندسية والتكعيبية والبنائية الروسية وغيرها من حركات  في
سالمي وفلسفته في نها جميعًا نهلت من منبع الفن اإلالتي أصبح من الواضح بال أدنى شك أالحديث والمعاصر، و  الفن

 التجريد الهندسي والبناء الرياضي في التصميم.

 : عالنيتصميم الملصق اإلشكال الهندسية في توظيف األ -3

 هناك نوعان من التوظيف لألشكال الهندسية في مجال تصميم الملصق اإلعالني، النوع األول وظيفي          
functional   لتنظيم المعلومات وخلق الحركة وقيادة العين من عنصر إلى آخر عن طريق التأكيد على نقاط البدء

عن طريق الترميز لألفكار المختلفة، وتوصيل  symbolicرمزي  ومساحات االهتمام، بينما النوع الثاني من التوظيف فهو
يحاءات أو ، وتختلف اإلهندسية أو عضوية أو مجردة ن تكونألشكال في التصميم أيمكن لالحالة المعنوية والعاطفية، و 

 المعاني المصاحبة لكل  منها، فمثاًل :

 : لدائرة ... غالبًا ما تكون سيمترية ولها مظهر بنائي قوي.ا –لمثلث ا –المستطيل  –المربع  األشكال الهندسية 
 : نقطة  –لسحب ا –الصخور  –جر شأوراق ال –كثر حرية وأقل سيمترية أ –توحي بالطبيعة  األشكال العضوية

 . ها اضافة درجة من التشويق البصريالحبر ... توحي باالنسجام الداخلي ويمكن
 : 97. الشديدةالبساطة  األشكال المجردة 

 ، تختلف الدالالت بين األشكال الهندسيةشكال هندسية أو عضوية أو مجردةألوكما تختلف دالالت استخدام ا          
 : وبعضها، فمثالً 

 : عتيادهما حساسًا بالمساواة وااللتزام، ونظرًا التخدامًا في التصميم لكونها تخلق إاألكثر اس المربع والمستطيل
، أما أنه ممل أو مسطح وخال من المعنى ، وينظر للمربع أحيانًا علىتوحي باالستقرار والجدارة بالثقةفكثيرًا ما 

 .الختالف قياسات األفقي والرأسي ثارة بصريةإ المستطيل فهو أكثر

                                                           
 م( مصمم اتصال بصري واعالن أمريكي.1914-1996) Paul Randبول راند  94

95 http: 365design-art.tumblr.com 
، حركة في الفن والتصميم في منتصف خمسينات القرن العشرين، وتهدف إلى حذف كل التفاصيل Minimalحركة الحد األدنى )المينيمال(  96

 غير الضرورية في التصميم.
97 Designshack.net 
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 : لقوة ا –الطاقة  –الحب  –توحي باألنوثة  –يمكن أن توحي بالحركة في التصميم لتشابهها مع العجلة  الدائرة– 
 في حالة تصميم صفحات االنترنت قد توحي باألزرار.و  –النسجام ا –الخلود 

 : الطاقة  –القوة  –في حالة اعتداله )االستقرار متضادة :  ل ذكوري نتيجة لقوته، يوحي بمعان  شك المثلث– 
العصبية (، ومن استخدامات المثلث في  –التوتر  –الوقوف على قاعدة ثابتة (، وفي حالة كونه مقلوبًا )الصراع 

 98.ة العين وتوجيهها إلى نقطة القمةالتصميم التحكم في حرك

 توظيفها ألسلوب الترميز الهندسي : نماذج ملصقات حركة الحد األدنى وبيان مدىمجموعة من  - 4
ي والت ،Minimal Graphics (المينيمال)الحد األدني عالنية لحركة فيما يلي مجموعة من الملصقات اإل         

قدم ت، والمجموعة التالية ضافات المفتعلة في التصميمعن اإلعلى أهمية الرسالة وبساطة الشكل والبعد فلسفتها تؤكد 
 عالنية المقدمة :هندسية بما يتالءم مع الرسالة اإلأسلوبًا مختلفًا في التعامل مع الرموز الكل منها 

 ( غالف كتالوج 1نموذج رقم )UCLA 99: 

استخدم الشكل الهندسي الدائرة ليرمز بها لقرص           
يحاء بجو ة لونية دافئة لإلالشمس، وتم توظيف مجموع

يحاء المصمم بعمل سلسلة من الرموز لإل ، حيث قامالصيف
بمعاني الصيف والشاطئ ولوس انجلوس، ثم بدأ في تحويل 

 الرموز إلى واقع من خالل الشكل واللون.
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
98 Ibid 
99 Catharine Fishel : Minimal Graphics , Rockport Publishers INC., 1999, p.30. 
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 ( ( أمريكان سكانديا )2نموذج رقم)100 شركة لخدمات االستثمار : 

 Peter Nuhn بيتر نانقام المصمم           
صياغتها الشكلية من وحي بتصميم مطوية استمد 

البوب آرت األمريكي في مرحلة الستينات، واستخدم 
عمل ترميز مجموعة قوية من العناصر الجرافيكية ل

ألوجه متعددة من  تليجرافسريع أو ما يطلق عليه 
عالنية، فعين الثور أو الدوائر المتداخلة رسالته اإل

رمز بها لحل المشكالت، والزهرة لنمو االستثمار 
وازدهاره، والنجمة رمز بها للخدمة الفائقة، بينما 
االنفجار النجمي رمز به للتكنولوجيا، أما المظلة 

 فرمز بها للشركة نفسها ككل.
  

 ( لوجو وملصقات كادبوينت 3نموذج رقم )CADPOINT 101: 

لالعالن عن مجموعة من برامج الكاد التي           
بنية تصميم األة كادبوينت، والتي تشمل طورتها شرك

ن هذا المجال ، وحيث إوالتصميم المدني والبنية التحتية
يتطلب التطور السريع لمواكبة أحدث التطورات والتغير 

، فقد عمدت لموضات واالتجاهات والتكنولوجياتالسريع ل
 Janette Palmquist جانيت بالمكويستالمصممة 

ل إلى توظيف االيحاء بالحركة في اللوجو من خالل الشك
يحاء ن من منظور أعلى )داخل دائرة( لإلالهندسي للحلزو 

تم بالحركة مع كل مرة ينظر فيها إلى التصميم، وقد 
في مجموعة كبيرة  توظيف اللوجو ليشكل العنصر األساس

من الملصقات سواء في المطبوعات أو على السيارات 
 الخاصة بالشركة.

 
 
 
 
 

 

 

                                                           
100 Op.cit, p. 24. 
101 Op.cit, p. 123 
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 ( الحملة اإل4نموذج رقم ) عالنية انضمJoin 102 للمعهد األمريكي لفن الجرافيك: 

صاحب اقتراح مسمى  تيد فابيلالقام المصمم         
 AIGA"الليلة الكبيرة" للحدث السنوي األهم إليجا اتالنتا 

Atlanta  بتصميم ملصق يخلق جناسًا بصريًا ولفظيًا ليطبع
في عقول الناس، الشكل الدائري يرمز به لقمر هائل الحجم 
تتقزم إلى جانبه مدينة اتالنتا، ولتأكيد ضخامة الحجم تم 
قطع الدائرة من الجانبين مع تصغير الكتابات لتحقيق 

 التضاد البصري ما يؤكد المعنى ويبرزه. 
 

           

 
 ( ملصق الليلة الكبيرة إليجا اتالنتا 5نموذج رقم )103: 

من  Ted Fabella تيد فابيالتمكن المصمم             
تمويل تقديم فكرة التثليث ألرباب العمل المسئولين عن 

 Americanالحملة وهم المعهد األمريكي لفن الجرافيك 
Institute of Graphic Arts ( AIGA )  والمجلة التي

تطبع اإلعالنات والناشر أو الطابع، فرمز لثالثتهم بثالثة 
لمثلث  ، ليحقق الشكل الهرميدبابيس مكتبية بألوان مختلفة

عالنية اره معًا في نقطة ترمز للحملة اإلتخيلي تتقاطع أقط
 المعلن عنها.

 

 
 

                                                           
102 Op.cit, p. 110 
103 Op.cit, p. 145 
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 نتائج البحث : -1

 يستنتج البحث ما يلي :          

  صياغة الرموز واستخدامها في إنتاجه الفني، إال أنه قد وصل في هذا  إلىلم يكن الفنان المسلم هو األسبق
 .ممن سبقه أو أعقبه المجال إلى آفاق لم يصل إليها غيره

 ضافة إلى نية على أسس فلسفية وعقائدية باإلسالمية الهندسية هي عملية معقدة مبعملية تصميم الزخارف اإل
فادة شكلية محدودواإلية هندسية، وال يمكن فهمها أسس رياض  ة.فادة منها خارج هذا السياق إال فهمًا قاصرًا وا 

  ،فلسفة الفنان المسلم في صياغة زخارفه الهندسية مستقاة من تأمله العميق في نظام الخلق وهندسة الكون
 وانطالقًا من عقيدته الراسخة بوحدانية اهلل وسرمديته وكمال صنعه.

  ر بين جميع الزخارف النباتية والحيوانية وغيرها تظل الزخارف الهندسية هي األقدر على حمل المعاني األكثمن
قيق الفئات األعلى في مستوى الثقافة، كما أنها األقدر على تح والتي يمكن من خاللها مخاطبة ،شمواًل وتعقيداً 
 عالنية.السريع أو التليجلراف لألفكار اإلعملية الترميز 

 عالن تقديم تصميمات مم اإلسالمية يضمن لمصية من عناصر الزخرفة الهندسية اإلستقاء الموديوالت الرياضا
ن هناك نسبة ذهبية خاصة بالفن ، علمًا بأعلى أعلى درجات االنسجام والتناسب الرياضي )النسبة الذهبية(

 .سالمي وهي النسبة الفاضلة أو األفضل كما سماها المسلموناإل
  سالمي، فاتفقت معها فيوالتجريد الهندسي اإل تصميم الحديث والمعاصر بفلسفة الترميزحركات الفن والتأثرات 

عتراف سالمي باجة لترجح كفة التجريد الهندسي اإلالمبدأ العام أو الكلي إال أنها اختلفت في الوسيلة وجاءت النتي
بل والذي جاءت آراؤه منصفة للفن اإلسالمي في مقا كبار المؤرخين ورواد الفن أنفسهم ومن بينهم بابلو بيكاسو،

باعتباره فنا زخرفيًا جامدًا سالمي من بعض المؤرخين الغربيين الفن اإل رض لهتع ذىجحاف الكم الظلم واإل
 .لعصور طويلة

 سفة عالن بشكل خاص لتحقيق التوظيف الكامل لفلثير أمام مجال التصميم وتصميم اإلالزال هناك الكثير والك
، وهذا األمر سالمي، وهو التوظيف الذي يحقق الهدف والوسيله وليس الهدف فقطلترميز والتجريد الهندسي اإلا

 عالن في العالم كله وليس مصر فقط.ينطبق على تصميم اإل
 سالمي لواعي لفلسفة التجريد الهندسي اإلعالن في الدول العربية االسالمية هم األقدر على الفهم امصممو اإل

هم لبالنسبة  دمجتمعاتهم التي يعيشون فيها، وال تع بطبيعةنظرًا الرتباط تلك الفلسفة ها في تصميماتهم، وتوظيف
 فكرًا غريبًا عن مجتمعاتهم كما هو الحال في المجتمعات الغربية المادية التي قد تجد صعوبة في فهم الروحي

 والغامض.
 ا روع في تطبيقهسالمي قبل الشلفلسفة الترميز الهندسي اإلضاحية يحتاج األمر إلى المزيد من الدراسات االستي

عالن والملصق المعاصر، هذا إذا كان التوظيف المطلوب توظيفًا حقيقيًا وليس ظاهريًا أو في مجال تصميم اإل
 منقوصًا.

 توصيات البحث : -2

 يوصي البحث بما يلي :          

 ص ، ولكن في كافة مراحل سالمي بشكل خاس في الفن اإلقش فلسفة الترميز ليزيادة أعداد الدراسات التي تنا
 نساني.التاريخ اإل
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  ي هالمزيد من الدراسات البينية بين مجالي التصميم والهندسة استكمااًل للمنهج الفكري الذي يرى بأن الهندسة
 مجال الفكر الذي ال خطأ فيه .
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