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  الزخارف اإلسالميةللتوريق في لظاهرة التوالد والنمو النظم الهندسية واإليقاعية 
 واإلفادة منها في تدريس اللوحة الزخرفية في التربية الفنية

 
 هند سعد محمد  د/

 المنياالزخرفية بكلية تربية فنية جامعة  اتبقسم التصميم مدرس
 : مقدمة :أولا  

، ظهر نتيجة تالحم بين مجموعة من التقاليد لبلدان مختلفة من عربية وتركية وفارسية، والظروف التاريخية  املةالفن اإلسالمي هو فن حضارة ك
 في نشره من شرقه وغربه. أسهمتكالفتوحات اإلسالمية هي التي 

واحد انتشر مع مرور الزمن في كل أنحاء  فالفن اإلسالمي يدمج في طياته العديد من مختلف التقاليد لبلدان العالم اإلسالمي، حتى أصبحت تعرف بفن
 العالم اإلسالمي، والذي يميزه هو خاصيته الواحدة التي ال تخضع ال لزمن أو لعرق معين.

سبحانه توحيد اهلل الفن اإلسالمي هو شكل من أشكال الفكر والثقافة اإلسالمية التي تستند إلى أصول عقائدية ودينية ثابتة، والتي ترجع إلى مبدأ واحد هو 
يطرح عمل وتعالى، وكل شكل ثقافي يخالف أو يعارض هذا المبدأ يخرج عن دائرة اإلسالم، فالمضمون اإلسالمي متوفر في الفن اإلسالمي، فال يمكن أن 

ق والسلوكيات اإلسالمية، فني إالا بمضامين إسالمية سواء كان في العمارة أو الخط، أو المنمنمات أو الرواية، أو الشعر، وغايته نشر الفضائل واألخال
دراك مدى إسالمية الشكل الفني هو توافقه مع قيم اإلسالم.  وبالتالي يبقى المعيار األساسي لقياس وا 

 المسلم قائم على إيمانه المصممالمتمثلة في المبدأ األول واألساسي وهو االعتقاد، فتكوين  ، إن أهم سمات الفن اإلسالمي هي الفلسفة التي يقوم عليها
 ت فارغة من الجمال.باهلل وبقوته وعظمته ورحمته، فاهلل عنده هو مركز الكون، وكل شيء يبدأ منه ليعود إليه؛ فاإلنسان المسلم يؤمن بأن الحياة بسيطة وليس

قة، بحيث أصبح مطلبًا إنسانيًّا، وعليه اهتم المسلمون أيضًا به باعتباره تأمالً   شعوريًّا وجدانيًّا روحيًّا، حاول اإلنسان فالفن ظاهرة ثقافية مبدعة وحيوية خالا
 المسلم تجسيمه في الواقع، فأنتج آثارًا يشهد بها تاريخ اإلنسانية إلى اليوم.

هو فن متجانس، يحيط ببالد واسعة رغم اختالفها في مزاياها، وهذا التجانس ناتج عن توافق لعدة عوامل واتحادها في هذه البالد وهي:  والفن اإلسالمي
وهو رجل واحد يقف على سدة الحكم، إضافة  -وهذا األهم-وأيضًا أسلوب الحكم فيها واحد، إضافة ، الدين اإلسالمي  هو دة الدين بمعنى الدين واحدوح

 إلى الحياة متشابه إلى حدٍّ ما.
 من دةاز سالالالتواال الخلق أسالالالرار عن الكشالالالف إلى كانوم زمان أي في اإلنسالالالان بها يرقى معرفية حركة أنه نجد اإلسالالالالم، في الجمال مع التفاعل إلى وبالنظر

 الجانب إلى يقودنا والتأمل، للتفكر وعي هو اإلسالمي الجمالي والوعي ، وتعالى سبحانه عظمته إدراك شأنه، جل الخالق معرفة إلى لينتهي والمعارف العلوم

 . والعملية الروحية المسلم بحياة مرتبطة أساسية يمانيةإ حاجة المسلم عند الجمالية الحاجة تغدوا وهكذا ،  اإليماني الجانب وهو الجمال من الثاني
لى اإلسالالالالم صالالالدر منذ وأبدعت اإلسالالالالمية، الحضالالالارة برعت عديدة، حضالالالارات شالالالأن  العهدين في اإلسالالالالمية الحضالالالارة تكوين الفتوحات،وعصالالالر ونهاية وا 

 اإلسالالالالالالمي الدين حيوية على اإلبداع هذا برهن وقد والتطبيقية، الجميلة والفنون ريالمعما الفن ميادين في الحضالالالالالارة هذه وأبدعت برعت والعباسالالالالالي، موياأل

نجازو  وثقافته، معرفته لتعميق فيها والتأمل الطبيعة استخدام على المسلم اإلنسان قدرة على أيضاً  ودلل برهن ،كماوشرائعه  بنظمه  جمالي طابع ذات أعمال ا 

 مختلف عبر اإلسالمية، الحضارة لتصبح النبيل مسعاه في ورعاها وتبناها اإلسالم تلقفها التي اإلسالمي للعالم البشرية ناتللمكو  الواسع التنوع أثاره ئع،ار  رفيع
 التي والصالالالالدامات الحروب عن رغماً  هذا كل وثقافات، حضالالالالارات من سالالالالبقها لما الفنيين والحس للذوق رفيعة ومحصالالالاللة المجتمعات، الزدهار مثاال عهودها

 الحياتي الواقع لتجميل وذلك؛ الفنون تلك في المسالالالالتمر والتجديد اإلبداع كان الهاجس الدائم ألن ؛ العظيمة الحضالالالالارة هذه قواعد  ءرؤسالالالالا  نتكوي صالالالالاحبت

 .المسلم لإلنسان
 في تجلياته يجد جديد جمالي وعي أمام وضعت البشرية الرائعة القرآنية والمعجزة ، جذريا تطوراً  رهم وأفكا الناس حياة في اإلسالم أحدثه الذي التطور وكان

 الجمالية أطروحاته عن يتخل لم لكنه الجمالي، الوعي هذا في تنويعات ظهرت أخرى اإلسالالالالالالالمي بثقافات الدين احتكاك ومع والفن، والسالالالالالاللوك واللغة الفكر

 . اإلسالمي الفكر غاية وهي والوحدة، في التوحيد، المتمثلة
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 هذا في نحاول واألصول، الهوية عن والبحث الثقافات، فيه وتتعمق مذهلة بسرعة والمعارف العلوم فيه تتقدم لذيا العولمة، عصر العصر، هذا في ونحن

 اإلسالالالمي والفكر باإلبداع تختص مجااًلت في اإلسالالالمية الجماليات من ا  بعضالال واسالالتقراء اسالالتنباط سالالبيل في خطوة نسالالير أن متواضالالع، جهد وفي اإلصالالدار،

 الجمال عوالم إلى الدخول في شالالالك بال يسالالالاعد مما عليها قامت التي بصالالالورتها وطرحها عليها، الضالالالوء من مزيد وتسالالالليط جمالياتال هذه ،وكشالالالف اإلنسالالالاني

 الزمان، من قرنا عشالالر أربعة امتدت ةرائع حضالالارة حملتها التي اإلبداعية الفكرية أسالالسالاله وفهم اإلسالالالم بجوهر إدراكنا من ويزيد يعمق الذي األمر اإلسالالالمي،

 .تعطي زالت وما
 

 رصالالالاليد الشالالالالابة، وطاقاتنا خاصالالالالة واألصالالالالول، الهوية تأكيد في اليوم عنه نبحث ما نجد لعلنا وجذورنا تراثنا إلى الرجوع المتواضالالالالع، الجهد بهذا نحاول إننا

 . اإلشكال هذا من تعاني مستقبلنا،

 تشالالالكيلي فنيا اً  اكمار ت مثلت ،رائدة تجربة طويل، مدى وعلى لنا، أنتجوا نالمسالالاللمو  والفنانون والرموز، واألشالالالكال بالصالالالور ملئ هلل، والشالالالكر والحمد ثنا،راوت

 من تحدث التي التطورات بمواكبة تتعلق أسالالالاسالالالية ومهام تحديات فأمامنا الثقافية، ممارسالالالتنا سالالالياق داخل ودمجه ومحاورته به االعتناء الدوام، على ًاسالالالتوجب

ظهار حولنا،  . الجمالية الحداثة بيراتتع واستيعاب كار دإ على قدرتنا مدى وا 
برغم ذلك فقد استطاع ومنظما لفنه بصفة عامة ال يحيد عنه،  محددا اوضع لنفسه إطار  اإلسالمي المصمميجد أن  اإلسالميوالمتأمل والدارس للفن 

هو : ر الفكري لهذا الفن في عدة جوانب أهمها علي الكثير من الفنون المعاصرة ، وتتمثل معالم اإلطا أن ينمو بفنه نموا كبيرا راقيا كان له تأثير الفنان
كما هو الحال ألهمية كبيرة لديه التشخيصي ذو ا لذلك لم يكن الفنية المفردات التشكيلية المستخدمة؛ ضرورة عدم وجود شبهة للتحريم أو الكراهية في نوع

م يسمح به إال في مجاالت محددة للغاية مشروطة بعدم المساس ول اإلسالميةعائر الدينية فخرج من محور الحضارة في الغرب " فاستبعدوه من الش
 ." هاحريفون علي تصوير الطبيعة كان عليهم تالرسامون والملون أقدم، فإذا  بالشخصيات المقدسة أو محاولة تقاليد صنعه الخالق

"هو رسالة إيمان وتوحيد بين المسلمين في مشارق األرض للفنان اإلسالمي ليس هدفا في حد ذاته بل  بالنسبةالجانب الثاني فيتمثل في أن الفن  ماأ
فيما يمارسه من  واإلتقانفيتمثل في الدقة  بقواعد ثابتة ال تتغير إال في حدود المظهر وليس الجوهر، أما الجانب الثالث ، لذا فقد التزم الفنانون"ومغاربها

لتعاليم الدين اإلسالمي ، "تلك التعاليم التي تحث علي إتقان العمل هو نوع من التقرب إلي  أعمال فنية سواء في مرحلة التصميم أو التلوين إيمانا وتطبيقاً 
والزخارف علي وجه ، وجه العموم  ، على أما الجانب الرابع فيتمثل في صعوبة الفصل بين الشكل والمضمون في الفنون اإلسالمية" اهلل المحبوب لذاته 

 .المبتدأ لها وال منتهي  يلتفديمومة حركته التكرارية االخصوص ، 
مستحدثة في بناء اللوحة الزخرفية في تشكيلية  اإلسالمي بل هو التوصل إلي حلول   فالهدف من هذا البحث ليس فقط الكشف عن جماليات التوريق

فإننا في الجزء الثاني من هذا البحث سوف  يجمع بين األصالة والمعاصرة ، ولتحقيق ذلكمجال تدريس التصميمات الزخرفية بكليات الفنون والتربية الفنية 
للمفردات  شكال والهيئات المختلفةمه ومراحل تطوره و طبيعة ونوع األللتوريق والذي من خالله تحدد مفهو لظاهرة لتوالد والنمو نتعرض بالدراسة التحليلية 
من نتائج سوف  نات الزخرفية التوريقية ، وبناء علي ما يتم التوصل إليهيفي تكو  اإلسالميعليها المصمم  أعتمدالتي  واإليقاعيالتوريقية والنظم الهندسي 

التوريق تعليميا  استثمارطالب كلية التربية الفنية يوضح من خاللها كيفية ة للفرقة الثانية لعمال الفنيضع تصور نظري مدعم بالعديد من األتقوم الباحثة بو 
االبتكار المتشعب و للتفكير  أن تثري العملية التعليمية وتفتح مجاالً  برؤية جديدة يمكنصر التصميم في مجال التصميمات الزخرفية من خالل أسس وعنا

 المبني علي هذه الدراسة.
ثقافي ، ومن لبنائي الاهيكله وعنصرًا أساسيًا في  اإلنسانيةمن الثقافة  ت شكل جنباً  اإلسالميالفن في  قظاهرة التوالد والنمو للتوريإن  :مشكلة البحث  ثانياً:
ثقافي الث تراللوحداته باستخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها  وتوظيف اإلسالميإلي كيفية الحفاظ علي عنصر االستمرار اإلنساني للفن  سعي البحثهذا ي

 في مجاالت التصميمات الزخرفية. ةوالمعاصر  األصالةوالحضاري بين 
 -مجموعة من التساؤالت اآلتية:وتتضح مشكلة البحث من خالل محاولة اإلجابة علي 

 لتكون مدخاًل جديدًا لتحديث الممارسات الفكري والتقنية في مجال  اإلسالميفي الفن  قمن ظاهرة التوالد والنمو للتوري هل يمكن االستفادة
 منهج التصميم بالفرقة الثانية بكلية التربية الفنية. مع ما ينص عليهالتصميمات الزخرفية 

  يقاعيةو هندسية خالل تتبع نظم  قوم عليها الفن اإلسالميتوريق التي يعن بعض الحلول الجمالية للهل يمكن الكشف قائمة في بنائها علي  ا 
 نظم برؤية تشكيلية جديدة ومعاصرة؟هذه ال

 ينبغي الحفاظ عليه افي والحضاري الثق كفن قومي من التراث اإلسالميالفن التوريق في أهمية  علىيهدف البحث إلي إلقاء الضوء  :أهداف البحث ثالثاا:
 عنصر االستمرار.لأهميته وعلي 
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  علي األساليب التقنية التي اتبعها بغرض كشف القيم الجمالية والتعرف  ؛اإلسالمي الفن في  قتورياستخالص النظم الهندسية واإليقاعية
يوضح من خاللها كيفية استثمار ، طالب كلية التربية الفنية ية لللفرقة الثان من خالل تصميمات مبتكرةلمختلفة وتطبيقاتها االفنان اإلسالمي 

 .لتوريق تعليميا في مجال التصميمات الزخرفية من خالل أسس وعناصر التصميمظاهرة التوالد والنمو ل

ئمة علي النظم الهندسية قاالالنباتية للتوريق  لعناصراهل يمكن إنتاج تصميمات زخرفية لمختارات  :هيفترض البحث أن فروض البحث: رابعاا:
 في الفن اإلسالمي؟ظاهرة التوالد والنمو لتحقيق واإليقاعية 
 :منهجية البحث: يستخدم البحث منهجين من مناهج البحث في هذه الدراسة خامساا:

 من  إلطار النظري للدراسة وتوظيفهاوهذا فيما يتعلق بالعناصر النباتية للتوريق القائم علي جمع المعلومات ذات العالقة : المنهج الوصفي التحليلي
 .طالب كلية التربية الفنية تصميمات مبتكرة للفرقة الثانية لخالل 

 الفن  مستوحاة منلنظم الهندسية واإليقاعية لتحقيق اللتوريق  عناصر النباتيةللظاهرة التوالد والنمو  من ة: عمل تصميمات مبتكر  التجريبي والمنهج
 وتطويرها من خالل أسس وعناصر التصميم )التكرار والتراكب والتباين واالتزان والوحدة واإليقاع واللون (. وذلك بتطويعها؛  اإلسالمي

 
Engineering and rhythmic systems of securitization for a selection of plant elements in Islamic 

art and benefit from them in teaching decorative painting in art education. 

 

Dr: hend Saad Mohammed 

Amadrs Decorative Design, Faculty of Art Education, Minia University 

 

Introduction: 

In view of the interaction with the beauty of Islam, we find that the amount of knowledge of human movement in any time 

and place to reveal the secrets of creation and seeking more of science and knowledge to end to know the Creator would 

gel, recognize his greatness Almighty. And awareness of the Islamic aesthetic is awareness of thinking and meditation, 

brings us to the second aspect of beauty, a faith side. Thus the need Ngdoa aesthetic when Muslim basic need of faith 

linked to the lives of Muslim spiritual and practical.Like many civilizations, it excelled Islamic civilization, and excelled since 

the beginning of Islam and to the end of conquests, and the era of formation of Islamic civilization in the covenants of the 

Umayyad and Abbasid,  

excelled and excelled this civilization in the fields of architecture, fine and applied arts, and this creativity demonstrated 

the vitality of the Islamic religion Bnzation and his laws, as demonstrated It also demonstrated the Muslim man’s ability to 

use nature and meditation in which to deepen his knowledge and culture, the parent who enabled him to complete the 

work  

of a high aesthetic character of a wonderful, raised by the wide diversity of human components of the Islamic world, which 

seized in Islam and adopted and nurtured in his quest noble to become the Islamic civilization, through the various 

covenants an example of a flourishing communities, the high and the outcome of the taste and the sense of technicians to 

what preceded of civilizations and cultures, all this in spite of wars and clashes that accompanied the formation and 

establish the rules of this great civilization, because the permanent obsession was creativity and continuous innovation in 

these arts, so to beautify the reality of life for the Muslim man. 

The development caused by Islam in people’s lives and Ovka Wareham develop a year radically, and the miracle of 

Quranic brilliant put human in front of a new aesthetic consciousness finds its manifestations in thought and language, 

behavior and art, and with the friction of the Islamic religion and other cultures appeared variations in this aesthetic 

awareness, but he has not given up theses aesthetic of uniformity, unity, which is a very Islamic thought. 

The goal of this research is not only detect the aesthetics of Islamic securitization but is to reach solutions plastic 

updated in building decorative painting in teaching decorative designs faculties of arts and art education that combines 

tradition and modernity. 

Search problem: 

The securitization in Islamic art and is a Jabna of human culture an essential element in the structure of cultural builders, 

and this research seeks to how to maintain humanitarian continuation of Islamic art and rehired its units using modern 

techniques and employing cultural and civilizational heritage between tradition and contemporary in the fields of decorative 

designs element 

Find evident problem by trying to answer a set of the following questions: - 

1. You could make use of securitization in Islamic art to be a new gateway to update the intellectual and technical practices 

in the field of decorative designs with as provided for in the design approach second year at the Faculty of Art Education. 
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2. Can you detect some aesthetic solutions to the underlying securitization of Islamic Art By tracking systems engineering 

and rhythmic List in these systems are built on a new vision of contemporary plastic arts. 

Research goals: 

Research aims to shed light on the importance of securitization in Islamic art shroud of national cultural and civilizational 

heritage should be preserved and its importance for the component to continue. 

1. extraction systems engineering and rhythmic securitization in Islamic art, in order to detect the aesthetic values and 

identify the technical methods followed by the various Islamic artist and applications through innovative designs for a 

second band of students of the Faculty of Art Education shows through how to invest securitization education in the field 

of decorative designs through foundations and elements design. 

 موضوع البحث: سادساا:
متشابكة المنحنية بجانب ال واألفرعة واألزهار التي قوامها األوراق النباتي اإلسالميةمصطلح عربي أطلقه المؤرخون علي الزخارف  : التوريقتعريف  -أ

هو لغة الفن اإلسالمي التي استطاع  فالتوريق للفكر اإلسالمي ونظير تشكيلي للعقيدة. اً الوريدات ، والسيقان وقد أجمع الباحثون علي أنها تجسيد
شتقاق وحدة زخرفية من وحدة يقوم علي ا لدينية . فالتوريق "ا قيمحاسيس الفنية ،ويبرز مشاعره الروحانية مع الحفاظ علي األمن خاللها أن يترجم 

كان قابال للتضاعف الالنهائي و  يجمع بين عناصر التعقيد ورقة التبسيط في نفس الوقت فنهو و  أخري مع إنشاء العالقات المعكوسة والمتقابالت ..
بيون علي و األور مؤرخون الفن  جنبي أطلقهنبساط " ويقابل مصطلح التوريق العربي مصطلح أواالنتشار واال

أطلق في اللغات  أوروبيسك هي لفظ ي" أن كلمة أراب فريد شافعي أيضا حيث يشير اإلسالميةالزخارف 
ه خاص" كما يشير بوجه عام والنباتية منها بوج اإلسالميلمانية والفرنسية علي زخارف الفن اإلنجليزية واأل
األشكال الزخرفية الهندسية المطلقة كالحليات المعمارية التيي أن هذا المصطلح " ينسحب علي  مخنار العطار

 تسفر عن شكل يتسم بالكمال الفنيتتخذ شكل الوردة حين يتقاطع محيط عدة دوائر متساوية بحسابات دقيقة ف
سك يرابة أن أطلقوا كلميسك أن "الفنانين األوروبييرابفيما يخص بتعريف مصطلح أ فريد شافعيكما أشار  "

Arabesque  علي مختلف التكوينات الزخرفية التي تتشابك فيها العناصر حتي ولو كانت غير إسالمية بحيث
الفنانون المسلمون" من هذا يتبين لنا أن مصطلح التوريق قد ال يكون متطابقا  أبدعهينتج عنها ما يشبه ما 

بما  اإلسالمية يعني الزخرفة سكياألرابن ي أحد اآلراء ير إن أ تماما من حيث المفهوم مع األرابسك ،حيث
سك يعني الزخارف النباتية ، وهناك رأي يونباتية وغيرها ، ورأي آخر يري أن األرابتشمله من عناصر هندسية 

األرابسك كثيرة  أنواعن إ ":  غالب عبد الرحيمرب إلي الصواب حيث يقول أنه أق حامد السيد البذرهعتقد خر يآ
 : ويمكن تقيسمها إلي قسمين

 : يعتمد علي الخطوط المستقيمة والحادة ويسمي التسطير وهو هندسي الطابع . ألولا 
ومعني هذا أن  ، ضمن الخطوط المنحنية والملتقية واألشكال الحلزونية ويطلق عليه التوريق :يت والثاني

 سك والباحثة تؤيد هذا الرأي .ياألراب أقسامالتوريق هو قسم من 
لمحة  تقدمتود الباحثة في هذا الجزء من البحث أن  يق ومفرداته الشكلية :لمحة تاريخية عن نشأة التور  -ب

ن إهتمامات الباحثة حيث إ له ، لنوع من الزخارف وليس تقديم تطور تاريخي شامل  مقتضبة عن نشأة هذا ا
  أكثر منستثماره تعليمياً ات هذا النوع من الزخارف وكيفية افي هذا البحث تتركز حول الكشف عن جمالي

هتمام بالجوانب التاريخية والتطورية له .فالتوريق بوصفه أحد الزخارف اإلسالمية كان في بدايته متأثرا اال
مر طبيعي ألغلب الفنون الحضارية ، وهذا أبفنون الحضارات المجاورة له،سواء كانت حاضرة له أو سابقة 

والتي كانت عاصمتها دمشق حيث  ( م661 / ھ41حيث بدأ هذا الفن في الظهور منذ الدولة األموية عام )
البيزنطية التي وجدتها في سوريا والشرق األدني ،فنجد ورق العنب وعناقيده وأوراق قتبس األمويون الفنون ا

بهذا الفن إال أنه قدم لنا أروع الزخارف التي تدل  اإلسالمي المصمماألكانتس والمراوح النخيلية ، ورغم تأثر 
ر دليل علي ذلك زخارف مسجد قبة الصخره والتي من سمات زخارفها التحوير عن وخي علي تميزه وفرادته ،

ن يحدد له سمات مميزة رغم اقتباسه أو تأثره بهذا الفن أالواقع وليس التجريد"وقد استطاع الفنان اإلسالمي 
 المختلفة .   اإلسالميةكثر خالل العصور أت هذه السمات تتضح وتظهر أكثر فأوقد بد

وأصبحت بغداد عاصمتها تأثر هذا الفن بالفن  م(750 / ھ132ل الخالفة إلي الدولة العباسية عام)ومع انتقا
استمدوا بعض أشكال فنون أن العرب قد " عبد الرحيمليلي وذلك لقربهم من إيران ،حيث تشير ؛ الساساني 

(1شكل )  

(2شكل )  

(3شكل )  
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العناصر الورقية الكأسية بجانب أوراق العنب  ي تلك الفنون باستخدامخري التي تأثروا بها كالفن الساساني والبيزنطي "،وقد اتسم التوريق فاألمم األ
بالتحوير  التوريقية داخل أشكال هندسية في بعض األحيان وأن مفرداته بدأت وضع مفرداته المصمموالمراوح النخيلية،ومما يميز أعمال هذه الفترة أن 

التكرار المتبادل بين وحدتين مختلفتين . ومع انتقال الخالفة إلي  المصممما استخدم عن الطبيعة وتدرحت إلي أن حورت المفردات تحويرًا شديدًا ،ك
زدهر هذا العصر في مصر والشام ،واعتبر العصر الفاطمي بداية ازدهار فن التوريق من حيث تعدد مفرداته ا م(969 / ھ358الدولة الفاطمية )

األوراق الثالثية  يتضح ظهور التشابك والتراكب بين العناصر النباتية مع استخدام أشكاله، حيث وصياغه تعدد مفرداته وصياغة أشكاله ،حيث
في شبه إطار يحيط بها وهو ما يسمي )بالتأطير( في  أوراقالفص وورقه العنب المسطحة والمنبثقة من فرعين تلك األفرع نراها وقد استدارت حول 

 .يان أخري تلتف حول الورقة في شكل قلبوقد أخذت األغصان في التشابك والتضافر وفي أح (1)شكل
نمو االقتصادي في تلك الفترة زدهار وذلك بفضل البدأت شتي مجاالت الفن المختلفة في اال م(1250 / ھ648ومع بداية العصر المملوكي عام )

تطلبات وأدوات اإلنسان الحياتية الدينية في جميع م نصيب كبير من هذا التطور نظرًا الستثماره جمالياً  للتوريق ولقد كانمع انتعاش التجارة، 
المعدنية والخشبية  المصاحف والكتب وجميع األدوات االستخداميةسبلة و واأل (2)شكلوالدنيوية،حيث استخدام في زخرفة المساجد

، كما بخاصة زهرة اللوتس من خامات ،ولعل ما يميز فن التوريق في هذا العصر هو استخدام الزهور والوريدات و  ذلك (3)شكلوالخزفية....وغير
ستخدمت النباتات التوريقية في بعض األحيان كأرضية لغيرها من العناصر أو في أحيان أخري كانت مندمجة أو متداخلة مع أشكال هندسية ا

  .في تلك الفترة علي تطبيق التوريق في الكثير من تحفه الفنية متنوعة الهيئات والخامات المصمموكتابية كما ركز 
 سعي المصمم اإلسالمي عبر العصور اإلسالمية المتعاقبة إلي التعبير عن ذاته جماليًا بطريقة تتفق ومبادئه الدينية ،حيث ليات التوريق:جما -ت

ه أحد بوصف لفنه ال يحيد عنه ,ومن خالل هذا اإلطار استطاع أن يقدم لنا وللعالم أروع األعمال الفنية . والتوريق وضع لنفسه في إطار محدد ومنظم  
كما  المصمم المسلم يوضح لنا مدي ارتباط هذا الفنان بالطبيعة خاصة النباتية منها لتكون مثيرًا وملهمًا جماليًا لفنه ، أهم مجاالت اإلبداع الفني لدي

بات ر الهيئات المتباينة للنلم يكن قاصرا علي معرفة ظواه يوضح لنا مدي قدرته علي التأمل والتفحص فيما خلقة اهلل من عناصر نباتية ،هذا التأمل
دراك لألسس المنظمة بين تلك الهيئات الشكلية في الطبيعة من تداخل وتشابك وما تتسم به من جماليات ،بل إ ن تأمله ومعرفته امتدت لتشمل فهم وا 

 ات الجمالية .وعناصر التصميم التي يتحقق من خاللها العديد من اإليقاع األسسوتنوع وتقابل وتدابر..وغيرها من  وتكرار
ا يشعر به لقد استطاع المصمم المسلم أن يترجم هذه التأمالت واألحاسيس في صياغات زخرفية لم تكن نقاًل للواقع بل كانت تعبيرًا فنيًا صادقًا عم

الحياتية الدينية والدنيوية بل الزخارف التوريقية في أغلب أدواته ومشآته  لذا فقد طبق هذه تجاهها ، بل واستثمرها بما يعزز صلته الروحية بربه ،
 وتوحيد بين المسلمين في مشارق األرض ومغاربها. لم اإلسالمي مما يوضح أن تلك الزخارف هي رسالة إيماناوانتشرت في ربوع الع

هذه  أوليات التوريق محاور كل منها يكمل اآلخر للوصول إلي رؤية كلية شاملة لجمال ةلجماليات التوريق اإلسالمي نفسه أمام ثالث يجد الباحث
 واألسسيتمثل في النظم  والمحور الثانيالمحاور يتمثل في المفردات الشكلية المكون منها البناء الزخرفي وما يتسم به من جماليات بشكل منفرد، 

فيتمثل في الطرق األدائية  حور الثالثالم ماأوما ينتج عنها من جماليات ،  التي اعتمد عليها المصمم المسلم في بنائه لتكويناته الزخرفية يةالتصميم
خزفية أو غيرها من الخامات حيث  العديد من أسطح الخامات سواء كانت خشبية أو معدنية أو التي طبق بها المصمم المسلم توريقاته النباتية علي

، قد ال تكون موجودة في البناء التصميمي لتلك التوريقات ن نوع الخامة والتقنية المرتبطة بتشكيلها تلعب دورًا تفاعليًا في تحقيق رؤي جمالية للتوريق إ
 للتوريق. المكونة.سوف نبدأ في الجزء التالي بالتعرض لجماليات الهيئات الشكلية للمفردات 

 : جماليات الهيئات الشكلية للمفردات المكونة للتوريق 
من المفردات شاع  اً م اإلسالمي في بنائه لتوريقاته النباتية تبين لنا أن هناك عددمن خالل الدراسة الكلية لهيئات المفردات الشكلية التي استخدمها المصم

 .األفرع النباتية والزهرة والوريدةتناولها عبر العصور وهي تتمثل في الورقة النباتية والسيقان و 
سمها ,والمتأمل والدارس للتوريق ولذلك سميت هذه الزخرفة با وريق ،الورقة النباتية من أهم المفردات الشكلية للت تعد :جماليات مفردة الورقة النباتية -

من الواقع حيث اختصرت تفاصيله وركز المصمم  هيئتهالمتباينة للورقة النباتية، منها ما يقترب في  يالحظ أن المصمم اإلسالمي قدم لنا العديد من الهيئات
برز لنا جماليات المصمم قد أ تحديد نوعية هذه الورقة ، وسواء كان هذا أو ذاك فإن علي الجوهر في هيئته ، ومنها ما قد حور ولخص بشكل يصعب عليك

نحو اليمين وتارة نحو اليسار وتارة أخري  الورقة النباتية من حيث تميزها باإلنسيابية وليونة خطوطها الخارجية بجانب تناسب أجزائها , فتارة يوجه انسيابها
مات سالمي تصميإنشاؤها ، كما قدم لنا المصمم اإلكأسية وهذا يتوقف علي طبيعة التكوينات التصميمات الزخرفية المراد  يجعلها متماثلة الجانبين في لوحة



لعدد الثانى ا                                                                                           مجلة العمارة والفنون   

6 

 

معالجة سطحها بخطوط زخرفية تعطي لنا رؤية  معنسياب هيئتها الخارجية ألوراق نباتية تتسم ببساطة وا
 بشكل يلعب فيه الفراغ الداخلي دورًا في بنائها. مةًا نباتية مصمجمالية جديدة ، وتارة أخري يقدم لنا أوراق

ت الخطية لسطح الورقة , ولم يكتف الفنان باستلهام كما جمع المصمم بين وجود الفراغ الداخلي والمعالجا
عماله التوريقية ،حيث النخيل في الكثير من أ نه امتد ليستثمر سعفتصميمات أوراقه من أوراق الشجر بل إ

مالية منها ما يأخذ الهيئة االنسيابية ذات الفراغات والزخارف الداخلية ومنها ما يأخذ الهيئة قدم لنا حلوال ج
السعف حول نفسه أو تقابل وتداخل اثنين معًا ليكونا التفاف  شبه الدائرية أو البيضاوية أو الهرمية نتيجة

 (.4)شكلزخرفية واحد  وحدة
من خالل دراسة الزخارف التوريقية  :يقاألفرع النباتية ودورها الجمالي في التور  - 

اإلسالمية يتبين لنا أن األفرع النباتية قد لعبت دورًا أساسيًا بجانب التوريقات النباتية في بناء 
العديد من تلك التكوينات الزخرفية ، فاهتمام  المصمم اإلسالمي باألفرع النباتية راجع إلي ما 

متداد ثمارها جمالياً ،حيث إن األفرع النباتية قابلة لالية يمكن استتحمله تلك األفرع من قيم خط
والتداخل والتشابك فيما بينها ،كما أنه يمكن التحكم في أقطارها وتوجيهها بما يتالءم والتصميم 

هو ارتباط منطقي واقعي  باإلضافة إلي أن االرتباط بين الفرع والورقة الزخرفي المطلوب ، هذا
لهذا فإن الدور الجمالي لألفرع النباتية كم في مسار كل منهما ؛ ويمكن التح لفة ،يتسم باأل

والمنسق للهيئة العامة  يتمثل في كونه يلعب دور المحدد مهمفي الزخارف التوريقية هو دور 
نه أمكن استثمارها كأرضية لباقي المفردات الشكلية أ ،هذا باإلضافة إليللتكوين الزخرفي 

ظرًا لقيمتها الجمالية فإن المصمم والفنان اإلسالمي استطاع كالوريقات واألزهار ون األخرى
أن يبني العديد من التكوينات الزخرفية من خالل األفرع النباتية منفردة ودون غيرها من 

ع والبعض يخرج من هيئته الطبيعية العناصر ، حيث نري البعض منها تقترب فروعه من الواق
،وتري  (5)شكلكما في  لنا وكأنها بنائيات هندسية إلي هيئة مجردة بعيدة عن الواقع لتبدو

ومنطلقًا للخروج من واقعية العناصر النباتية إلي مجال  مثارًا أن تلك األفرع كانت  الباحثة
 الخطي. اإليقاعالتكوينات الزخرفية الهندسية التي تعتمد علي 

من المفردات التي  والزهرة ريدةالو  تعد :جماليات مفردتي الوريده والزهرة في التوريق -
مني كما عرفتها ،  د من زخارفه التوريقية ، والوريدةتناولها الفنان اإلسالمي في بناء العدي

 هي "شكل الزهرة في أوج التفتح برؤيتها من أعلي وحدودها كاملة االستدارةمصطفي العجمي 
وريده في الزخارف التوريقية اإلسالمية يجد أن تكوينها يعتمد في األساس علي وتنبثق وريقاتها أو بتالتها أو فصوصها من الدائرة المركزية" والمشاهد لل

أو سداسيًا أو ثمانيًا منتظمًا أو  ماسياً حور مركزي مكونه دائرة أو شكاًل ختكرارًا في الغالب منتظمًا حول م -والتي تسمي قص أو بتله -تكرار مفردة شكلية
 أكثر من ذلك.

لواقع أو بصورة مجردة ، وقد يستخدم في تكوين هذه الوريده وهي قد تكون بصورة قريبة ل
مفردتين متجاورتين أو متراكبتين حيث يتم توزيعهما من خالل التكرار المحوري حول نقطة 
مركزية ، غالبًا ما تستخدم الوريده في الزخارف التوريقية إما بصورة كاملة أو بصورة نصفية 

مي للتكوين الزخرفي ، وتكمن جماليات الوريده في شكل وهذا يتوقف علي طبيعة البناء التصمي
 .(6)شكلالمفردة أو المفردات المكونة لها كما في 

أما بالنسبة للزهرة فهي تعتمد في بنائها علي التماثل النصفي حيث يكون في الغالب مكونات 
اإلسالمية الجانب األيسر تماثل مكونات الجانب األيمن ، والمالحظ أن الزهور في التوريقات 

نراها إما بصورة واقعية أو بصورة مجردة ،وتكمن جماليات الزهرة في هيئة ونظام المفردات 
 المكونة لها بجانب اختيار الوضع األمثل داخل البناء الزخرفي .

  تلك اللغة هي في األساس إن أي عمل فني هو لغة يعبر من خاللها الفنان عن مشاعره وأحاسيسة   :النظم البنائية للتوريق ودورها الجمالي ، 
 ولهذا فإننا من الصعب أن نحكم علي قيمة العمل الفني من خالل ما يشمله من ؛ مفردات نظمت بشكل يترجم أحاسيس الفنان وما يود التعبير عنه 

6شكل   

4 شكل  

5شكل  
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ليه من خالل البناء الكلي للعمل الفني الضروري أن يكون حكمنا ع مفردات شكلية فقط ، حتي ولو كانت تلك المفردات ذات قيمة جمالية بمفردها ، بل من
ن التكوينات الزخرفية للتوريق هي بمثابة أعمال فنية فإنه من الضروري ل إطار من الوحدة الفنية ، وحيث إ، وقدرة المصمم علي تنظيم مفرداته الشكلية داخ

ا بالدراسة داخل إطار تكويناته الزخرفية وبشكل يحقق له أهدافه التي اإلسالمي علي تنظيم مفرداته الشكلية السابق تناوله أن نتطرق إلي مدي قدرة المصمم
 .حددها مسبقاً 

مفرداته ستطاع وبقدرة علي تنظيم ا عصور اإلسالمية تبين له أن المصمم اإلسالميومن خالل دراسة الباحثة للعديد من التكوينات الزخرفية التوريقية في ال
 ألسس المنظمة والتي تتمثل في التكرار والتباين والتداخل والتشابك والتماثل والتبادل في الرؤية بين الشكل واألرضية،مستخدمًا في ذلك العديد من ا النباتية

وحدات قد تكون متماثلة تمامًا أو مختلفة ،  تكرار للكتل أو المساحات مكونة بأنه "عبد الفتاح رياض كل ذلك بهدف تحقيق اإليقاع الجمالي والذي عرفه 
ت ة أو متباعدة ، ويقع بين كل وحدة وأخري مسافات تعرف بالفترات ... أي أن لإليقاع عنصرين أساسين يتبادالن أحدهما بعد اآلخر علي دفعامتقارب

 أو قلياًل ، وهذان العنصران هما الوحدات وهو العنصر اإليجابي والفترات وهو العنصر السلبي. تتكرر كثيراً 
الزخارف التوريقية تبين لنا أن المصمم اإلسالمي استطاع أن يقدم لنا إيقاعات جمالية وكأنها معزوفات موسيقية ال يقف ة علي هذا المفهوم وبدراس وبناء

علي  ة تقومن اإليقاع هو ظاهر هد لها تأثيرًا روحانيًا ، وحيث إن تأثيرها يمتد ليؤثر في المشابل إ، تأثيرها علي المشاهد عند الحدود الزمنية لرؤيتها بصريًا 
،  يتوقف علي نوع التكرار ، فإذا كان التكرار منتظمًا كان اإليقاع منتظماً  يقاعالتكرار ، فإن نوع اإل

أما إذا كان التكرار متغير أو متنوع سواء في نوع المفردة أو مساحتها أو وضعها فإن اإليقاعات تأخذ 
 .(7شكل )كما في شكاًل جماليًا آخر ، ولعل الدالئل علي ذلك في فن التوريق كثيرة

ذا انتقلنا إلي اساس آخر من األسس المنظمة للمفردات الشكلية داخل العمل الفني أال وهو التباين  وا 
في تحقيق التوافق والتآلف بين مكونات العمل ،وفي نفس الوقت يساعد  مهمًّاسنجد أنه يلعب دورًا 

لعمل الفني د التفاعل بين عناصر اعلي سهولة التمييز بين مكوناته وهذا بدوره يحقق الحركة ويزي
، وعندما يقل يؤدي ختالف عندما يزداد فإن ذلك يؤدي إلي التضاد"والتباين يقصد به االختالف واال

أمران مهمان في بناء العمل الفني والدارس لفن التوريق يجد أن الفن اإلسالمي نسجام " وكالهما إلي اال
نسجام والتشابه ويناته التوريقية وهي التضاد واالفي تك اعتمد علي تحقيق مستويات التباين الثالث

فالعمل الزخرفي التوريقي ، سواء بين الخطوط وأنواعها أو بين المساحات أو في أوضاع المفردات 
 بالنسبة للمصمم هو رسالة مرسومة يؤكد لنا فيها أن قدرة اهلل واسعة ومتنوعة.

لتوريق الزخرفي اإلسالمي هو ظاهرة التداخل والتشابك بين مكونات ومفردات تلك الزخارف ، فإذا كان ومن بين النظم ذات التأثير الواضح في بناء ا
في النبات سواء في أفرعة أو أوراقه فإن المصمم اإلسالمي قد استثمرها استثمارًا جماليًا في تحقيق الوحدة والترابط بين  التشابك والتداخل هو ظاهرة طبيعية

فريعات قد تستثمارها لتكون وتحدد له الحدود الخارجية لبنائة الزخرفي ،هذا باإلضافة إلي التداخل والتشابك بين الي نفس الوقت ازخارف ،وفمكونات ال
ذا اأعطي لنا إحساسًا بالعمق الفراغي اإليهامي لب وينات نتقلنا إلي أساس آخر من األسس المنظمة للمفردات الشكلية داخل تكنائياته الزخرفية المسطحة ،وا 

أن يحقق  زخرفية استطاع من خاللها شكل واألرضية ،حيث قدم لنا أعماالً التوريق سنجد ظاهرة غاية في األهمية أال وهي ظاهرة التبادل في الرؤية بين ال
لدرجة أنه يختلف عليك األمر في لنا تكوينًا زخرفيًا موجبًا وفي نفس الوقت نجد أن الفراغ أو األرضية المحيطة بهذا التكوين يظهر لنا بصور تكوين آخر 

 .(8)شكليكون الشكل وأيهما يكون األرضية كما في أيهما 
عتمد عليها المصمم المسلم سواء في بناء مفرداته الشكلية ومن بين النظم التي ا

المركبة أو تكويناته الزخرفية التوريقية هو التماثل سواء كان هذا التماثل نصفي أو كلي 
نان أن يستثمر لبناء مفرداته وتكويناته الشكلية والتي حقق من خاللها لقد استطاع الف ،

مفردات تتسم بالثراء الفني من حيث هيئتها الخارجية التي يصعب تحقيقها إال من خالل 
لقد أدرك المصمم أن التماثل قد يعطي نوعًا من الملل للرائي نظرًا العتماده  ،التماثل 

د تماثلها تحمل ثراءًا جماليًا هتم أن تكون المفردات المرااا فقد لذ علي االتزان البسيط ،
نه في كثير من المفردات إلي أ باإلضافةهذا ، للمفردة بعد تماثلها  تماثلها يكون ذلك مدعمًا للقيمة الجمالية نسيابية في خطوطها الخارجية بحيث عندوا

ل الداخله في المفردات المتماثلة مما قلل ذلك من حدة ياهرة التداخل والتشابك بين التفاصوالتكوينات التي تعتمد علي التماثل النصفي أو الكلي قد طبق ظ
 من العمق اإليهامي . اً نوع وأعطيالملل 

7شكل   

8شكل  
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في  هذا الفن يتسم بالعديد من القيم الجمالية التي لو أحسن استثمارها تعليمياً  ه هي بعض جماليات التوريق التي إن دلت علي شئ فإنما تدل علي أنهذ
 أفضل يتحقق من خاللها الجمع بين التراث والمعاصرة.طالب الفرقة الثانية بالكلية التربية الفنية لزخرفية ألمكن تحقيق عائد تعليمي لتصميمات المجال ا

ذا كان من بين  إن كيفية استثمار هذا الفن تعليميًا في مجال تدريس التصميمات الزخرفية للفرقة الثانية وبرؤية جديدة .ف في هذا البحث اهتماماتناوا 
قدم عرضًا موجزًا عن تطبيق التوريق علي نظم الهندسية واإليقاعية من خالل األسس والعناصر التصميمات حتي يتثني الباحثة في الجزء التالي سوف ت

 ة التي يمكن تناولها تعليميًا.لنا تحديد الرؤية الجديد
  والتوريقات النباتية مرت بمراحل تطور عديدة : ظاهرة التوالد والنمو الطبيعية في التوريقات النباتية اإلسالمية

ن "اإليقاع الالنهائي هو نتيجة تأمالت عقلية لفنون اإلسالمية والتي وصفت علي أكان لها بالغ األثر في تميز ا
أن المصمم في العصر اإلسالمي كان يستخدم منطلقًا رياضيًا هندسيًا يحل فيه معادالت للتقابل كبيرة ، تدل علي 

والتماثل والتكرار البسيط والمتضاعف،فينشأ عن ذلك تكوينات أكثر تعقيدًا أو عمقًا أحكام هذا التكرار وضبط شكله 
 .وقيمته الجمالية

توضالالالح ذلك الدراسالالالة التي أسالالالس هندسالالالية ومنطلقات رياضالالالية،  يوهل كانت التوريقات النباتية اإلسالالالالمية تقوم عل
قامت بها زينب علي إبراهيم حيث توصالاللت إلي أن المصالالمم في العصالالر اإلسالالالمي "قد اتبع عدد األسالالس التشالالكيلية 

والهندسالالية في بناء الصالالياغات التشالالكيلية لعناصالالره النباتية الورقية ومن أمثلتها الشالالكل البيضالالاوي والبيضالالة 
سالالواء كانت في  5،4،3،2،1ر الطولية والرأسالالية والمائلة ،والحلزونات الجذرية مثل حلزون وبعض المحاو 

اتجاه عقارب السالالاعة أو عكس اتجاه عقارب السالالاعة ،هذه الحلزونات قد يسالالتخدمها في صالالورة مكتملة أو 
 .(9)شكلقد يحذف منها أجزاء ويحتفظ بأجزاء أخري" كما في 

اإلسالالالالالالمية ويصالالالالالفها أرنسالالالالالت كونل في دراسالالالالالته بأنه"هو فضالالالالالفاض  ذلك الذي أدي إلي تميز التوريقات
نفسالاله مسالالتدير أو ذي أضالالالع ويظهر مرتبط بسالالاق وكأنه ينمو منبثق أو كشالالكل النهائي قد يلتف حول نفسالاله علي طول موجات منتظمة أو يتجدد من تلقاء 

عن طريق التكرار بأنواعه المقلوب أو المتقابل أو المعكوس"وبذلك يتصالالف  ،وتعد العوامل األسالالاسالالية في تكوينه عاملين هما التشالالعب واالسالالتمرارية التي تحقق
رقية عبر العصور الفن اإلسالمي الزخرفي وخاصة التوريقات منه بالتوالد والنمو حيث االستمرارية التشعب واالنتشار،وحينما نستعرض الوحدات الزخرفية الو 

كانتس التي صالالاغها والتي توضالالح أشالالكال ورقة األ العصررر األمو وذلك ما نشالالاهده في أحد زخارف ؛ لد نالحظ اتصالالافها في نفسالالها كوحدة واحدة بالنمو والتوا
دله علي التوالد الفنان داخل ثمرة الرمان في شالالالالالالكل دائري الحركة مراعيا فيها التدرج في المسالالالالالالاحة للورقة من الصالالالالالالغر إلي الكبر من اليسالالالالالالار إلي اليمين ما ي

والنمو حيث التدرج في المسالالالالالاحة، ويتضالالالالالح لنا النمو والتوالد في االمتداد واالنتشالالالالالار من خالل التكرار للوحدات النباتية التي ،حيث خروج ورقة من األخرى " 
حيث ظهرت عدد من التفريعات النباتية التي اتخذت في حركتها عدة تفريعات وتتصالالل في نهايتها بالزهور التي تنبت  ،تطورت بشالالكل كبير في نفس العصالالر

 عنها.
تطورت تلك الوحدات لتصالالالالالالالالبح عبارة عن الخطوات ومنحنيات والتواءات  العصررررررر العباسرررررريفي و 

حلزونية قد يخرج بعضالالها منا بعض ، والتي تؤكد التوالد واالسالالتمرارية وهو ما تأثرت به الزخارف في 
والتي تم فيها دمج التوريقات المختلفة في أشالالالالالالالالالالالالرطة ممتدة تتميز باالسالالالالالالالالالالالالتمرارية  العصررررررررر الطولوني

النهائية المتنامية من خالل التكرار في المفردات واالمتداد في األغصالالالالالالالالالالالالالان الخارجة منها المفردات ال
الورقية سالالالالالالالالالالالالالواء المتشالالالالالالالالالالالالالابهة أو المتداخلة التي تتكرر بالتناوب أو التبادل والتعاكس، ثم تطورت تلك 

ائط ونمت العروق واألغصالالالالالالان والشالالالالالالر  ، حيث امتدتبشالالالالالالكل ملحوظ  العصررررر الفاطميالتوريقات في 
 منها لتصبح نموذجا في تشكيالت زخرفية.  لقات لتكون إطارات تحيط بها وتنبتالملتفة في ح

واسالالالالالتمرار التطور لتبدو التوريقات أكثر توالد أو نمو حيث ظهرت الوريقات المتفرعة الصالالالالالغيرة من 
شالالالالالالالالكال األغصالالالالالالالالان والفروع بزيادة في التعقيد باإلضالالالالالالالالافة إلي وجود بعض التكوينات التي تحددها األ

الهندسالالالية التي تخضالالالع لها حركة العناصالالالر أو األغصالالالان بناء علي بعض األسالالالس كالتكرار والتماثل 
 والتعانق.

( 10)شكل كما في :اإلسالميةوفيما يلي عرض لنماذج من الزخارف اإلسالمية الورقية في العمارة 
قات النباتية يتضح التوالد والنمو من خالل التشعب والخروج من أصل واحد وهو الغصن للوري

 والزهور الناتجة عن نمو النبات من خالل الخطوط الرشيقة القائمة علي األقواس. 

9شكل   شكل البيضة 
 

اويالبيضشكل   
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 ا محددان لالتجاه الذي تنمو وتتوالد فيه الزخارف.مويبدو التشعب ونمو جديد لزخارف ورقية وزهرية في النهائية محكمة وكأنه
 يتضح لنا من خالل التحليل ما يلي :  (11)شكلما في أ

 .الالنهائية الحلزونية الحركية 
 . التشعب والتعانق والتالقي 
 .التنوع في مساحة المفردات الزخرفية الورقية والزهرية 
 ة الصغيرة التي تؤكد علي ظاهرة التوالد والنمو.باتيظهور البراعم الن 
 .المطاوعة والموافقة للمساحة المحدودة 
 حليالت الداخلية لها.وأخيرًا تنوعات الحركة في الوريقات السيما الت 

يتضح في الجزء العلوي النجمة العشارية وقد قسمت لتحتوي علي مجموعة من  (12الشكل )أما في 
زخارف النبات التي تتصف بالتوالد والنمو من خالل االنتشار من نقطة مركزية حيث مركز النجمة 

التي في األطراف وذلك ما  منوالتي تبدأ منها التفريعات لتبدو لنا األزهار في حجم أكبر نسبيا 
ويؤكد علي ذلك الظل والنور من خالل القائم حول مركز النجمة ، يشبه التوالد والنمو في الطبيعة 

والفاتح في األطراف لتبدو لنا الزهور التي في األطراف وكأنها في مستوي متقدم أو نرتفع من التي 
تضح لنا في الجزء السفلي وهو زخارف شريطية تكبرها أسفلها وهو ما يتفق مع الظاهرة الطبيعية.وي

تشعب من خطوط محيث االمتداد واالستمرار والالنهائية في خروج الوريقات من الغصن األصلي ال
 لينة متبادلة االتجاه ألعلي وألسفل.

  لتوريقات اإلسالمية لالقيم الجمالية الكامنة في ظاهرة التوالد والنمو: 
 : وتتمثل في :الظاهرة القيم الجمالية التي تميز -

 .توافق واالنسجامال .1
 ن بين ثبات قوانين ونظم التوالد والنمو وتنوع مظاهره.التباي .2
 العالقات التبادلية التكاملية بين األجزاء وبين الشكل. .3
 الحركة الدائمة المستمرة المتنوعة. .4
 االنتظام وانتظام التغير. .5

 ي :: وتتمثل فالقيم الجمالية التي تصاحب الظاهرة -
 التحور في األجزاء والكليات تكيفا مع البيئة تناسقًا مع قوانين ونظم التوالد والنمو. .1

 : وتتمثل في :القيم الجمالية التي تترتب علي الظاهرة -
 والتناسب والتوازن والتي تتحقق من خالل :  واإليقاعالوحدة  -
 ير بنمو وتوالد للتوريقات.كعناصر تتنوع وتتغ –األلوان  –األشكال  –الخطوط  –المالمس  -

أو  سياالشتقاق في االتجاه األفقي أو رأ: تعددت االتجاهات طبقا نظم النمو وحركتها التي أخذت إما صفة اتجاهات الحركة المتصلة بالنمو والتوالد -
ما صفة الدوران في ا  تجاه لولبي مستقيم أو حلزوني المستدير"الوغاريتمي ".المائل وا 

ة يتغير الظروف البيئال تتغير إال ب ثابتةوقوانين شبه  نظمتم التوصل إلي كون النمو والتوالد يتم وفقد  المتصفة بالنمو والتوالد : مصادر الحركة -
 و .والموافقة مع تلك الظروف سعيًا وراء االستمرار الفعلي لعمليات التوالد والنم مةللمواءوالتي يترتب عليها تحور النبات وتغير نظمه  المحيطة

ي من نها ال يمكن أن تتصف بالحرية في أنتظام التغير و أمعدالت الحركة أصبحت في إطار االنتظام الفعلي أو ا والذي نستخلصه من ذلك أن
ما حركة منتظمة معدل التغير.   ؛ وبذلك فهي إحاالتها   ما حركة منتظمة المعدل وا 

لي مجال الفن وعلي سطح العمل ، ولكن إذا ما انتقلنا إ جسام ذات الكتلة والحجم في الفراغوذلك ما يخص الحركة الفعلية في الطبيعة حيث تتحرك األ
مصطلح يعني " الخداع بالحركة  نادر حمد الفني ذي البعدين يكون المعدل لقياس حركة تقديرية في الفراغ اإليهامي ، والحركة التقديرية كما يذكرها 

 والمدرك الفعلي لها يتحرك. ت األبصار .. أي أن األشكال ساكنةشكال بطرق واعية بعملياقة تنظيم األاألشكال ذاتها عن طريرغم استاتيكية " 

11شكل   

12شكل   
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كما تتمثل أحد المصادر العامة للتعبير  –ت البعدين كحركة ذهنية عنصرًا وأساسيًا للتصميمات ذا –تقديرية هي كحركة  مفهوم الحركة التقديرية : -
م عناصره وأنماطها المتعددة علي الطرق التي ينظم بها المصم هاي الزمان بجانب امتداده في المكان ،حيث تتوقف أشكالعن امتداد التصميم كعمل فني ف

كي الذي ينجح راالشكلية بالصورة التي تتالءم وخواصها اإلنشائية والحركية ، وذلك في ضوء العالقة بين التأثير الجمالي الذي يقصد إليه والتأثير اإلد
 ي تحقيقه .فعليًا ف

علي  ممومفهوم الحركة التقديرية في التصميم ذي البعدين والمعبرة في ذات الوقت عن التوالد والنمو كظاهرة حيوية مرئية من خالل تعبيرات المص
 الستيعابة لبعدين ، كنتيجالمسطحات ذات البعدين تتمثل في التعبير عن حاالت التغير الظاهري المنتظم والمنتظمة التغير التي تطرأ علي التصميم ذي ا

لمتغيرات االعالقات المتبادلة بينها في ضوء  انتظامنشائية للعناصر الشكلية وتنوع كيفيات العالقة بين تمايز الخواص اإل لفعاليات وتوظيفهالمصمم 
ميم والقيم يمي ، وفي ضوء األسس الجمالية للتصالبنائية المساعدة علي تحقيق حاالت التغير المحددة )باالنتظام وانتظام التغير ( داخل النظام التصم

ذا كان  النقطةي تمثل العناصر الشكلية في مجال التصميم ذي البعدين والت تالناتجة عنها ، لتحقيق نظم حركية تتسم بالتوالد والنمو متعددة األنماط ، وا 
علي  لقائمةاالعالقات المتبادلة بينها لتحقيق القيم الجمالية  انتظامت والخط والمساحة والشكل والملمس واللون ..تتطلب تنظيمها من خالل تنوع كيفيا

ية المتمثلة في م بها العالقات التبادلية بين العناصر الشكلية لتحقيق القيم الجمالطلبه التصميم من أسس إنشائية تنظما يت األسس الجمالية للتصميم فإن
حيوية بحيث تكون بدورها من قيم مترتبة عليها هي أسس إنشائية قائمة علي نظم وقوانين التوالد والنمو ال مية المتوالدة المستمرة وما تحققهالحركة المتنا

 ترجمة فعلية تقديرية لها بحيث تخلع علي العناصر الشكلية التي تنتظم بها وتقوم علي أساسها ما تتصف به من تولد ونمو فعلي تقديري .
 

   القيم التشكيلية في الفن اإلسالمي:  ت التي أبرزتأسس التصميم والمقومابعض العناصر و 
 هناك أن ونجد الزخرفية، العناصر دورًا أساسي وبخاصة في يلعب أنه نجد اإلسالمي الفن في الخط وظيفة تتبعنا فإذا ،" الخط" العناصر هذه أول من
 فيه ، الالنهائية راريةواالستم بالمطلق إحساساً  يعطي ولكنه زخرفة،لل المخصصة تتحرك بحرية في حدود المساحةالذي  ، المنحني الخط : الخط من نوعين
 .محدود الال واالنطالق الدائب السعي صفة
 يوحي الهندسالالالالالي والخط األول، النوع من لينة خطية زخارف تضالالالالالم دقيقة حشالالالالالوات فيها تتكون مسالالالالالاحات تحديد وظيفته كانت الذي الهندسالالالالالي، الخطو 

 تتصف بحتة، زخرفية عناصر إلى وتحويلها كلها أو األشكال بعض عن التجسيم صفة سلب اإلسالمية الفنون في الخط وظائف ومن والثبات، رارباالستق
 قوماتهم خط فلكل عجيب، تآلف في الهندسالالالالي والخط المنحني اللين الخط بين الموازنة على الفائقة بمقدرته المسالالالاللم الفنان اسالالالالتطاع وقد والرشالالالالاقة، بالخفة
 باألداة شالالكلهو  الخط صالالفة وتتحد ، والذهن العقل يسالالتشالالعرها الجمالية قيمته الهندسالالي الخط بينما وجدانية، جمالية اً  اً قيم تبرز المنحني خطال فرشالالاقة الفنية،
 له النباتية الزخارف في وهو ، الخزف أو والحجر، الجبص على الحفر أو الخشالالالالالالب أشالالالالالالكال في غيره المعادن أشالالالالالالكال في فهو بها، ينفذ التي والخامة

 مظاهر يف واالختالف التنوع من وأعطانا اإلسالمية الفنون في ذاتية بنوعيه الخط أكد لقد ، اإلسالمي للفن المميز الطابع إعطاء في تساهم التي شخصيته
 .الفنون من غيره في نجده ال ما المطلق جماله
 يتعلق فيما الفنون أغنى من اإلسالالالالالالالمية المالمس اإلسالالالالالالالمية نالفنو  جماليات أبرزت التي األخرى العناصالالالالالالر ومن "Textures لمسم" ك الفنون تعد

 أو خشبيةال أو الخزفية واألشكال المعدنية، والتحف العمارة، سطوح في المسلم، الفنان نتجهأ ما كل في وجوده الهام العنصر هذا أكد فقد السطوح بمالمس
 ظاللال وفي ، الطبيعية الخامات لسالالطوح اللمسالالية القيم مسالالتغال السالالطوح غناءإ في ونل وكل تصالالميم وكل خامة كل من المسالاللم الفنان اسالالتفاد وقد الحجرية،

 في انالفن نجح وكلما الفني، العمل إنجاح في أهميته وللملمس ،المالمس من جمالية قيمة أعلى إلى لوصالالول األرضالالية على الزخرفية العناصالالر تلقيها التي
 موتحك قدرة إلى ترجع مختلفة مسالالتويات على يحدث الملمس وتكييف ، الفني عمله إثراء إلى ذلك أدى ملمسالالها يظهر بحيث أمامه التي المسالالاحة يكيف أن

 .الفنان
 سالكتما تعني والوحدة ،اإلسالالمي الفن شالخصالية وحدة هو أهميته له كانت الذي الثالث والعنصالر "Unity " الوحدة أبرزت التي المهمة الظواهر من وهي

 يظهر الوحدة هذه وبدون بينها، وتوحد المختلفة أجزائه بين تربط بوحدة يتميز أن بد ال فني عمل وكل ، التصالالالميم مكون في ربطها ا وت الفنية العناصالالالر
 عةناب تكون قد التفاصالاليل أن رغم معين، لمنهج التفاصالاليل كل معه يخضالالع ومتآلف منظم سالالياق في العوامل من لمجموعة انبثاق هي والوحدة مفككًا، العمل
 بقال في وتظهر متناقضاتها، وتحل بعض، في بعضها تذوب وأن البد تعددها، برغم المصادر هذه كل أن إال التراث،  أو الطبيعة من تلفةمخ مصادر من

 أو ية،الهندسالالال أو النباتية ، مصالالالادر عدة من عناصالالالرها تسالالالتمد الزخارف كانت فقد.اإلسالالالالمية الزخرفة في نجده ما وهذا ، بينها تؤلف التي الوحدة هو جديد
 سالالالالائر مع متكاملة أيضالالالالاً  وهي ذاتها، حد في كاملة هي زخرفية وحدة وكل واحد، زخرفي موضالالالالوع في العناصالالالالر هذه كل تجتمع وقد الحيوانية أو الخطية

 .الكلية المساحة تجمعها التي العناصر
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 الفن نم نوعاً  الفني للعمل يعطي الذي التنوع، عنصر هناك يكون أن يجب الوحدة هذه خالل ومن ، التكوين موحد يكون أن يتطلب الفني العمل إن
 .الملل يجلب وال الجمالي

الذهبي و أكثر من غيرها وهي األصفر واألحمر واألزرق واألخضر  إال أن هناك بعض األلوان التي كثر استخدامها األلواناستخدام المصمم المسلم معظم و 
مر وعة األبيض واألسود، أو مجموعة األزرق واألخضر والبني ،أو مجموعة األزرق واألحمجممجموعات متالئمة من األلوان ك األندلس،كما استخدم عرب 

 والذهبي،أو مجموعة األصفر واألرجواني األحمر والذهبي واألزرق المخضر.
جد فقط المسا تصر علىا فلم يق،ودخل الفن اإلسالمي في نواحي الحياة كلهبعًا موحدًا في جميع العهوداإن الفكر اإلسالمي جعل الفن اإلسالمي يحمل ط

نما امتد إلي الحياة العامة ، كالتزينات الداخلية للبيوت وفي األثاث ، وزخارف الكتب والمخطوطات ،كما في المهن اليدوية والمنسوجا نقوش النحاسية ت والوا 
 وكلها طبعت بطابع الفن اإلسالمي. ، ىوغيرها من الحرف األخر 

 أشالالكال وفي والهندسالالية، الزخارف النباتية أشالالكال في األلوان اسالالتعمال في اعتهر ب يؤكد أن المسالاللم الفنان اسالالتطاع وقد ، للشالالكل مكمل طبيعتهواللون في 
 ألحمر،وا األزرق، ، األلوان واستعمل المعدني البريق ذات والمعادن والتحف الزجاجية والمخطوطات، المنمنمات تصوير وفي والجصية، الخزفية الفسيفساء
 .الفاتح واألزرق األخضر بين يجمح ، لون وهو ، بكثرة" الفيروزي" اللون واستعمل تناسق وانسجام في مشتقاتهاو  واألصفر

 سالالالالائر مع أو ذاته في اإليقاع من نوعاً  وأن يحقق البد" الوحدة المالمس، اللون، الخط،" اإلسالالالالالمي الفن في الفني العمل عناصالالالالر من عنصالالالالر كل إن
 فنال في المسالالالالالاحة،واإليقاع من مختلفة أجزاء في الفني العمل عناصالالالالالر ألحد ترديد جمالي هو واإليقاع .الفني العمل وحدة تكون التي األخرى العناصالالالالالر
 تنوع وفي كسالالروالمسالالتقيم، والمن المنحنى ، المختلفة الخطوط أنواع على يعتمد كما والظل، والضالالوء كراروالت والتبادل التماثل والتناظر على يعتمد اإلسالالالمي

 .وتوزيعها احاتالمس
  للتوريق في مجال التصميم : واإليقاعيةالنظم الهندسية  

عضوية من ه األشكال البالهندسية لثباتها واستقرارها ولعل ذلك يرجع علي ما تتسم  شكالاألفي  اونموًّ  اً يصعب علي الفرد أن يتخيل بأن هناك توالد
كن المتتبع لهذه ول تاد والتي تخاطب خيال المتذوق لطبيعة الحياة بكل أبعادها الحقيقية والوهمية ،انحناءات واستدارات وامتدادات انسيابية متعرجة في المع

فن التوريق في  عالقات القائمة بين األشكالتعتمد الولذلك  ؛الدراسة يستطيع أن يتخيل في األشكال الهندسية حركة وحياة رغم ثبوتها واستاتكيتها المرئية 
قياس خطية بسيطة مثل الشبكية المربعة أو المثلثة أو السداسية أو المركبة التي تنتج من تراكب عدة شبكيات في آن واحد كمعلي شبكيات  اإلسالمي

ق تصميمات التوريقية ،لتحقي للمفردات تناولهقد اتبع نظما وأسسا هندسية خاصة به في طريقة  ، اإلسالميتناسبية ثابتة ،وبذلك يكون المصمم في العصر 
كوينات تأو المركبة تحقق النظام العام للتصميمات سواء استخدمت للمفردات التوريقية علي حدة، أو في  البسيطةشكيالت متنوعة ، هذه الشبكيات ذات ت

 تعتمد علي أكثر من مفردة.
تحقيقها من قبل  ي وفقا لنوع العالقات المرادوالتي تقوم عليها التصميمات كأساس هندس الثابتةهذه المقاييس التناسبية  تناولتالعديد من الدراسات  وهناك

 .اإلسالميفن التوريق في  اإليقاعيةالمصمم ،وسنتناول أسس بناء هذه الشبكيات كأحد العناصر التي اعتمدوا عليها لتحقيق النظم 
رسم قطرين  و عن طريققاط فينتج المربع أذه الننقاط متساوية ،ثم توصل ه أربعةق الشبكية المربعة عند تقسيم محيط الدائرة إلي قتتح الشبكية المربعة:

ية صفوف متواز  متساوية وتوصيل هذه النقاط فينتج المربع ،وعن طريق تكرار الخطوط الرأسية واألفقية في أجزاءمتعامدين للدائرة فينقسم محيطها إلي أربعة 
 هي الشبكية المربعة.  اإلسالميوالتصميمات أساسها الهندسي المربع ،  أساسهاتنشأ الشبكية المربعة التي علي مسافات متساوية ومتعامدة 

والزوايا  اإلضالع ثالث نقاط متساوية ،ثم توصل هذه النقاط فينتج المثلث المتساوي إليتتحقق الشبكية المثلثة عند تقسيم محيط الدائرة  الشبكية المثلثة :
ثم توصل  أجزاء متساوية ةمركزية هذه األنصاف أقطار تقسم محيط الدائرة إلي ثالث 120oا رسم ثالث أنصاف أقطار للدائرة مقدار الزاوية بينه ، أو عند

 60ره علي مسافات متساوية وبميل قد ةضالع الثالثيق عمل خطوط متوازية في اتجاه األضالع والزوايا وعن طر النقاط فينتج المثلث المتساوي األهذه 

o.تنتج الشبكية المثلثة 
لمنتظم انقاط متساوية ، ثم توصيل هذه النقاط فينشأ الشكل السداسي  ست إليتتحقق الشبكية السداسية عند تقسيم محيط الدائرة  الشبكية السداسية:

سداسي الشكل ال لي ستة أقسام فينتجتقسم محيط الدائرة إ األقطارهذه   o 60بينهما  متقاطعة ومقدار الزوايا أقطار ةاألضالع والزوايا ،أو عن طريق رسم ثالث
  .ثةتتحقق الشبكية السداسية من الشبكية المثل أن والزوايا وعن طريق تكرار الشكل السداسي تنتج الشبكية السداسية ،كما يمكن ضالعاألالمنتظم 

بيرا كهناك تنوعا  نأ إالهندسالالي،  كأسالالاسوالمركبة  البسالاليطةوعلي الرغم من وجود تلك األسالالس الهندسالالية في بناء المقاييس التناسالالبية لكل من الشالالبكات 
  لي تنوع نظم العالقات بين األشكال.ة بين أجزاء التصميم ،ويرجع ذلك عفي العالقات القائم

لتقاطعات ان ويضح االنتشار من خالل التكرار البسيط القائم علي الشبكيات ذات األساس الهندسي وتحقيق التوالد والنمو من خالل الزخارف المتولدة بي
 حيث يبدو منها اختالف وتدرج المساحات من الصغر إلي الكبر.  سالميةاإلالدائمة للنجمة 
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لثانية بكلية اطالب الفرقة  في ضالالالالوء تحليل النتائج السالالالالابقة ومن خالل دراسالالالالة الجانب النظري تقوم الباحثة بإجراء تجربة علي  :ةتجربة الباحث سرررابعاا:
مكانية إخضاع عملية االإلية البح الذي يستند ضبهدف التحقق من صحة الفر  ؛ التربية الفنية   دراسة والتجريب.ستلهام للبحث والث ، وا 

 بةوهدف التطبيقات العملية في هذه الدراسالالالالالة هو طرح مداخل تجريبية جديدة في مجال التصالالالالالميم ،من خالل التجريب في مصالالالالالادر االسالالالالالتلهام وهي بمثا
فالهدف من هذه  (الختزالا –التراكب  –م لتحطيا–، ترتبط بمداخل التجريب )التحليل تفكيرهم اإلبداعي نحو أبعاد متعددة  بتوجيه حلول تسالالالالالالالالالالالالمح للطالب

تواجههم ،  للتفكير المتشعب يسهم في الوصول للعديد من الحلول التصميمية والتشكيلية حول المشكالت الفنية التي اً المداخل أن يتكون عند الطالب اتجاه
بات تجاه الرؤي للمشالالالالالالالالكل الفني ، حسالالالالالالالالب متطلا التعبير من حيث : المرونة في تعديل إلتاحةالمداخل وسالالالالالالالاليلة أثناء الممارسالالالالالالالالات العملية بالمجال ، فهذه 

ني الذي حلول غير مألوفة حول المشالالالالكل الف إنتاج،واألصالالالالالة في المواقف، والطالقة الفكرية في إنتاج أكبر عدد ممكن من الحلول التصالالالالميمية والتشالالالالكيلية 
 يواجههم.

مجاالت و المعادن وهي ال والخزفالفنية كتصميمات الطباعة والنجارة  عمالاألن لهذا المدخل تطبيقات غير محدودة في مجال تصميم بأ ويجدر التنويه
 لتربية الفنية.لالعامة 

دراك العالقات عملية التحلتبدأ بالنظرة اإلجمالية ثم ب االستلهاماإلدراك البصري  لعملية ، نحو تتخذ الباحثة اتجاهًا علميًا  حدود وضوابط التجربة: يل ، وا 
 إليتحول هيئة الكلية مرة أخري ومن ثم فإن عملية اإلدراك البصالالالالالالالالالالالالالري تبدأ في األغلب بالكليات وتال، ثم إعادة تأليف األجزاء في القائمة بين األجزاء 

 كاملي.بهدف التحليل والتأمل تمهيدًا إلعادة التحول إلي الكليات في صورة مفهوم إدراكي تالجزيئات 
  عمالاألسالالالتفادة منها في تطبيق التجربة في تصالالالميم ( كمصالالالدر واحد لالاإلسالالالالميةتحديد مصالالالدر هو التوريق ) عنصالالالر نباتي من الزخارف 

 الفنية في التصميمات الزخرفية.
 تخدم التصالالالالالميمات في مجال تصالالالالالميمات معاصالالالالالرة تسالالالالال  ية النمو والتوالد للتوريق لصالالالالالياغتهسالالالالالتلهام من عملتطويع اإلمكانات التصالالالالالميمية لال

 :الزخرفية كالتالي
حلول متعددة للعنصالالالالالالالالالالر الواحد )  إلعطاءإجراء بعض عمليات التجريب علي مفردات من أجزاء العنصالالالالالالالالالالر التوريق إلعادة صالالالالالالالالالالياغتها  -

عادة الصياغة(.و  –لتجريد ا –التداخل  –التكرار  –التماس  –لتراكب ا –عمليات التجريب مثل التصغير والتكبير    ا 
 حد الحلول التصميمية السابق صياغتها لتنفيذها كلوحة تصميمية.اختيار أ -

 ومن عمليات التجريب التي طبقت في هذا البحث ما يلي:
وهو  هو التعبير الذي نطلقه حين تعمل إحدي الوحدات الداخلة في التكوين علي إخفاء جزء من وحدة أخري تقع خلفها : "Overlapping"التراكب 

 التكوين. يعمل علي تحقيق وحدة
التعرف علي و يتخذ الفنان من مدخل التجريد موقفا مواكبا للطبيعة مقلدًا لمظاهرها ، بهدف التوصل إلي قوانين الطبيعة ،  : "Abstraction"التجريد

 وال يمثلها إال أنه ليس مضافًا لها.بنائية التكوين بها ، وبرغم أنه ال يقلد 
ا إلي في اعتباره في البداية عندما يمارس التجربة التي قد تنحرف تدريجي ويضالالالالالالالالالالالالعه فنان المصالالالالالالالالالالالالمم التوريقوفي المداخل التجريدي للتجريب يواجه ال

 عالقات تشكيلية تجريدية هندسية متناغمة.
لتكعيبية اويفصالالح هذا المدخل عن حلول بنائية وتركيبية في التصالالميم ، وتسالالتمد فكرة التركيب والبناء من فكرة المدرسالالة  : "Construction"لتراكب ا

إلسالالالالالالمي زخارف الفن ان خالل نظرة بنائية تحليلية في وذلك م؛ حقيقة جديدة لنبات التوريق ، حيث تتماثل معها التركيبات وال تمثلها في البحث عن
د و التطور النمو والتوالويتضالالمن االسالالتفادة من ظاهرة  تهتم بالبحث عن نظم التشالالكيل في التوريق وقوانينها ،وما يناظرها من نظم التشالالكيل في الفن ،

فالعمل  ، ة ن كان من صالالالنع اإلنسالالالان ،إال أن أصالالالله من الطبيع؛  ألن الفن وا  والحركة والتنوع  في التوريق والرؤية البنائية ال تري بمعزل عن الواقع 
 الفني ينشأ ويولد بواسطة عملية إبداعية طبيعية.

ذف وتعني راها الفنان غير جوهرية بالنسبة ألهدافه ، واإلضافة هي العملية التالية علي الحأسلوب الحذف واإلضافة : الحذف يكون للتفاصيل التي ي
 . بسيطةة لغالبية العالقات المكونة للشكل بهدف تحويله إلي عناصر شكلي Ruduction إعادة صياغة العالقات المتبقية ، والعمليتان يمثال إختزاالً 

فيما و ، والعالقات المعقدة إلي هيكلها البنائي ،  ل البنية الكلية للشالالالالكل ذات الخصالالالالائص والسالالالالماتيي تحو ويبدو أسالالالاللوب "الحذف واإلضالالالالافة" كرؤية ف
ن من التمثيل المحدود لتفاصالالالاليله ، وا  يشالالالالبه الرمز أو العالمة ، بحيث يمثل هذا الهيكل كل خصالالالالائص وسالالالالمات وداللة األصالالالالل الطبيعي ، علي نحو 

 كان يعادلها.
 :  ل التصميمات الزخرفية كالتاليوقد طبقت التجربة في مجا
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طبقت في مجال التصالالالالالميم علي عينة من طالب الفرقة الثالثة من خالل محاضالالالالالرات مادة التصالالالالالميمات الزخرفية . والتي تعد ضالالالالالمن البرنامج  -
  .سبوعيًا خالل العام الدراسيوكان عدد ساعاته ثالث ونصف ساعة أ الدراسي المخصص لهم ،

محاور حلزوني ودائري وهندسالالالالالالالي مائل وحر ومجسالالالالالالالم ومحاور عشالالالالالالالوائي وتوزيع العناصالالالالالالالر الزخرفية القائمة علي تنفيذ مجموعة من اللوحات  -
 بداخلها .

عادة  وذلك بعمل أنواع من التحوير والتصالالالالالالالغير التكبير والتفكيك والتبديل ؛ وتعتمد تجربة البحث علي النظرة التحليلية لمصالالالالالالالادر االسالالالالالالالتلهام - وا 
 التنظيم .

 
 :  لفنية في مجال التصميمات الزخرفية كما يليعمال اوجاءت األ

 والتكبير والتصغير و الحذف لمفردات العناصر للتصميمات الزخرفية. وااللتماسأمثلة لعملية التحليل والتفكيك والتحويل  -
 اللوحات الفنية في مجال التصميمات الزخرفية. -
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 : نتائج البحث ثامنا:
اصر لعنالطالب كلية التربية الفنية لمختارات ة مبتكرة للفرقة الثانية نص علي إنتاج تصميمات زخرفيللتحقيق من صحة فرض البحث والذي ي

حة الفرض من ص قامت الباحثة بالتأكيدالنباتية للتوريق القائمة علي النظم الهندسية واإليقاعية لتحقيق لظاهرة التوالد والنمو في الفن اإلسالمي و 
  محاور: من خالل عدة

الدوران بأو الرأسي أو المائل وقد تتصف  األفقي،لها اتجاهات قد تتصف باالشتقاق في االتجاه  التوالد والنمو كظاهرة ذات طابع حركي:  األول
 لولبي مستقيم أو حلزوني مستدير ،تلك الحركة ذات معدل منتظم أو منتظم معدل التغير.  اتجاهفي 

 تسم التوريق بالحركة المتنوعة الدائمة الالنهائية وهي ما تتصف بالحركة التوالدية المتنامية.ي:  والثاني

كل ذلك  واألرضيةشكل والتشابك والتماثل والتبادل والرؤية بين ال والتداخلالبنائية والتي تتمثل في التكرار والتباين  واألسسيتمثل في النظم : والثالث
 جمالي.ال اإليقاعتحقيق  بهدف

 -مائلة  -رأسية  -قوم علي محاور مختلفة )أفقية ت زخرفية عمل تصميماتعناصر نباتية لل لد والنمو للتوريقافيتمثل في تطبيق ظاهرة التو : ورابعا
جديدة  حديد رؤيةذلك لتو  ، بما هو أبعد من دراسته كشكل تراثيالمتشعب تعليميًا  أالبتكاريهذا التفكير  استثمارو دائرية ( وكيف يمكن حرة أ

 .لطالب كلية التربية الفنية في مجال تدريس للفرقة الثانية لالستفادة من التوريق تعليمياً 

 التوصيات : تاسعا:
 . توصي الباحثة بتناول الظاهرة من خالل المتغيرات اإلدراكية للون 
  صفةبمجال التصميمات الزخرفية مجال الفن بصفه عامه و  كمنطلق للتحديث والتطوير في اإلسالميمواصلة اإلهتمام بالتراث بتوصي الباحثة 

 .خاصة
  لتأصيل الممارسات الفنية. أهمية دراسة العوامل التي أثرت علي فنون التراث وعالقتها بالعلوم الحديثةبتوصي 
 اإلسالميةخالل الزخارف  توجيه الطالب للتفكير المتشعب من خالل ممارسة التجريب عند االستلهام من ظاهرة التوالد والنمو للتوريق . 
 مصادر ومراجع البحث: :عاشرا 

 للفني المؤتمر العلم(  وتعليميا في مجال الخزف التوريق في الفن اإلسالالالالالالالالالالالالالمي وأبعاد اسالالالالالالالالالالالالتثماره جماليًّا)  2012:  محمد حامد السررررررررريد البذره -

 ردن.األ –عمان  -سالمياإل

 .المفتوحة القدس بجامعة -(قارنةم دراسة -الغربي  والفكر اإلسالمي الفكر في ةالجمالي التربية قيم معايير) 2011:الجرجاو  علي زياد -

 )مفهوم الفن والجمال بين الفكر اإلسالمي والفلسفة الغربية(.2011صبر  محمد خليل : -

العدد -19لمجلدا-مشالالقجلة جامعة دم -"اشالالكالية التواصالالل مع التراث فى االعمال الفنية" 2003: وائل منير الرشرردان واحسرران عرسرران الرباعي -

  دمشق.-الثانى

 لقاهرة.ا–مكتبة زهراء الشرقية  )الرمزية الدينية في الزخرفة اإلسالمية ( 2006 :عبد الناصر ياسين  -

 القاهرة.–دار الفكر العربي  )القيم الجمالية في الفنون التشكيلية ( 2000: عطية محسن محمد -

 القاهرة.–المعارف  )آفاق الفن اإلسالمي ( دار1999مختار العطار : -

 . الجزء الثالث – القلم العربي اإلسالمي –(  علم الجمال عند الغرب) 1997:  بشير زهد  -
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 )العمارة في مصر اإلسالمية عصر الواله( الهيئة العامة للكتاب ،المجلد األول_القاهرة. 1994 فريد شافعي : -

 .12عدد -سوهاج ب –مجلة كلية اآلداب  )مالحظات حول طبيعة الفن اإلسالمي(1992 :محسن السيد غيطاس -

 بيروت. –جروس برس  -)موسوعة العمارة اإلسالمية(1988عبد الرحيم غالب: -

)التماثل في رسالالالالالالم النبات مع دراسالالالالالالة تحليل للوريده كعنصالالالالالالر زخرفي( مجلة دراسالالالالالالات وبحوث كلية التربية الفنية 1980 مني مصررررطفي العجمي : -

 ،ديسمبر.3،عدد3جامعة حلوان،مجلة 

  غداد.ب –)فن التصوير عند العرب(  وزاره اإلعالم 1973 :تشارد اتنغهاوزنري -

 )التكوين في الفنون التشكيلية (دار النصضة العربية. 1973عبد الفتاح رياض : -

 –يررسالة ماجست -"تعدد الرؤى المنظورية فى التصوير الفارسى كمصدر إلثراء التصميمات الزخرفية " 2004ند سعد محمد حسين عبيد:ه -

 .جامعة حلوان -كلية التربية فنية -غير منشورة

 –يررسالالالة ماجسالالت -""التوريق في بناء المشالالغوالت المعدنية الحديثة من خالل التشالالكيل بالشالالرائح واألسالالالك المعدنية 2004:  مروة فوز  يوسررف -

 .جامعة حلوان -كلية التربية فنية -غير منشورة

لية ك-غير منشالالالورة –رسالالالالة ماجسالالالتير لظاهرة التوالد والنمو في الطبيعة وفي الزخارف اإلسالالالالمية" "القيم الفنية2001:محمد حسررن غنيم حسررانين -

 جامعة حلوان. -التربية فنية 

لية ك-غير منشالالالالورة –رسالالالالالة ماجسالالالالتير "أثر العناصالالالالر الزخرفية اإلسالالالالالمية علي التصالالالالوير المعاصالالالالر بالخليج" 1997 عيسررري : الرحيم ليلي عبد -

 حلوان. جامعة -التربية فنية 

"تصالالالالميم محاور تجريبية لتدريس أسالالالالس التصالالالالميم قائمة علي الدراسالالالالات المعاصالالالالرة لتحليل نظم الهندسالالالاليات 1990 أحمد محمد علي عبدالكريم:  -

 .جامعة حلوان -كلية التربية فنية -ير منشورةغ –رسالة دكتوراه –"االسالمية

سالالالالة ر  –"لي تحليل النظم اإليقاعية لمختارات من الفن اإلسالالالالمي الهندسالالالي"إنتاج تصالالالميمات زخرفية قائمة ع1985 :أحمد محمد علي عبدالكريم -

 جامعة حلوان. -فنية  كلية التربية-غير منشورة –ماجستير

غير  –رسالالالالة دكتوراه النظام الهندسالالالي لعنصالالالر النبات تحت الرؤية المجهرية كمصالالالدر إلثراء التصالالالميمات الزخرفية""1983حسرريني علي محمد   -

 جامعة حلوان. -ربية فنية كلية الت-منشورة

 -لية التربية فنية ك-غير منشالالورة –رسالالالة ماجسالالتير –""الجانب الهندسالالي في الفن واألفاده منه تربويا في التعليم العام1972 زكية محمود صردقي: -

 جامعة حلوان.

- Cactl,succvlents:1994"Hans hecht,sterling Publishing" Co,Inc,NEW York. 

- Kieth Citchlow:1983"Islamic Patterns" Thomes and Hudson,London. 

 
 


