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 الملخص:

سالمية شرقًا حتى البالد يمتد من البلدان العربية اإلسالمية اإلمن الفنون والعمارة  وراق   متميز   ى  حضار  تراث  سالمى بالعربى واإلالعالم  تميزي 
 مر العصور.  ىباألصالة والجمال عل والتى تتميزسالمية غربًا غير اإل

 ونليه الكثير حيث اتجه إ لهامفياضًا لإل ويعد التراث اإلسالمى نبعاً  ، كما يتميز هذا التراث العريق بالكثير من القيم الجمالية والوظيفية العالية    
ولكن هناك ظاهرة في  ،نية ذات طابع جمالى خاص من الفنانين التشكيليين واستطاعوا من خالله تقديم رؤى فنية مميزة تنعكس فى أعمال ف

سالمى ومن هنا كانت مشكلة البحث وهى الحاجة إلى تفعيل قيم التراث اإل، والهوية العصر الحالي تتبع في التصميم وهي البعد عن التراث 
فى تدريس مادة أساسيات تصميم الزجاج سالمي اإلالتراث تفعيل قيم وذلك ب؛ طالب بتكارية لدى التنمية القدرة االفى والمخزون الحضارى العربى 

 والمعاصرة. والجمع بين االصالة   سالميةللتأكيد على الهوية اإل
 

Activation of the aesthetic qualities of the Islamic heritage and its impact on teaching the basics of 

glass design 

 

Assistant Prof.Sahar Shams Eldin                                                  Lecturer.Hagar Saeed Ahmed 

Abstract: 
   Arab and Muslim world is characterized by Petratha culturally distinct and fanciest of Islamic art and 
architecture extends from the Arab and Islamic countries in the east to the west of the country is Islamic, 
which is characterized by originality and beauty throughout the ages. 
    This proud heritage also features a lot of aesthetic and functional values, high-Islamic heritage is the 
wellspring of inspiration where Fayyada went to him a lot of Fine Artists and through which they were able to 
provide a distinctive artistic visions are reflected in the nature Jamali special works of art. But there is a 
phenomenon in the current era followed in the design and is removed from the heritage and identity Hence 
the problem of the research is the need to activate the Islamic heritage values and inventory civilization Arab 
in the innovative capacity of the student's development and that activation of the Islamic heritage values in 
teaching the basics of glass design to confirm the identity of the Islamic and the combination of tradition and 
modernity. 

 :كلة البحث فيمش تمثلوت
فى تدريس مادة أساسيات تصميم الزجاج لما لها من عظيم األثر والثراء الفني في تنمية سالمي لتراث اإلتفعيل الخصائص الجمالية للحاجة إلى ا

 .القدرة االبتكارية لدى طالب الفنون التطبيقية عامة وطالب الفرقة األولى خاصة
 :ىالبحث ه ت أهدافولذلك كان
  والمعاصرة.  صالة والجمع بين األ للتأكيد على الهوية االسالميةفى تدريس مادة أساسيات تصميم الزجاج سالمي التراث اإلتفعيل قيم 
 طالببتكارية لدى التنمية القدرة االسالمى والمخزون الحضاري في اإلحياء التراث إ. 

 تتحدد أهمية البحث في:و 
فى تدريس مادة أساسيات تصميم الزجاج "التي تعد الخطوة سالمي إلالتراث اخصائص تنمية القدرة االبتكارية لدى الطالب من خالل تفعيل  -

 .األولى فى اكتساب الطالب لمهارة التصميم "سواء أكان فني أو معماري أو صناعي 
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 : سالميةرف اإلاالمميزة للزخخصائص العن  نبذة
 مخالفة الطبيعة أو الالمحاكاة. -      االهتمام بزخرفة السطوح لملءالفراغ.        -
        التكرار.       -                               التبسيط والتسطيح. -
 التجريد .                 -                                   . الدقة واإلتقان -
 .اإليقــاع  -       نعدام الرسم المنظوري(.االمنظور الروحي ) -
 المسحة الهندسية . -

 :أساسيات الزخرفة اإلسالمية
وأعقد النظم الهندسية دون االعتماد ات بالمربع والمثلث في إنشاء التكوين الخط والدائرة مروراً  ىأبسط العالقات الهندسية وه الفنان المسلماستخدم 

تكوين الزخرفة باستخدام عنصر أساسي يتضاعف بالتناظر في اتجاه المحورين ويمثل هذا العنصر شبكة يمكن ،ويتم  على القوانين الرياضية
ات التي قامت يبداية تكوين الشبك ىالمخمس(ه -الدائرة  -المسدس  -المربع  -)المثلث  الهندسية األشكالد عوت   ، الحصول عليها بالتبسيط

 . يةاإلسالمعلى أساسها الزخرفة الهندسية 
 الشبكيات الهندسية:

فنية  طبقت بمعاييربل إنها  الزخارف والوحدات الهندسية التي استخدمها الفنان المسلم في تكسية األعمال الفنية ليست مجرد حلية تتكرر آلياً  تعد
الكل أو دور الوحدة الصغيره في بناء الجزء في بناء  من الزخارف الهندسية يؤكد دور النظام البنائىدقيقة ساعدت على بناء التصميم ، فذلك 

 .سي أو قطري مائل أو إشعاعيأبها في تكرار الوحدات الزخرفية بإيقاع أفقي أو ر  ت عينلذلك اس ؛ة أو المساحة الكبير  ةالكتل
 ات الهندسية ما يلى:يومن أنواع الشبك

 : ةالشبكية المثلث -1
ومن كل نقطة يقام خطان ، شكل كما يمكن بناؤها من خالل تقسيم الخط األفقي إلى أبعاد متساوية الضالع نشأ من تكرار المثلث المتساوى األت

تكون موازية لبعضها البعض، وبالجمع بين ستة  ة(  وفي نقاط تقاطع الخطوط تنشأ خطوط أفقي120ºخر بزاوية )( واآل60ºأحدهما بزاوية )
 ينشأ السداسي.   ةأشكال مثلث

 الشبكية المربعة: -2
وذلك بتكراره في المستوى األفقي أو الرأسي كما تنشأ الشبكية المربعة من خالل تقاطع مجموعة من الخطوط األفقية ، تنشأ من تكرار المربع  

والتي  ةكالشبكية المثلث ذلك( و 45ºبزاوية ) ،ويشتق منها الشبكية المربعة المائلة (90ºبزاوية ) والرأسية بأبعاد متساوية بحيث تتقاطع مع بعضها
 (.  45º ،45º ،90ºمقدار زواياها)

 الشبكية السداسية: -3
ضالع، وهذا يؤكد العالقة متساوية األة تنشأ من تكرار الشكل السداسي المنتظم وعند رسم خطوط مستقيمة من مراكزها نحصل على شبكية مثلث 

 ."شبكيات منتظمة"السابقة  الثالثوالشبكيات  ضالع والسداسي المنتظمبين شكلي المثلث المتساوي األ ةالتكاملي
 الشبكيات المركبة: -4

بشرط أن ال يزيد  ىكالجمع بين السداسي المنتظم والمعين ، أو غيرهما من األشكال األخر  ،و أكثرأن خالل الجمع بين شكلين هندسيين تنشأ م 
، 60º ،90ºالتباديل والتوافيق بين الزوايا التي مقدارها )وذلك من خالل  ؛( 360ºعن )ة لتقائها في نقطة واحدإيا األشكال عند امجموع زو 

120º ،150º .) 

        
 )ب(                                 )ج(                        )أ(                              

 المركبةالهندسية من الشبكيات  ة( نماذج مختلف1شكل )
 :لفنون اإلسالميةفى ااألسس واألساليب التصميمية 

 (:Structural composition system يعى أسلوب البناء التجم)
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عادة ترتيب وتكوين هذه العناصر مرة أخرى وقد  يقوم فكر البناء التجميعى على تكوين األشكال من خالل تجميع بعض العناصر مع إمكانية فك وا 
نشائية بنائية.يشكتتكون هذه العناصر   لية زخرفية أوا 

 ن:ء التجميعى من خالل عنصرين رئيسيبناء الشكل وفقًا لفكر البناويتم 
 Sub-unit formالوحدة البنائية اللبنة األساسية لتكوين الشكل البنائى وهى تمثل هيئة صغيرة فرعية  دعت  :   Unit formالوحدة البنائية  –أ 

 .Super unit formكبر مجمعة أنتاج هيئات إلمتكررة بتنوع  أو بدون تنوع 
ويقصد به أسلوب تكرار أو تجميع الوحدات البنائية فى نمط واحد منسق :  Structural composition systemنظام البناء التجميعى  -ب

عادة تركيب أو ترتيب الوحدات البنائية دون اإلخال لعمل تكوينات وتشكيالت بنائية متنوعة داخل نظام ثنائى أو ثالثى األبعاد ل بحيث يمكن فك وا 
هذه العملية لتحقيق اإليقاع فى التصميم كقيمة جمالية تعمق اإلحساس بوحدة وترابط الشكل ، وحققت  ، وطبقت بالشكل البنائى األساسى للتصميم
 إلى جانب ذلك معالجة وظيفية.

 :ة التاليةيمكانات التصميمنظام البناء التجميعى باإل ويتميز
 الكلية إلى  وحدات جزئية متوافقة. إمكانية تجزئة وحدات الشكل أو البناء -
 إمكانية التنوع فى بدائل التكوينات لتلبية الوظائف المتميزة. -
 متداد بإضافة وحدات وعناصر جديدة.إمكانية اال -
 .عناصر بنائية أو وحدات تجميعية بديلة  إمكانية اإلحالل والتجديد بتوفير -
هذا األسلوب على تقسيم الشكل البنائى إلى  وحدات جزيئية متشابهة، ينتج من تجميعها )داخل يعتمد : التقسيم أو الهندسى ةأسلوب التجزئ -

تيب شبكيات هندسية( بدائل وتكوينات تصميمية متنوعة. بحيث يحتفظ كل جزء من األجزاء البنائية بخواص تشكيلية مميزة وبتنوع أساليب نظم وتر 
 مجموعة كبيرة من األشكال والتكوينات المبتكرة.هذه األجزاء البنائية وأساليب تكرارها تنتج 

ينتج التصميم بتجميع مجموعة من الكتل فوق بعضها مرتدة أو بارزة، متداخلة أو معزولة، بحيث تحتفظ كل :  Accumulationالتراكـم  -
 األخرى. ل فى مراحل تؤكد فيها كل كتلةمع مراعاة النسب بين الكتل وبعضها البعض بحيث تشك   ،كتلة بشكلها

منتظم كخاليا النحل السداسية ، وقد طبقت هذه العملية فى  يهندس يتتم هذه المعالجة بنمو الشكل على هيئة هيكل خارجالنمو والتوالد:  -
قد تكون مكعبة أو كروية أو هرمية أو متعددة األوجه،   Capsulesالخاليا مجموعة منالتشكيل المعمارى حيث يتكون العمل المعمارى من توالد 

 وقد تكون هذه الخاليا خطية مفرغة بحيث ينساب الفراغ فيما بينها وبين الخارج، أو مكونة لفراغات صندوقية منفصلة.

 التجريد والتحوير :  -

يختلف مفهوم التجريد في الفن عامة عن مفهومه في الفن اإلسالالالالمي فالتجريد في معناه العام هو تخليص الشالالالكل من مظهره الطبيعي أو تجريد 
ظهاره في صورة جديدة.   الشكل من مالمحه الطبيعية وا 

 الزائل ويتخطى حدود الشكل الطبيعية. فإن الفنان يعبر عن جوهر الشكل ويتجاوز المظهر العرضي  ،أما التجريد في الفن اإلسالمي

 الالمحاكاة :  -

إن الفنان المسلم يتأمل الطبيعة إذ تكون موجودة في الطبيعة أصاًل،  ن مخالفة الطبيعة أو الالمحاكاة يؤدي بنا إلى ابتكار أشياء أو أشكال الإ
ثم يعيد ترتيب تلك األساسيات من جديد ، ة ويختار ما هو أساسي إلى عناصره األولي ئهالذي يتأمله "ويقوم بتفكيك أجزاويدرك مميزات العنصر 

عناصر الطبيعة إلى مفرداتها ثم إعادة صياغتها في صورة جديدة يمكن أن يحذف أو يخلط بين بعضهما  ئةفي صياغة جديدة"  فهو في تجز 
 البعض، أنه ال يقلد الطبيعة بل يتأملها ويضيف عليها من خياله الواسع، خاصة في تعبيره عن الحصان ذو الوجه اآلدمي أو الحصان المجنح،

 تفرع شجرة مورقة.بأو ذيل األسد مثاًل الذي ينتهي  ال نهاية في الصورة، ماالنباتية التي تنتشر في والشجرة التي تحولت إلى مجموعة من الفروع

 :مفاهيم عامة عن مقرر أساسيات التصميم
 بها العناصالالالر جمع يجب التي الطريقة تقرر التي التنظيم وخطة الفني العمل بناء في اإلنشالالالائية العالقة وقوانين أصالالالول هى التصالالالميم أسالالالاسالالاليات

 . التصميم مجاالت لجميع يصلح هادف تصميم إلنتاج
 والبعض،  مدلول أو وظيفة له شالالالالال  إلعطاء معين تكوين في ووضالالالالالعها البيئة من عناصالالالالالر جمع أي ، بتكارواال التكوين عملية هو والتصالالالالالميم

 . الشخصية والخبرات اإلنساني الفكر فيه يتدخل التصميم ألن ؛ التصميم عملية من جزء التكوين أن على والتصميم التكوين بين يفرق
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 ،للتصميم المميزة الجمالية القيمة رفع فى يسهم بحيث منسقاً  ربطاً  العناصر من مجموعة بربط التصميم فيمهم  بدور التصميم أساسيات هموت س
 ومسالالالالتواهم أعمارهم ختالفا حسالالالالب ومسالالالالتهلكيه المجتمع أفراد كل ذوق تخاطب أن شالالالالأنها من فنية منتجات من المجتمع حتياجاتا يوفر الذى
  . والثقافي  جتماعياال
هي مفردات اللغة التي يقوم من خاللها المصالالالمم ببناء التصالالالميم ، ويبدأ المصالالالمم في إنشالالالاء تصالالالميمه  ئهالتصالالالميم وأسالالالاس بنا عناصالالالر دعوت     

تزان ت أسالالالاسالالالية هي الوحدة واإليقاع واالويجب أال يغيب عن ذهنه في هذا اإلنشالالالاء اعتبارا ، عندما يختار الخامات ويسالالالتق على السالالالمات الفنية
 والسيادة . والتناسب
لعمل الفني وتخدمها عناصالالره وقد يكون ا الب أو فكرة سالالائدة يخضالالع لها باقييجب أن يكون لكل عمل فني محور أو شالالكل غ نهتعنى أوالسالاليادة 

 معينة تجعل المشالالالاهد يحس بسالالاليادة بعض عناصالالالر التصالالالميم عن طريق سالالاليادة لون أوعن طريق لوان بطريقةسالالالتخدام األاعن  مهماً هذا المحور 
يكون في جانب منه ، ويتضح من هذا أهمية  بل قدويجب أن نالحظ أنه ال يشترط وجود هذا في وسط التصميم ، ستخدام األشكال وتنظيمها ا

 دراسة مادة أسس التصميم لطالب كلية الفنون التطبيقية لما لها من أهمية فى العملية االبتكارية للتصميم . 
 

، وخط تعريف الطالب بعناصر التصميم ، حيث يتضمن دراسة األسس البنائية للتصالالميم من فراغ ، إليتصميم الزجاج  يهدف مقرر أساسيات
جمالية للتصميم واإلنشائية ستخدام األسس الاض التطبيقات التشكيلية المبسطة بوشكل ، ولون ، وملمس ، كما يتضمن هذا المقرر تنفيذ بع

التجاور، كب، فر فيها التوازن، واإليقاع، والترابط، والتوكيد، والتكرار، الحذف واإلضافة، التماس، الترااستحداث عمليات تصميمية يتو ابغرض 
  .التصغير والتكبير  ،التداخل ، الشفافية

 وبذلك يتوصل الطالب من هذا المقرر إلى :
 المتاحة .  الحواس كل ستخداماب المالحظة على القدرة  -
 .  متخصصة عمل بيئة في األشكال وتنظيم تحليل على القدرة -
 .  التصميم من الغرض تحقيق على القدرة  -
 .  البسيطة الفنية المشكالت حل في التجارب ممارسة -
 .  والخطأ بالمحاولة المباشر العمل طريق عن الخبرة كتسابا  -

عمال الفكر تنشيط إلى المقرر أيضاً  ويهدف  مدرسة عند والتنتهى مستمرة التصميم عملية وأن لها النهاية التصميم بدائل أن لتأكيد العقل وا 
 النتائج هذه فكانت ، النظريات تلك وتطبيق.  التنتهى بتكاريةواال مطلوب والتحديث مستمر فالتطور ، بعينه نظام أو محدد طراز أو بعينها

 . المختلفة والتطبيقات
 لتطبيق العام األساسي الهدف أن غير ومعاييرها، وعناصرها التعليمي النظام في الجودة مفهوم تحديد في جتهاداتاال تعددت ذلك ضوء وفي
 مجمل إلى يشير التعليم في النوعية جودة مصطلح أن البعض ويرى،  عام بشكل التعليمية المؤسسات جهود محصلة يشكل الزال الجودة نظام

 .المجتمع متطلبات مع يتناسب بما التعليمية المخرجات مستوى لرفع التعليمية المؤسسة في(  وأساتذة مناهج)  العاملون يبذلها التي الجهود
 :اآلتي في التعليمية للعملية الشاملة الجودة إدارة منظومة وتتمثل 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  التعليمية للعملية الشاملة الجودة إدارة منظومة يوضح( : 2 ) شكل

 : اآلتى فى التصميم تمهيدا لعملية الطالب ومهارات قدرات التصميم فى تنمية أساسيات لمقرر التعليمية للعملية  الجودة منظومة وتتمثل 
 المقرر وصف - 1

 مدخالت

البرامج ، المناهج  
تقنيات التعليم         

 )مصادر التعليم(

 طرق التدريس
 التقويم

رشاد والتوجيهاإل  

 مخرجات

أعمال الطالب 
الناتجة من 

 العملية التعليمية

 عمـليات
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 : اآلتى دراسة يتناول حيث التطبيقى /النظرى بالطابع المقرر يتصف
 . السطوح ومالمس والمساحات الداخلية والخطوط للشكل الخارجى الخط حيث من التشكيلى بنيانها وتحليل الطبيعة عناصر دراسة -
 للتصميم المختلفة األسس إلدراك(  الملمس ، المساحة ، الخط ، النقطة)  وهى التصميم عناصر من للتكوين مختلفة بتكاريةا تطبيقات عمل -
 . ووحدة وتنوع وتناسب تزاناو  إيقاع من
 . التكرارية النظم على قائمة أو حرة وتصميمات زخرفية تكوينات فى ستخدامهاوا الطبيعية العناصر تفصيالت من اتئيجز  ستخالصا -
 والتدرج والتظليل والتهشير التنقيط أساليب ستخدامبا السطوح مالمس عن التعبير فى(  واألسود األبيض)  الحيادية األلوان قيمة على التعرف -
 . القاتم إلى الفاتح من
 . للتصميم الجمالية القيم لتحقيق والشفافية اللونى للتدرج تطبيقات عمل ، ودرجاته وتركيبه وطبيعته ومفهومه اللون نظرية على التعرف -
 مبتكرة تصميمات على الحصول أمكن وتداخلها وتراكبها رهااوبتكر  3Dو 2D وأشكال عناصر من الكمبيوتر بأستخدام بتكاريةا تطبيقات عمل -

 .    متنوعة أيضاً  تصميمية لمجاالت تصلح متنوعة
 حســاسواإل أهدافهم تحقيق من تمكنهم بصـــورة متنوعة بأســـاليب وتطبيقها مختلفة مهارات لممارســـة الفرصـــة البللط يتيح المقرر وهذا    

 . التصميم لعملية المختلفة بالتقنيات
 :المقرر تدريس فلسفة -
 للتصميم المتنوعة األشكال جوهر إلى تصل التى والسمات الخصائص عن البحث على بصره وتدريب الجمالى الطالب إدراك وتدعيم تنمية  -

 . وأعماقها
 . للمنتجات  التصميمية العالقات فى الجمالية القيم ستكشافال الباحثة الفاحصة المتأملة الفنية الرؤية على الطالب تدريب -
 يسالالالاعد كما ، بداعواإل بتكارباال تتميز ومتنوعة متعددة صالالالياغات وعمل الحلول أفضالالالل ختياروا األفكار تدفق سالالالتمرارا على مسالالالاعدة الطالب -

براز البشرى الفكر تطوير على  . الجديدة واألفكار المهارات وا 
 .  الفنية عناصره صياغة وفى الفنى عمله ممارسة فى يحتاجها التى واللفظية والمرئية الفنية بالمعلومات امداد الطالب -
يجاد لها المباشر التفاعل وكيفية الفنية المشاكل أمام مباشرة الطالب وضع -  . لها ومتنوعة مختلفة فنية حلول وا 
 البدائل التصميمية المتعددة  على الحصول فى(  الكمبيوتر)  الحديثة التكنولوجيا ستخداما على الطالب مساعدة -

 : المقرر أهداف
 .لديه الجمالى الذوق تنمى جمالية وقيم  تشكيلية عالقات من لها لما لألشكال اإلنشائية العالقات دراكوا   تأمل على القدرة الطالب كسابإ -
 . التصميم وأسس عناصر على التعرف -
 الفنى العمل داخل التصميم عناصر توظيف على الطالب تدريب -
 والتناسق والتباين اللونى .نسجام والتوافق قدرة الطالب على تحقيق اإل -
 إلظهار األفكار التصميمية بأكثر من تقنية. ؛ لخامات وأدوات مختلفة هستخداماد الطالب بخبرات جديدة ومتنوعة بإمدا -
 بداعى وتوظيفها فى معالجة العمل الفنى .كساب الطالب مهارة التفكير اإلإ -
 مختلفة. بتكار فى عمل تصميمات متنوعة ومناسبة لمجاالتاال -
 التخيل ومدى تحقيق أعلى مستوى إلخراج  أفكار تصميمية مبتكرة . -
 تباعها أثناء التصميم .تحديد أسس علمية منظمة ومناسبة ال -
 رسم أكثر من فكرة متميزة ومتنوعة للموضوع الواحد . -
 تجميع أكثر من موضوع فى العمل الفنى الواحد بحيث يظهر كموضوع واحد . -
 :ستراتيجيات التدريسإ -
 محاضرات نظرية مدعمة بعروض فنية بجهاز الكمبيوتر ووسائل تعليمية متعددة . -
 شرح عملى للدرس بعرض بعض النماذج لألعمال المتميزة السابقة لتنشيط الذهن على عملية االبتكار. -
 المتميزين من نفس المجموعة إلثارة روح التميز والتحدى .     لبةعمال الطأعرض  -
 التعليق على األخطاء السابقة وتحفيزهم على اإلعادة . -
 أداء عملى تطبيقى فردى لكل طالب حسب موضوع المحاضرة . -
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 عاة الفروق الفردية.اللموقف التعليمى مع مر  فردى وجماعى مناسب هتوجي -
 موضوع المحاضرة .مناقشات وحوارات حول  -
 تخاذ القرار المناسب لتنفيذ التصميم .إ -
 ستخدام األدوات المناسبة لها.االتعامل مع الخامات المختلفة و  -
 :األنشطة التعليمية - 
 تدريبات فنية للطالب فى كل محاضرة . -
 تدريبات فنية منزلية لتطبيق ما درسة فى كل محاضرة . -
 من خالل المحاضرات المتعددة . هتحصيلوما تم  هعلى ما تعلموعات نهائية للتأكيد مشر  -
 :المحاور الفنية لتحقيق أهداف المقرر  -
 :تنمية الرؤية الفنية -أ

ويقوم هذا المحور على تنمية قدرة الطالب على التأمل ودراسالالالالالالة نماذج مختلفة من أعمال الطالب السالالالالالالابقين ، وبعض نماذج تصالالالالالالميمية حقيقية 
 مختلفة مسطحة ومجسمة. 

  :التدريب على عناصر التصميم -ب
بشكل حر  ةل عنصر من عناصر التصميم على حدكتنظيم تدريبات مستقلة ليقوم الطالب بها فى مساحات محدودة بعمل محاوالت متعددة ل   

سالالتخدام اديد من المحاوالت لعمل تأثيرات بففى النقطة يقوم الطالب بالع ،أوهندسالالى أو االثنين معًا. ويختص كل تدريب بأحد عناصالالر التصالالميم 
النقط وتوزيعها داخل المساحات بكثافات مختلفة ختالف أحجام انتشار النقط فى المساحة و اام الحبر الشينى األسود لتوزيع و ستخداقلم التحبير وب

تجاهاتها وتخاناتها فى إحداث اسالالالالالالالالالالالالتخدام أنواع الخطوط المختلفة و اات خطية داخل المسالالالالالالالالالالالالاحات المحددة ب. وفى الخط يقوم الطالب بعمل تأثير 
سالالالالالالالالالالالالتخدام الخطوط الرفيعة والنقط والدوائر اعمل دراسالالالالالالالالالالالالات دقيقة بقلم التحبير بوفى الملمس يقوم الطالب ب ،تأثيرات وعالقات تشالالالالالالالالالالالالكيلية متنوعة

 الصغيرة المنتظمة وغير المنتظمة فى عمل تأثيرات ملمسية مختلفة بأسلوب إبداعى حر وهندسى.
وهكذا بالنسالالبة لعنصالالر المسالالاحة حيث يتدرب الطالب على تقديم الحلول المتباينة والمختلفة لتقسالاليم المسالالاحة المحددة إلى عدد من المسالالاحات    

 رتباط هذه المساحات مع بعضها البعض وعالقتها باألرضية .راء الحلول التكوينية المختلفة الومحاولة إج، كال المتنوعة واألش
 :استخدام عناصر التصميم فى تكوين حر أوهندسى -جـ
تصالالالالميم متكامل يقوم على سالالالالتخدامها جميعا يقوم الطالب فى مسالالالالاحة محددة بوضالالالالع صالالالالر التصالالالالميم السالالالالابقة أو أكثر أو باباسالالالالتخدام أحد عنا  

 األثنين معًا . الهندسية أو الهندسى  سواء بتوظيف أشكال ومساحات تجريدية ، أو إقامة التصميم على األشكال العضوية أو التكوين الحر أو
 تخدام حلول التراكبسالالالالالل بعضالالالالالها البعض والتدرب عليها مع اوفى هذه المرحلة تتاح الفرصالالالالالة للطالب إلنشالالالالالاء العالقات البنائية بين األشالالالالالكا   

 نتشار والتجمع.والشفافية والتجاور والتماس واال
وذلك فى إطار التخطيط المبدئى الذى يعد بمثابة تحديد للمحاور الرئيسالالالالالية للتصالالالالالميم التى تشالالالالالكل طبيعة النظام التصالالالالالميمى والتى تعمل فى    

بصفة مستمرة إلى القيم الجمالية للتصميم وهى الوحدة واألتزان واإليقاع  إطاره العالقات الجزئية بين عناصره وفى هذه المرحلة يتم توجية الطالب
 والتناسب .

 توظيف عناصر التصميم فى إطار النظم التكرارية : -د
ر نتخاب العناص؛ ذلك أن التدرب على انتقاء وا وفى هذه المرحلة يتدرب الطالب على االختيار والتمييز بين التكوينات الجمالية المختلفة   

ندسية يقوم الدراسات السابقة للعناصر واألشكال اله فمن نتائج، والعالقات اإلنشائية يعد تدريبًا للعقل على التصور اإلبداعى لألنظمة الجمالية 
ستخالص عالقات جديدة حيث يمكن عمل ) شباك ( مربع الشكل بمقاس محدد على قطعة من الورق ، وتمريره على الطالب بالتدريب على ا

نتخاب مواضع يحس الطالب فيها بجمال التكوين وعالقات الخطوط والمساحات والمالمس وتوزيعها جماليا داخل المساحة ؛ النموذج المرسومال
 المحددة المختارة .

 :المعروفة كما يلىستخدام الكيفيات والنظم التكرارية النموذج يتم عمل تكوينات منها با ختيار لقطة محددة منوعند الثبات واالستقرار على ا   
التكرار المحورى  للوصالالالول إلى تنظيمات شالالالكلية وشالالالبكية جديدة -التكرار المتسالالالاقط -التكرار المتبادل  -التكرار غير المنتظم  –التكرار المنتظم 

 داخل مساحة التكوين العام .
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سالالالتخدام التكبير والتصالالالغير ، أو اكوين واحد كما يمكن أيضالالالا التوصالالالل إلى تكوينات جديدة بدمج مسالالالاحات مسالالالتخلصالالالة من نماذج مختلفة فى ت 
 .للمساحة الواحدة بنسب مختلفة وتوظيفها جماليا فى تكوين واحد 

 
 الوسائل والمواد التعليمية  - 7
 عروض ضوئية بصرية من خالل الكمبيوتر لتوضيح أسلوب األداء الفنى لكل محاضرة. -
 عرض نماذج من أعمال طالب سابقين . -
 ن محليا ودوليا .ياألعمال الفنية المنفذة لفنانين عالمي عرض صور لبعض -

لى فصلين دراسيين ويشتمل كل فصل على عدد من الموضوعات لتنمية قدرات لمى لمقرر أساسيات تصميم الزجاج إوينقسم المحتوى الع
 الطالب االبتكارية كاآلتى :

 نهجية تدريس مقرر أساسيات تصميم الزجاجم

 

 نهجية تدريس مقرر أساسيات تصميم الزجاج( يوضح م3شكل )

 سالمىوالنقاط المرتبطة بخصائص الفن اإلالمحتوى العلمى لمقرر أساسيات تصميم الزجاج 
 
 
 
 

 

زجاج منهجية تدريس مقرر أساسيات تصميم ال

فصل دراسي ثاني

جات دراسة العناصر األساسية لتصميم المنت
(المجسم)الزجاجية ثالثية األبعاد

فصل دراسي أول 

جات دراسة العناصر األساسية لتصميم المنت
(المسطح)الزجاجية ثنائية األبعاد
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 1تصميم الزجاج( يوضح المحتوى العلمى لمقرر أساسيات 1جدول )
 الموضوع المسلسل

 مفاهيم ومصطلحات في أساسيات تصميم الزجاج المسطح.   (1) 
 

 
 (2) 

     كوينات مختلفة ت   هما على حدة وابتكار وحركة كل من -لخط بانواعةا-لنقطة ا –عناصر العمل الفني دراسة  
 الزجاج المسطح  حركة النقطة و الخط و الدمج بينهما ودراسة عالقة اللون بتصميم منتجات من 

 .والخطدراسة كيفية استنباط وحدة زخرفية من خالل حركة النقطة  (3)
 
  (4) 

 

 نواع المالمس المختلفة والمتنوعة .أدراسة كيفية االستفادة من  
 -الشفاف والمعتم  –كيد العالقة بين كل من البارز والغائرأقة االنواع المختلفة للمالمس لتتكوينات من عالابتكار  
 مامي والخلفي.ألا
 
 
 

احد ومن من خالل درجات اللون الو  ، ظهار القيمة التشكيليةبالفرشاة إلادة من الرسم المباشر دراسة كيفية االستف (5)
 خالل الدرجات المتعددة لاللوان المتنوعة معًا.

 
 
(6) 

 عمال ثنائية األبعاد.أ –عمال الفنية لفنانين سابقين والمدارس الفنية والتراثية كيفية التعرف على األدراسة  
 بعاد.ية والتراثية المختلفة ثنائية األالفنانين من المدارس الفنعمال الفنية لبعض بعض األمحاكاة   
 

 مفاهيم ومصطلحات في أساسيات تصميم الزجاج المجسم.  (7)
 

   
 .بعادعمال ثالثية  األأ –دراسة كيفية التعرف على األعمال الفنية لفنانين سابقين والمدارس الفنية والتراثية  (8)

(9)    لصناعي( من خالل التعرف على ا–المعماري –بعاد ) الفنى منتجات الزجاج ثالثية األت تصميم ساسياأدراسة   
الهرم -المخروط  -الكرة  -طوانة االس -لمكعب ا-تكوين الشكلبنائية   

  
 شكال المجسمة .فراد الهندسى لبعض األاإل (10)

  
 .تنفيذ بعض النماذج الحجمية لمجموعة من المجسمات (11)

  
(12) 

 . استنباط عدد من األفكار المبتكرة لتصميم منتجات زجاجيه ثالثية األبعاد

  
(13) 

 عمل الزخارف لمعالجه أسطح المنتجات ثالثية البعد.

 
من العملية التعليمية مشالالالالالالتملة على نماذج لجميع تطبيقات موضالالالالالالوعات  ةوفيما يلي توضالالالالالاليح هذه المنظومة وعرض أعمال الطالب الناتج

ن فكر حيث توجيه الطالب لالسالالالالتفادة ممن  لألشـــكال في بعدها الثانيالمقرر المرتبطة بطريقة مباشالالالالرة بالفن اإلسالالالالالمي أو غير مباشالالالالرة 
 عرض لبعض النماذج: يفيما يلو  ، سالميإلبالخصائص الجمالية للتراث اين تأثروا ذوفلسفة الفنانين العالمين ال

عمال كثير من أمن  يقترب كثيراً  همربع الواحد وذلك التمرين ونتائجفى ال وما ينتج عنها النقطةمن أعمال الطالب على حركة ج ذمان
 كاآلتي:سالمية ااإلبالفنون  اثرو أالفنانين الذين ت

                                                           
اث بالتر  ن تأثروامباشرة أو من خالل فناني سالمىإلالمرتبطة بخصائص الفن ا منها بالخط الغامق قرر أساسيات تصميم الزجاجم  هى نقاط (*) 1

 اإلسالمي.
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 واألسود واأللوان( يوضح حركة النقطة من أعمال الطالب من خالل األبيض   2جدول ) 
 

 لوانأحركة النقطة  سود أبيض و أحركة النقطة 
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 ج من أعمال الطالب توضح حركة الخط وما ينتج عنها فى المربع الواحدذنما
 ( يوضح حركة الخط من أعمال الطالب من خالل األبيض واألسود واأللوان3جدول )

 
 لوانأ لخطحركة ا سودأبيض و الخط أحركة 

 
 

 

  

  

 
 دة مع اختالف الحركة مما ينتج عنهمن خالل ثبات الوح، نماذج مختلفة للتكرار الرباعى بنظام المفروكة الهندسية من أعمال الطالب 

 اختالف واضح فى الشكل الناتج:
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 ( يوضح نماذج الدمج بين حركة النقطة وحركة الخط والتكرار الرباعى لها 5-4جدول )

 الطالب من خالل األبيض واألسود واأللوانمن أعمال 
 (:4جدول )

 

الوحدة 
 "المربع"

  
 

التكرار 
 الرباعى 

 للوحدة
 
 

  
 

 (:5جدول )
 

 الوحدة "المربع"

  
 

 التكرار الرباعى
 للوحدة
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 من أعمال الطالب  يقاعية لوحدة المفروكةتمثيل الحركات اإل( يوضح 6جدول )

 األبيض واألسود واأللوانمن خالل 
 

 سالمىإبالنظام الهندسى الشبكى فى التراث اال بهالش أوجه نوع التمرين
 

 
 
 

 تمرين
األبيض 

 سودواأل

 
 
 

 تمرين اللون
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 (:4شكل ) يقاعية المتعددة لوحدة المفروكةالحركات اإل

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 شكالها المختلفةبأ لوحدة المفروكةيقاعية الحركات اإل( يوضح 4شكل )
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من أعمال الطالب حركة المربع  جاهيقاعية لوحدة المفروكة تتضح من خالل اختالف الشكل الناتج عن التكرار باختالف اتالحركات اإل
 : من خالل األبيض واألسود واأللوان

 ( 7جدول )                            (:1نموذج )
 

 لوانربة أتج التكرار الرباعى سودتجربة أبيض وأ التكرار الرباعى حركة الوحدة" اتجاه

 
 

 (1اتجاة الحركة )

 

  
 التكرار الرباعى 

 
 (2الحركة ) اتجاه

  
 التكرار الرباعى 

 
 (3الحركة ) اتجاه

 
 

 التكرار الرباعى 
 

 (4الحركة ) اتجاه
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 (:2حركة المربع : نموذج ) الناتج عن التكرار باختالف اتجاه تابع اختالف الشكل
 من أعمال الطالب من خالل األبيض واألسود واأللوان يقاعية لوحدة المفروكةكات اإلتمثيل الحر ( يوضح 8جدول )

 لوانتجربة أ التكرار الرباعى سودتجربة أبيض وأ التكرار الرباعى حركة الوحدة  اتجاه

 
 

 (1الحركة ) اتجاه

 

  
 التكرار الرباعى 

 
 (2الحركة ) اتجاه

  
 التكرار الرباعى 

 
 (3الحركة ) اتجاه

  

 التكرار الرباعى 
 

 (4الحركة ) اتجاه
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النظام سالمى كالنظام الشبكى بداية من التكرار الرباعى وصواًل إلى ط مع االستفادة من خصائص الفن اإلالدمج بين حركة النقطة والخ
 الشبكى

 
 عمال الطالب من خالل ثبات الوحدة الهندسية من أ المفروكة( يوضح نماذج مختلفة للتكرار الرباعى والمستمر بنظام 9جدول)

تكرار الرباعى بحركة المفروكة ال الوحدة المربعة
 سالميةاإل

سالمية وصوال للنظام الشبكى تكرار المستمر بحركة المفروكة اإلال
 المنتظم
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 (:1"نموذج ) وعالقتها بالنظام الشبكى " Motif"الوحدة الزخرفية 
 لوانسود واأل بيض واألعمال الطالب من خالل األأمن " Motifالوحدة الزخرفية " ( يوضح  10)  جدول

 التكرار المستمر للوحدة الزخرفية  التكرار الرباعى للوحدة الزخرفية  1نموذج 
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 (:2"نموذج ) وعالقتها بالنظام الشبكى " Motif"الوحدة الزخرفية تابع 
 لوانسود واأل بيض واألعمال الطالب من خالل األأمن " Motifالوحدة الزخرفية " ( يوضح  11) جدول

 سودأتكرار المستمر للوحدة الزخرفية و ال التكرار الرباعى للوحدة الزخرفية 2نموذج 
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 بالطبق النجمى"  كرار المحورى وعالقتهالتمن أعمال الطالب " أفكار متأثرة بالنظام الهندسى للطبق النجمى -

 لوانسود واأل بيض واألعمال الطالب من خالل األأمن بالطبق النجمى  هالتكرار المحورى وعالقت( يوضح 12جدول)
 سالمى  "الطبق النجمى"من التراث اإلالوحدة الهندسية 

 

 لوانالتكرار المحورى أ سود التكرار المحورى أبيض وأ

  

  

-  
-  
-  
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 لوانسود واألبيض واألعمال الطالب من خالل األأمن  بالطبق النجمى هالتكرار المحورى وعالقت( يوضح 12)جدولتابع   -
 

 لوانالتكرار المحورى أ سود التكرار المحورى أبيض وأ

  

  
 

  

  
 

 



  الثانى  العدد                                                                              مجلة العمارة والفنون    

21 
 

 

 ج من أعمال الطالب:ذسالمى نموالتكرار المحورى المنتظم وعالقته بالنظام الشبكى فى التراث اإل
 يسالمنظام الشبكى فى التراث اإللبا هالتكرار المحورى وعالقتيوضح  (13جدول)

 لمركبةالهندسية امن الشبكيات  ةنماذج مختلف
 

 سالمىرة بالنظم الهندسية فى التراث اإلالمتأثمن أعمال الطالب 

 

 

 

 

 
وأعقد النظم الهندسية دون  بالمربع والمثلث في إنشاء التكوينات أبسط العالقات الهندسية وهي الخط والدائرة مروراً فنان المسلم تخدم الاس

العنصر ويمثل هذا  ،يتضاعف بالتناظر في اتجاه المحورينويتم تكوين الزخرفة باستخدام عنصر أساسي  االعتماد على القوانين الرياضية،
هي بداية تكوين  المخمس( -الدائرة  -المسدس  -المربع  -)المثلث الهندسية األشكال دكن الحصول عليها بالتبسيط. وتع  شبكة يم

السطوح ثنائية األبعاد إلى مجسات مكانية تحويل إ( يوضح 5والشكل )سالمية اإلات التي قامت على أساسها الزخرفة الهندسية يالشبك
 هندسية ثالثية األبعاد
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 بعاداأل بعاد الى مجسات هندسية ثالثيةإمكانية تحويل السطوح ثنائية األ

 
 

 بعادإمكانية تحويل السطوح ثنائية األبعاد إلى مجسات هندسية ثالثية األ( يوضح  5شكل  ) 
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 سالمىالمتعددة السطوح ( وعالقتها بالنظام الشبكى فى التراث اإل - البسيطةة المنتظمة ) يفقى للمجسمات الهندسالمسقط األ
المتعددة السطوح ( وعالقتها بالنظام الشبكى فى التراث  -ة المنتظمة ) البسيطة يفقى للمجسمات الهندس( يوضح عالقة المسقط األ 13جدول) 

 سالمىاإل
 المجسمات الهندسية البسيطة 

 
 

 لبعض المجسمات الهندسية البسيطة فقىالمسقط األ
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ظام الشبكى فى المتعددة السطوح ( وعالقتها بالن -ة المنتظمة ) البسيطة يفراد الهندسى  للمجسمات الهندس( يوضح عالقة اإل 14جدول) تابع  
 . التراث االسالمى

 فراد الهندسى لبعض المجسمات الهندسية متعددة السطوحاإل

 
 متعددة السطوح فقى لبعض المجسمات الهندسيةاألالمسقط 

 
 متعددة السطوح والمعقدة فقى لبعض المجسمات الهندسيةالمسقط األ

 
 

وضع منهجية و تفعيل الخصائص الجمالية للتراث اإلسالمي فى تدريس مادة أساسيات التصميم تبين أنه من خالل نمما سبق في هذا البحث 
بالمعايير التي تتناسب  الخصائص التعرف على مدى أهمية تفعيل هذهمكن أمقرر للفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني العلمية لتدريس 

 ه.وما يلي 2016- 2015مع نظام توكيد الجودة واالعتماد للعام الدراسي الحالي 
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 :أمكن من خالل هذا البحث التوصل للنتائج التالية  النتائج :
 سالمى.والخصائص الجمالية للتراث اإلتوضيح كيفية الربط بين عناصر مقرر أساسيات  -
فى تدريس مادة أساسيات تصميم الزجاج "التي تعد الخطوة سالمي إلالتراث اخصائص تنمية القدرة االبتكارية لدى الطالب من خالل تفعيل  -

 .األولى فى اكتساب الطالب لمهارة التصميم "سواء أكان فني أو معماري أو صناعي 
   والمعاصرة.  صالة والجمع بين األ سالميةللتأكيد على الهوية اإلفى تدريس مادة أساسيات تصميم الزجاج سالمي التراث اإلتفعيل قيم  -  

 :التوصيات 
التعليمية فى مجاالت مختلفة، وتختص كلية الفنون التطبيقية بتخريج مصالالالالمم فى تخصالالالالصالالالالات الحركة  هناك الكثير من متطلبات دفع وتطوير-

 مقرر أسـاسـياتهتمام بمقرر التصالالميم وبالتالى مقرر أسالالاسالاليات التصالالميم الذى يدعم هذا ، ومن هنا شالالملت مقررات الكلية ؛ لذا كان االمختلفة 
 .حسب تخصصة صميم الذى يدرس للفرقة األولى فى كل األقسام كل  الت

وتنمية  لطالبادى لرفع القدرات االبتكارية لفى تدريس مادة أسالالالالالالالاسالالالالالالاليات تصالالالالالالالميم الزجاج سالالالالالالالالمي التراث اإلقيم االسالالالالالالالتفادة من على  كيدتأال -
 .مهاراتهم
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