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ةخرفيَّة والتصميمات الزُّة بني الزخارف اإلسالميَّالعالقة الرتابطيَّ

تدريس التصميم لطالب التَّمتعددة األسطح كمصدر ةربية الفنيَّإلثراء

د حسان.م. أمحد علي صبحي حسان

البحثملخص
الزخارف ا الزخيهيالت مصعالددس ا سالطد  ممالدرالعالقة الرتابطية بني إلسالالمية االصمالميماا

الرتبية الفنية تدريس الصمميم لطالب إلثياء
تالدريس الصمالميماا إلثالياء تيالديم مالدخالا الجتاه الباحالث والت هذا البحث امصدادا يشكل
بالني الزخالارف اإلسالالمية  العالقالة لرتابطيالت الباحالث يصعاليب حيالث الفنيالةح الرتبيالة لطالب الزخيهية

ا سطد.ا الصمميماا مصعددس
الصمالميمح االا يسالاهم بالت تسصلهم داخل اليت العناصي اهلامت اإلسالمية أحد الزخارف تعد حيث

احتييق اهلتية الذاتية لإلبداع ااعاصي. اااسصيبلح ااحلاضي بني اااضي تعزيز الياابط ما الرتاث يف
اإلسالمية الزخيهة أمأحد مييراا اخلطالة الدرا(2)اميير الرتبيالة الفنيالة هامعالت سالية بيسالم

ا مالي الالذيىاليي الرتاث بمالتره حداثيالتح عناصي علي إسصلهام تؤسس اليت هت إمصداد لليؤي الفنية ح
ت الاليي تيالالديم ااالالدخالا الص ييبيالالة احلداثيالالة الالاليت علالالي تالالدريس رلالال  اايالالير والالت اليالالاعمني يسالالصدعي

رؤي حد الطالب وت صياغت احتفز العالقة الصبادلية بني )الزخارفالصمميماا الزخيهية علي تيتم اثيت
اللتنيالة االفي الاس ااممصة اانفالذس بالالدرهاا ح (اإلسالمية اافيغة اااضاهة با اراق االتنة االزخارف

ا رضالية لفالياي حيييالي االذي حيالتل مسالطد ااالخنفاضااح )الصعدد السطحي من خالل االرتفاعاا
عليت من اما تسيط االسطدمصنتع امصعددح تل  علي اطتيلة ح اما (ظالل ملياس دا نة امصدرهة قمريس
ينصج من مصغرياا تشكيليت م ل:

الدا نالة ااامصالدسح الظالل ال ييلالة الضتعيةح اتشكل االسياطاا االنتر الذي حتدثت الظل مصغرياا
اإلسالمية ااالسطد مصعددس ااسصتياا. الزخارف االظالل ااصدرهة الناعمة هتق

الة للزخالارف الفيا مصعالددس ااسالصتيااح انصي االسالطد بالني الصمالميم داخالل ينشأ الذي احليييي ي
الترقية اافيغة. اإلسالمية

.اللتنية ن للدرهاا تنتيعاا الفاتد االدا
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ة خرفيَّة والتصميمات الزُّة بني الزخارف اإلسالميَّالعالقة الرتابطيَّ

ةربية الفنيَّإلثراء تدريس التصميم لطالب التَّ متعددة األسطح كمصدر

 حسان صبحي علي أمحد حسان .م. د

البحث ملخص
إلسالالمية االصمالميماا الزخيهيالت مصعالددس ا سالطد  ممالدر       العالقة الرتابطية بني الزخارف ا

إلثياء تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية
يشكل هذا البحث امصدادا الجتاه الباحالث والت تيالديم مالدخالا إلثالياء تالدريس الصمالميماا        
الزخيهية لطالب الرتبيالة الفنيالةح حيالث يصعاليب الباحالث لرتابطيالت العالقالة بالني الزخالارف اإلسالالمية           

الصمميماا مصعددس ا سطد.ا
حيث تعد الزخارف اإلسالمية أحد العناصي اهلامت اليت تسصلهم داخل الصمالميمح االا يسالاهم بالت     

الرتاث يف تعزيز الياابط ما بني اااضي ااحلاضي اااسصيبلح احتييق اهلتية الذاتية لإلبداع ااعاصي.
سالية بيسالم الرتبيالة الفنيالة هامعالت أم       أحد مييراا اخلطالة الدرا  (2)اميير الزخيهة اإلسالمية 

ح هت إمصداد لليؤي الفنية اليت تؤسس علي إسصلهام عناصي الرتاث بمالتره حداثيالتح ا مالي الالذي     ىاليي
يسالالصدعي اليالالاعمني علالالي تالالدريس رلالال  اايالالير والالت تيالالديم ااالالدخالا الص ييبيالالة احلداثيالالة الالاليت ت الاليي 

اثيت تيتم علي العالقة الصبادلية بني )الزخارف الصمميماا الزخيهية احتفز الطالب وت صياغت رؤي حد
ح (اإلسالمية اافيغة اااضاهة با اراق االتنة االزخارف ااممصة اانفالذس بالالدرهاا اللتنيالة االفي الاس    

)الصعدد السطحي من خالل االرتفاعاا ااالخنفاضااح االذي حيالتل مسالطد ا رضالية لفالياي حيييالي      
ح اما (ظالل ملياس دا نة امصدرهة قمريس اطتيلة علي تل  االسطدمصنتع امصعددح اما تسيط عليت من 
 ينصج من مصغرياا تشكيليت م ل: 

     مصغرياا الظل االنتر الذي حتدثت االسياطاا الضتعيةح اتشكل الظالل ال ييلالة الدا نالة ااامصالدسح
 االظالل ااصدرهة الناعمة هتق الزخارف اإلسالمية ااالسطد مصعددس ااسصتياا.

 ي احليييي الذي ينشأ داخالل الصمالميم بالني االسالطد مصعالددس ااسالصتيااح انصي الة للزخالارف         الفيا
 اإلسالمية الترقية اافيغة.

 .تنتيعاا الفاتد االدا ن للدرهاا اللتنية
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 .الصنتع يف اطتال الظالل االياس علي اخللفياا االعناصي 
 راا بعض ااناطق الصمالميمية   علي الرت يزالصأ يد على البارز االغاعي اإعطاء اإلحساس بالعمقح ا

ا همية.
 ازياده احليتية. صمميمتعضد من هاربية الفكيس الصمميميةح ادعم أهتاء ال 
 .تمبد الزخارف اإلسالمية أ  ي إيياعا احيتيةح احتييق الصفاعل بني اجملمتعاا اللتنية
 .دعم الفياغاا الداخلية بالصمميم بظالل امعاجلاا تينيت التنيت املمسيت 

مالدخالا امعاجلالاا ت اليي  الال تالدريس الصمالميماا الزخيهيالة         إجيالاد ا مي الذي يسهم يف 
.لطالب الرتبية الفنية

Associative Relationship Between Islamic Patterns And Multi-Surface 
Decorative Designs As A Source To Enrichment Teaching Design For

Art Education Students

ABSTRACT

Associative relationship between islamic patterns and multi- surface decorative 
designs as a source of enrichment teaching design for art education students

This research is an extension of the researcher's direction towards providing inputs
to enrich the teaching of decorative designs for students of art education. The researcher is
exposed to the interdependence of the relationship between Islamic ornaments and multi-
surface designs.

Islamic decoration is one of the important elements inspired by the design as 
heritage contributes to strengthening the links between past, present and future, and to
achieve the self-identity of contemporary creativity. The Islamic patterns course (2) as one 
of the decisions of the study plan in the Department of Art Education of Umm al-Qura 
University is an extension of the artistic vision that is based on the inspiration elements of
the heritage in modern time design, which requires those who teach the course to provide 
modern experimental inputs that enrich decorative designs, A and motivate students to
formulate modern visions based on the associative relationship between the added and
emptied Islamic patterns by colored papers and implementing color tones and brush, the 
multiplicity of surfaces through highs and lows, which transforms the surface of the 
background to a real space that is varied and multiple and the fall of the shadows cast dark
and short and long-term on those surfaces.The results of plastic variables are:

- Shadow and light variables caused by light projections, and form dark and extended
shadows, and soft shadows over Islamic patterns and multi- surfaces.

- The real space created within the design between the multi-level surfaces, and as a result 
of Islamic patterns emptied from paper

Variety of light and dark colors-

- Variety in the lengths of the shadows cast on the backgrounds and elements.

- Emphasizing the prominent and the deep and giving a sense of depth, and focus on some 
areas design.

- Increasing the appeal of the design idea, and supporting the atmosphere of design and
increasing the vitality

- Islamic patterns become more rhythmic and vibrant with an interaction between color
groups.

- Supporting interior spaces by design in shades, processors, technical color and textures, 
which contributes to the creation of inputs and treatments that enrich the field of
teaching decorative designs for students of art education.
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Associative Relationship Between Islamic Patterns And Multi-Surface 
Decorative Designs As A Source To Enrichment Teaching Design For 

Art Education Students 

ABSTRACT 

Associative relationship between islamic patterns and multi- surface decorative 
designs as a source of enrichment teaching design for art education students 

This research is an extension of the researcher's direction towards providing inputs 
to enrich the teaching of decorative designs for students of art education. The researcher is 
exposed to the interdependence of the relationship  between Islamic ornaments and multi-
surface designs. 

Islamic decoration is one of the important elements inspired by the design as 
heritage contributes to strengthening the links between past, present and future, and to 
achieve the self-identity of contemporary creativity. The Islamic patterns course (2) as one 
of the decisions of the study plan in the Department of Art Education of Umm al-Qura 
University is an extension of the artistic vision that is based on the inspiration elements of 
the heritage in modern time design, which requires those who teach the course to provide 
modern experimental inputs that enrich decorative designs, A and motivate students to 
formulate modern visions based on the associative relationship between the added and 
emptied Islamic patterns by colored papers and implementing color tones and brush, the 
multiplicity of surfaces through highs and lows, which transforms the surface of the 
background to a real space that is varied and multiple and the fall of the shadows cast dark 
and short and long-term on those surfaces.The results of plastic variables are: 

- Shadow and light variables caused by light projections, and form dark and extended
shadows, and soft shadows over Islamic patterns and multi- surfaces.

- The real space created within the design between the multi-level surfaces, and as a result
of Islamic patterns emptied from paper

Variety of light and dark colors- 

- Variety in the lengths of the shadows cast on the backgrounds and elements.

- Emphasizing the prominent and the deep and giving a sense of depth, and focus on some
areas design.

- Increasing the appeal of the design idea, and supporting the atmosphere of design and
increasing the vitality

- Islamic patterns become more rhythmic and vibrant with an interaction between color
groups.

- Supporting interior spaces by design in shades, processors, technical color and textures,
which contributes to the creation of inputs and treatments that enrich the field of
teaching decorative designs for students of art education.
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مقدمة:

ا الجتالاه الباحالث والت الصعاليب بالدراسالة االصحليالل       يشكل هالذا البحالث امصالداد    
اتيديم مدخالا إلثالياء تالدريس الصمالميماا الزخيهيالة     ح للصمميماا مصعددس ا سطد

بالني الزخالارف اإلسالالمية     العالقة ةحيث يصعيب الباحث لرتابطيح لطالب الرتبية الفنية
.االصمميماا مصعددس ا سطد

االا داخالل الصمالميم   الاليت تسالصلهم   ةهمالزخارف اإلسالمية أحد العناصي اا ُدَعُتا
احتييالق اهلتيالة   ح يسهم بت الرتاث يف تعزيز الياابط ما بالني اااضالي ااحلاضالي اااسالصيبل    

هالفن نشاط إنساني ينب ق من اجملصمع   الزء منالت امعالن عنالت يف     ح الذاتية لإلبداع ااعاصي
اهت ما أ د عليت راعد ح داا االصياليد ااجلغياهيا االعياعديةعالقت تيابطيت مع النظم االعا

ظاهيه اهصماعيالت انصالان نسال      الفن"أن  (Dur heim علم االهصماع الفيلستف )دار ايم
االصأثي بالدين مبا يشملت من عياعد تؤثي بشكل هاعالل يف  ح خاضع لظياف الزمان اااكان

 .رل  الفن
ايأتي ح بني  متعت من الصياليد لبلدان خمصلفةاظهي الفن اإلسالمي  نصان لصالحم 

ح الفن اإلسالمي ليدلل علي رل  ا سلتب الفين من خالل اانظتر اإلسالالمي لش الياء  
الفكالي   ةاالكتن مصأثي يف رل  بياح اإلسالم اتعاليمت الدينية. هالالفن اإلسالالمي لمالل   

اليت تيهع الي مبدأ الصتحيالد  ا ةثابص ةاال ياهة اإلسالمية اليت تسصند  صتل عياعدية اديني
هلل سبحانت اتعالي.

حفل الفن اإلسالمي بسماا امميزاا خاصت ااختار تينياا خاصة تفيد بها عن   
لصصعدد النمارن ح عن متاريث ا مم ا خيى اأطياحاتها الفنية اخمصلًفح عمتره ااصالحية

انطيالة اامصالدس مالن    احيظالى باهصمالام  البري خاصالة يف ا    ح اا  كال االزخارف االصينياا
إسبانيا إىل اهلند االيت تسصعيب ثياهالاا إسالالمية مصعددس.ليسالطي الفنالان ااساللم أ ديالة       

اطاليح تمالتراا   ح خاصت انطلق هيها خيالت إىل الالنهاعية االصكيار االص ديد االصشالاب  
ة هنية  يدس الترس عن العامل اانظتر لصنز قدراا الفنالان ااساللم والت حتييالق قاليم  اليال      

ااوالاز الفنالانح الص ييد اااتسالييية:متيز الفن االسالمي خبماعص عده منهالذاة؛مضاه
تنالاالارلح دراك اجلتهيإلي رل لينحت عن لا اس الطبيعة اغايصتإااسلم خالل من

مبصكاليإعناصيها اتفكيكها إىل عناصي أالية ا تي يبها من هديد يف صياغة عالناسعاده
متقفت منها هلسفي احصفت بت الفنتن اإلسالمية ام لةل  ييمارح عن الية امضمتن
طابعها اخلاص.

بالزخارف اإلسالمية اطالتر أااطهالا مصخالذ ا مالن أساللتبهاسصعاب رل الفنان
ا لصحييق رل . ايصميز الفنمدخًل(الكصابيةاح النباتيةح اهلندسية)بأ كاهلا ااصنتعةالزخيهة

سالما عالقالاااالسالمي ب ياء سطتح خالالل مالن الصنظاليم نابضالة دقييالة بزخالارف تت
 الص اار االصماس االرتا ب االشفاهية االصداخل.سعديدةتشكيلي

ح رضيااا ح ا عمدسح اليبابح هكست تل الزخارف العديد من أسطد اجلدران
ح اا عمالدس ا العيالتد ااايينمالااح علي اابالانيح ا دااا يف الفن االعمارس اإلسالمية

ح ااشالغتالا اخلشالبية اااعدنيالةاح الزهالان االالتناح اجللالتدح االفخالارح تاهذ اا يبةاالن
ح احل الياح اجلالبساح النساليجاح ا ساللحةاح صفحاا الكصب اأغلفصهااح ااخطتطااا
ا بتاب ازخيهة السيتف.ح اليخاما ادخلت يف صناعة

يصطيق ااممم ادارسي الفن ايالت اإاالالي الرتاث اتينياتت ليس هيالط  غإاحينما
يعزز اهلتية الذاتية ايتا ب احلداثة علي وت مغايي تنظيم اتيتيب عناصيه اد ها إلعادس

ااعاصيس.
يف أحد مييراا اخلطة الدراسية(204252-2)(2)اميير الزخيهة اإلسالمية

لليؤاهتىاليابع بيسم الرتبية الفنية هامعت أم الييىااسصت تؤسالسىمصداد الفنية الاليت
ا ميح تيبط دارس الفن مباضيت اتعزز هتيصتةحداثيسسصلهام عناصي الرتاث بمتراليع

تدريس رل اايير وت علي يسصدعي الياعمني ت الييإالذي جيالاد مالدخالا امعاجلالاا
عليةحداثيىاجملال احتفز طالبهم وت صياغت رؤ مزااهالة الزخالارف اإلسالالمية)تيتم
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ااوالاز الفنالان   ح الص ييد اااتسالييية  :متيز الفن االسالمي خبماعص عده منها لذا ة؛مضاه
من خالل تنالاال   ارل ح دراك اجلتهيإلي رل  لينحت عن لا اس الطبيعة اغايصت إااسلم 

عالنا   سعاده تي يبها من هديد يف صياغة مبصكالي إعناصيها اتفكيكها إىل عناصي أالية ا
 الية امضمتن هلسفي احصفت بت الفنتن اإلسالمية ام ل  ةل   ييمارح عن متقفت منها
  طابعها اخلاص.

ا مالن أساللتب   هاسصعاب رل  الفنان بالزخارف اإلسالمية اطالتر أااطهالا مصخالذ    
ا لصحييق رل . ايصميز الفن مدخًل (الكصابيةاح النباتيةح اهلندسية)بأ كاهلا ااصنتعة  الزخيهة

تت بزخالارف نابضالة دقييالة الصنظاليم مالن خالالل عالقالاا        االسالمي ب ياء سطتح  سالما 
 الص اار االصماس االرتا ب االشفاهية االصداخل. سعديد ةتشكيلي

ح رضيااا ح ا عمدسح اليبابح هكست تل  الزخارف العديد من أسطد اجلدران
ح اا عمالدس ا العيالتد ااايينمالاا   ح علي اابالاني ح ا دااا يف الفن االعمارس اإلسالمية

ح ااشالغتالا اخلشالبية اااعدنيالة   اح الزهالان االالتن  اح اجللالتد ح االفخالار ح تاهذ اا يبةاالن
ح احل الي اح اجلالبس اح النساليج اح ا ساللحة اح صفحاا الكصب اأغلفصهااح ااخطتطااا
ادخلت يف صناعة ا بتاب ازخيهة السيتف.ح اليخاما

ايالت اإاالا   لي الرتاث اتينياتت ليس هيالط  غ إاحينما يصطيق ااممم ادارسي الفن 
إلعادس تنظيم اتيتيب عناصيه اد ها علي وت مغايي يعزز اهلتية الذاتية ايتا ب احلداثة 

ااعاصيس.
يف   أحد مييراا اخلطة الدراسية (204252-2) (2)اميير الزخيهة اإلسالمية 

الفنية الاليت تؤسالس    ىمصداد لليؤاهت  ىاليابع بيسم الرتبية الفنية هامعت أم اليي ىااسصت
ا مي ح تيبط دارس الفن مباضيت اتعزز هتيصت ةحداثي سسصلهام عناصي الرتاث بمترالي ع

جيالاد مالدخالا امعاجلالاا ت اليي     إالذي يسصدعي الياعمني علي تدريس رل  اايير وت 
مزااهالة الزخالارف اإلسالالمية    )تيتم علي  ةحداثي ىاجملال احتفز طالبهم وت صياغت رؤ
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 سسالصخدام ا اراق االتنالة مالع الصينيالاا الصيليديالة اهي الا      اح ااصنتعة ا ااصباينة يف احل م
 .(مع الصأ يد علي االرتفاعاا ااالخنفاضاا صمميماتعديد مسصتياا الح الصلتين

إجيالاد احللالتل    ةالاالال ح البحالث  سا مي الذي دهع الباحث الالي الالصفكري يف هكالي   
مصعالالددس  اااالالدخالا الالاليت ت الاليي تالالدريس الزخالالارف اإلسالالالمية مالالن خالالالل مسالالصتياا

االعالقاا الرتابطية بينهما.

مشكلة البحث:  

اأثنالاء تالدريس   ح من خالل اامارسة العمليالة االص الارب الصطبيييالة مالع الطالالب     
بيسالم الرتبيالة    اليابالع  ى( يف ااسصت204252-2) (2)الباحث ايير الزخيهة اإلسالمية 

عاليف علالى الالنظم    ميدمة نظييالة للص )االذي يصضمن يف تتصيفت ح الفنية هامعت أم الييي
دراسة الييم اجلمالية للزخيهة اإلسالمية مالن خالالل   ح البناعية ااصعددس للزخيهة اإلسالمية

دراسة ا ساليب الصطبييية ااصنتعة للزخيهالة اإلسالالمية علالى    ح معاجلاا تشكيلية مصنتعة
ا الالذل  الصالالدريب علالالى نظالالم الرت يالالب مصعالالددس ا سالالطد للزخالالارف ح خامالالاا خمصلفالالة

الصأ يالد علالى   ح حمتل على تأثرياا ضتعية التنية من خالل البارز االغاعياإلسالمية لل
اافاهيم ااعاصيس لصتظيف الزخارف اإلسالمية لمالياغة تمالميماا زخيهيالت باسالصخدام     

لتان السالصحداث تالأثرياا  اليالة هديالدس اتتظيالف أبعالاد       الترق االكيتتن االتن اا 
.(الضتء االلتن يف الصمميم الزخييف

ت أن هنالالاك مشالالكلة تصعلالالق بمالالياغت الزخالالارف اإلسالالالمية مالالن خالالالل مت مالحظالال
غالري مرتابطالة يف    ةا مفككال اتيديم عناصي الزخيهالة اإلسالالمية أحيان ال   ح ةمسصتياا مصنتع

تيالديم مالدخالا مسالصحدثت ت اليي  الال       ةلي هانالب لاالال  إهذا ح قتالب هامده معصادس
الصمميماا الزخيهية مصعددس ااسصتياا.

جتيبت عمليت تيتم علي تدريب الطالب علي ا عمال مصعالددس   قام الباحث بإهياء
لزخارف اإلسالمية ااصنتعة داخل الصمالميم التاحالد مالن خالالل     اااجلمع بني ح ا سطد

اتنتيالع طاليق تطبيالق ااخططالاا     ح االسصعانة باخلاماا ااصنتعة مع اساعط ا داء الصينيالة 

هكي يؤ د تالدريسح ةالعناصي اامالاغةالعمل اهيئساللتنية مبا ي اليي اهالت ا مالي الالذي
تمميمىايمدر رؤح لطالب الرتبية الفنيةالصمميم الزخييف حيثح سمبصكييةاصياغاا

الطالب.ىاحملفز االداهع للصفكري االبصكاري لدااسصتياا ااصنتعةتشكل
ا يف البحث مشكلة تصلخص الصالية:ا سئلة

خالل مسصتياا مصنتعثياء المياغاا الصمميمية للزخارف اإىما مد ةإلسالمية من
تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية؟ يف ال

إىل أي مدى ميكن اإلهادس من الدمج بني الزخارف اإلسالمية ااصنتعة داخل الصمميم
التاحد

تدريس الصمميم للطالب؟ ا سطد إلثياء يف الصمميماا الزخيهية مصعددس

فرض البحث:

قة الرتابطية بني الزخارف اإلسالمية االصمميماا الزخيهيالةيفرتب البحث أن العال
تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية. ت يي ا سطد مصعددس

أهدف البحث:
تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية من خالل العالقة الرتابطية بني الزخارف إثياء

اإلسالمية االصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد.
خن خالل صياغتنمية الزخارف اإلسالمية ااصنتعة اد هالا داخاللةاا الطالب من

خالل مسصتياا مصعددس. الصمميم من
.تنمية خناا الطالب حتل الصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد
لي حلتل مبصكيه يف الصمميماا الزخيهية مصعددس ااسصتياا.إالتصتل

أهمية البحث:
تغي ري الشكل الصيليدي اااصعالارف عليالت يف الصمالميماايسهم هذا البحث يف لاالة

الزخيهية.
.علي أهميت الزخارف اإلسالمية  عناصي داخل الصمميم إلياء الضتء
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اهالت ا مالي الالذي ي اليي تالدريس      ح ةالعناصي اامالاغ  ةالعمل اهيئ ساللتنية مبا يؤ د هكي
حيث ح سمبصكي يةاصياغاا تمميم ىايمدر رؤح لطالب الرتبية الفنية الصمميم الزخييف

الطالب.  ىاحملفز االداهع للصفكري االبصكاري لد ااسصتياا ااصنتعة تشكل
 سئلة الصالية: ا تصلخص مشكلة البحث يف ا 

 ةإلسالمية من خالل مسصتياا مصنتعثياء المياغاا الصمميمية للزخارف اإ ىما مد 
 يف  ال تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية؟

  إىل أي مدى ميكن اإلهادس من الدمج بني الزخارف اإلسالمية ااصنتعة داخل الصمميم
 التاحد 

يف الصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد إلثياء تدريس الصمميم للطالب؟

فرض البحث:

 قة الرتابطية بني الزخارف اإلسالمية االصمميماا الزخيهيالة  يفرتب البحث أن العال
مصعددس ا سطد ت يي تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية.

أهدف البحث:
  إثياء تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية من خالل العالقة الرتابطية بني الزخارف

 اإلسالمية االصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد.
 الزخارف اإلسالمية ااصنتعة اد هالا داخالل    ةاا الطالب من خالل صياغتنمية خن

الصمميم من خالل مسصتياا مصعددس.
 .تنمية خناا الطالب حتل الصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد 
  لي حلتل مبصكيه يف الصمميماا الزخيهية مصعددس ااسصتياا.إالتصتل

أهمية البحث:
 ري الشكل الصيليدي اااصعالارف عليالت يف الصمالميماا    يسهم هذا البحث يف لاالة تغي

 الزخيهية.
  .إلياء الضتء علي أهميت الزخارف اإلسالمية  عناصي داخل الصمميم
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 .الصعييف بأهمية صياغت الزخارف اإلسالمية ااصنتعة داخل الصمميم التاحد 
 خيهيالة  بيان تأثري ادار المياغاا الصمميمية للزخارف اإلسالمية يف الصمميماا الز

 مصعددس ا سطد إلثياء تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية.
  اسصحداث صياغاا تمميميت هديدس تعصمد علي تتظيف الزخارف اإلسالمية داخل

الصمميم من خالل مسصتياا مصعددس.

حدود البحث:
 اليابع بيسم الرتبية الفنية  ىييصمي تنفيذ جتيبة البحث الصطبييية على طالب ااسصت– 

 م.2017 - 2016للعام الدراسي  ىهامعة أم اليي –لية الرتبية  
   تيصمي الص يبة الصطبييية للبحث علي اسصخدام الزخارف اإلسالمية داخل الصمالميم

من خالل مسصتياا مصعددس.

مصطلحات البحث:  

العالقة الرتابطية:
ندسالية  بني عناصي امفيداا الصمميم العضالتية ااهل  دراك العالقاا ااصبادلةإ :هي

 ةالصينيالاا االمسالي  م التاحد اعالقالت رلال  خبلفياتهالا ا   عن بعضها البعض داخل الصممي
مفاليداا اعناصالي الصمالميم    )العالقالاا الاليت تصكالتن بالني      ا:اييمد بها أيض ال ح االلتنية

الزخالارف اإلسالالمية اانفالذس    )بالني  ا(ح اا سالطد مصعالددس ااسالصتياا   ح ابعضها البعض
االالذي حيالتل مسالطد    ح االصعالدد السالطحي  ح ااافيغة البارزسبالفي اس ابا اراق االتنة 

اما تسيط عليت من ظالل مليالاس دا نالة امصدرهالة    ح ا رضية لفياي حيييي مصنتع امصعدد
ا التحدس الكلية يف تمالميماا تنحالت   االيت تنسج مع  (قمريس اطتيلة علي تل  االسطد

عن الساعد.

اإلسالمية: الزخيهة
ن ااحالد’آهَن الزخيهة العيبي مفهتم زخييف جيمالع يفَنأيذ ي" راهيت هارادي "

يؤسسان عناصيأاح بني الص ييد االتزن ن معنى الطبيعة ااتسييي امعنى اهلندسة العيلي
رل الفن".

االسالمي هصأمل الفنان ااساللم انظاليح اتنب ق الزخيهة اإلسالمية من تعاليم الدين
تيليدهاح يف الطبيعة بإبداعت عن بديلاح اابصعد ح ليسالتم ا  الخاصةقدم مداخل هديدس

ااسصعابح ساد هيت مبدأ الص ييداهندسيًّاه اءا الصتريياا عمًلح لا اس الطبيعةساهكي
ا  كال بصطتييهم  ااط الزخارف اهلندسية اإلسالمية مصعددس اغلالبح عن الصشخيص

متعاا اسصخدام اإلسالمي تكيار اايبعاا االالدااعيعلى الصماميم اهلندسية يف الفن
ا رابيس . تصداخل اتصشاب  فن اليت ميكن أن

اإلسالمي على الفن الزخييف مؤرخت الفن ا اربيتن ح «أرابيس»سمااقد أطلق
على نتع الزخارف اإلسالمية راا الفياعح أي الصتريقح «Arabesque»بالفينسية خاصة

بعد جتييدها منح اا احليتانية اهلندسيةاالكصاباا االصحتييح النباتية االصتريياا الزهيية
ارتباطها الطبيعي.

متيزه عن غريه ينطلق هيت خيالال الفنالانح الفن الزخيهة اإلسالمية خماعص حيث
ليشالكالح هالابصكي اال الكال اهلندسالية االصتريالقح ااسلم إىل الالنهاية االصكاليار االص الدد

بناء هذا الفن ا ساسية يف يسالية يف زخيهالة ااسالاهد االيبالاباالعناصالي اليعح اايتماا
االيمتر.

بأنهالا قالد صالممت ييصشلت" نظي "  يث اأصبحت الزخارف االسالميت من اههت
ا  ما أ ار "اهي أيضح اليس هيط الزخيهة الظاهييةح لصتضيد احلياعق الضمنية للمشاهد

مب ابت الص ييد لعناص":هنيي هتسيتن ي الطبيعالةالصشكيالا اهلندسية للزخارف اإلسالمية
ثتبها الظاهي علالى اليسح ا شف مضمتنها الدهنيح من حيث تالدلل تلال الصشالكيالا

على اجلانب اليياضي ااحلساباا الدقيية هي نتع مالن الطاليح الفاليناح الصفكري ااؤسس
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الزخيهة اإلسالمية:
ن ااحالد  ’آهَن الزخيهة العيبي مفهتم زخييف جيمالع يف   َنأيذ ي" راهيت هارادي " 

ن معنى الطبيعة ااتسييي امعنى اهلندسة العيلي يؤسسان عناصي أاح بني الص ييد االتزن
رل  الفن".

هصأمل الفنان ااساللم انظالي   ح اتنب ق الزخيهة اإلسالمية من تعاليم الدين االسالمي
ح ليسالتم ا  الخاص   ةقدم مداخل هديدس بديلاح اابصعد بإبداعت عن تيليدهاح يف الطبيعة

ااسصعاب ح ساد هيت مبدأ الص ييد اهندسيًّ اه اءا الصتريياا عمًلح لا اس الطبيعة ساهكي
اغلالب  ح عن الصشخيص بصطتييهم  ااط الزخارف اهلندسية اإلسالمية مصعددس ا  كال

اايبعاا االالدااعي  على الصماميم اهلندسية يف الفن اإلسالمي تكيار اسصخدام  متعاا 
اليت ميكن أن تصداخل اتصشاب   فن ا رابيس .

ح «أرابيس »سم ااقد أطلق مؤرخت الفن ا اربيتن على الفن الزخييف اإلسالمي 
خاصة على نتع الزخارف اإلسالمية راا الفياع ح أي الصتريقح «Arabesque»بالفينسية 

بعد جتييدها من ح اا احليتانية اهلندسيةاالكصاباا االصحتييح النباتية االصتريياا الزهيية
ارتباطها الطبيعي. 

حيث ينطلق هيت خيالال الفنالان   ح الفن الزخيهة اإلسالمية خماعص متيزه عن غريه
ليشالكال  ح هالابصكي اال الكال اهلندسالية االصتريالق    ح ااسلم إىل الالنهاية االصكاليار االص الدد  

يسالية يف زخيهالة ااسالاهد االيبالاب     االعناصالي اليع ح اايتماا ا ساسية يف بناء هذا الفن
االيمتر.

اأصبحت الزخارف االسالميت من اههت نظي "  يث  ييصشلت" بأنهالا قالد صالممت    
ا  ما أ ار " اهي أيض ح اليس هيط الزخيهة الظاهييةح لصتضيد احلياعق الضمنية للمشاهد

ي الطبيعالة  الصشكيالا اهلندسية للزخارف اإلسالمية مب ابت الص ييد لعناص ":هنيي هتسيتن
حيث تالدلل تلال  الصشالكيالا علالى  اليس      ح ا شف مضمتنها الدهنيح من ثتبها الظاهي

هي نتع مالن الطاليح الفالين    اح الصفكري ااؤسس على اجلانب اليياضي ااحلساباا الدقيية
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لصصالألف تكتينالاا   ح مالن اخلطالتط   ةاإطار جتييدي عن  لح  هكار هلسفية امعاٍن راحية
.ة صمعمصفيقة اح تصكاثي اتصزايد

: عناصي الزخيهة اإلسالمية:أااًل
-3 الزخيهة النباتية-2 الزخيهة اهلندسية-1تصضمن عناصي الزخيهة اإلسالمية: )

.(الزخيهة الكصابية
الزخيهة اهلندسية: -1

ا من عناصي الزخيهة اإلسالالمية الاليت أبالدعها    همًّما مت ل الزخارف اهلندسية عنمي 
عيهها الناقد الفينسي هناليي   -ندسية للزخارف اإلسالمية هالصشكيالا اهلح الفنان ااسلم

 ةاتي ال ح )جتييالد للطبيعالة مالن خالالل ههالم عميالق ااعٍ       :( بأنهاH. Faucillonهتسيتن )
اجتييد للحياس مالن اليشاليس اخلارهيالة االغطالاء اخلالارهي      ح  هكار هلسفية امعاٍن راحية

. ( الذي يلخص عناصيهااالصفسريح منطيت مضمتنها الداخلي إىللالنصيال ح اهلامشي
 ىقدمت الفنان ااسلم مؤسس علال  اهكييًّ اهاعصنا تل  الصشكيالا الزخيهية طيح 

ح (ةالنسب االيتانني اليياضية الدقيية لصصألف تكتينالاا تنمالت اتصكالاثي )مصفاليدس ا صمعال     
الالداعيس(  ح اا لالث ح اااسالصطيل ح ا علي ا  كال اهلندسية ا ساسية م ل )اايبالع زرتكاا
ليت م لت ا ساس يف تكتين الزخيهة اإلسالمية. اقالد اسالصطاع الفنالان ااساللم تتليالد      اا

م الل اا لالث ااايبالع اااخمالس االشالكل      ح أ كال هندسية مصنِتعالة مالن خالالل الالداعيس    
لالي عالدد مالن ا  الكال ا خاليى مالن تالداخل هالذه         إضاهت إح السداسي االشكل اا من

ا  كال مع بعضها البعض.
زخارف اهلندسية اليت امصازا بها الفنالتن اإلسالالمية: ا  الكال    امن أبيز أنتاع ال

االالاليت تكالالتن ا طبالالاق الن ميالالة الالاليت اظفالالت يف زخالالارف   الن ميالالة مصعالالددس ا ضالالالع
ايف ااخطتطالاا اصالفحاا الكصالب.    ح اتالزيني ا ساليف  ح ااشغتالا اخلشبية اااعدنية

ي هالتق أسالطد هالدران    لي عدد من الزخارف الاليت مت تنفيالذها بالبالارز االغالاع    إباإلضاهة 

تغريح ااساهد ااانازل االيمتر احتل النتاهذ اعلى ا عمدس لصحيق احلي ة الناجتة عن
تتقيصاا مصنتعة. الظالل اليت تلييها االسياطاا الضتعية يف

ااسطحة: االشبكياا اهلندسية الزخيهة
عليهةهمالشبكياا اهلندسية أحد أدااا اليياس اادَُّعُت ا الفنان ااساللماليت اعصمد

احملاار اليأسية خالل بشالكلح احملاار اااعلةح هييةاحملاار ا ح من احملاار العضتية االداعيية
تمميماتت بناء ح ا الغل الفالياي الصمالميميح اأساس لبناء الزخارف اهلندساليةساعده يف

امن أنتاع تل الشبكياا:
مصساايةهييةااؤسسة عن تكيار اخلطتط ا ()الشبكية اايبعة خالل مساهاا ح من

خاللح اتعامد اخلطتط اليأسية معها يف زاايا قاعمة تيسيم ليط الداعيس إلي أربالعأا من
مصسااية تتصل هذه النياط لينصج اايبعح نياط مصعامدين للداعيس هينيسالماعن طييقح ثم

ينصج اايبع.أليطها إلي أربعة مصسااية اتتصيل هذه النياط هزاء
قالدرها)الشبكي بصكاليار اخلطالتط ااصتازيالة امبيالل نظامها الشبكي ة اا ل ة(:يصحيق

مصسالاايةح (60°) تيسيم ليط الداعيس إلي ثالث نيالاط تتصاليل هالذهح أا عن طييق ثالم
النياط لينصج اا لث ااصسااي ا ضالع االزاايا.

مصسااية تيسيم ليط الداعيس إلي ست نياط تنشأ عند ثالمح ا)الشبكية السداسية(:
أا عن طييق رسمح تتصيل هذه النياط هينشأ الشكل السداسي اانصظم ا ضالع االزاايا

ميدار الزاايا بينها)ةثالث تيسم ليط الالداعيس إىل سالصة°60أقطار مصياطعة (حهذه ا قطار
بصكاليار الشالكل السداسالي أقسام هينصج الشكل السداسي اانالصظم ا ضالالع االزاايالاح ا

السداسية.تصحيق هذه الشبكية
النباتية-2 رابيس)الزخارف :(ا

بالصتريق أا ا رابيس عددح تعيف اسصعيب الفنان ااسلم من الزخالارفاحيث
نظيتت اتأملت يف تل  الطبيعالة اعناصاليهاح النباتية اليت اسصلهمها من الطبيعة خالل ح همن
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لصحيق احلي ة الناجتة عن تغري ح ااساهد ااانازل االيمتر احتل النتاهذ اعلى ا عمدس
 الظالل اليت تلييها االسياطاا الضتعية يف تتقيصاا مصنتعة. 

 الزخيهة اهلندسية االشبكياا ااسطحة:
ا الفنان ااساللم  اليت اعصمد عليه ةهمالشبكياا اهلندسية أحد أدااا اليياس اا دَُّعُت

احملاار العضتية االداعيية بشالكل  ح احملاار اااعلةح هييةاحملاار ا ح من خالل احملاار اليأسية
ح ا الغل الفالياي الصمالميمي   ح اأساس لبناء الزخارف اهلندسالية  ساعده يف بناء تمميماتت

امن أنتاع تل  الشبكياا:
ح من خالل مساهاا مصساايةهيية ااؤسسة عن تكيار اخلطتط ا  ()الشبكية اايبعة

تيسيم ليط الداعيس إلي أربالع   أا من خاللح اتعامد اخلطتط اليأسية معها يف زاايا قاعمة
مصعامدين للداعيس هينيسالم   اعن طييقح ثم تتصل هذه النياط لينصج اايبعح نياط مصسااية

هزاء مصسااية اتتصيل هذه النياط ينصج اايبع.أليطها إلي أربعة 
ة اا ل ة(:يصحيق نظامها الشبكي بصكاليار اخلطالتط ااصتازيالة امبيالل قالدره      ا)الشبكي

ثالم تتصاليل هالذه    ح أا عن طييق تيسيم ليط الداعيس إلي ثالث نيالاط مصسالااية  ح (60°)
النياط لينصج اا لث ااصسااي ا ضالع االزاايا.

ثالمح ا)الشبكية السداسية(: تنشأ عند تيسيم ليط الداعيس إلي ست نياط مصسااية
أا عن طييق رسم ح تتصيل هذه النياط هينشأ الشكل السداسي اانصظم ا ضالع االزاايا

(حهذه ا قطار تيسم ليط الالداعيس إىل سالصة   °60أقطار مصياطعة ميدار الزاايا بينها) ةثالث
أقسام هينصج الشكل السداسي اانالصظم ا ضالالع االزاايالاح ا بصكاليار الشالكل السداسالي       

السداسية. تصحيق هذه الشبكية
:(ا رابيس )الزخارف النباتية  -2

من الزخالارف   احيث اسصعيب الفنان ااسلم عدد ح تعيف بالصتريق أا ا رابيس 
ح همن خالل نظيتت اتأملت يف تل  الطبيعالة اعناصاليها  ح النباتية اليت اسصلهمها من الطبيعة
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الصتريالق للعناصالي   هكان الص ييالد االصحالتيي ا  ح طيحت قيحيت الفنان صياغاا ال حتا يها
بعالد   (عنالاب ا اح النخيالل ح ا  ال ار ح الزهالتر ح ا غمالان ح  الا اراق )النباتية ااخصلفة 

لسالتبة تصتاهالق مالع     ةدقييال  ةاهق هندسال  س يد سحتتييها اتسطيحها اتلخيمها يف صتر
لصكتين زخالارف متصالاز بالالصنتع اتؤسالس      (االتظيفةح اااساحةح )الفكيس العامة للصمميم

االرتا ب االشفاهية االصداخل من  عالقاا الصشكيلية  الص اار االصماسعلي عدد من ال
خالل مسحة هندسية تدل علي سيادس مبدأ الص ييدية يف الفنتن االسالمية.

ح ايصم ل ا رابيس  يف  متعالة مالن ا اراق ااصمتهالة أا اانبسالطة أا ااسالصدييس     
صصحتل من رسم لا ي للطبيعة لح ااماغة يف  ل االجتاهاا من خالل التحدس مع الصنتع

هالصسطيد االبعد عالن لا الاس الطبيعالة مالن اخلمالاعص      ح إىل  كل قييب مالالن اهلنالالدسي
البارزس لفن الزخيهة اإلسالمية. 

ح  كال النباتيالة را بعدين اظف هيها اخلط اا  سرابيس  ليس  يد اارن  يداا 
تتظيف تل  الزخارف علي العديد نت بناء  الي اتسق مع الفلسفة اإلسالمية.ا اع إبل 

اعلي ح اتزيني اجلدران االيباب اااآرنح من االسطد اعلي ا دااا اصفحاا الكصب
الصحف اا دااا ااصنتعة واسية ازهاهية اخزهية.

الزخارف الكصابية: -3
ثالم تطالتر   ح ابصكي اخلط العيبي بداية اند الالنص الييآنالي اجلالالل الالذي يليالق بالت      

تتضالع الكصابالة    ةاهندسالي  ةامع زخيهيالاا نباتيال  ح امنفيد  سبطيق مبصكي اسصخدامت اصيغ
االزهالتر االسالييان النباتيالة    ح هتق أرضية هندسية مزينة بصتريياا تصشاب  هيهالا ا اراق 

ح اساعد يف رل  ليتنة احلاليف اسالهتلة تشالكيلت   ح لصمديي تشكيالا اتنتيعاا حياهية
ليت متحتر حتهلا الفن اإلسالمي.ليمبد اخلط العيبي أحد أهم العناصي اليعيسة ا

ااعصمالد  الل منهالا علالى قتانينالت ابناعيصالت اقتاعالده        ح هصنتعت طيز اخلط العيبالي 
ااخلالط الكالتيف   ح االذي تنتع ما بني اخلط الكتيف البساليط  (م ل )اخلط الكتيفح المارمة

ممصالدس   ةااترق االذي ينب ق من أطالياف حياهالت سالييان نباتيالة دقييالة راا أاراق ملصتيال      

نهاياا حياهت الزهتر اا غمالانح ةتين ميااح خنيليلصك تنمت يف االكتيف اازهي االذي
مرتابالط يعالادل صاليامةلصكتين احداا زخيهي حياف الكلمة يف  الل البنالاءةتصسق مع

ح الكتيف را النظام ااعمارياح ااخلط الكتيف ااضفيح اهلندسي يف احلياف اخيفف حدتها
.ةهندسيااخلط الكتيف ااماي داخل أطي

:لث ال منت م ل:ال لث اجلليأمي ل الصطتر للخط النسخيح الت أنتاعخط خي ا صيت
اال لث الرت يب اال لث الرت يب ااصيابل .

:ااغيبي بالالد ااغاليب امالن هنالا هالاءااخلط بلدان مشال أهيييياح خاصت انصشي يف
حياهت بشكل  بري. تسميصتح امن خماعمت اسصدارس

أا اإلهازس حيراالصتقيع:خط متع من خطي النسخ اال لثح صغري احل م اهت
ااكاتباا السلطانية االمكتك. حياف بت

:الديتاني بالطتاعيةاخلط بذل االسم السصخدامت يف  صابة الداااينح اخيصص مسي
على سطي ااحدح االصتاء حياهت اتيا يبها. ااحليتيةح ا صابصت

:الالديتاني اجللالي باحلاخلط تالزينةعيابيالي الاا اإليصمالايز االنيالاط الزخيهيالة الاليت
بني احلياف اليتسية داخل الصكتيناا. الفياغاا

:النسخ يضمن اليياءس المحيحة.خط من خماعمت: اضتح احلياف مبا
:اليقعة يتميًّخط يسصخدم يكصبتنسب الصسمية لليقاعح أي هلد الغزالح اهت خط اح

سهل بعض حةبطييية علي م ل العنيح الغالني يف اسالطاسييعةح يغلب ياهت الطمس
متاضع الكلمة. الكالمح االفاء االياف االتاا يف  ل

:الفارسي يكصب يفاخلط من خماعمت احلياف الدقيية ااامصدس البعيدس عن الصعييدح
بذل  عن  ل طيز اخلطتط السابية. يع االجتاهاا داخل ااساحة الصمميمية منفيد ا

:الطغياء )الصتقيع(ح ابني خطي ال لث )ااجيمعخط ايعصن خصم اللديتاني(ح ااإلهازس
تتقيعالت أا خصمالتح اتيسالم يفاأساسيًّ اسالم الساللطانح أا للسالطني االتالسح احتمل

أعلى اليياراا.
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االكتيف اازهي االذي تنمت يف نهاياا حياهت الزهتر اا غمالان  ح ةتين ميااح خنيليلصك
البنالاء   ةتصسق مع حياف الكلمة يف  الل مرتابالط يعالادل صاليام     ةلصكتين احداا زخيهي

ح الكتيف را النظام ااعمارياح ااخلط الكتيف ااضفيح اهلندسي يف احلياف اخيفف حدتها
 .ةهندسي ااخلط الكتيف ااماي داخل أطي

 :خي ا صيت منت م ل:ال لث اجللي أمي ل الصطتر للخط النسخيح الت أنتاع  خط ال لث
 اال لث الرت يب اال لث الرت يب ااصيابل .

 :انصشي يف بلدان مشال أهيييياح خاصت بالالد ااغاليب امالن هنالا هالاءا       اخلط ااغيبي
 تسميصتح امن خماعمت اسصدارس حياهت بشكل  بري.

  اهت  متع من خطي النسخ اال لثح صغري احل م حيرا  الصتقيع:خط اإلهازس أا
 بت حياف ااكاتباا السلطانية االمكتك.

 :مسي بذل  االسم السصخدامت يف  صابة الداااينح اخيصص بالطتاعية  اخلط الديتاني
 ااحليتيةح ا صابصت على سطي ااحدح االصتاء حياهت اتيا يبها.

   :االنيالاط الزخيهيالة الاليت تالزين      ةعيابيال ي الاا اإل يصمالايز باحل  اخلط اجللالي الالديتاني
الفياغاا بني احلياف اليتسية داخل الصكتيناا.

 :من خماعمت: اضتح احلياف مبا يضمن اليياءس المحيحة.  خط النسخ 
 :اح يكصب تنسب الصسمية لليقاعح أي هلد الغزالح اهت خط يسصخدم يتميًّ خط اليقعة

ياهت الطمس م ل العنيح الغالني يف اسالط   اسييعةح يغلب علي بعض ح ةبطييية سهل
الكالمح االفاء االياف االتاا يف  ل متاضع الكلمة. 

 :من خماعمت احلياف الدقيية ااامصدس البعيدس عن الصعييدح يكصب يف  اخلط الفارسي
ا بذل  عن  ل طيز اخلطتط السابية. يع االجتاهاا داخل ااساحة الصمميمية منفيد 

 :ايعصن خصم ال لديتاني(ح ااإلهازس )الصتقيع(ح ابني خطي ال لث )ااجيمع  خط الطغياء 
للسالطني االتالسح احتمل اسالم الساللطانح أا تتقيعالت أا خصمالتح اتيسالم يف       اأساسيًّ

أعلى اليياراا.
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مساا الزخارف االسالمية
 غل الفياي: -

ا الغل هياغهالا بنيالاط    ح لالي صالياغت عناصاليه هالتق ا سالطد     إعمد الفنان ااسلم 
مصملة لصشغل العناصي ازخارهها اليت تصسق معها ااساحة  لها. ةاعالماا ازخيه

الزخارف ااسطحة:  -
اعدم الرت يالز  ح اانميف عن الص سيمح ةاسصعاب الفنان ااسلم بزخارف مسطح

ارلال  لمالا    ح ظهار البعد ال الث  بعض احالداا ازخالارف الفنالتن ا خاليى    إعلي 
ااالعصمالاد علالى الصلالتين    ح ا العمالق التهالداني  أمفاهيم أخيي م الل البعالد    الرت يز علي

امل يكن الصالذهيب مبالاء الالذهب الكنالت بالالييق      ح االصذهيب لصخفيض حدس هذا الصسطيد
ا دفء ابالياده  أح ااعدني حيث اسالصخدمت ا  اساليد اخلطهالا لصعطالي بييالق الالذهب      

 الفضة.
الص ييد االصحتيي لعناصي الطبيعة:  -

بالل هالاءا   ح الفنان ااسلم علي لا اه الطبيعة االمدق يف مت يلها  ماهي زمل ييتك
صياغاتت لصحصفي بالص ييد االصحتيي لصل  العناصي من خالل تعاليم دينت امفهتمالت عالن   

لي حتييي الفن من قيالتد  إهالفن اإلسالمي عمد (ح الطبيعة )أي البحث عن طبيعة ا  ياء
 سبت اسصيالليصت أي ما اراعها اتمديي هتهيهاح اهت ما لإالطبيعة  سا لا االتاقع مص ااز 

اهيادتت امتايزه من حيث اجلتهي.
ااعصمد الفنان ااسلم علي الصنتع االصعدد لصخين ا  كال عن اجلمتد من خالالل  

" بالأن الفالن    Landouاهالت مالا أ الده " النالدا " "      سالطبيعة اتأ يد مدلتل الالال لا الا   ةخمالف
امفهتم خاص. هاسالصخدم   ةارل  لفلسفح ي منذ بداياتت امازالاإلسالمي هت هن جتييد

اا رابيسال  ليسالت   ح لفظ أرابيس  لتصف تل  النمارن اجمليدس اليت بدأها الفنان ااسلم
اارن  يده راا بعدين هيط اظفت هيها اخلطتط ااال كال اهلندسية االنباتية بالل إنهالا   

بناء احس  الي اتسق مع الفلسفة اإلسالمية.

اإلسالمية:أس الزخيهة س
اإليياع:

عنها داخل الصمميم) ال لصحييق احلي ة:االيياع هت اهتح تيديد احلي ة( امعن
احملستب للفتاصل ااتهتدس بني احداا العمالل يعصمالد اإلييالاعح رل الصنظيم ابالذل

عن طييق تكاليارح ااساهاا الفاصلة(ح علي عنميين هما )التحداا يصحيق اإليياع  ما
خاللا لددآكال من اباسصخدام العناصي الفنية.سلية

تصشابت هيت التحالداا االفتاصاللاإل):نتاع عده منهاأالإليياع يياع اليتيب الذي
يصسم بصشابت التحداا االفتاصالل مالع اخالصالفاليياع غريااإلح اا تامًّتشابه  يتيب الذي

هيالت  الكلييالاع اااإلح اا التن الا اح م الكًلالتحداا عن الفرتاا حلالي الالذي ختصلالف
بعضها متام بعضهاح االتحداا عن يياع ااصزايد اااصناقص.ااإلح ا الفتاصل عن

الصكيار:
لصتضيد اتأ يد حي صها لنسالجإايتضد اجتاه العناصي اح يياع معنيإيتظف دراك

بميية بصعضاليد؛احدس علي مظالاهي االمصالداد ااالسالصميارية اايتبطالة هالصكيار يدلل لذا
علي ااسطد ثناعي اثالثي ا ا بعاد.حلي ة

الصدرن: خالل من الصكيار اىل الصكيار تمنيف اميكن
الكال ا  أا )التحالداا بالني الصنظاليم االعالقالة علالى االييالاع اااسالاهااح ييتم

بينهماح الفاصلة بينها( احملستب االدقيق تصناقصح االصدرن  ما يف اإليياع ااصناقص الذي
ثبالاا الفتاصالل بينهالاح م التحداا بمتر هيالت ااسالاهااح ه تدرجييت مالع تصنالاقص أا

ح م التحداا أا تنالاقص االثالنني معاالفاصلة بني التحداا تدرجييًّ .ااالييالاعااثباا
بمتره تدرجييت لستبةااصزايد ح م التحداا تصزايد هيت ح اثباا الفتاصل بينهالاح الذي

تصزايد هيت الفتاصل بني التحداا تدرجييًّ ح م التحدااح اأا تزايالد االثالننيح اثباا أا
.امع 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 414المجلد )12(  العـدد )1(  402

ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

س الزخيهة اإلسالمية:أس
 اإليياع:

اهت ح تيديد احلي ة( امعن عنها داخل الصمميم) ال لصحييق احلي ة  :االيياع هت
ابالذل  يعصمالد اإلييالاع    ح رل  الصنظيم احملستب للفتاصل ااتهتدس بني احداا العمالل 

 ما يصحيق اإليياع عن طييق تكاليار  ح ااساهاا الفاصلة(ح علي عنميين هما )التحداا
اباسصخدام العناصي الفنية. سلية لددآ  كال من خالل ا

يياع اليتيب الذي تصشابت هيت التحالداا االفتاصالل   اإل) :نتاع عده منهاأالإليياع 
يتيب الذي يصسم بصشابت التحداا االفتاصالل مالع اخالصالف    اليياع غري ااإلح اا تامًّتشابه 

حلالي الالذي ختصلالف هيالت  الكل      ييالاع ا ااإلح اا التن ال ا اح م ال  كًل التحداا عن الفرتاا
يياع ااصزايد اااصناقص.ااإلح ا الفتاصل عن بعضهاح االتحداا عن بعضها متام 

 الصكيار: 
دراك حي صها لنسالج  إايتضد اجتاه العناصي اح يياع معنيإيتظف لصتضيد اتأ يد 

لذا هالصكيار يدلل علي مظالاهي االمصالداد ااالسالصميارية اايتبطالة بصعضاليد       ؛احدس بميية
 بعاد.حلي ة علي ااسطد ثناعي اثالثي ا ا

 اميكن تمنيف الصكيار اىل الصكيار من خالل الصدرن:
اااسالاهاا  ح ييتم االييالاع علالى الصنظاليم االعالقالة بالني )التحالداا أا ا  الكال       

 ما يف اإليياع ااصناقص الذي تصناقص ح االصدرن احملستب االدقيق بينهماح الفاصلة بينها(
أا تصنالاقص هيالت ااسالاهاا    ح ه تدرجييت مالع ثبالاا الفتاصالل بينهالا    ح م التحداا بمتر

.ااالييالاع  ااثباا ح م التحداا أا تنالاقص االثالنني مع    االفاصلة بني التحداا تدرجييًّ
ح اثباا الفتاصل بينهالا ح الذي تصزايد هيت ح م التحداا بمتره تدرجييت لستبة ااصزايد

أا تزايالد االثالنني   ح اثباا ح م التحدااح اأا تصزايد هيت الفتاصل بني التحداا تدرجييًّ
.امع 
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هالصالدرن  ح ايصتقف رل  على حي ة العني بالني العناصالي علالى مسالطد الصمالميم     
حساس بالياحة ااهلداء ارل  بعكس الصباين أا الصالدرن السالييع   التاسع عادس يبعث اإل
مضاهة هلا. أخيى إىلا من حالة الذى ينيل العني سييع 

 نتع:الصكيار من خالل الص
ا يف تيابط ااحد بني  ل يعصمد الصمميم على تيابط أ كال العمل ا جتميعها بمييًّ

االصنظيم مع الصأ يد علي الصنالتع الالذي يالالزم الصكاليار اتكصسالي الصمالميماا       ح ا هزاء
ااحليتية. الفاعلية

 الصكيار من خالل االسصميارية:
يت يالصم تكيارهالا يف   االسالصميار الرتابالط االتحالدس لش الكال الال      حييق الصتاصل أا

الصمميم لصكصسب تل  ا  كال التحدس.
 التحدس:

ا تشصمل علي احدس الشكل: من خالالل تاليابط أ الكال العمالل ا جتميعهالا بمالييًّ      
داخل الصمميم م ل الصيارب االصشابت ااالسصميار ااالغالق حصى تسطيع العني ااشالاهد  

 كال يف تيابط ااحد.من جتميع تل  ا 
 سااحالد  ساحدس اهلدف ا الغيب من الصمميم: مالن خالالل هكالي   احدس الفكيس أا 

تندرن خالهلا عناصي العمل يف  ل مرتابط ا هزاء. ةرعيس
اتصحيق ح احدس ا سلتب يف العمل: يصمايز بها  ل هنان اتكتن ا سلتبية اخلاصة

مالناح بني عناصي الصمميم ةالتحدس الفنية يف الصمميماا من خالل إجياد عالقاا رابط
اعالقالت الكالل بالاخلط    ح اعالقالة اجلالزء بالكالل   ح ل عالقة ا هالزاء ببعضالها الالبعض   خال

ح الرتا الب ح احتكم تلال  العالقالاا  لالت عمليالاا تمالميميت م الل )الص الاار       ح اخلارهي
يف  ل ااحد. اتيتم التحدس علي اهتد: (الصداخلاح الصماس االصشاب 

مي ز مي ل بري اليتح ا متعنمي رعيس النظي جيذب مالن العناصاليالصمميم ا خاليىعت
مصسق. مرتابط نسيج تساعد اتدعم العنمي اليعيسي داخل اجملاارس اليت الفيعية

.ااتضتع التاحد داخل ااساحة الصمميمية
.تيابط ااعاجلاا الصينية ااامارساا ا داعية داخل ااساحة
.تيابط ااساحاا اللتنية اتتزيعها

االتزان:
قانتن مسصتحى من الط بها من  صل ادرهاا لتنيهت ح س ام اتتازننيف اةبيعة مبا

عليها الصكتيناا الزخيهية تؤسس هيهالا:هاالتزان هتح اقاعدس أساسية تصعادل احلالة اليت
عدح ااصضادس ا يع أهزاء العملىاليت م ل:ساهناك أنتاع احملالتري)من االتزان االتزان

مي زي رأسي أا أهيي أا  الهما خالل الداراناالتزان اإلح عن طييق لتر  عاعي من
ثابصةح ةمي زيةحتل نيط قتانني حتكمت بل هالت نصالان  العتراالتزان التهمي: ا الذي ال

.(ااشاهد عند رؤيت الصمميمىحسي يصكتن لد
االصناسب: النسبة

حيث اخلطتط تنظيم عناصي العمل الفين من ا لتانحح ايعين الصتاهق ا الصتازن يف
مالمس السطداح كالا  اسصخدام النظم اهلندسالية يف اصالف طبيعالة. ااساحااح هت

م ل الكمياا العددية لشهزاء االزاايا اأبعاد احل التم امتاقعهالا الصمالميمية العالقاا
ببعضها البعض ابالكل احمليط خالل عالقالاا احسالاباا هندساليتح اعالقة ا هزاء من

بالنسالبة الذهبيالة االاليتح دقييت هيما يعيف  تكالتن النسالبة بالني ا هالزاء المالغريسخاصت
نسالبح امسااية للنسالبة بالني ا  الن االكاللح ضمن الكلاالكبريس لدده االصناسالب يف

تناسالب بالني عناصاليح ح م اافيداا البميية اتفاصاليلها داخالل الفضالاء الالداخلي أي
الصمميم.
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  ا خاليى   عت مالن العناصالي  الصمميم جيذب النظي اليتح ا متعنمي رعيس  بري مي ل مي ز
الفيعية اجملاارس اليت تساعد اتدعم العنمي اليعيسي داخل نسيج مرتابط مصسق.

  .ااتضتع التاحد داخل ااساحة الصمميمية 
 .تيابط ااعاجلاا الصينية ااامارساا ا داعية داخل ااساحة
 .تيابط ااساحاا اللتنية اتتزيعها 

 االتزان: 
ح س ام اتتازننيف ا ةبيعة مبا بها من  صل ادرهاا لتنيهت قانتن مسصتحى من الط

احلالة اليت تصعادل هيهالا   :هاالتزان هتح اقاعدس أساسية تؤسس عليها الصكتيناا الزخيهية
االتزان احملالتري  )من االتزان م ل: ساهناك أنتاع عدح ااصضادس ا يع أهزاء العمل ىاليت

 عاعي من خالل الداران االتزان اإلح عن طييق لتر مي زي رأسي أا أهيي أا  الهما
بل هالت نصالان  العتر     االتزان التهمي: ا الذي ال حتكمت قتانني ثابصةح ةمي زي ةحتل نيط

.(ااشاهد عند رؤيت الصمميم ىحسي يصكتن لد
 النسبة االصناسب:

ا لتانح ح ايعين الصتاهق ا الصتازن يف تنظيم عناصي العمل الفين من حيث اخلطتط
هت اسصخدام النظم اهلندسالية يف اصالف طبيعالة    . ااساحااح مالمس السطداح  كالا 

العالقاا م ل الكمياا العددية لشهزاء االزاايا اأبعاد احل التم امتاقعهالا الصمالميمية    
من خالل عالقالاا احسالاباا هندساليت    ح اعالقة ا هزاء ببعضها البعض ابالكل احمليط

 تكالتن النسالبة بالني ا هالزاء المالغريس      خاصت هيما يعيف بالنسالبة الذهبيالة االاليت   ح دقييت
االصناسالب يف نسالب   ح امسااية للنسالبة بالني ا  الن االكالل    ح ضمن الكل االكبريس لدده

أي تناسالب بالني عناصالي    ح ح م اافيداا البميية اتفاصاليلها داخالل الفضالاء الالداخلي    
الصمميم.
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صتياا:سطد مصعددس ااسا: العالقة الرتابطية بني الزخارف اإلسالمية اا ثاني 
 سلالدد  ساطيح رهين ييدمت ااممم  رت ة لفكيح الصمميم هت ختطيط لشيء معني

يف  ل مرتابط يصكتن من أهزاء تنظمهالا اتيبطهالا عالقالاا     ا الية ةتل  أغياب اظيفي
اقتانني (ح الصمغري االصكبرياح الصداخلح الشفاهيةح الرتا بح الصماسح  الص اار)تشكيليت 

ح اامالري ااشالرتك  ح االسالصميار ح الصشالابت ح الصيالارب )ااصفيقالة م الل    جتمع العناصي البميية
.(الصماثلاح غالقاإل

االشبكياا ح هالصمميم هت رياضت الشكل الفينح اارتبط الصمميم بالنظام اهلندسي
لالي العديالد مالن الماليغ     إأدااا اليياس امظهي من مظاهي اليياس للتصتل  ىهي أحد

علي الصناسب اهلندسي اجلمالي. الصمميمية الياعم احدتها ااتزانها 
يهالام  للبعالد ال الالث ااإل   ساقدم رل  ااممم خالل الصمالميماا ااسالطحة لا الا   

اتياتيب اال الكال يف  ح االصمغري االصكبريح مبعاجلاا اتينياا  اسصخدام اانظتر بالعمق
اظ ااالحصفال ح االظالل االنالتر  ح أماميت اخلفيت الصمميم عن الرتا باا اجلزعية ا بت الكلية

 كال ال انتية. العمل يف ميابل ا  سبالتضتح ااحل م الكبري االصفميلياا لبؤر
علي سطحها ح تم حييييالت راا أبعالاد مالن     تضيفألي هانب تمميماا إهذا 

ح هبالتط( )ارتفالاع  ح بالياز )اتمميماا أخيي حتتلت أسطحها الالي  ح معنيخالل تيتيب 
امفيداا الصمالميم مبعاجلالاا    اخنفاب( ينيل عني ااشاهد خالل تضاريس حتمل عناصي

تينيت لتنيت املمسيت يلعب الظل االنتر هيها دار هاعل يف تأ يالد تلال  العناصالي اإبالياز     
حتفالز تفاعالل ااشالاهد مالع      ةحالداث مالصغرياا تشالكيلي   أااممم اربالط ا هالزاءح ا   سهكي

حاسيس.ا  سثارإالصمميم ا
خارف اإلسالمية ااالسطد بني الز تل  العالقة ااصبادلة :اييمد بالعالقة الرتابطية

االسالطد  )ابالني  ح العالقة الاليت تنشالأ بالني )الزخالارف اإلسالالمية(      اح مصعددس ااسصتياا
تنحالت   سا التحدس الكلية يف تمميماا زخيهيالت مبصكالي  االيت تنسج مع  (مصعددس ااسصتياا

عن الساعد.

عاملني عن تصحيق العالقة هذه أن هما:مأي همنيح
بالا اراق االتنالة االزخالارف اامالمصة اانفالذسالزخارف اإلسالمية اا-1 فيغة اااضاهة

بالدرهاا اللتنية االفي اس.
مصنتع امصعددح اما-2 حيييي مسطد ا رضية لفياي حيتل الصعدد السطحيح االذي

االسطد. علي تل قمريس اطتيلة دا نة امصدرهة ملياس تسيط عليت من ظالل
م تشكيليت مصغرياا من خالهلما حيدث ل:اما م الصمميم داخل غاييه

حتدثالت االسالياطاا الضالتعيةح اتشالكل الظالالل ال ييلالة مصغرياا الظل االنتر الذي
الدا نة ااامصدسح االظالل ااصدرهالة الناعمالة هالتق الزخالارف اإلسالالمية ااالسالطد

مصعددس ااسصتياا.
االسطد مصعالددس ااسالصتيااح ان ينشأ داخل الصمميم بني صي الةالفياي احليييي الذي

للزخارف اإلسالمية الترقية اافيغة.
تضالاريس اأخاليي بالارزه راا منالاطق الالي السالطد حتالتل ااسصتياا تعدد امع

يصعيب هلا الصمميم باإلسياطاا الضتعية اليت تصأثي  الهما ح منخفضت
مناطق ظليت حييييت دا نة امصدرهت تنصشي هتق أسطد العناصالي يفااحداث ممصدس

تنت منس م مع يعاا الفاتد االدا ن للدرهاا اللتنية.تناغم
حيدث الصنتع يف ااسصتياا علي اخللفياا االعناصي ما ح يف أطتال الظالل االياس

مضاًهاالظالل ااصتلدس عنمياتمبد تل .من عناصي الصمميما
بعض ااناطق اهزعيالاا الصمالميم يف حالتار مالع علي تصناثي الظالل ال ييلة حيث

بعضها بالبعضح يادس الفعل احلي يعناصي الصمميم لز علي ربط ا هزاء اعامًلا مساعد ا
باخللفية مصعددس ااسصتياا تعزيز ااخططاا اللتنية اااعاجلاا الصينيةح من ناحيتح اربطها

ناحيت أخيى. االفعل احلي ي للعناصي الزخيهية من
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همنيح هما:مأي أن هذه العالقة تصحيق عن عاملني 
فيغة اااضاهة بالا اراق االتنالة االزخالارف اامالمصة اانفالذسالزخارف اإلسالمية اا -1

بالدرهاا اللتنية االفي اس.
الصعدد السطحيح االذي حيتل مسطد ا رضية لفياي حيييي مصنتع امصعددح اما -2

تسيط عليت من ظالل ملياس دا نة امصدرهة قمريس اطتيلة علي تل  االسطد.
 غاييه داخل الصمميم م ل: اما حيدث خالهلما من مصغرياا تشكيليت م

        مصغرياا الظل االنتر الذي حتدثالت االسالياطاا الضالتعيةح اتشالكل الظالالل ال ييلالة
الدا نة ااامصدسح االظالل ااصدرهالة الناعمالة هالتق الزخالارف اإلسالالمية ااالسالطد       

مصعددس ااسصتياا.
   صي الة  الفياي احليييي الذي ينشأ داخل الصمميم بني االسطد مصعالددس ااسالصتيااح ان

للزخارف اإلسالمية الترقية اافيغة.
امع تعدد ااسصتياا حتالتل السالطد الالي منالاطق بالارزه راا تضالاريس اأخاليي        

ح منخفضت تصأثي  الهما باإلسياطاا الضتعية اليت يصعيب هلا الصمميم
ممصدس تنصشي هتق أسطد العناصالي يف   ااحداث مناطق ظليت حييييت دا نة امصدرهت

يعاا الفاتد االدا ن للدرهاا اللتنية.تناغم منس م مع تنت
ح يف أطتال الظالل االياس علي اخللفياا االعناصي  ما حيدث الصنتع يف ااسصتياا

.من عناصي الصمميم ا مضاًهاالظالل ااصتلدس عنمي  اتمبد تل 
حيث تصناثي الظالل ال ييلة علي بعض ااناطق اهزعيالاا الصمالميم يف حالتار مالع     

اعامًلا مساعد ا علي ربط ا هزاء بعضها بالبعض  ح يادس الفعل احلي يعناصي الصمميم لز
تعزيز ااخططاا اللتنية اااعاجلاا الصينية ح من ناحيتح اربطها باخللفية مصعددس ااسصتياا

االفعل احلي ي للعناصي الزخيهية من ناحيت أخيى.
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 يالت ليمالطبغ بدرهالت لتن   الصمالميمي لتن السالطد   يفالظالل تغرياا احتدث هذه 
يعمالق مالن قيمالة     الصمالميم  يفهصحديد منالاطق الضالتء االظالل    ح ا صليأغمق من لتنت 

ايكسب اال كال نتعا من الص سيم اتمبد أ  ي حيتية. الصمميم
ح هي ظالل حييييت تندمج مع الظالل ال ييلة اليت تمدرها الفي اس إلبياز العناصي

 ا مي الذي يدعم عده مصغرياا اينز ما يلي:
  اانالاطق  بعالض   الرت يز علالي ى البارز االغاعي اإعطاء اإلحساس بالعمقح اعلالصأ يد

بشكل يؤ د علالى مي الز الساليادس للعمالل اإعالالء      ا همية اا لتية راا  الصمميمية
 اجلانب اجلمالي االصعبريي للصمميم.

 اطيييت دخالتل العالني   ح صمميمللاإدراك ااشاهد رؤية  عندالبميية  تعزيز الصأثرياا
اإلي قلب الصمميم.احي صها من 

 تعضد من هاربية الفكيس الصمميميةح ادعم أهتاء الصمميم ازياده احليتية 
        تمبد الزخارف اإلسالمية أ  ي إيياعالا احيتيالةح احتييالق الصفاعالل بالني اجملمتعالاا

 اللتنية 
     دعم الفياغاا الداخلية بالصمميم بظالل امعاجلاا تينية التنيالة املمسالية جلالذب

صفاعل مع هذه النصتءاا االصأمل مبكنتناتها.انصباه ااشاهد اال
الفياي احليييي االصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد:

 ة مالا يالؤثي يف  يفيال   ح ا  الكال  ةاليت تؤثي يف بناعيال  ةهمالفياي من العناصي اا دَُّعُي 
 Naumاهت ما دلالل عليالت الفنالان " نالاعتم هالابت " "      ح انصظام العناصي اا  ياء اعالقاتها

Gabo  "(بل لت اليدرس علي ربالط احل التم   ح بأن الفياي ليس  يد حيز من الفياي هحسب
ببعضها البعض  يتس رابطت بني  ل ما هت داخلي اخارهي.
ح الفالياي احملاليط  )لالي  إسالطد  ايصنتع الفياي احليييي داخل الصمميماا مصعددس ا 

(الفياي ااصداخلاح الفياي الصبادليح الفياي البيئي

احمل بكل اهليئة اخلارهية للصمميم اح تمت من يالعالفياي يط: الفياي الذي حييط
تيابط  ل أهزاء العمل يف  ل مصماسح اجلتانب علي .ليساعد

بداخلت:الفياي البيئي االهرتاضالي الاليتح ميكن السري ااحلي ة  ما يف هنتن التاقالع
تفميلياا ام هيها حتل مكتناا العمل مبا حيصتيت من سالاحاا اح التميص تل ااشاهد

بعالضح األتان اهياغاا اممياا ااشاهدين اأما ن دختهلم اهلتسهم اخياههم ايف
األالتان أح الام تالصغري تلال الفياغالاا داخالل حي الة اجلمهالتر امب اليد تل االعمال
لصغري حي ة هالؤالء اجلمهالتر الالذين أصالبحتا امساراا تل اإلسياطاا الضتعية اهق

يفيغري من ماللالت اتشالكيالتت ثالثيالة ا بعالاد ارلالحداخل العملااهاعًلارعيساهزء 
مبصكيه تفاعلية .عالقة
ا  الكال مالع خلفياتهالا الفياغيالة:الفياي الصبادلي هيالت هصالاره حتالل تلالح تصنااب

ا  كالح اال كال مع خلفياتها الفياغية حتار داعمإىلاتاره حتل اخللفياا الفياغية مع
.لفكيه الصمميم

تصداخل ااساحاا الفياغية بشكل يمعب الفمل بينها:الفياي ااصداخل .هيت

النشاط التجرييب للبحث:

خالل هذا البحث سيصم الرت يز علالى اافالاهيم اااعاجلالاا الصينيالة ااالمساليت من
ناحيالت ااثالياء خالناا الطالالب مالن ت اليي للتصتل حللتل حداثيت امدخالا االلتنية

ناحيت أخييتدريس الصمميم لطالب الرتبية الفني .ة من
صالياغاا تناالالت الاليت ييالب الص االداخل امنطليالاا احلالالي البحالث ايعيب
بهدف إجياد مداخل هديدس إلعادس صياغة تنتع ااسصتياا خالل الزخارف اإلسالمية من
تنحت عن الساعد الصيليدي ااصعارف عليت االتصتل إىل أهاق إبداعية هديالدس العمل الفين

تدريس الصمميم طالالب ااسالصتيح لطالب الرتبية الفنيةت يي علالى اقد أهيى النشاط
 لية–( بيسم الرتبية الفنية204252-2)اليابع ايير الزخيهة اإلسالمية ااسصتي ال اني
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يط: الفياي الذي حييط بكل اهليئة اخلارهية للصمميم اح تمت من  يالع  الفياي احمل
.ليساعد علي تيابط  ل أهزاء العمل يف  ل مصماس ح اجلتانب

 ما يف هنتن التاقالع االهرتاضالي الاليت    ح ميكن السري ااحلي ة بداخلت :الفياي البيئي
سالاحاا اح التم   يص تل ااشاهد هيها حتل مكتناا العمل مبا حيصتيت من تفميلياا ام

ايف بعالض  ح األتان اهياغاا اممياا ااشاهدين اأما ن دختهلم اهلتسهم اخياههم
تل  االعمال امب اليد حي الة اجلمهالتر داخالل تلال  الفياغالاا تالصغري أح الام األالتان          
امساراا تل  اإلسياطاا الضتعية اهق لصغري حي ة هالؤالء اجلمهالتر الالذين أصالبحتا     

 يفيغري من ماللالت اتشالكيالتت ثالثيالة ا بعالاد ارلال        حداخل العمل ااهاعًل ارعيس  اهزء 
.عالقة تفاعلية مبصكيه
هصالاره حتالل تلال     ح تصنااب هيالت ا  الكال مالع خلفياتهالا الفياغيالة      :الفياي الصبادلي

حتار داعم  إىل اتاره حتل اخللفياا الفياغية مع ا  كالح اال كال مع خلفياتها الفياغية
.لفكيه الصمميم

 .هيت تصداخل ااساحاا الفياغية بشكل يمعب الفمل بينها:الفياي ااصداخل

النشاط التجرييب للبحث:  

من خالل هذا البحث سيصم الرت يز علالى اافالاهيم اااعاجلالاا الصينيالة ااالمساليت      
االلتنية للتصتل حللتل حداثيت امدخالا ت اليي خالناا الطالالب مالن ناحيالت ااثالياء       

.ة من ناحيت أخييتدريس الصمميم لطالب الرتبية الفني
ايعيب البحالث احلالالي االداخل امنطليالاا الص ييالب الاليت تناالالت صالياغاا         
الزخارف اإلسالمية من خالل تنتع ااسصتياا بهدف إجياد مداخل هديدس إلعادس صياغة 
العمل الفين تنحت عن الساعد الصيليدي ااصعارف عليت االتصتل إىل أهاق إبداعية هديالدس  

اقد أهيى النشاط علالى طالالب ااسالصتي    ح لطالب الرتبية الفنيةت يي تدريس الصمميم 
 لية  –( بيسم الرتبية الفنية 204252-2)اليابع ايير الزخيهة اإلسالمية ااسصتي ال اني 
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خالالالل دراسالالصهم ح م 2017 -2016يف العالالام الدراسالالي ح ىهامعالالة أم اليالالي –الرتبيالالة 
  .ا  ادميية باليسم

 خطتاا النشاط الص يي : 
 على ا سالس الاليت    نيف الطالب باإلطار العام اا سييتمتن بصنفيذه حبيث يصعيهتتعي

ح اهي تتظيف الزخارف اإلسالمية من خالل مسصتياا مصعددسح تيتم عليها الص يبة
 اما جيب مياعاتت عند اامارساا العملية. 

 ح مساا اأسس الزخيهة اإلسالميةح تعييف الطالب بالزخيهة اإلسالمية اعناصيها
ح االلالالتن اهلسالالفصت يف الفالالن اإلسالالالميح لزخالالارف اهلندسالالية االشالالبكياا اهلندسالاليةا

.االصعييف بالصمميماا مصعددس االسطد
  دراسالة الياليم اجلماليالة    ح تعييف الطالب بالنظم البناعية ااصعددس للزخيهة اإلسالالمية

.للزخيهة اإلسالمية من خالل معاجلاا تشكيلية مصنتعة
 ا الذل   ح ااصنتعة للزخيهة اإلسالمية على خاماا خمصلفالة  دراسة ا ساليب الصطبييية

الصدريب على نظم الرت يب مصعددس ا سطد للزخالارف اإلسالالمية للحمالتل علالى     
تأثرياا ضتعية التنية من خالل البارز االغاعي.

 االصعييف بالص ييب ح تعييف الطالب بالصتليف االص ييب ااالجتاهاا الفنية احلدي ة
 .(ا سلتباح الصينية االتساعطح طيييت الصفكري)
 االلالتن اهلسالفصت يف   ح خمالاعص اللالتن  ح تعييف الطالب بالصأثري السيكتلتهي للتن

 .الفن اإلسالمي
 االصينياا اللتنية الصيليديالة السالصحداث   ح اسصخدام الترق االكيتتن االتن اااللتان

تأثرياا  الية هديدس.
 صينية داخل الصمميمتعييف الطالب بطيق تطبيق اللتن اااعاجلاا ال. 
 تعييف الطالب بطيق ا يفيت جتسيم أ كال العمل من خالل بيان عملي.

تنفيذه احتديد اخلاماا علي  يفيت إعداد اجتهيز الصمميم العام ااياد تعييف الطالب
.ااسصخدمة ا ذل الصينياا ا متعت ألتان الصمميم

علي الصنفيذ االصشطيب اجليد للعمل م مصابعصهم أثناء سري العمل.تعييف الطالب ع
خيان العمل اجتهيزه للعيبإ.

يبة: الص ثتابت
تتظيف الزخارف اإلسالمية  عناصي للصمميماا الزخيهية مصعددس ااسصتياا

ااصغرياا:
تنتع الزخارف اإلسالمية.
ااعاجلاا الصينية االلتنية.
(ا قالم ااصنتعةح تنتع أدااا الصطبيق االصنفيذ )الفي اس.

يبة: الص عينة
طالب ااسصتي اليابع بيسم الرتبيالة الفنيالةيأهي على – ليالة الرتبيالة–النشاط

خالالل دراسالصهم ا  ادمييالة(م2017-2016)يف العالام الدراسالي–ىهامعة أم اليي
طالب ااسصتياا راعي يف.(204252-2)(2)باليسم ايير الزخيهة اإلسالمية خصيار

-2)خلنس االدراسالة ااسالبية ايالير الزخيهالة اإلسالالمية ااسالصتي ا المبا لديهم من ا
.ال انيى(  مصطلب ايير الزخيهة اإلسالمية ااسصت204251

نتائج البحث:

خالل هذا البحث متت :تبني من خالل الدراسة النظيية االص يبة الصطبييية اليت
تالدريس الصمالميمهالم يفمإلهادس من صياغاا الزخارف اإلسالمية  مدخلا إثالياء

لطالب الرتبية الفنية.
خالل مزااهة الزخارف اإلسالالميةإ ا سطد من ثياء الصمميماا الزخيهية مصعددس

ااصنتعة داخل الصمميم التاحد.
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  تعييف الطالب علي  يفيت إعداد اجتهيز الصمميم العام ااياد تنفيذه احتديد اخلاماا
 .ااسصخدمة ا ذل  الصينياا ا متعت ألتان الصمميم

 ع مصابعصهم أثناء سري العمل.تعييف الطالب علي الصنفيذ االصشطيب اجليد للعمل م
 خيان العمل اجتهيزه للعيبإ. 

 ثتابت الص يبة: 
تتظيف الزخارف اإلسالمية  عناصي للصمميماا الزخيهية مصعددس ااسصتياا

 ااصغرياا: 
 تنتع الزخارف اإلسالمية. 
 ااعاجلاا الصينية االلتنية. 
 (ا قالم ااصنتعةح تنتع أدااا الصطبيق االصنفيذ )الفي اس.  

 عينة الص يبة: 
 – ليالة الرتبيالة    –النشاط على طالب ااسصتي اليابع بيسم الرتبيالة الفنيالة    يأهي

خالالل دراسالصهم ا  ادمييالة     (م 2017 -2016)يف العالام الدراسالي    – ىهامعة أم اليي
خصيار طالب ااسصتي اا راعي يف  .(204252-2) (2) باليسم ايير الزخيهة اإلسالمية

-2)خلنس االدراسالة ااسالبية ايالير الزخيهالة اإلسالالمية ااسالصتي ا ال       مبا لديهم من ا
  .ال اني ى(  مصطلب ايير الزخيهة اإلسالمية ااسصت204251

نتائج البحث:

  :تبني من خالل الدراسة النظيية االص يبة الصطبييية اليت متت خالل هذا البحث

 إثالياء تالدريس الصمالميم    هالم يف  مإلهادس من صياغاا الزخارف اإلسالمية  مدخل ا
 لطالب الرتبية الفنية.

 ثياء الصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد من خالل مزااهة الزخارف اإلسالالمية  إ
ااصنتعة داخل الصمميم التاحد.
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       صياغت الزخارف اإلسالمية من خالل مسالصتياا مصعالددس سالاعد الطالالب يف إنصالان
.تنحت عن ااعصاد ةتمميماا حداثي

 اا بالعديد من أساليب ا داء االصينياا. ثياء الصمميم 
 اا دااا الص ييبيالالة يف تالالدريس  ةهمالالمت الالل ااسالالصتياا ااصنتعالالة أحالالد ااالالدخالا اا

  .الصمميم اإنصان أعمال مبصكيه
    تسهم الصمميماا مصعددس ا سطد يف تغيري اتبديل هيئت اعناصي الشالكل الصيليالدي

 .للصمميماا
 يناا هنية تعبريية امعاجلاا راا صياغاا تشكيلية بصنفيذ ا عمال بصكت باحثقام ال

مصنتعة. 

التوصيات:  

  :يف ضتء ما تتصل إليت الباحث من نصاعج هإنت يتصى بالصالي
 اتيديم اادخالا الص ييبية احلداثية اليت ت يي الصمميماا ح الصمميمية ىطيح اليؤ

 .الزخيهية
 الصمالميماا مصعالددس    سهكالي ثياء تدريس ااييراا الدراسالية الصطبيييالة مالن خالالل     إ

 .ا سطد
 ح ةعام ةاإلهادس من صياغاا الزخارف اإلسالمية يف  ال الصمميماا الزخيهية بمف

.االصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد بمفت خاصت
 تعة داخل الصمميم التاحدناازااهة بني الزخارف اإلسالمية ااص. 
 ا اأساسها البنالاعي يف اسالصحداث   مكانياتهإاح اإلهادس من عناصي الزخارف اإلسالمية

 .تنحت عن الساعد ااصعارف عليت سصياغاا تمميميت مبصكي
 الص ييب االصتليف  مداخل ت يي  ال الصمميم سإعالء هكي.

من تصميمات الطالباوفيما يلي يعرض الباحث عدًد

.ىجامعة أم القر–كلية الرتبية –بقسم الرتبية الفنية

(طبيقيةأعمال التجربة الت)

اخلتتاني:الطالب(1)العمل رقم اليمحن عبد



مجلة العلوم التربوية والنفسية 424المجلد )12(  العـدد )1(  412

ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

من تصميمات الطالب اوفيما يلي يعرض الباحث عدًد

.ىجامعة أم القر  –كلية الرتبية   –بقسم الرتبية الفنية 

(طبيقيةأعمال التجربة الت)

عبد اليمحن اخلتتاني :الطالب (1)العمل رقم 



ة  ... ة بني �لزخارف �لإ�سالميَّ �لعالقة �لرت�بطيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 415المجلد )12(  العـدد )1(  425

لمد مفلد الزهياني :الطالب  (2)العمل رقم 

أمحد سامل الزهياني :الطالب (3)العمل رقم 

حييي الكنان:الطالب(4)العمل رقم عبد اليمحن

السهيميأ:الطالب(5)العمل رقم محد علي



مجلة العلوم التربوية والنفسية 426المجلد )12(  العـدد )1(  414

ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

عبد اليمحن حييي الكنان :الطالب (4)العمل رقم 

محد علي السهيمي أ :الطالب (5)العمل رقم 



ة  ... ة بني �لزخارف �لإ�سالميَّ �لعالقة �لرت�بطيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 417المجلد )12(  العـدد )1(  427

 :الطالب (6)العمل رقم 

اليد الياقي :الطالب (7)العمل رقم 

حييي الكنان:الطالب(8)العمل رقم عبد اليمحن

السهيمي:الطالب(9)العمل رقم أمحد علي



مجلة العلوم التربوية والنفسية 428المجلد )12(  العـدد )1(  416

ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

عبد اليمحن حييي الكنان :الطالب (8)العمل رقم 

أمحد علي السهيمي :الطالب (9)العمل رقم 



ة  ... ة بني �لزخارف �لإ�سالميَّ �لعالقة �لرت�بطيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 419المجلد )12(  العـدد )1(  429

عبد العزيز علي عتده احليبي  :الطالب (10)العمل رقم 

محد غالي اهلذلي :الطالب (11)العمل رقم 

الزهياني:الطالب(12)العمل رقم لمد مفلد

احليبي:الطالب(13)العمل رقم عبداهلل أمحد



مجلة العلوم التربوية والنفسية 430المجلد )12(  العـدد )1(  418

ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

لمد مفلد الزهياني :الطالب (12)العمل رقم 

أمحد عبداهلل احليبي :الطالب (13)العمل رقم 



ة  ... ة بني �لزخارف �لإ�سالميَّ �لعالقة �لرت�بطيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 421المجلد )12(  العـدد )1(  431

أمحد مساعد الغامدي  :الطالب (14)العمل رقم  

غازي المبحي عبد اليمحن :الطالب (15)العمل رقم 

غازي المبحي:الطالب(16)العمل رقم عبد اليمحن

ااالكي:الطالب(17)العمل رقم اليمحن عان عبد



مجلة العلوم التربوية والنفسية 432المجلد )12(  العـدد )1(  420

ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

عبد اليمحن غازي المبحي :الطالب (16)العمل رقم 

عبد اليمحن  عان ااالكي  :الطالب (17)العمل رقم 



ة  ... ة بني �لزخارف �لإ�سالميَّ �لعالقة �لرت�بطيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 423المجلد )12(  العـدد )1(  433

سعيد مسصتر :الطالب (18)العمل رقم 

لمد مفلد الزهياني :الطالب (19)العمل رقم 

الشييف:الطالب(20)العمل رقم ا ي عبداهلل

سامل الزهياني:الطالب(21)العمل رقم أمحد



مجلة العلوم التربوية والنفسية 434المجلد )12(  العـدد )1(  422

ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

عبداهلل  ا ي الشييف :الطالب (20)العمل رقم 

أمحد سامل الزهياني :الطالب (21)العمل رقم 



ة  ... ة بني �لزخارف �لإ�سالميَّ �لعالقة �لرت�بطيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 425المجلد )12(  العـدد )1(  435

عبداهلل عيسي الشمياني :الطالب (22)العمل رقم 

أمحد مساعد الغامدي :الطالب (23)العمل رقم 

اخلتتاني:الطالب(24)العمل رقم اليمحن عبد

اال:بالطال(25)العمل رقم اللحيانيلعبد عبداهلل ت



مجلة العلوم التربوية والنفسية 436المجلد )12(  العـدد )1(  424

ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

عبد اليمحن اخلتتاني :الطالب (24)العمل رقم 

ت عبداهلل اللحيانيلعبد اال :بالطال (25)العمل رقم 



ة  ... ة بني �لزخارف �لإ�سالميَّ �لعالقة �لرت�بطيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية PBالمجلد )12(  العـدد )1(  437

:املراجـــــــــع

:ااياهع العيبية
 ح اليالاهيس ح مطبعالت العميانيالة لشاهسالت   ح الطبعالة ال انيالة  ح الفن االصمالميم  :إمساعيل  تقي خليفت

 .م1997
 الييم البناعية للخط الكتيف اامكانيت تتظيفها يف اللتحاا الزخيهية لطالب  :حامت عبد احلميد خليل

 م.  1987ح هامعت حلتانح  ليت الرتبية الفنيةح رسالت ماهسصريح لرتبية الفنية ليت ا
 ااعهد العالي للفكي ح (دراسة حتليليت نيديت)تمنيف الفنتن العيبية اإلسالمية  :سيد امحد خبيت علي

 .م1981ح برياا لبنانح مكصب الصتزيع يف العامل العيبيح اإلسالمي
 ساليب تتظيف الضتء االظل يف صياغاا تمميميت معاصيه ا :صالح مهدي صا  مهدي العادلي

 م.2012ح هامعت حلتانح  ليت الرتبية الفنيةح رسالت ماهسصريح اخصاراا من الزخارف اإلسالمية
 ح اااقعت بالني الفنالتن ااعاصاليس    ا خماعمت هلسفة الفن اإلسالمي :لمد عبد اليمحن صا  النملة

 .م2004ديسمن ح اجمللد ال الث عشيح هامعة حلتانح تنالفنية ا الفن  لت حبتث يف الرتبية
 ح دار ااعيهالة اجلامعيالة  ح اإلسالكندرية ح هلسالفت اجلمالال انشالأه الفنالتن اجلميلالة      :لمد علي أبت ريان

 م.1991
 لت ح دار الفياي يف الفنتن الصشكيلية ااعاصيس  مدخل لصدريس اال غال الفنية :هبت اهلل امحد لمد 

م.2013يتنيت ح العدد اليابع عشيح هامعت بترسعيدح ية ليت الرتبية الفن
:مياهع االنرتنت

 https://islamstory.com/ar/artical/23435/%D8%A7%D9%84%D8%B
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