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 المستخمص
والبناء اليندسي الذي يظير في الكثير مف النماذج  رياضياىتـ الفناف عمي مر العصور بالنظاـ ال         

فقد استقي عمماء اليندسة العرب جانب مف معارفيـ مف مؤلفات فيثاغورس واقميدس الذي كاف اوؿ  عماؿواأل
في مجاؿ  قد استخدمت ايضاً عمي اشكاؿ ىندسية اساسية و  قائماً  شخص اعطي لمطبيعة وصفا رياضياً 

 نية مف عالقة ارتباط وثيقو بيف الشكؿ اليندسي والرياضي.عماؿ الفأللاألشغاؿ الفنية 
المعاصرة بأف ال وجود لما نطمؽ عميو بالعشوائية فحتي الالنظاـ الظاىري  والمدارس أكدت الدراساتو           

قد أىتـ الفناف عمي مر العصور اليندسي و في الطبيعة يرجع في تكوينو إلي صورة مف صور النظاـ الرياضي و 
 الذي يظير في الكثير مف النماذج واألعماؿ.والرياضي والبناء اليندسي ـ النظرس مداب

لمربعة أو شبكات خطية بسيطة مثؿ الشبكية اوبناء عمي ما سبؽ يمكف استخداـ الشبكات اليندسية ب         
 شبكاتال افي طريقة تناولي انظامًا وأسسًا ىندسية خاصة بي ت الباحثةتبعابذلؾ قد المثمثة أو السداسية و 

شبكية لتكتمؿ المشغولة  تكوينات تعتمد عمي أكثر مف مفرده ىندسيةفي النظـ الرياضية لعمؿ اليندسية 
 .الفنية

 :الكممات المفتاحية
 .الشبكات اليندسية، ، المشغولة الفنيةالنظـ الرياضية
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Abstract 
          Throughout the ages, the artist has been concerned with the mathematical 

system and the engineering construction that appears in many models and works. 

Arab engineering scholars drew a part of their knowledge from the works of 

Pythagoras and Euclid, who was the first person to give nature a mathematical 

description based on basic engineering forms and was also used in the field of 

artistic works of works The artistic of a closely related relationship between the 

engineering and mathematical form.                         

           Contemporary studies and schools have confirmed that there is no such 

thing as randomness, even the apparent system in nature is due to its formation 

from a picture of the mathematical and engineering system, and the artist has 

throughout the ages been interested in systems schools, engineering and 

mathematical construction that appear in many models and works.                                                                       

           Based on the foregoing, engineering networks can be used with simple 

linear networks such as square, triangular or hexagonal networks, so the 

researcher has followed a system and engineering foundations of its own in the 

way it deals with engineering networks in mathematical systems to make 

configurations that depend on more than one network engineering singular to 

complete the technical work. 
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 مقدمة : 
ينظـ تمؾ العناصر في ضوء ما تمكمو الطبيعة مف الطبيعة، و  يستميـ الفناف عناصره ورموزه مفقد        

بعمميتيف أحداىما داخمية متصمة بقدراتو  الطبيعة بما فييا مف ثراء، فيمرقوانيف  ونظـ  وفي عممية إستمياـ 
 ، حيثخارجية تتمثؿ في عالقتو بالطبيعةاالخرى و قدرات فسيولوجية وبيولوجية و  اإلدراكية بما فييا مف ثقافة

 .(21، ص 2891محمذ الخولي ، )تعتمد عممية التشكؿ عمي التنظيـ البصري 
تنشأ االشكاؿ وتحدد طبيعتيا المرئية بتنسيؽ الخطوط والتحكـ في حركتيا واتجاىيا فالخطوط وتقوـ قد و        

وفي شكؿ في التي بتشكيؿ الييكؿ البنائي لمشكؿ ، كماف اف النظاـ اليندسي لمتصميـ يتـ بنسب متوافقة 
شبكات مف الخطوط المتقاطعة وعمي الفناف التغمب عمي مشكمو حؿ مسطح الفراغ فإذا بدأ التشكؿ بخطوط 
اولية فإف النظاـ اليندسي الشبكي يتيح فرصة تقسيـ المساحات إليجاد عالقات متناسبة رياضيا متوافقة 

 ىندسيا رياضياً 
 .(1002)رحاب ابو زيذ ، 

 : (mathematical system)مفيـو النظاـ الرياضي 
اهلل جؿ جاللو ضبط كؿ شئ ضبطًا كاماًل مرتب ترتيبًا عدديًا ونالحظ ذلؾ في جميع مخموقاتو التي  إف         

وأحصي كؿ شئ ـ والعدد مفسر في قوؿ تعالي : )تعد وتحصي بعممو الذي وسع كؿ شئ، فالتراكب المندرج لمرق
رمز المستعمؿ في الرياضيات لمتعبير عف أحد األعداد الطبيعية ، أف الرقـ ىو ال(08( سورة الجف )عددا

 ( .، الصفر 1، 0، 3، 4، 5،  6،  7،  8،  9البسيطة و ىي األعداد التسعة و األولي و الصفر )
اقميدس الذي كاف أوؿ مف معارفيـ مف مؤلفات فيثاغورس و فقد استقي عمماء اليندسة العرب جانب         

 .قائمًا عمي أشكاؿ ىندسية أساسية وصفا رياضياً شخص أعطي لمطبيعة 
الحرؼ العربي، وكاف لمعرب اىتماـ مة ( الذي أىتـ بالنظـ العددية والبناء اليندسي و كذلؾ ) ابف مقو        

عالقاتيا باألعداد التي أعتمد عمييا المصمـ ي شرح رسائؿ الصفا أنواع النسب و بعمـ الرياضيات فورد ف
لتحقيؽ العدد الذي  ( ثـ جمع العدديف التالييف1النسبة الرياضية التي تقـو عمي البدء بالرقـ )اإلسالمي وفؽ 
 .(1،  3،  5، 8، 13، 01، 34: )يمية كما يمي

ت قد أنطبؽ ذلؾ في النباتااؾ أشياء تخضع لقوانيف التناسؽ و توجد ىذه النسبة في الطبيعة فينو        
رؼ اإلغريؽ ىذه النسبة وأطمقوا عمييا النسبة الذىبية وقاموا بدمجيا في ، فعوالحيوانات واستخدمت في الفف

 .(44، ص 1022)رؤي الشرع،  الكثير مف األعماؿ الفنية والمباني الخاصة بيـ
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 النظاـ اليندسي في الطبيعة :
 و مممح نظامي، والمتأمؿذو مممح تمقائي وآخر داخمي ذ: أحداىما خارجي أف الطبيعة تتضمف مظيريف

لمطبيعة برؤية تقميدية عابرة يمتقي بمظير قد يبدو عشوائيًا " بينما المدقؽ المتفحص يجد أف ىناؾ نظامًا 
دراؾ عالقتو بالمظير التمقائي الخارجيتترًا " يمكف تتبعو ودراستو، و ىندسيًا مس لؾ قد يبدو ذمثاؿ عمي ، و ا 

، غير أف المعروؼ حتميا ي كثير مف األحيافمتد بال نظاـ فمنو حر التكويف و المجموع الخضري لمشجرة و كأ
 .، يحكـ النظاـ العاـ بيف عناصرهأف النبات ينمو نتيجة لقانوف داخمي خاص بو

يـ البنائية اليندسية في مف السيؿ تتبع القا يبيف لنا أف الطبيعة ىائمة ومتعددة األشكاؿ و ذىو         
العالقات بيف األشكاؿ الموجودة فيو، سواء أكانت لفراغ و ي في الطبيعة يتبع خواص ا، فالنظاـ اليندسعناصرىا

الدوائر او كانت أشكاؿ في الفراغ مثؿ المثمثات و أشكااًل واقعية في مستوي واحد كالخطوط المستقيمة والزوايا و 
 المخروط و المكعب و الكرة .

رية في ذمثؿ زوايا الروابط ال ،ي الجسيمات الدقيقة لمكوف األعظـيمكف العثور عمي النظـ اليندسية فو         
و ألب ل، و ي يتطور مف واحد إلي أثنيف إلي أربع إلي ثماف خاليا وأكثرذالشكؿ الكروي لمخمية الالجزيئات و 

رؤي ا يتضح أف الحياة تتشابؾ مع األشكاؿ اليندسية )ذشبكات البمورات وبيالحمض النووي الحمزوني، و 
 (06ص،  0215، الشرع

 الفف :النظاـ اليندسي في 
( ، بمؤثرات فكرية وبنائية ، تتصؿ بجزور تؤطر )النزعة اليندسية في الفف ثمة إحاالت موضوعية         

تاريخية تمتد إلي آالؼ السنيف قبؿ الميالد حيث كانت فرديات األنساف القديـ تحتكـ إلي عقد صالت ميمة مع 
شارات ورموزإل الممارسات الحياتية فيوواقع و اختزاؿ ظواىره ومالمحو و ال ، تعتمد عمي الطابع ي الصور وا 

أف يقع الفكر مي جدراف الكيوؼ ويبدو منطقيًا )اليندسي وشبو اليندسي، وتحديدًا في المحموالت التعبيرية ع
التمثيالت التي تأسسيا المرئيات في مراحمو األولي، قبؿ أف يؤسس بدايتو ، تحت ىيمنة المحسوسات و  في

زىير صاحب  ) (بيا التفاصيؿ ، عمي مفاىيـ مجردة، والتي تختزؿ بموجالحدوسنجو تحوالتو الكيفية 
 (.19،ص0225
وؿ صورًا ىندسية شتي، عبر مف خالليا األنساف القديـ عف ما يج ذه المفاىيـ المجردة كانت تتخذوى        

 .بخاطره مف رؤي فكرية اختزالية
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 والرياضية :المدارس الفنية القائمة عمي النظـ اليندسية 
 نظـ اليندسة الكسرية في مدرسة الخداع البصري :

الفف البصري ىو صيغة رياضية تتدرج تحت الفف التجريدي الذي يقـو بتكرار مفردات األشكاؿ البسيطة         
وفي ذات الوقت يكوف لموف فيو دور جوىري و محوري لخمؽ تأثيرات وأنماط ترددية مف خالؿ كثافو الموف و 

و باالستفادة مف قواعد الظؿ و النور بما ينتج حالة مف االرتباؾ في كؿ مف مقدمة و خمفية العمؿ تباين
ء إيحاء مف الفضاء ثالثي يصاحبو شعور بمبالغ فيو إظيار العمؽ و ذلؾ بتوظيؼ قواعد المنظور إلعطا

لدي المتمقي تمقاء تمؾ المؤثرات ، والتأثيرات البصرية االخرى التي تؤدي في مجمميا لحالة مف االرتباؾ األبعاد
 .(229، ص 1021)اية هللا عباس، مف الفنانيف "ايشر"ورة البصرية موضوع العمؿ الفني و واالستيعاب الص

 ـ( :1971-ـ1898) m-c Escherالفناف ايشر -
باستخداـ المفردات اليندسية متعددة السطوح بجانب دراستو تقسيـ السطوح عمي أساس  ايشر أمتاز        

ابو مف خالؿ دراسة الخصائص المتناظرة أو المتشنظاـ لتصنيؼ الجمع بيف األشكاؿ والموف و الموف ووضع 
حؽ التي وصفت في وقت المفف و لـ( بداية دمج ميارات الرياضيات 1937، حيث مثؿ عاـ )عمـ الرياضيات

مف أبرز أعمالو في ذلؾ في أنماط مختمفة و ىو تحوؿ محدب لمضمعات و البمورات وذلؾ بالتحوؿ االوؿ و  بعمـ
لمسار التحوؿ الثالث الذي يتسع لتغطية جميع الجدراف ثـ العودة مف حيث ابتدي، أما في المطبوعات فقد ا

كانت السمة البارزة في معظـ أعمالو سواء التي عاد و صور العديد مف الحشرات والزواحؼ في أعماؿ ثنائية األب
التي كاف تفادتو مف ثراء التقسيـ الشبكي و باستخداميا دوف إجراء أطوار التحور بيا مف مفردة الخري أو اس

( . 1ليا كبير األثر في إبراز النظـ اليندسية بصورة متكررة منتظمة او غير منتظمة في اعمالو في شكؿ )
 (104، ص 0210)اية اهلل عباس،
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 ( عمل فىي للشبكة الهىذسية للفىان ايشر2شكل )

 pinterestالمصذر : 
https://www.pinterest.com/pin/493777546620387167/?fbclid=IwAR3EePNkiJsYtRI4mMdqaaB5B

4c0wUH9tAZrJ1ncll25_e6LIl6fmhgB_wo 
 النظاـ الرياضي في المدرسة التكعيبية :

يعية في استمر الفنانوف منذ العصور القديمة حتي أواخر القرف التاسع عشر في محاكاه العناصر الطب        
، إال أف مطمع القرف العشريف شيد تغيرًا جزريًا مف حيث ابتكار وسائؿ جديدة لمتعبير األعماؿ التشكيمية كافية

 cubismمما أنتج عنو ظيور عدد مف المدارس الفنية في  ذات الوقت كاف مف بينيا المدرسة التكعيبية )

school)  د ذلؾ االتجاه الذي أتخذ مف األشكاؿ التي تعد أكبر انتفاضة فنية عرفيا الفف الحديث حيث يعو
، حيث االعتقاد بنظرية التبمور التعددية التي تعتبر اليندسة اصاًل لألجساـ يندسية أساسًا لبناء العمؿ الفنيال

، ط المستقيـ والمنحني عمي حد سواءفاعتمدت الخط اليندسي اساسا لكؿ شكؿ ، اما فنانوىا فقد استخدمو الخ
في  المساحات األشكاؿ اليندسية المسطحة أما أسطوانية أو كروية، وكذلؾ ظير المربع و فييا  فكانت األشكاؿ

وط واألشكاؿ واتجاىاتيا تنوعت المساحات اليندسية في األشكاؿ تبعًا لتنوع الخطالتي تحيط بالموضوع، و 
دسية وخاصة ، وليذا فأف التكعيبية ركزت عمي فكرة النظر عمي األشياء مف خالؿ األجساـ الينالمختمفة
 .(70، ص 0210)اية اهلل عباس، المكعب

وقد مرت تمؾ المدرسة بمراحؿ فنية ثالث فإذا كاف مؤسس تمؾ المدرسة الفناف )بابمو بيكاسو(          
Pablo Picasso  (18811973-ـ )ـ( ، فإف )بوؿ سيزافcezanne paul  (1839_فيعد 1926ـ )ـ

 ـ(1929-ـ1927أوؿ مف اتجو إلي التكعيبية منذ نشأة و تطور المرحمة األولي لمتكعيبية في الفترة مف )
ـ( حيث اتسمت 1910-ـ1912، تبعيا المرحمة الثانية التكعيبية التحميمية )والتي وصفت بالتكعيبية المبكرة

https://www.pinterest.com/pin/493777546620387167/?fbclid=IwAR3EePNkiJsYtRI4mMdqaaB5B4c0wUH9tAZrJ1ncll25_e6LIl6fmhgB_wo
https://www.pinterest.com/pin/493777546620387167/?fbclid=IwAR3EePNkiJsYtRI4mMdqaaB5B4c0wUH9tAZrJ1ncll25_e6LIl6fmhgB_wo
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عادة صياغتيا وتجزئبتحميؿ الفناف لمفرداتو التشكيمية و العناصر ال تيا مع استخداـ لوف واحد طبيعية وا 
فت أيضًا بالتكعيبية ، عر ـ(1914-ـ1910ة الموحدة التكويف )، إما المرحمة الثالثة فكانت الصور بدرجاتو

ي، فتراجع كؿ ركزت ىذه المرحمة عمي رسـ موضوع مترابط واضح المعالـ مف خالؿ المنظور التكعيبالتركيبية و 
عف التحميؿ المبالغ فيو حتي وصمت  د( عمي صور األشكاؿ الطبيعية أو أجزاء منيا واالرتداويراؾمف ) بيكاسو 

يعد بابمو بيكاسو مف أشير فناني القرف العشريف خاصتًا فناني تمؾ قطة االنطالؽ التي بدأت منيا، و ما قبؿ ن
والرسـو التوضيحية، الموحات  (الجرافيؾالمرحمة الذي كاف مف أبرز التكعيبييف إنتاجًا مف حيث الحفر )

ـ( 1963-ـ1880)  gorges Braqueالخزؼ عمي حد سواء جنبا لجنب مع ) جورج براؾ ( والمنحوتات و 
ـ( االسباني إلي مؤسس المدرسة التكعيبية 1907-ـ1887) juan grisأنضـ فيما بعد )خواف جريس( و 

ـ( 1914تي اندالع الحرب العالمية األولي )ـ( وح1927حيث بدأ العمؿ عمي تطوير التكعيبية بدءا مف عاـ )
قد أرتبط المصطمح بالناقد الفني بشكؿ وثيؽ في جميع أنحاء أوربا وباريس و ، حيث انتشرت الحركة التكعيبية 

نفيممر( بأنيا تتكوف ـ( في صالة )كا1928) لويس فوكسؿ ( الذي وصؼ الموحات التي عرضيا )براؾ( عاـ )
لدي فناني التكعيبية  تتبع "نظـ اليندسة الكسرية "، و يثانية في العاـ التال قرر الوصؼ مرةمف مكعبات و 
 مف أضـ إلييا مف المصوريف ومثاؿ عمي ذلؾ الفناف بابمو بيكاسو.ومؤسسيا و 

 النظـ الرياضية في المدرسة التجريدية : 
فييا  التجريد ىو تبسيط كؿ ما ىو محيط بنا عف واقعو و إعادة صياغتو برؤية فنية جديدة يتجمي        

يذيب في الشكؿ ، الحركي و الخيالي لذا فأف التجريد في فف الرسـ عممية اختزاؿ و تالفناف بحسو الموني
سية ا يعني مغايرة المدركات الحألف التجريد ىو لغة التواصؿ مع العالـ الخارجي مموصواًل عمي جوىره، و 

حيث أف الفف التجريدي يسعي بالبحث مف خالؿ الرمز إلي ما وراء الطبيعة في وبالتالي عدـ النقؿ الحرفي و 
 التعبير عنيا في أشكاؿ موجزة تحمؿ في طياتيا الخبرات الفنية التيوصوؿ إلي المطمؽ وجوىر االشياء و ال

ي تتحوؿ فيو العناصر إلي مامو باألصؿ الطبيعي و رؤيتو مف منظور ىندساىتاثارات وجداف الفناف التجريدي و 
مترابطة ليس ليا دالالت صيغ ىندسية أشبو ما تكوف بقصاصات الورؽ المتراكبة في إيقاعات عناصر و 
، الفردية إلي التعميـ المطمؽ سواء كاف تجريدًا خصائص الجزئية إلي الصفات الكميةالتحوؿ مف المباشرة و 
 ًا كميًا أو جزئيًا وباختزالو في صورة خطوط أقواس أو منحنيات.ىندسي

أف الفف التجريدي شأنو شأف سابقيو مف المدارس الفنية فأف الفنانيف االنطباعييف، التعبيريف،         
بالمثؿ فأف التجريدية مزجت بيف بعض مف تنتيي أعماليـ عمي نحو تجريدي و  الرمزييف وغيرىـ غالبا ما

بدأ مع وجود لتي آلت إليو الفنوف السابقة حتي تتشكؿ خصائصو المميزة لو ثـ ينتيي مف حيث ما السمات ا
المؤثرات التي طرأت عميو إلي واصؿ تطوره ومواكبتو لمتغيرات و ، حيث أف الفف التجريدي بعض مف االختالفات
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عمي الرغـ مف ذلؾ فأف  يومنا ىذا عمي الرغـ مف توالي ظيور مدارس فنية جديدة خالؿ القرف العشريف و
التجريدية تتبع جزورىا نجد أف ليا وجودًا في فنوف ما قبؿ التاريخ و في الفنوف القديمة زخرفة المنسوجات و 

)اية اهلل  كازمير ماليفيتش(الفخارية أو النقوش الجدارية، ومف الفنانيف في الفف التجريدي )األواني 
 .(78، ص 0210عباس،

 :ـ(1935-ـ1878) kasimir Malevichالفناف كازمير ماليفيتشف -
تأثيره في االتجاه التشكيمي كاف كذلؾ في اليندسة المعمارية مف خالؿ افضؿ نموذج ىندسي معماري         

مصغر تـ تنفيذه مف الجص والذي اعيد ترميمو وبناؤه مرة اخري بواسطة "بوؿ بيدرسوف" وتـ عرضيا في 
المتحؼ الوطني الحديث لمفنوف" وبعد مرور عقد مف الزمف عرضت بمتحؼ الدولة الروسي في المعرض في "

سانت بوطسبيرغ "مركز جورج بومبيدو" فإذا كاف السوبرماتيـز وقد وضعت اساس كؿ فنوف التجريدية 
والمثمث فإف اليندسية الالحقة ودافعت عف الفف التجريدي الخالص الذي يتشكؿ قوامو عبر الدائرة ، المستطيؿ 

ىذا العمؿ يجسد ذلؾ المفيـو مف خالؿ التناغـ بيف المسطحات ىذه المجسمات وتكرارىا تكرارا ىندسيا كسريا 
اـ لعمارة ( فإف جاز لنا القوؿ اف ىذا العمؿ قد استطاع اف يكوف مصدر إلي5في ىيئتو الجزئية ما في شكؿ )

، حيث تميز تمؾ االنواع مف عمي منصة عمرانية ف ابراج مختمفة، وىي عبارة عالمدف حتي وقتا الحالي
المشاريع بإمكانية تطويقيا بإطار تفاعمي دقيؽ مف المعارض والمعاىد االكاديمية .. ولكف عمي الرغـ مما 

فإنو تحوؿ  ةووضع المبنة لمفنوف االخري عام اصةشيدتو ىذه الفترة مف طفرة فنية في اعماؿ "مالفيتش" خ
ة فتخمي عف التجريد لصالح الواقعيو ، شأنو شأف اقرانو الفانيف في االتجاىات الفنية في نياية حياتو الميني

ـ( حيث 1935االخري وكاف آخر معرض شارؾ فيو اعمالو معرض لرساميف بمجراد باالتحاد السوفيتي عاـ )
 .(97،ص 0210)اية اهلل عباس،كانت وفاتو في ذات العاـ 

 
 –( عمل فىي للفىان كازمير 1شكل )

– supremattist ornaments 

 pinterestالمصذر : 
-https://www.pinterest.com/pin/93379392243616953/?fbclid=IwAR3jUNga5mz1l4XfYcpSj985ZT

uA9AZ5ubqNPVW0u4gf4OOOqn2geyyFGc 

https://www.pinterest.com/pin/93379392243616953/?fbclid=IwAR3jUNga5mz1l4XfYcpSj985ZT-uA9AZ5ubqNPVW0u4gf4OOOqn2geyyFGc
https://www.pinterest.com/pin/93379392243616953/?fbclid=IwAR3jUNga5mz1l4XfYcpSj985ZT-uA9AZ5ubqNPVW0u4gf4OOOqn2geyyFGc
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مشكمة البحث :
 مما سبؽ يمكف تحديد مشكمو البحث في التساؤؿ التالي :

 ؟ ىؿ يمكف االستفادة مف النظـ الرياضية في المدارس الفنية كمدخؿ لصياغة مشغولة
 فرض البحث :

 اف يمكف االستفادة مف النظـ الرياضية في المدارس الفنية كمدخؿ لصياغة مشغولة فنية .
 أىداؼ البحث :

 إيجاد حموؿ جديده باستخداـ النظـ الرياضية لتنفيذ مشغولة فنية . -
 أىمية البحث :

 التوصؿ إلي تنفيذ مشغولة مستحدثو مف النظـ الرياضية . -
 حدود البحث :

 البحث عف استخداـ النظـ الرياضية في المدارس الفنية كمدخؿ لصياغة مشغولة . يقتصر -
 منيجيو البحث :

 تتبع الدراسة المنيج التحميمي والمنيج التجريبي مف خالؿ الجانب النظري والتطبيقي .
 اوال االطار النظري :

 لنظـ اليندسية والرياضية .تشتمؿ دراسة تعريفات النظـ الرياضية و المدارس الفنية القائمة عمي ا -
 ثانيا المجاؿ التطبيقي :

االستفادة مف دراسة اساليب  والتجريب لمتوصؿ إلي حموؿ تشكيمية مستحدثة تخدـ مجاؿ االشغاؿ الفنية  -
 تشكيؿ النظـ الرياضية .
 مصطمحات البحث :

 :Mathematical ststemsالنظـ الرياضية 
اهلل جؿ جاللو ضبط كؿ شئ ضبطًا كاماًل مرتب ترتيبًا عدديًا ونالحظ ذلؾ في جميع مخموقاتو التي تعد         

قوؿ تعالي: )وأحصي كؿ شئ  وتحصي بعممو الذي وسع كؿ شئ ، فالتراكب المندرج لمرقـ و العدد مفسر في
لمتعبير عف أحد األعداد الطبيعية ، أف الرقـ ىو الرمز المستعمؿ في الرياضيات (08عددا( سورة الجف )

 ( .1،0،3،4،5،6،7،8،9الصفر )صفر،ىي األعداد التسعة واألولي و و  البسيطة
 



 فىية مشغولة لصياغة كمذخل الفىية المذارس في الرياضية الىظم 

 ميهأميروا ، أ/أ.د محمود عشعش  ،إعذاد / أ.د.رحاب ابو زيذ  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :Art handicraftالمشغولة الفنية 
أبعاد أو المسطحة ذات  تتمثؿ المشغولة الفنية في معالجات متعددة منيا األشكاؿ المجسمة ذات الثالثة       

أحيانًا تأخذ صورة منتجات جمالية نافعة أو أشكاؿ تحقؽ مجرد الرغبة األصمية في التعبير بالخامات البعديف و 
 ( .11ص ،0217)سارة عمارة، 

ىي تمؾ المشغولة الفنية اليدوية المنتجة في ىذا العصر الذي نعيشو والمنفذة وفؽ رؤية معاصرة شكاًل        
، والتقنيات( أو مف حيث األبعاد )الوظيفة، والتصميـ، والخامات ومضمونًا سواء مف حيث متغيرات التشكيؿ

 .(21، ص  1029به، )ديىا شي التعبيرية والمضاميف المعنوية التي تنطوي عمييا
 ومف أعماؿ الباحثة :

مف خالؿ ما سبؽ ذكره مف النظـ الرياضية اليندسية وعممية التحميؿ لبعض األعماؿ الفنية لمفنانيف         
ف ىذه  فقد تبيف لمباحثة أف بناء أي عمؿ فني يقوـ عمي أساس يرتبط بعالقات ىندسية تعبيرية وتحميالتيا ، وا 

مالية جديدة تخضع لنظاـ ذىني يراعي فيو االتجاه يستيدؼ التعبير الواعي او الذىني ويبحث عف قوانيف ج
التوازف والخطوط وااليقاع والتناسب وتوزيع الفراغات طبقا لمحسابات اليندسية والرياضية واستنتاج لذلؾ تـ 

 عمؿ ىذه األعماؿ .
 :المدلوؿ التعبيري لمعمؿ األوؿ 

 
جاء المدلوؿ التعبيري ليذا الشكؿ وفؽ التعبير عف مفيـو النظاـ 
اليندسي الرياضي في الفف واعتمدت عمي الطابع اليندسي وشبو 
اليندسي ونتج عف ذلؾ الوحدة الشبكية اليندسية المثمثة المرنة وىي 

وحدات مثمثة مفرغة تماما اي إطار مثمث متساوي األضالع عبارة عف  
التؿ الشفاؼ بمصؽ قمب الوحدات مشغولة بالخيوط مثبتة عمى قماش 

( voronoiعمى شكؿ مشابيو لمشكؿ الخارجي في الطبيعة الفيرنوي )
، وىنا المثمث بمصؽ الترتر الفضي الكبيرانطالقا مف الحواؼ ويمال مركز 

 يتحقؽ المشغولة نوع مف التكرار المتماثؿ .
 
 
 



 فىية مشغولة لصياغة كمذخل الفىية المذارس في الرياضية الىظم 

 ميهأميروا ، أ/أ.د محمود عشعش  ،إعذاد / أ.د.رحاب ابو زيذ  
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 المدلوؿ التعبيري لمعمؿ الثاني:
 

إبراز النظـ اليندسية بصورة اعتمد فييا عمي طريقة الفناف ايشر وىي 
ونتج عنيا ىذه الوحدة وىي  متكررة منتظمة او غير منتظمة في اعمالو

عباره عف وحدة إضاءة تتكوف مف وحدات مثمثة مفرغة مف الداخؿ 
ومشغولة بالخيط الجنجاه والمطعـ بالخرز المنظـ في شكؿ دائري و كما 
جمعت الوحدات بالخيوط واستخدمت الدارسة اسموب التكرار و تـ تثبيت 

             الوحدات المجمعة عمى قاعدة .     
 لث:المدلوؿ التعبيري لمعمؿ الثا

جاء المدلوؿ التعبيري عف ىذه الوحدة وفؽ لمفيـو النظاـ اليندسي 
يتبع خواص الفراغ و العالقات بيف األشكاؿ  الرياضي في الطبيعة فيو

وحده اضاءه ونتج عف ذلؾ ىذه الوحدة وىي عبارة عف  الموجودة فيو
شكؿ عشوائي شبو منتظـ وتقـو التشكيؿ حوؿ نفسيا و تظير وجود 

ند الثني و تعطي ألواف األصفر واألزرؽ ويكوف الخشب بو الفراغات ع
 تشبيحات ممونة بدرجات البني والقشرة وتركب مف الداخؿ االضاءة .

 :المدلوؿ التعبيري لمعمؿ الرابع 
 

مف خالؿ ما سبؽ مف التجارب واألعماؿ العممية التي اداىا الفناف 
لمسطحات ىذه جسد مف خالؿ التناغـ بيف اكازمير والتي تميزت بالت

وىي عباره  المجسمات وتكرارىا تكرارا ىندسيا كسريا في ىيئتو الجزئية
عف  مجموعة مف المثمثات متساوية الساقيف تـ تشكيميـ عمي ىيئة 
نجمة لتعطي شكؿ جمالي عند التشكيؿ بألوانيا المدرجة وتنسيؽ الخيط 
عمييا فيعطي تشبيحات ممونة بتدرج لوني يعطي شكؿ جمالي مع 

 ضاءة .اال
 



 فىية مشغولة لصياغة كمذخل الفىية المذارس في الرياضية الىظم 

 ميهأميروا ، أ/أ.د محمود عشعش  ،إعذاد / أ.د.رحاب ابو زيذ  
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بعنواف: "االستفادة مف بعض االساليب التقنية والوسائط التعبيرية  ،(0224)رمضاف مروي دراسة  
  لفنوف ما بعد الحداثة في إثراء المشغولة الفنية لدي طالب كمية التربية النوعية "

تناولت ىذه الدراسة  الحركات الفنية التي ظيرت في النصؼ الثاني مف القرف العشريف وذكرت أف ما       
 بعد الحداثة ظيرت في العديد مف المجاالت الفنية وظيرت أواًل في مجاؿ العمارة ثـ انتقؿ إلي األدب والفمسفة .

عمي وسيط معيف بؿ ىي شاممة لكؿ الوسائط وأثبتت الدراسة أيضًا أف األشغاؿ الفنية ليست قاصرة       
الطبيعية والصناعية والمستيمكة وذلؾ ألف األشغاؿ الفنية حقؿ تجارب متسع لكؿ الوسائط وأنيا المجاؿ الوحيد 
 عمي األطالؽ بتقنيتيا المختمفة وأساليب التشكيؿ بما في ذلؾ التوليؼ والتجميع والتركيب والتالحـ والتجسيـ .

ويستفيد البحث الحالي مف ىذه الدراسة انو البد مف إيجاد مداخؿ جديدة لمادة االشغاؿ الفنية مف حيث       
الشكؿ المعاصر والمفيـو الجديد في التفكير وطرؽ التناوؿ التي اختمفت في ضوء مفيـو ما بعد الحداثة وذلؾ 

ية عمي حركة حتويات والمضاميف الفكرية والفمسفألنيا حركة ليا أىميتيا فيي تفيـ العالقة المتبادلة بيف الم
 .الفف واإلبداع الفني
دة كمدخؿ لتدريس : "القالدة ذات اإلمكانات التشكيمية المتعدبعنواف (1997) ايماف عبد الداوددراسة 
وتتفؽ ىذه الدراسة مع البحث في االستفادة مف مداخؿ وأساليب مختمفة التي اجريت في  "االشغاؿ الفنية

 اسة إلستحداث تقنيات جديدة في إثراء المشغولة الفنية .الدر 
وتختمؼ ىذه الدراسة في البحث الحالي في أنيا تناولت خامة المدائف الصناعية وامكانتيا التشكيمية       

بيدؼ صياغو واستحداث قالدات ذات احتماالت شكمية متعددة بينما ييدؼ البحث الحالي إلي إنتاج مشغوالت 
 ث مشغوالت فنية .فنية مستحدثة مف خالؿ اإلستفادة مف بقايا المدائف الخامات الستحدا

بعنواف "فف التشكيؿ باألقمشة كمدخؿ لبناء برنامج األشغاؿ الفنية  (1999) ىديؿ ابراىيـة دراس
ويتناوؿ ىذا البحث اإلمكانات التشكيمية لخامة القماش كما يضيؼ العديد مف  لطالب كمية تربية فنية "

 التجسيـ (. –الطي والثني  –المطويات األساليب الفنية والتقنية ليذه الخامة مثؿ أسموب )اإلضافة ب
ويمكف االستفادة مف ىذه األساليب التقنية في البحث الحالي وتدعيميا بتوليفيا مع خامو األقمشة      

 والشبكات .
بعنواف "مداخؿ تجريبية إلثراء مجاؿ االشغاؿ الفنية في ضوء االتجاىات الفنية  (1998)محمود صالح  دراسة

في ىذه الدراسة تناوؿ الباحث األسس الفكرية والمفاىيـ الجمالية لمختارات مف األتجاىات الفنية و  الحديثة"
( مف حيث دراسة تحميمية لخصائص الفف الحركي –مدرسة الباوىاوس  –األرت ديكو  –الحديثة )األرت نوفو 

ؿ الشكؿ والخامة في كؿ منيا الطراز واألسس البنائية في كؿ طراز ثـ مفيـو الشكؿ واألبعاد الجمالية لتناو
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وذلؾ لإلفادة مف المعمقة كمشغولة فنية في ضوء اإلتجاىات الفنية الحديثة وأيضًا العوامؿ المؤثرة عمي 
 المشغولة الفنية التصميـ العاـ والمعالجات التشكيمية وارتباط الشكؿ باتجاىات المصمـ واالطار الوظيفي.

الي في التعرض لمفنوف الحديثة وأثرىا عمي المشغولة الفنية المعاصرة يتفؽ البحث السابؽ مع البحث الح     
والعد الجمالي لمخامة في الفف الحديث ويختمؼ عف ىذا البحث في أف البحث قائـ عمي المشغولة الفنية 

 المستوحاه مف مفيوـ األبعاد الجمالية والفمسفية لفف التجييز في الفراغ.
كة اإليحائية في المشغولة : " نظـ تشكيؿ الخيوط كمصدر لتحقيؽ الحر بعنواف (1991)رحمة الديفدراسة 
تناولت فييا الحركة اإليحائية في المشغولة الفنية و كيفية تحقيؽ اإلحساس بالحركة في المشغولة ، "الفنية

نظـ تحميؿ المعمقة الفنية ألعماؿ الفنانيف القائمة عمي ولت تصنيؼ خامة الخيوط وتوصيؼ و الفنية ثـ تنا
أساليب التطريز اص الشعيرات واأللياؼ و خو ة اإليحائية. ثـ تناولت خصائص و تشكيؿ الخيوط المحققة لمحرك

يتـ توليفيا مع الخامات ويمكف االستفادة مف ىذه الدراسة في إثراء أسطح االقمشة التي س .المختمفة
 .المختمفة

 نتائج البحث وتوصياتو : 
 النتائج :

 منابع اإلستمياـ المرتبط بالنظـ الرياضية . تميزت التطبيقات بتعدد -1
 االستفادة مف المعطيات الفنية لمخامات المستخدمة . -0
تنوعت اشكاؿ السطوح ومممسيا باستخداـ اساليب التشكيؿ المختمفة مما جعؿ المشغولة الفنية تعطي  -3

 إيقاعات حركية .
 أساليب النظـ الرياضية .ىناؾ العديد في تقنيات المشغولة الفنية مف خالؿ طريقة تناوؿ  -4
 اف التنوع في دراسة المدارس الفنية ادي إلي تنفيذ مشغوالت فنية . -5

 التوصيات :
 استمرار التجريب بالنظـ الرياضية لفتح افاؽ أوسع في المجاؿ واستحداث أساليب لمتشكيؿ جديدة . -1
 يكوف متوفر حمقات وصؿ بيف األشغاؿ الفنية والمجاالت األخري . -0
 ر تجريبي قائـ عمي التجربة إلستحداث تقنيات وميارات جديدة .التوجو لفك -1
لفنية وما توصي الدراسة باستخداـ النظـ الرياضية في تشكيؿ االشكاؿ المجسمة في مجاؿ األشغاؿ ا -0

 .بيا مف إمكانات جمالية
 



 فىية مشغولة لصياغة كمذخل الفىية المذارس في الرياضية الىظم 
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 المراجع :
ثالثية  التصميمات الزخرفيةفي  : " توظيؼ نظـ اليندسية الكسرية(0210)اية اهلل محمد صالح الديف عباس 

 جامعة حمواف. ،ة ماجستير ، كمية التربية الفنيةاالبعاد " رسال
لتدريس  ذات االمكانات التشكيمية لخامة المتعددة كمدخؿ القالدة :(1997) ايػػػػػمػػػػػػاف عػػػػػبػػػػػػػػػد الػػػػػػداود

 جامعة حمواف .، الفنية ، كمية التربية االشغاؿ الفنية ، رسالة ماجستير
الت فنية اإلفريقي كمدخؿ لصياغة مشغو  : الرموز المركبة في الفف(0218 ) دينػػػا عصػػػػػػاـ مػػػػحػػػػػمػػد شيبػػػو

 جامعة بورسعيد. النوعية ، كمية التربيةمعاصرة، رسالة ماجستير
مختارات  لممشغولة الفنية مستميمة مف : صياغات تشكيمية مستحدثة(0225)و زيػػػػػػدػػػحمػػػػد ابػػػرحػػػػػػاب م

 .بورسعيد ةالنوعية جامع كميو التربية، رسالو دكتوراه–لمحمزوف المجسـ 
لتحقيؽ الحركة اإليحائية في   : نظـ تشكيؿ الخيوط كمصدر(1991) رحػػػػػػمػػػػػػػػة  عمي  عمي  الػػػػػديػػػف

 جامعة حمواف. ،لتربية الفنيةا المشغولة الفنية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية
 : " الصيغ البنائية لمنظـ اليندسية في الطبيعية كمصدر لمتصميـ(0215)ب الشػرع ػمػاػػحمد عمي طػػػرؤي م

 الرقمي "رسالة ماجستير ،كمية التربية الفنية، جامعة حمواف.
 المسطح والمجسـ في إستحداث مشغوالت فنية: أساليب الخرز (0217)ػمػػػػػػارة ػػػػػيػػػػػػد عػػػػػػػػػػسػػػػػػارة الس

 .بورسعيد ، جامعةكمية التربية النوعية ة ماجستير،معاصرة ، رسال
مف العناصر البنائية كمصدر لمتصميـ" ات : " النظاـ اليندسي في مختار (1980)مػػػحػػػػمػػػد حػػػػػافػػػػػػظ الخػػػولػػػي

 حمواف . فنية ، جامعةالتربية الرسالة ماجستير، كمية 
الفنية  االشغاؿ الفنية في ضوء االتجاىات : مداخؿ تجريبية إلثراء مجاؿ(1998) محمػػود حػامد محمػػد صالح

 حمواف .ة جامع، رسالة دكتوراه كمية التربية الفنية، الحديثة
عبيرية لفنوف ما بعد : االستفادة مف بعض اساليب التقنية والوسائط الت(0224) مػػػػػروي مػػػحػػمػػػػػػد رمػػػضػػػاف

 –نوعية التربية الكمية ، رسالة  دكتوراه غير منشورة ،إثراء المشغولة الفنية لدي  طالب كمية التربية النوعية
: فف التشكيؿ باالقمشة كمدخؿ لبرنامج االشغاؿ (1999) ىػػػديػػػػػػؿ حػػػسػػػػػف ابػػػراىيػػػػػػـ شمس. جامعة عيف

 جامعة حمواف. ،رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الفنية التربية الفنية، الفنية لطالب كمية
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