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  ملخص البحث
إن الطبیعة قدمت عناصرها بتراكیب متعددة وهیئة متباینة تتمایز عناصرها فیما بینها كوحدات بنائیة         

مختلفة التفاصیل والمقاییس، وتتمیز بعالقات بین الخطوط والمساحات والبنائیات الهندسیة في وحدة فریدة 

ر فیما یربطها نظام ما، وهذا النظام یختلف وٕاندماج بین عناصرها ونظام بین األشكال والفراغات حینما تتكر 

  .عن التكرار على واحدة ویتضح ذلك عن بعض عناصر الشكل األمثل فى الطبیعة

الذي یتصل باألشكال التي تحمل دالالت واقعیة، نجد أن معظم  اإلختزال في الطبیعةمفهوم  حیث أن

مهما بلغت دقته في نقل عناصر الطبیعة ال یستطیع أن  فالمصمم. باإلختزال الفنون القدیمة والحدیثة تتصف

بتعاد وعلى هذا األساس من اإل ،فالفن الذي یحاكي الطبیعة یختلف عن مطابقة الواقع ،یحاكیها بشكل واقعي 

، فالتصویر في الفن باإلختزالوبهذا یصبح كل عمل فني یتصف  مختزل ،عن الواقع، یصبح العمل الفني عمل 

ما هو إال تعبیر وترجمة أو تلخیص أو تبسیط أو تحویر لعناصر " سواء قدیمَا أو حدیثاَ " التشكیلي عامة

الطبیعة ومهما كانت القدرة الفنان على المطابقة الواقعیة، فالبد أن یتدخل حسه ومشاعره وذاتیته فالعمل 

في الفن هو  اإلختزال بهذا فأن، و الفني، بهدف الوصول إلى تناسب عالقاتها أو أجزاءها وتمثیل عمومیاتها

ستبقاء ما هو إالطبیعة من عناصرها التفصیلیة، واالكتفاء بالتعبیر عن الجوهر، أي  إلختزالمجرد محاولة 

من  مختزلةجوهري وأساسي أو ما هو ثابت وباقي، فالموضوع أو الطبیعة محورة أو مصاغة بصیاغة جدیدة 

  .یة للبناء الشكلي، دون أن تفقد األشكال دالالتها الطبیعیةتفصیالتها األساسیة للوصول إلى التعبیرات الجوهر 

یتناول هذا الفصل خلفیة البحث ومشكلة البحث و فروضه وأهدافه وأهمیته وحدوده ومنهجه والدراسات         

  .المرتبطة بالبحث ومصطلحات البحث
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Abstract 
The nature has presented its elements with multiple structures and differentiated 
bodies whose elements distinguish between them as structural units of different 
details and measurements, characterized by relations between lines, spaces and 
engineering geometries in a unique unit and the integration of its elements and 
the system between the shapes and spaces when repeated in a system, It is about 
some elements of the optimal form in nature . 
Since the concept of reductionism in nature, which relates to forms that bear real 
connotations, most of the ancient and modern arts are characterized by 
reduction. The designer, no matter how accurate he is in conveying the elements 
of nature, can not actually imitate them. The art that imitates nature is different 
from the reality, and on this basis of being detached from reality, the work of art 
becomes a work of art. General "whether old or new" is only an expression, 
translation, summarization, simplification or modification of the elements of 
nature and no matter how the artist's ability to match the realism, it must 
interfere with the sense and feelings and objectivity art work, in order to reach 
the proportion of its relations or parts and representation of the generalities, In 
art is just wiped His Shorthand nature of the detailed elements, and only express 
the essence, ie, retention of what is fundamental and essential or what is fixed 
and the rest, The subject or nature modified or formulated a new formulation of 
reductive basic its details to gain access to the core of the construction of formal 
expressions, without shapes lose their natural significance. 
This chapter deals with the background of research, the problem of research, its 
hypotheses, objectives, importance, limits, methodology, research studies and 
research terms. 
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  :خلفیة البحث

عمال الفنیة عن عالقة ستخدامه في مجال التصمیم لألإ سفرت النظرة الخاطفة حول مفهوم القیاس و أ"

و هو مظاهر القیاس وذلك أرتباط وثیقة بین التصمیم والنظام الهندسي، فالتصمیم هو التوازن والتراكیب، إ

عتماد علیها في التوصل للعدید من الصیغ التصمیمیة القائمة في وحدتها ، ولذا یمكن اإللكونها نظاما هندسیاً 

  .)١("تزانها علي التناسب الهندسي الجماليإ و 

  :في الطبیعةاإلختزال : ًأوال

الذي یتصل باألشكال التي تحمل دالالت واقعیة، نجد أن معظم الفنون  اإلختزالإذا أخذنا مفهوم 

مهما بلغت دقته في نقل عناصر الطبیعة ال یستطیع أن یحاكیها  فالمصمم. باإلختزال القدیمة والحدیثة تتصف

بتعاد عن وعلى هذا األساس من اإل ،فالفن الذي یحاكي الطبیعة یختلف عن مطابقة الواقع ،بشكل واقعي

، فالتصویر في الفن باإلختزالوبهذا یصبح كل عمل فني یتصف  مختزل،الواقع، یصبح العمل الفني عمل 

ویر لعناصر ما هو إال تعبیر وترجمة أو تلخیص أو تبسیط أو تح" سواء قدیمَا أو حدیثاَ "التشكیلي عامة 

الطبیعة ومهما كانت القدرة الفنان على المطابقة الواقعیة، فالبد أن یتدخل حسه ومشاعره وذاتیته فالعمل 

في الفن هو  اإلختزالبهذا فأن ، و الفني، بهدف الوصول إلى تناسب عالقاتها أو أجزاءها وتمثیل عمومیاتها

ستبقاء ما هو إعن الجوهر، أي  واالكتفاء بالتعبیرالطبیعة من عناصرها التفصیلیة،  إلختزالمجرد محاولة 

من  مختزلةجوهري وأساسي أو ما هو ثابت وباقي، فالموضوع أو الطبیعة محورة أو مصاغة بصیاغة جدیدة 

  .تفصیالتها األساسیة للوصول إلى التعبیرات الجوهریة للبناء الشكلي، دون أن تفقد األشكال دالالتها الطبیعیة

تجاهات واألسالیب الفنیة في الفن یتحقق بنسب ودرجات متفاوتة في اإل  لإلختزالالمفهوم  وهذا

المختلفة، ویعني ذلك أن العمل الفني هو صورة مختلفة في بعض جوانبها وتفاصیلها عن األشكال األصیلة في 

غیر أن ، هایة أیضاً الطبیعة فالموضوع أو الطبیعة تمثل نقطة البدایة عند الفنان وتمثل االنطالقة، كما تمثل الن

ختزلت األشكال إلى درجة كبیرة وابتعدت بها عن إ تجاهات التشكیلیة مثل التكعیبیة، قد تلخصت و بعض اإل 

  . مما یصعب معه التعرف على صلتها بالطبیعة، دالالتها المعروفة

ل الخالصة یهدف إلى إحداث تأثیر جمالي خالص أو مطلق ینتج عن تنظیم األشكا اإلختزال في الفن      

  رتباطها بدالالت واقعیة مباشرة ویقوم على إیجاد عالقات إیقاعیة في الخط والمساحة والكتلة إوالبعیدة عن 
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  .كقیمة فنیة خالصة

  :اإلختزال -١

عملیة فرز ذهني لبعض الصفات لموضوع وعزلها عن باقي الصفات األخري حیث یدل علي المفهوم بحیث     

  .األخري و تقسیمه الي أجزاء وفقا لصفاته الموضوعیةیتم عزل الشئ عن االشیاء 

كإصطالح شأنه شان كثیر من األلفاظ الداله علي بعض المفاهیم واالراء والرموز واألفكار التي : لفظ اإلختزال

 ،اقتلع ،جرد ،فصل ،اختصر ،استخراج، فكر:  ًتستخدم علي نطاق واسع مجاالت المعرفة المختلفة علمیا

حدیث عن فهو لفظ یحمل طائفة من المدلوالت بقدر ما تتسع له ظروف إستعماله في مجاالت ال ،ازال، خلص

  .مختلف االشیاء والغایات

نشاء و األبتكار لحلول فنیة جدیدة قائمة علي تصورات عقلیة  إلهو ذلك الفكر القادر علي التنوع  والتألیف  وا

أو كل ما هو ثابت وباقي واإلستغناء أو حذف ما وتجریبیة  تستهدف استخالص كل ما هو جوهري وأساسي 

  .یكون غیر جوهرى وعارض

من الخطوط والمثلثات  هو خالصة التجربة الفنیة للشبكیة مركزة في أقل: اإلختزال الشبكي -٢

  .والتقاطعات

  : الفن المختزل -٣

لبناء األشكال كأساس " كالنقط والخطوط والمساحات واأللوان"یعتمد علي العناصر التشكیلیة المختزلة 

  .سم بالدینامیةالفنیة وتنظیمها في عالقات جمالیة لخلق تكوینات تت

لي ظهور فكرة التبسیط في الفن وهو تطور منطقي لألحداث الفنیة من تبسیط للون إوقد أدى ذلك 

  .زدحام والسرعةإلبالضوضاء وا ًنسان مشحوناإلوالألشكال المحملة لجمالیات مطلقة حیث أصبح ا

  :والتجریبختزال إلا -٤

ختزال والتجریب لدي المصمم المعاصر ترتبط بأهتمامته ونوعیة تفكیره وثقافته ومدي رغبته في إلن اإ

ال إن كانت ذاتیة كالخبرات السابقة والعوامل النفسیة والمزاجیة والثقافیة إضافة الجدید وهذه الدوافع حتي وإ

الذي یعیشه المصمم كما تؤثر الدوافع  والعصرنها ترتبط بمؤثرات وحوافز موجودة في البیئة والمجتمع إ

برؤي جدیدة ویمكن تحدید ثراء المجال التشكیلي و إالشخصیة  للمصمم في ظهور فردیات متعددة تساهم في 

  :بعض دوافع االختزال والتجریب

  دوافع نابعة من األستفادة والبحث من خبرات التراث القدیم والحدیث و التأمل فیه. 
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  لي أفضل الحلول لهإدوافع نتیجة أشغال المصمم بفكرة تصمیم معین ومحاولة الوصول. 

 دوافع نتیجة ظهور عالقات جدیدة بالصدفة أثناء العمل قد تكون حافز لتجریب جدیدة.  

  :ختزال البنائيإلا -٥

) التركیبي(و) البنائي (یعتمد علي نظریات بناء األشكال الهندسیة في أداء فني ریاضي خالل المذهب       

قد استخدمها ) البنائیة(ال أن هذا المصطلح إالذي أطلق علي األعمال الفنیة ذات الخطوط الهندسیة المتعامدة 

أم لوحة مطبوعة أو ًأم نحتا  ًنه تصویرالداللة علي أي عمل فني مضمونة بناء تركیبي بصرف النظر عن كو 

  .غیر ذلك

زالة أجزاء من إضافة أو إوتصاغ الصورة الفوتوغرافیة عن طریق االختزال الشبكي عن طریق حذف أو        

  .الشبكة الهندسیة

ما لونیة أو مساحیه فالحذف یكون للتفاصیل التي إویعني هذا األسلوب معالجة الصورة الفوتوغرافیة        

عادة صیاغة إما االضافة فهي التالیة بعد اإلختزال وهي تعني إ. لي أهدافهإیراها المصمم غیر جوهریة بالنسبة 

لغالبة العالقات المكونة للشكل بهدف تحویله الي عناصر شكلیة بسیطة ) ختزالإ(العالقات المتبقیة ویمثالن 

  .د ممكن إلي أقصي ح

تؤدي عملیة حذف أجزاء من الشكل رغم بقاء نقاطه االساسیة في مواضعها الي تغیر كبیر في فاعلیتها "     

اإلدراكیة یتوقف علي شكل الجزء المحذوف ومساحته حیث تقوي بعض نقاط الشكل وتضعف نقاط أخري نتیجة 

طوال الحواف وقوي التوجیه الحركي التي لما ینشأ من زوایا في الشكل وما یحدثه التغیرات الحادثة في أ

هاما فتوجیه الإلنتباه إلي مناطق محددة الشكل فیثیر إدراك التغیر  ًیكسبها كل جزء ویلعب الفراغ الخارجي دورا

  . )١("بطرق مختلفة عن كل حالة

جزاء إن إكتشاف الجوهر البنائي لألشكال یعتمد علي حذف كل ما هو عارض او غیر أساسي من األ      

المكونة للشكل كما تبین كیفیة البحث عن االروابط التي تصل بین العناصر االولیة في تركیب الشكل ثم اعادة 

صیاغته في بنیة جدیدة من خالل ذوبان المالمح التفصیلیة التي تشیر الیها العناصر بعضها في بعض بحیث 

  .لشكلوالسمات االیحائیة الخاصة باتجمیع هذه الصیاغة كل الخصائص 

  :أسلوب االختزال -٦

                                                           
  ١٦٣ص  -  ١٩٩٢ - الكتاب المصرى "  االسس الجمالیة و االنشائیة للتصمیم:" ایھاب بسمارك الصیفي  - ١
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یرمي هذا اإلسلوب الي إستخالص وحدة تشكیلیة وٕابتكارها كصیغة تكون الغالب علي شكل وحدة أو "      

مفردة لها تمیز بالنسبة الي االصل الذي اشتقت منه وتصبح وسیلة للتعبیر وابجدیة للشكل وفي كثیر من 

  ....االحیان یتم استخالص أكثر من صیغة شكلیة تستخدم في بناء العمل الفني 

ویتم ذلك من خالل عملیات تحلیلیة معالجة لالشكال الطبیعیة وفي جمیع األحوال تكون الوحدة المفردة       

ة للتحویل المستخدمة كأبجدیة تشكیلیة لها صیغة تكوینیة ثابتة في تفكیر الفنان، فهي في حد ذاتها تكون قابل

فقًا لتصور إمكانیات التفاعل بینها وبین باقي ألوانها وزوایا إتجاهها و والتعبیر في عالقتها ومساحتها و 

  .)١("الوحدات في الصیغة الكلیة للتكوین

  :الشبكات الهندسیة-ًثانیا

نظم هندسیة قائمة على عنصر هام، هو عنصر الخط ویعتبر أساس بنائها ، فیتداخل الخط ویتقاطع "         

من الشبكات تتحول وتتغیر تبعا لزیادة عدد بتكرارات مركبة منظمة أو غیر منتظمة لیكون أنواع عدیدة 

  .)٢("اتها مع معدل التكرار والتزایدالخطوط او تنوعها في السمك واختالف اتجاه

الشبكة نسق مستقل بذاته ألنها بمثابة نسیج متماسك البنیان یقوم بوظیفة هامة في العمل الفني، "      

فالشبكات المنتظمة تعد أحد الحلول السریعة لحل الفراغ باللوحة الزخرفیة لذا فالفنان دائم البحث عن الشبكات 

ثل أوضاع مكانیة منتظمة ومرنة ، في الوقت التي تقدم له أفكار مستحدثة في بناء اللوحة الزخرفیة فهي تم

  .)٣("نفسه تغطي اى مساحة ممتدة وتعطي ایضًا فرصة لتوزیع أي مفردات شكلیة داخل اللوحة

، یتحكم في توزیع المفردات بعاد البینیةفقیة ومائلة متساویة األأسیة و أنظام هندسي ذو محاور ر  "     

  عنه  أوینش نبثقت من قاعدة المثلثات االفالطونیةإسیسیة أالشبكات التالبسیطة لصیاغة تصمیمات مركبة، تلك 

  .)٤("سس الهندسیةعنه شبكة مثلثة ، كاحد األ أشبكة مربعة  وینش

                                                           
قسم  - رسالة دكتوراه" االتجاھات التجریدیة في الخزف المعاصر كمدخل لتدریس الخزف في التربیة الفنیة :" مرفت حسن السویفي  - ١

 ٢٠٩ص   -  ٢٠١٣ - جامعة حلوان  -كلیة تربیة فنیة  -التعبیر المجسم 
قسم  -  رسالة دكتوراه-تصمیم ثالثي االبعاد تغیرات بنیة التحول في ضوء نظریة الكم كمصدر لل: سوزان محمد ابراھیم حرارة  - ٢

   ٧٥ص - ٢٠١٣ - جامعة حلوان  - كلیة التربیة الفنیة  -التصمیمات الزخرفیة 
"  النظم الشبكیة في الغزل الفطرى كمدخل لبناء اللوحة الزخرفیة : " إیمان علي محمد الشرقاوى : ایمان علي محمد الشرقاوي  - ٣

   ٣٩ص  -  ٢٠٠٣ -جامعة حلوان  - كلیة التربیة الفنیة  - الزخرفیة  قسم التصمیمات -  رسالة ماجستیر
تصمیم محاور تجریبیة لتدریس اسس التصمیم قائمة علي الدراسات المعاصرة لتحلیل نظم الھندسیات االسالمیة :" احمد عبد الكریم  - ٤
   ٣٦ص  -  ١٩٩٠ - جامعة حلوان  - كلیة التربیة الفنیة  - رسالھ دكتوراه - 
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ستخدمها إحیث تلعب الشبكیة الهندسیة البسیطة والمركبة دور فعال في بناء التصمیمات منذ قدیم الزمن فقد " 

  .)١( "ثیرات بصریة ووجدانیة أحداث تلتحقیق نظم وعالقات جمالیة أل الفنان في صور متنوعة من الفنون

وفي أكثر من دراسة تحلیلیة أمكن التوصل إلي تحدید األشكال الهندسیة المنتظمة الثالثة التي تعد         

، والمستخدمة كنماذج بنائیة وتكراریة للعدید من )١-الشكل رقم (األساس للشبكات البسیطة والمركبة كما في 

  .التصمیمات الهندسیة

  :واألشكال الثالثة األساسیة هي      

  المثلث المتساوي األضالع، والمربع، والدائرة، والسداسي متساوى االضالع      

  

  

  

  

  )  ١ -شكل رقم (
  األشكال الھندسیة المنتظمة الثالثة التي تعد  االساس للشبكات البسیطة والمركبة

  :أنواع الشبكیات:  ًثالثا

  :الشبكة المسطحة -١

ته الشكلیة، وترتیب التصورات األولیة للفنان المصمم وصیاغة هیئاتساهم الخطوط األولیة في وضع "    

عملیات التنظیم من اضافة وتبدیل وتغیر الخطوط الشبكیة التي تنشأ من خالل األشكال  ، تساعدعناصر العمل

، فالخطوط تسهم في تشكیل الهیكل البنائي وط والتحكم فى حركتها وٕاتجاهاتهاوتتحد وظیفتها بتنسیق الخط

  .)٢("صمیمللت

  من الخطوط المتقاطعة  تعد الشبكات عملیة تقدم نظام هندسي یتسم بنسبة توافقیة في شكل شبكیات     

للمصمم وخاصة للمبتدئ قد یعنیه في ترجمة أفكاره في خطوط متتابعة ومنظمة یمكنه من خالل التغلب علي 

  .الفراغ العدید من المشكالت التي تعترضه ، وأهمها كیفیه حل مسطح 

                                                           
 -  رسالھ دكتوراه - الشبكات الھندسیة  كمدخل إلستحداث صیاغات حلي معدنیة مستوحاه من الفن القبطي : فوزي سمعان  جرمین -١

  ١٧٥ص  -  ٢٠٠٣ - جامعة حلوان  - كلیة التربیة الفنیة 
البنیة التصمیمیة العمال فناني النانو كمصدر : " رحمة طارق محمد جمال عبد القادر : رحمة طارق محمد جمال عبد القادر  - ٢

   ٨٤ص -  ٢٠١٣ - جامعة حلوان - كلیة التربیة الفنیة  - قسم التصمیمات الزخرفیة  -  رسالة ماجستیر - " للتصمیمات  الزخرفیة 
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الشكل (مكة بأسلوب هندسي مجرد، كما في اء شكل السالمراحل التصمیمیة لصیاغة و بن"یشرإ"ویوضح    

، وأكد على حاور األفقیة والراسیة المتعامدة، فقد عمد صیاغتها في هذا اإلتجاه من خالل شبكة الم)٢-رقم

قام بتوزیع األشكال بعملیات حسابیة أنشأ الترابط بین األشكال من خالل التكبیر والتصغیر والتماس، فقد 

بمقتضاها وضع كل شكل بالنسبة لما یجاوره، وبالنسبة لوضعه في العمل ككل ، فجاءت جمیع االبعاد للعناصر 

في شكل قیاسات محسوبة عملت علي الربط بین أجزاء العمل، فجاء في بناء متوازن ذي منطقیة عقلیة 

  .)١(ومنهجیة محسوبة

  
  ًایشر شبكة متحركة داخلھا شكالن متغیران لونیا)  ٢-شكل رقم (

http://kalliopi-popipap.blogspot.com.eg/2014/02/blog-post_27.html  

  : square gri) (الشبكیة المربعة   - أ

، ثم توصیل هذه النقاط تتحقق الشبكیة المربعة عند تقسیم محیط الدائرة الي أربعة نقاط متساویة         

فینتج المربع، أو عن طریق رسم قطرین متعامدین للدائرة فینقسم محیطها إلي أربعة أجزاء متساویة، ثم یتم 

  توصیل هذه النقاط فینتج المربع، وعن طریق تكرار الخطوط الرأسیة واالفقیة في صفوف متوازیة علي مسافات 

                                                           
 - رسالة ماجستیر -"البنیة التصمیمیة المعاصرة في عمارة زھا حدید كمصدر لتدریس التصمیمات ثالثیة االبعاد : " ایسر فاھم وناس- ١

  .٨٧ص - ٢٠١٢- جامعة حلوان  - كلیھ التربیة الفنیة  - قسم التصمیمات الزخرفیة 
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  .)٣،٤-الشكل رقم ( كما في )١(متساویة ومتعامدة تنشأ الشبكیة المربعة التي أساسها المربع

  
  )٣-شكل رقم(

  الشبكیة المربعة التي تحقق من خالل الخطوط الرأسیة واالفقیة المتعامدة 
http://www.gameres.com/  

  
  )  ٤-شكل رقم(

  التكرارات المنتظمة لتقسیم الشبكة المربعة
  

                                                           
 -" انتاج تصمیمات زخرفیة قائمة علي تحلیل النظم االیقاعیة لمختارات من الفن االسالمي الھندسي : " احمد محمد علي عبد الكریم - ١

  .٥٠ص  - ١٩٨٥- القاھرة  - جامعة حلوان  -كلیة التربیة الفنیة  - رسالة ماجستیر 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory  to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then 
insert it again.
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 ٢٠١٩ 

- | 

 
 ) ٥-شكل رقم 

  التتغیرات التي تحدث للشبكة المربعة
https://www.pinterest.com/pin/  

http://imgur.com/gallery/9YW711r 

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شكل رقم (
التتغیرات التي تحدث للشبكة المربعة

https://www.pinterest.com/pin/

http://imgur.com/gallery/9YW711r

http://imgur.com/gallery/9YW711r
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 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 
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  )٦-شكل رقم ( 

  اإلختزال للشبكة المربعة
https://geometriquement.wordpress.com/  

  
  )7  -شكل رقم(

 إستخراج األشكال من الشبكة المربعة المختزلة 
http://www.insects.org/ced1/escher08.html  

  فهو أحد األعمال الفنیة الیشر الذي إستخدم فیها الشبكة المربعة وقد إستخدم تخفیض )  ٨-الشكل رقم(أما 

  تدریجي في حجم الشبكة المربعة فصاغ بداخلها شكل السحلیة أكبر فأصغر من أعلي إلي أسفل التصمیم 

  .)١(التحتیة والتوزیع الرقمي لألشكالیوضح البناء التصمیمي للعمل والشبكة )  ٨-الشكل رقم أ(

                                                           
رسالة  - " دراسة تجربیة "اللوحة الزخرفیة وطرق ضبطھا  العالقة بین الشكل والبناء التصمیمي في:" منال علي محمد عزیز  - ١

  ١٢٠ص  -٢٠١١ - جامعة حلوان  - كلیة التربیة الفنیة  - قسم التصمیمات الزخرفیة  - ماجستیر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فقد إستخدم نظریة المنحنیات ) ٩-الشكل رقم(ل الشبكةالمربعة في فقد قدم إیشر صیغة جدیدة لشك      

فخلق شبكة منحنیة من الشبكة المربعة المنتظمة، فانشأ توسیع في خطوط الشبكیة وجعل حجم المربعات تنمو 

طول مسار  يالساعة علوسار علي عكس عقارب ) ٩-الشكل رقم أ(مربع كما هو في وتتحرك من مركز ال

درجة من  ١٨٠ْالمربع حول مركز الصورة وتحولت الشبكة إلي دوامه في الداخل وتنتهي عند نقطة استدارة 

نقطة البدایة، وٕاستخدم الخطوط المستقیمة التي تنتشر تدریجیًا وجعل شكل المباني والنوافذ منحنیة وجعل 

من التصمیم األصلي لتحتفظ بالشبكة األصلیة وبمظهرها خطوط الشبكة منحنیة وترك بعض المساحات الصغیرة 

  .المربع

  ) أ  - ٨(شكل 
  االساس البنائي للعمل

https://www.pinterest.com/pin  

 

  )٨-رقم  شكل(           

  ١٩٥٦ -خشب  -أصغر فأصغر  -ایشر 

http://thedali.org/press-room//  



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٧٠ -١ - | 

  
  )٩-شكل رقم (

  ١٩٥٦ - ٣١‚٩× ٣١‚ ٧-طباعة  -إیشر 
http://picssr.com/photos/  

  
  ) ٩-شكل رقم أ(

  البناء التصمیمي للعمل 
https://picasaweb.google.com/  

كما في ) خوارزمیة تكراریة(اتبع الفنان إیشر منهج تكرارى ذو إتجاهات متولدة وتسمي هذه العملیة "      

لشكل المربع،  )١("فالشبكة التحتیة تتضمن تقسیم تكراري للمثلثات المتساویة الساقین) ١٠-الشكل رقم (

صیاغة للشبكة  دم ایشروعلي عكس من التقسیم الشبكي ق) ١٠-الشكل رقم أ(وصیغت داخلها األشكال في 

الشكل رقم (المربعة بإسلوب مختلف حیث قام بتقسم المربعات بتصاغر من العمق الي الحواف كما موضح 

  . التقسیم الشبكي للعمل) ١٠-ب

                                                           
  ١١٩ص - ٢٠١١ - مرجع سابق : منال علي محمد عزیز - ١
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

- | 

  
  )١٠- شكل رقم 

  ١٩٦٤ -نھایة المربع 

http://ugocieri.altervista.org  

  
  ) ١٠- شكل رقم أ

  البناء التصمیمي لصیاغة المفردات 
http://ugocieri.altervista.org/  

  
  )١٠-شكل رقم ب

  البناء التصمیمي للعمل 
http://hdimagelib.com/square  

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شكل رقم (                      
نھایة المربع  -ایشر 

http://ugocieri.altervista.org/

شكل رقم أ( 
البناء التصمیمي لصیاغة المفردات 

http://ugocieri.altervista.org/

شكل رقم ب(
البناء التصمیمي للعمل 

http://hdimagelib.com/square
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

- | 

یترتب علي تقاطع خطوط أفقیة منتظمة للمثلث متساوى األضالع و 

، وینتج شكل المثلث من تقسیم محیط الدائرة إلي ثالث 

مركزیة ثم نوصل هذه النقاط فینتج  ١٢٠ْنقاط متساویة برسم ثالث أنصاف أقطار الدائرة مقدار الزاویة بینهم 

ج الشبكیة المثلثة عن طریق عمل تكرارات متوازیة لألضلع الثالثة للمثلث 

 ١٢,١١.(  

  
  )  ١١-شكل رقم 

  یوضح الشبكة المثلثة 
http://www.gameres.com/thread  

  
 

  

  مثلث متساوى الساقین  ) ب –١٢شكل رقم (

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٧٢ -١ -

  ):triangular grid(الشبكة المثلثة  -ب

منتظمة للمثلث متساوى األضالع و  نظام هندسي قائم علي تكرارات"    

، وینتج شكل المثلث من تقسیم محیط الدائرة إلي ثالث ٦٠إتجاهین متقابلین وبزوایا میل وخطوط مائلة في 

نقاط متساویة برسم ثالث أنصاف أقطار الدائرة مقدار الزاویة بینهم 

ج الشبكیة المثلثة عن طریق عمل تكرارات متوازیة لألضلع الثالثة للمثلث مثلث متساوي األضالع والزوایا وتنت

 -الشكل رقم(كما في )١(" وعلي مسافات بینیة متساویة 

شكل رقم (
یوضح الشبكة المثلثة 

http://www.gameres.com/thread

 

  

  
  

                                                           
  ١١٦ص  -مرجع سابق - ٢٠١١: منال علي محمد عزیز  - ١

  

( مثلث قائم الزاویة )أ- ١٢شكل رقم (
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 ٢٠١٩ 

- | 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  االختالفات الھندسیة للشبكة المثلثة 
https://en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling  

  

  ) ١٣-شكل رقم 
  الشبكات القائمة علي أساس المثلث

https://www.pinterest.com/caielle/mc  

 مثلت متساوي االضالع
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مثلث مختلف االضالع                                  
  )١٢-شكل رقم (                                                         

االختالفات الھندسیة للشبكة المثلثة                                             
https://en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

  

  

شكل رقم (
الشبكات القائمة علي أساس المثلث  -إیشر 

https://www.pinterest.com/caielle/mc-escher/

مثلت متساوي االضالع )ج  –١٢شكل رقم (

https://en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling


  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 
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فهو صیاغة للشبكة المثلثة باسلوب مختلف حیث تقسیم المثلثات بتصاغر إلي الخارج ) ١٤-الشكل رقم (أما 

  .من الحواف

  
  )١٤-شكل رقم (

  صیاغة للشبكة المثلثة
http://www.orchidpalms.com/polyhedra  

  :الشبكة السداسیة - ج 

نظام هندسي یتحقق عند تقسیم محیط الدائرة إلي ست نقاط متساویة، ثم بتوصیل هذه النقاط ینشأ الشكل     

، وهي ْ ٦٠عن طریق رسم ثالث أقطار متقاطعة مقدار الزوایا بینها لسداسي المنتظم األضالع والزوایا، أو ا

، ویكمن أیضا أن تتحقق )١٥،١٦-كل رقمالش(كما في  نظام قائم علي تكرارات منتظمة للشكل السداسي

  ).١٧-الشكل رقم(الشبكة السداسیة من الشبكة الثالثیة كما هو موضح في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٥-شكل رقم(
  التكرارات المنتظمة للشكل السداسي

https://stackoverflow.com/questions  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=http://gwydir.demon.co.uk/jo/tess/bighex.htm&usg=ALkJrhhCY8_NXda9LkevbdmlcGhUGGlsCw
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 ٢٠١٩ 

- | 

  
  )١٦-شكل رقم 

  الشبكة السداسیةاالیزومیتریة
http://www.gameres.com/thread  

  
  ) ١٧-شكل رقم

  الثالثیةاستخراج الشبكة السداسیة من الشبكة
http://mathstat.slu.edu/escher  

یوضح لوحة ایشر وكیفیة صیاغة السلحفاة في الشكل السداسى لتتالءم مع الشبكة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ١٩٤٣ - الزاحف  -ایشر 

https://www.pinterest.com/ettamarie/m/  
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شكل رقم (
الشبكة السداسیةاالیزومیتریة

http://www.gameres.com/thread_

شكل رقم(
استخراج الشبكة السداسیة من الشبكة

http://mathstat.slu.edu/escher

یوضح لوحة ایشر وكیفیة صیاغة السلحفاة في الشكل السداسى لتتالءم مع الشبكة ) ١٨-الشكل رقم(

   السداسیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ایشر )١٨-شكل رقم(
https://www.pinterest.com/ettamarie/m-c-escher
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 ٢٠١٩ 

- | 

 

  

  

  

  

  

  

 ١٩٤٣ - الزاحف  -ایشر  
http://danceswithferrets.org/geekblog/?p=154

  
  البناء التصمیمي لشكل الزواحف وكیفیة صیاغة ایشر لھا في الشكل السداسي

http://mathstat.slu.edu/escher/index.php  

  .خر التكرارآلرضیة والحدهما الشكل واأل إساسین 

شكال الرئیسیة خرى، حیث تتحقق لألأ، بینما تستتر فیه عناصر 

دراك العمل إرضیة  ضرورى في األ ، وكال من الشكل و رضیة

رضیة، ویحاول أشكال والسالبة كالفني، ویتخذ المصمم موقف متماثل لكل من العناصر البصریة الموجبة كاأل

رضیة قاائمة علي الدوام رغم تغیر شكلها رضیة والعالقة التي تربط بین واأل 

  ال تظهر  حیاناً أرضیة في العمل الفني، و تظهر العالقة بین الشكل واأل 

  .)١("رضیة وظیفة الشكلرضیة وتتبادل األ 

قسم  -  رسالة دكتوراة -" النظم التحلیلیة لعنصر النبات كمدخل تجریبي لتدریس اسس التصمیم 
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 -المفردة ) أ-١٨شكل رقم (
http://danceswithferrets.org/geekblog/?p=154

البناء التصمیمي لشكل الزواحف وكیفیة صیاغة ایشر لھا في الشكل السداسي )ب-١٨شكل رقم ( 
http://mathstat.slu.edu/escher/index.php

  : المستویات متعددة االسطح :ًرابعا

ساسین أیمكن تناول الشبكات الهندسیة من خالل جانبین 

  :الشكل واالرضیة والشبكات الهندسیة -١

، بینما تستتر فیه عناصر یتضمن العمل الفني عناصر ممیزة"         

رضیةخرى التي تكون األ شكال اآلألصفة البروز فوق ال

الفني، ویتخذ المصمم موقف متماثل لكل من العناصر البصریة الموجبة كاأل

رضیة والعالقة التي تربط بین واأل أالربط بین الشكل وما یحیط به من 

تظهر العالقة بین الشكل واأل  حیاناً أسالیب الفنیة، فومفهومها تبعا لأل

رضیة وتتبادل األ كل وظیفة األ خري یتبال الشآحیاناً أتلك العالقة، و 

                                                           
النظم التحلیلیة لعنصر النبات كمدخل تجریبي لتدریس اسس التصمیم : "  محمد حافظ محمد الخولي - ١

   ١٢٠ص  - ١٩٨٦ - جامعة حلوان  - كلیة التربیة الفنیة -التصمیم 

http://mathcs.slu.edu/escher/index.php/File:Tess-reptiles.svg


  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٧٧ -١ - | 

  :التكرار والشبكات الهندسیة -٢

، وبخاصة في مجال التجریب وفي التصمیمات القائمة سس التصمیمأالتكرار عامل هام في مجال 

  .كثر من وحدةأو أعلي تكرار وحدة تشكیلیة 

شكال و متعددة األأو سداسیة أو رباعیة أویتم تكرار المفردات التشكیلیة داخل شبكات هندسیة مثلثیة "      

و غیر منتظمة ، وقد یتم التكرار داخل مفردات شبكیة وبتكرار تلك المفردة الشبكیة یخلق شبكات أمنتظمة 

  .)١("جزاء منهاأو أجدیدة منتظمة تحتوي علي المفردات التشكیلیة 

  :الشبكات الهندسیة في الطبیعة

له للبحث  سرار الطبیعة ونظمها المتنوعة دافعاً ألقد كانت الرغبة لدي االنسان في التعرف علي "        

المستمر في مكوناتها ومفراداتها فاتجة الي دراسة كیفیة بناء نسیج العنكبوت و خالیا النحل ونمو الخلیة 

، وعلي ذلك المنوال خاض مالیین وان امال في التعرف علي خبایاهایالحیة في اجزاء من النباتات والح

  .)٢("الدراسات الطبیعیة 

ت معظم الظواهر الطبیعیة فهندسة الطبیعة والتي مهدت التفكیر في ایجاد طریقة جدیدة لحل شفرا

تج نهایات ین، فالبیانات البسیطة یمكن ان تحسم بعض االنماط المعقدة والمختلفة في في طبیعتها فالمعقدة

  .)٣(معقدة من بدایات بسیطة

  :البنیة الشبكیة لخیوط العنكبوت  - أ

شكال الطبیعة ، فهى تتضح في ألالنظام الشبكي فى المظهر الخارجي  "هو) ١٩-رقم الشكل(ن أحیث       

التراكیب البنائیة لنظم الشبكات العنكبوتیة، فهناك الشبكات الطبیعیة المنتظمة والغیر المنتظمة والتي قد 

حیث الشبكات العكنوتیة المختلفة في "ستلهم منها الفنان التقسیمات الهندسیة الطبیعیة لبناء لوحته الزخرفیةإ

  .)٤() ٢٠-كل رقم الش( المساحة والشكل كما في 

   

                                                           
 ١٢١ص  -١٩٨٦ -مرجع سابق : محمد حافظ محمد الخولي  - ١
   ١٣ص  - مكبتة نانسي  – ٢٠٠٧ -"التصمیم بین التشكیلیة والزخرفیة  :محمد حافظ الخولي واخرون  - ٢

3-Ning Lu :"Fractals Imagining " , Academic Press, 1997,P.7. - 
   ٤٠ص  -  ٢٠٠٣ - مرجع سابق: ایمان علي محمد الشرقاوي  - ٤
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  ، االطروش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

- | 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٩-شكل رقم 
  التراكیب البنائیة لنظم الشبكات العنكبوتیة

https://www.shutterstock.com/image  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ٢٠-شكل رقم 
  مجموعة من الشبكات العكنوتیة المختلفة في المساحة والشكل 
https://www.cranfield.ac.uk/som/case  

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٧٨ -١ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
شكل رقم (

التراكیب البنائیة لنظم الشبكات العنكبوتیة
https://www.shutterstock.com/image

  

  

  

  

  

  

  

  

شكل رقم (
مجموعة من الشبكات العكنوتیة المختلفة في المساحة والشكل 
https://www.cranfield.ac.uk/som/case-studies

https://www.shutterstock.com/image


  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٧٩ -١ - | 

  .وبالتحلیل الدقیق لنظام البناء الشبكي العنكبوتي تتضح تلك الهندسة االنشائیة في التكوین والبناء

فاالســــهم فیــــه تشــــیر الــــي حــــاالت الشــــدة فــــي شــــبكة العنكــــوت المشــــدودة فــــي اتجــــاه الخلیــــة والمضــــلعات 

   .تتجه في توازن لقمم الرؤوس

 :البنیة الشبكیة في الحشرات  - ب

  الیعسوب حشرة جناجفي الحشرات تتضح في التراكیب البنائیة لنظم الشبكات 

  ) .٢٢–الشكل رقم ( في  الیعسوب حشرة لجناج البناءالشبكيویتضح ) ٢١–شكل رقم ( 

  
  ) ٢١شكل رقم(

  جناج حشرة الیعسوب
world-http://earthsky.org/human 

  

  

  

  

  

  

  
  ) ٢٢-شكل رقم(

  البناء الشبكي لجناج حشرة الیعسوب
https://www.pinterest.com/pin/  

http://earthsky.org/human-world
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 ٢٠١٩ 

- | 

 )٢٤- رقم شكل(و )٢٣- رقم شكل(في  الشجر لورقة

  .)٢٥- رقم شكل(في  العمالقة األمازون الماء

  
  )٢٣-شكل رقم 

  لورقة الشجر  التراكیب البنائیة لنظم الشبكات

http://iransafebox.net/leaf/  

  
  )٢٤-شكل رقم 

  لورقة الشجر التراكیب البنائیة لنظم الشبكات
https://www.pinterest.com/pin//  

  

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٨٠ -١ -

 :البنیة الشبكیة الوراق النبات  - ج

لورقة الشبكات لنظم البنائیة التراكیبحیث یتضح 

الماء أوراق الشبكات لنظم البنائیة التراكیبحیث 

شكل رقم (
التراكیب البنائیة لنظم الشبكات  

http://iransafebox.net/leaf-skeleton-tattoo

شكل رقم (
التراكیب البنائیة لنظم الشبكات 

https://www.pinterest.com/pin/
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

- | 

  
  )٢٥-شكل رقم
  أوراقالماءاألمازونالعمالقةالتراكیب البنائیة لنظم الشبكات

https://www.pinterest.com.mx/studiofinlay/blue/  

والبنیة تحمل طابع النسق أو النظام وتتالف من عناصر یكون من شأن أي تحول في عنصر منها أن 

التستند إلي الواقع التجریبي، بل أن " مفهوم البنیة علي أنها 

  .فالبنیة هي محصلة تجمع التي یتم بها ترتیب أجزاء وضعت معًا لتشكل في مجموعها هیاكل معقدة

لواقع وهي متخفیة غیر مرئیة، باطنة البنیة غیر الواقع التجریبي، وٕانما هي النموذج المستمد من هذا ا

ذات طبیعة عقلیة ریاضیة ، تحب النظر الیها بالمعني الریاضي باعتبارها مجموعة من العناصر المجردة، تقوم 

لیفى (فالبنیة في نظر " بنیتها عالقات متبادلة ، ویتمثل الكشف عن البنیة في النموذج المبني من قبل العالم، 

حاضرة في الموضوع لكنها مخفیة، وٕاكتشافها یقتضي تدخل العالم وتركیب نماذج 

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٨١ -١ -

شكل رقم(
التراكیب البنائیة لنظم الشبكات

https://www.pinterest.com.mx/studiofinlay/blue-green

  :البنیة خامسًا 

  ".تعني نظام محدد بمساحة أو مسافة"

والبنیة تحمل طابع النسق أو النظام وتتالف من عناصر یكون من شأن أي تحول في عنصر منها أن        

  .یحدث تحوًال في باقي العناصر االخري

مفهوم البنیة علي أنها ) Levi Strauss -لیفى ستراوس (فیعرف       

  " النماذج الموضوعة بمقضي هذا الواقع

فالبنیة هي محصلة تجمع التي یتم بها ترتیب أجزاء وضعت معًا لتشكل في مجموعها هیاكل معقدة      

البنیة غیر الواقع التجریبي، وٕانما هي النموذج المستمد من هذا ا     

ذات طبیعة عقلیة ریاضیة ، تحب النظر الیها بالمعني الریاضي باعتبارها مجموعة من العناصر المجردة، تقوم 

بنیتها عالقات متبادلة ، ویتمثل الكشف عن البنیة في النموذج المبني من قبل العالم، 

حاضرة في الموضوع لكنها مخفیة، وٕاكتشافها یقتضي تدخل العالم وتركیب نماذج ) Levi Strauss -ستراوس 

  ".تفصح عن بنیة الموضوع



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة
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 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 
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  :خصائص البنیة -١

  :لهذه البنیة تتضمن بنیویة تضفي علیها سماتها، في

 .كلیة البنیة -

 .التنظیم الذاتي -

 .تحوالت البنیة -

  .التزامن والتعاقب -

  :كلیة البنیة -أ

القائمة بین العناصر أو المفردات بما تتركه من تألف له بصمات خاصة علي الكل أو المجموع العالقات "   

  .الذي هو بمثابة نتاج  لها وللقانون الكلي الذي یتحكم فیها

  :التنظیم الذاتي -ب

التنظیم الذاتي یتجلي في شكل إیقاعات وتنظیمات وعملیات وهذه كلها ألیات بنیویة تضمن للبنیات "      

  .اإلستمرار أو المحافظة علي الذاتضربا من 

فكل شكل من أشكال الحیاة یمثل كًال بالنسبة إلي أجزائه، فیشكل بني متعدد المستویات من منظومات        

  .)١( "ة عندما تحصل في المنظومات المعقدة ضمن منظومات، وهي عملی

 -المجرات (تنقلها من حاالتها األبدائیة الي حالة أخري أعلي تنظیما فیظهر العدید من المنظومات الكونیة "

نوعا متقدمًا من القدرة علي التنظیم ) المجتمعات البشریة -الخالیا الحیة  -المركبات الكمیائیة  - الكواكب 

  .الذاتي

  :تحوالت البنیة -ج

خاصیة التحول توضح القانون الداخلي للتغیرات داخل البیئة التي الیمكن أن تظل في حالة ثابتة          

  .ألنها دائمة التحول بمقضى النمو والتطور والتكیف

  : التزامن والتعاقب -د

ات وینفي الحركة یرتبط بما یعني مبدأ التزامن زمن البنیة وعناصرها في نسق مغلق، فالتزامن یفرض الثب     

 هو مكتمل، ومفهوم التعاقب ثانوى یتدخل حین تتعرض البنیة لخلل في بنیتها كأنهدام عنصر مثال واحالل

                                                           
قسم  -رسالة دكتوراه  -للتصمیمات الزخرفیة  البنیة التصمیمیة االفتراضیة في نظریة االوتار كمصدر: الزھراء أحمد محمد الور  - ١

  ٤١، ٤٠ص  - م ٢٠١٠ - جامعة حلوان  - كلیة التربیة الفنیة  -التصمیمات الزخرفیة 



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٨٣ -١ - | 

، ویقول عنصر آخر، فالتقابل قائم بین التزامن والتعاقب، مادام األول یهتم بالثبات والثاني یهتم بالتغیر والتبدل

- بأصل اإلتساق(أن التعاقبي والتزامني یتعارضان، وذلك ألن األول یهتم ": )Levi Strauss - لیفي شتراوس(

Genpses des systemes(،  في حین أن الثاني) بالمنطق الداخلي للشئ-La logique interne  "( )١(.  

  :البنیة التصمیمیة: ًسادسا

جربیة تمنح الشكل ت تعني الهیئة والشكل بما یحتویه من عناصر وأسس وعملیات ونظم تصمیمیة وخامات"

 .)٢("هیئته الخارجیة

ویعتمد التصمیم علي عدد النهائي من عناصر التصمیم المختلفة ، كالخطوط والمساحات واألشكال والمالمس "

واأللوان والفراغ وغیرها من العناصر التي تتسم بالتغیر الدائم في مظهرها المرئي وفقا لما یحدث فى الطبیعة 

ا یحكمها قوانین النمو الطبیعي، ومع تنظیم من متغیرات ، ورغم ذلك یطرأ علي هذه العناصر متغیرات إال أنه

بعض العملیات تلك العناصر وطرق نموها داخل العمل تنظم لنتج صیغ تصمیمیة مختلفة ومتنوعة عن طریق 

، غیرها من باقي العملیات المختلفة، مثل التكرار والتكبیر والتصغیر، والتضفیر والتراكب، و التصمیمیة المختلفة

ات، یتم توزیعها وتنظیمها داخل العمل الفني عن طریق البنیة المبني علیها التصمیم ومن خالل تلك العملی

یوضح البنیة التصمیمیة للمفردة واإلحتواء  )٢٦-الشكل رقم( كما في .)٣("لتوزیع وتتحرك فیه) البناء الشبكي(

  الشبكي داخله

  

  

  

  

  

  

  

  الشبكي داخلھیوضح البنیة التصمیمیة للمفردة و االحتواء ) ٢٦-شكل رقم( 
http://www.alexjfischer.com/portfolio/stickstack/  

                                                           
  ٤٢ - ٤١ص  - ٢٠١٠مرجع سابق، :الزھراء احمد محمد اللور  - ١
  ٢٧ص  - ٢٠١٣ - مرجع سابق : رحمة طارق محمد جمال عبد القادر  - ٢
 - جامعة بورسعید  - رسالة دكتوراه "صیغ التشكل كمصدر للتصمیمات الزخرفیة ثالثیة االبعاد : "عمرو أحمد السید االطروش  - ٣

  ١٢٢ص  - ٢٠١٤



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٨٤ -١ - | 

 )Changes in the Structure Transformation: (بنیة التحول  -١

  .)١("بدَّل من حال إلى حال ، أو تنّقل من موضع إلى موضع"التحول هویعني 

الفزیائیة  للطاقة وتعلن الطبیعة خاصیة مهمة من الخصائص " یعتبر التحول من وجهة النظر الفیزیائیة"      

عن وحدة جوهرها الطاقة خالل ما تظهره من مراحل لتحوالت بین صورها وخالل ما أمكن للعلم أن یتعرف علیه 

أن كافة الظواهر الكونیة یراها العلم ، ضوء متجسد في صور مادیة مختلفة یمكن أن ...من هذه التحوالت 

أ الفزیائي لوحدة القوي الشكل واإلمكانات والفعالیات ذلك هو المبدتحدث بینها عدید من التحوالت، في 

  .)٢("الطبیعیة

  :البنیة الشبكیة المتحولة فى الطبیعة والكون   -٢

، فجمیع تلك في نموها صورًا ونظم العائق لها إن دراسة الطبیعة تكمن من تتبع األشكال التي تتخذ"    

یر عبر مرور الزمن، وبذلك یمكن الوصول إلى مجموعة من االشكال تتبع نظمًا محددة في النمو والتغ

المعادالت الریاضیة والهندسیة المعینة والتي إكتشف أفالطون وفیثاغورث خاللها صیغ عددیة هي مفتاح لسر 

  .)٣("الطبیعة والكون والجمال ، والتي أثبتتها النظریات العلمیة الحدیثة

ا الهندسي شبكیة التي یمكن أن یستفید منها المصمم من نظامهحیث یمثل جسم اإلنسان مصدر للبني ال"    

داخل البنیة الكلیة لجسم اإلنسان والتحول الشبكي خالل الزمن، ) بنیة متعددة األطوار(كمان إن الجنین یمثل.

  .)٤("وقد خلقكم أطوارا" ة تختلف عن أبعاد االم قال تعاليبفعل عملیات النمو داخل الرحم، ولها أبعاد خاص

نَساَن ِمن ُسَالَلٍة مِّن ِطیٍن "وقالي تعالي  ِكیٍن ) ١٢(َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ ثُمَّ َخَلْقَنا ) ١٣(ثُمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر مَّ

ًما ثُمَّ َأنَشْأَناُه َخْلًقا آَخَر َفَتَباَرَك اللَُّه النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلحْ 

اذ یمر الجنین باطوار متتابعة من اول  )٥(١٤أیة  –سورة نوح  –صدق اهللا العظیم  )١٤(َأْحَسُن اْلَخاِلِقیَن 

. للحیاة، العظام، العضالت، الكساء بالحم ،ثم طور المنشأة والخلق والقابلیة ، ثم العلقة، المضغةطور النطفه

  )٢٨،٢٧-الشكل رقم (كمافي 

                                                           
1 -www.almaanyct/ar-ar/تحول.com/ar/di/ 

  ٢٥ص  -  ٢٠١٣ - حرارة مرجع سابق:سوزان محمد ابراھیم  - ٢
  ٨١ص  - مرجع سابق  ٢٠١٣: سوزان محمد ابراھیم حرارة  - ٣
  ١٤ایة  -سورة نوح : یم القران الكر - ٤
  ١٤-١٢ایة  -سورة المؤمنون : القران الكریم  - ٥



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٨٥ -١ - | 

  
  البنیة الكلیة لجسم االنسان ) ٢٧-الشكل رقم(

https://www.youtube.com/watch?v=HfisCRzWPX0  

 
  التحول الشبكي لإلنسان  خالل الزمن ، بفعل عملیات النمو داخل الرحم)٢٨-شكل رقم(

http://uczucianiechciane.blogspot.com.eg/  

شبكي في الطبیعة یبدأ بخطوط رئیسیة تكون هي المحدد األول لشكل النظام الهندسي ذو ي تصمیم أحیث 

الطابع الشبكي، ویعطي مجموعة من لتقسیم المسطح حسب طبیعة تكوینه، لخلق عالقات خطیة متناسبة 

وهو ) ٢٩-رقم الشكل (كما في  )١(ریاضیا ومتوافقة جمالیا وتحقق تغیرات جمالیة ممیزة لتحول المساحات

 ض للجفاف حیث ادي ذلك الي حدوث تقسماتر یوضح التحول الشبكي في الطبیعة نتیجة تعرض طبقات األ 

   .النمو عملیة اثناء الخالیا وانشطار تحول مراحل) أ - ٣٠رقم شكل(، وحسب طبیعة وسمك الطبقة وقوتها

                                                           
  ٧٧ص  -مرجع سابق -  ٢٠١٣: سوزان محمد ابراھیم حرارة  - ١



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٨٦ -١ - | 

  الشبكي التحول مراحل) ٣١-رقم شكل(و، الصابون فقاعات والتداخل التحول مراحل شكل )ب-٣٠رقم شكل(و

 وكبیرة صغیرة رغوات حیث الصابون لرغوات الداخلي التراكب یوضح )٣٢-رقم شكل(، حیث الصابون لراغوي

  .شبكةهندسیة تمثل الحجم

  
  التحول الشبكي في الطبیعة نتیجة تعرض طبقات االرض للجفاف) ٢٩-شكل رقم(

http://geoologyworld.blogspot.com.eg/l  

  
  مراحل تحول وانشطار الخالیا اثناء عملیة النمو) أ -٣٠ شكل رقم ( 

http://hybios.blogspot.com.eg/2011_10_23_archive.html  



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٨٧ -١ - | 

  
  شكل مراحل التحول والتداخل فقاعات الصابون )ب  -٣٠شكل رقم( 

https://phys.org/news/ 

  
  الشبكي لراغوي  الصابونمراحل التحول ) ٣١-شكل رقم(

https://www.shutterstock.com/image  

https://phys.org/news/


  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

- | 

  
  یوضح التراكب الداخلي لرغوات الصابون حیث رغوات صغیرة وكبیرة الحجم تمثل شبكة ھندسیة

https://www.pinterest.com/  

، وهي أبسط العناصر )١("اغ ولیس لها طول أو عرض أو عمق

، ویمیل معظم الناس دسیة، أي لیس لها أي طول أو عرض

یر عن كانت النقطة دقیقة كانت أقرب الي النقطة الهندسیة، وتستخدم حسب رویة الفنان في التعب

، فتبدو صاعدة أو هابطة ،ومتحركة، ومندفعة، ومنجذبة، فان النقطة یمكن أن 

  النقطة في الطبیعة في بعض الحشرات التي تزین ظهرها بنقاط سوداء ، كما تمثل ورق الشجر نقطة في 

   ، كما أن قطرة الماء تمثل نقطة في البحر،تبدو النجمة في صفحة السماء نقطة

رسالة  - البناء التصمیمي في جداریات معبد ابوسمبل كمصدر للتصمیمات الزخرفیة المعاصرة
  ٣٢ص  - ٢٠١٤- جامعة حلوان 
   ٧ص  - د جامعة بورسعی

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٨٨ -١ -

یوضح التراكب الداخلي لرغوات الصابون حیث رغوات صغیرة وكبیرة الحجم تمثل شبكة ھندسیة)٣٢-شكل رقم( 
https://www.pinterest.com/

  :بنیة التحول في عناصر التصمیم -٣

  :بنیة تحول النقطة في التصمیم    - أ

اغ ولیس لها طول أو عرض أو عمقهي موضع في الحیز أو الفر النقطة "

  "،میمیة، فقد تدل علي المكان وحدهالتص

دسیة، أي لیس لها أي طول أو عرضكما أن النقطة ال أبعاد لها من الناحیة الهن"     

  .)٢("إلي رؤیة النقطة كشكل دائرى

كانت النقطة دقیقة كانت أقرب الي النقطة الهندسیة، وتستخدم حسب رویة الفنان في التعبوكلما "      

، فتبدو صاعدة أو هابطة ،ومتحركة، ومندفعة، ومنجذبة، فان النقطة یمكن أن نفسها حسب الوضع الذي علیه

  .وأن تكون دائرة أو مربع أو مثلثتكون مساحة 

النقطة في الطبیعة في بعض الحشرات التي تزین ظهرها بنقاط سوداء ، كما تمثل ورق الشجر نقطة في       

تبدو النجمة في صفحة السماء نقطة، و مجموع أوراق الشجر ككل

  .)٣("وحبة الرمال في الصحراء نقطة

                                                           
  ١٣٣ص  - ١٩٩٨   - مرجع سابق:اسماعیل شوقي  - ١
البناء التصمیمي في جداریات معبد ابوسمبل كمصدر للتصمیمات الزخرفیة المعاصرة: " اكرام محمد ابو المعاطي  - ٢

جامعة حلوان - كلیة التربیة الفنیة  -قسم التصمیمات الزخرفیة - ماجستیر
جامعة بورسعی - كلیة التربیة النوعیة  -"  التصمیم: " رحاب ابو زید  - ٣



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٨٩ -١ - | 

  یوضح التحول في شكل النقاط المتجمعة علي ظهر التمساح وتغیر النقطة الي الشكل ) ٣٣-شكل یوضح(

  .السداسي 

  
  شكل النقاط المتجمعة علي ظھر التمساح وتغیر النقطة الي الشكل السداسيالتحول في) ٣٣-شكل رقم(

http://maxpixel.freegreatpicture.com/  

ي في ذاتها أو عالقتها تعد النقطة من أصغر العناصر التي یمكن أن تتحول من حالتها إلي حالة أخر "       

فهي " ، الحركة في أي اتجاه نحو اي عنصر ، فالنقطة تتمیز بقدر من الطاقة والتي تثیر قدرًا منبعنصر آخر

  .)١("أصغر كم من الطاقة یمكن إدراكه منفردًا كعنصر شكلي

یوضح التحول الشبكي لوجه مارلین مولیور حیث الجمع بین النقطة الصغیرة ) ٣٤-شكل رقم (وفي      

والدوائر كبیرة الحجم حیث إستخدام النقاط الصغیرة في األماكن الغائرة من الوجه ألنها عند تقاربها تعطي 

ي تعطي إحساس بالنور، حیث أن إحساس بالظل وٕاستخدام الدوائر الكبیرة في األماكن البارزة من الوجه لك

 االحساس الي هذا ديأو  منتظم الیسداسي وتغیرها النقطة استخدام من الناتج الشبكي التحول)٣٥- شكلرقم(

  .بالعمق

                                                           
  ١٧٣ص  - ٢٠١٣ - مرجع سابق " سوزان محمد ابراھیم حرارة  - ١



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٩٠ -١ - | 

  
  التحول الناتج من استخدام النقطة العطاء الظل والنور ) ٣٤-شكل رقم(

https://www.pinterest.com//  

  
  )٣٥-شكل رقم (

  التحول الشبكي الناتج من استخدام النقطة وتغیرھا الي سداسي في شكل 
  منتظم وادي ھذا الي االحساس بالعمق 

https://www.pinterest.com//  

والتحول في شكل قطرات الماء الناتجة عن القوى الفزیائیة الحركیة التي حدثت كرد فعل لسقوط قطرة ماء 

، تسجل لحظات التحول للسطح وللنقطةعلي سطح اخر مستقر، لیوضح سقوط قطرة ماء ) ٣٦-شكل رقم(و

حیث ان  .مما ادي الي تكوین موجة یتوقف عمقها على قوة السقوط ومدي إرتفاعه و خواص السائل نفسه

  .النقطة تحتفظ بكتلها حتي اإلرتطام بسطح تؤثر علیه بإنتاج أشكال وهیئات مرنة ومتحركة



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

- | 

  

  
  ) ٣٦-شكل رقم

  اء علي سطح اخر مستقر

https://www.pinterest.com/  

وتغیــــر حجــــم النقطــــة یعطــــي إحســــاس بالتبــــاین وتبــــدو وكــــأن الكبیــــر یلــــتهم الصــــغیر وتــــزداد القــــوى 

(  وتقــــل حســــب حجــــم النقطــــة وعــــددها وٕاختالفهــــا وأبعادهــــا وأحجامهــــا وعــــددها داخــــل المســــاحة كمــــا فــــي

إحســــاس بــــالقرب وأیضــــا بــــالعمق، وعالقــــة النقطــــة باألرضــــیة 

، )٣٨-الشـــكل رقـــم (متغیـــرة لكـــل منهمـــا فقـــد تبـــدو النقطـــة معلقـــة فـــي الجـــزء العلـــوى مـــن اإلرض كمـــا فـــي 

ـــب مـــ ـــي جان ـــة إل ـــدو منجذب ـــد وضـــعها اســـفل المســـاحة، أو تب ـــدو متأرجحـــة عن ـــب أو تب ـــي تغل ـــب الت ن الجوان

 هندســــیة شــــبكة وانتـــاج الطبیعیــــة النباتــــات ســـطح علــــي

  .)١(فاصغر اكبر من

  

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٩١ -١ -

شكل رقم(
اء علي سطح اخر مستقرسقوط قطرة م

https://www.pinterest.com

وتغیــــر حجــــم النقطــــة یعطــــي إحســــاس بالتبــــاین وتبــــدو وكــــأن الكبیــــر یلــــتهم الصــــغیر وتــــزداد القــــوى       

وتقــــل حســــب حجــــم النقطــــة وعــــددها وٕاختالفهــــا وأبعادهــــا وأحجامهــــا وعــــددها داخــــل المســــاحة كمــــا فــــي

إحســــاس بــــالقرب وأیضــــا بــــالعمق، وعالقــــة النقطــــة باألرضــــیة فالنقطــــة بأحجامهــــا تعطــــي ) ٣٧الشــــكل رقــــم

متغیـــرة لكـــل منهمـــا فقـــد تبـــدو النقطـــة معلقـــة فـــي الجـــزء العلـــوى مـــن اإلرض كمـــا فـــي 

ـــب مـــ ـــي جان ـــة إل ـــدو منجذب ـــد وضـــعها اســـفل المســـاحة، أو تب ـــدو متأرجحـــة عن أو تب

علــــي النقطـــة عجمــــت  )٣٩-رقــــم شـــكل(، فیـــه المســــاحة

من فتتحول وقوعها خالل النقطه تاثر ویوضح النقاط بین

  

  

                                                           
  ٧ص  - مرجع سابق : رحاب ابو زید  - ١



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

- | 

  )٣٧-شكل رقم 
  الرغوة والتحول في شكل النقاط المتجمعة وحجمھا ما بین الصغیرة والكبیرة وما بین النقط والدوائر

http://maxpixel.freegreatpicture.com/  

  
  ) ٣٨-شكل رقم

  تجمع النقطة علي سطح النباتات الطبیعیة وانتاج شبكة ھندسیة بین النقاط ویوضح تاثر النقطھ خالل وقوعھا فتتحول من اكبر فاصغر
http://mtnsh.com/136859  

أهــم العناصــر التشــكیلیة حیــث تكمــن بــه صــفات تتــیح لــه القــدرة علــى التعبیــر عــن 

وهـو یقـوم بتحدیـد الحركـة وٕامتـداد الفـراغ، والخـط یعتبـر  ًلمسـاحة معینـة أو شـكال

اد یمكـن تحدیـده ولـه للتعبیر في الفن التشكیلي، والخـط إمتـد

، ًأو متموجـا ًأو منحنیـا ًوالكیفیة تعني إمكـان وجـوده مسـتقیما

 ًوالمقــدرة تعنــي طــول الخــط إمــا الســمك فیعنــي التغیــرات النســبیة فــي النحافــة حتــي أقصــي درجــة یظــل فیهــا متواجــدا

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٩٢ -١ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شكل رقم (
الرغوة والتحول في شكل النقاط المتجمعة وحجمھا ما بین الصغیرة والكبیرة وما بین النقط والدوائر 

http://maxpixel.freegreatpicture.com/

شكل رقم(
تجمع النقطة علي سطح النباتات الطبیعیة وانتاج شبكة ھندسیة بین النقاط ویوضح تاثر النقطھ خالل وقوعھا فتتحول من اكبر فاصغر

http://mtnsh.com/136859

 :بنیة تحول الخط في التصمیم   - ب

أهــم العناصــر التشــكیلیة حیــث تكمــن بــه صــفات تتــیح لــه القــدرة علــى التعبیــر عــن یعــد الخــط مــن "                

لمسـاحة معینـة أو شـكال ًالحركـة، والخـط  قـد یكـون محیطـا

للتعبیر في الفن التشكیلي، والخـط إمتـد ًوسیلة أولیة وأساسیة لإلتصال البصري بوصفه أساسا

والكیفیة تعني إمكـان وجـوده مسـتقیما. مقدار وله سمك یؤثر على درجة وضوحه في اإلدراك

والمقــدرة تعنــي طــول الخــط إمــا الســمك فیعنــي التغیــرات النســبیة فــي النحافــة حتــي أقصــي درجــة یظــل فیهــا متواجــدا

  .)١( "ة واضحةلك یسهم إدراك الخط بصور ، كل ذعلیها

                                                           
  ٦٠ص  - ٢٠١٤ - مرجع سابق : عمرو احمد السید األطروش  -  ١



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

- | 

یعتبر الخط من العناصر الطبیعیة والقابلة للتحول إلي الحـد مـن متغیـرات الخطـوط التـي تتبـع نظـام 

بنائي في الطبیعة مثل الـنظم الخطیـة واالشـعاعیة والحلزونیـة والشـبكیة الهندسـیة والعضـویة، وكـل ذلـك یتواجـد 

 حركـة حیـث الغـراب عـش لفطـر الطبیعة في الخطیة النظم

  .)١()٤٠-رقم شكل( النظام عن الناتج

  
النظم الخطیة في الطبیعة لفطر عش الغراب حیث حركة الخط و تعدد اإلنحاءات والتحول االیقاعي المتحرك الناتج 

  النظام

https://www.pinterest.com/explore/pattern/  

ویالحــظ مــن خــالل طاقــة الخــط الشــكلیة، أو فــي ظــل وجــود طاقــة مــؤثرة أخــر علــي الخــط مــن عناصــر أو 

، وبـذلك فانـه یعتمـد علـي تحـول النقطـة بفعـل ینتج عن نقطـة تحركـت فـي اتجـاه مـا

 التحـولحیـث  )٢(طاقة ما ادت الي حركتها بشكل مسـتمر وبالتـالي ادي الـي تشـكیل الخـط فـي موجـات متتابعـة 

 مسـتقیمة شـقوق تحولهااليأو  )٤١-رقم شكل( متتابعة

١٨١  
 

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٩٣ -١ -

یعتبر الخط من العناصر الطبیعیة والقابلة للتحول إلي الحـد مـن متغیـرات الخطـوط التـي تتبـع نظـام "حیث       

بنائي في الطبیعة مثل الـنظم الخطیـة واالشـعاعیة والحلزونیـة والشـبكیة الهندسـیة والعضـویة، وكـل ذلـك یتواجـد 

النظم، حیث "رى أو خفي أو مجهري في الطبیعةبشكل ظاه

الناتج المتحرك االیقاعي والتحول اإلنحاءات عدد الخطوت

النظم الخطیة في الطبیعة لفطر عش الغراب حیث حركة الخط و تعدد اإلنحاءات والتحول االیقاعي المتحرك الناتج ) ٤٠-شكل رقم(

النظامعن 

photography-https://www.pinterest.com/explore/pattern

ویالحــظ مــن خــالل طاقــة الخــط الشــكلیة، أو فــي ظــل وجــود طاقــة مــؤثرة أخــر علــي الخــط مــن عناصــر أو      

ینتج عن نقطـة تحركـت فـي اتجـاه مـا مجموعة من الخطوط، وان

طاقة ما ادت الي حركتها بشكل مسـتمر وبالتـالي ادي الـي تشـكیل الخـط فـي موجـات متتابعـة 

متتابعة موجات وحدوث نقطه عن الناتج الشجر لساق الخطي

  .)٤٢- رقم شكل(اتجاه لها

                                                           
١٨١ص  - ٢٠١٣ - مرجع سابق : سوزان محمد ابراھیم حرارة  -  ١
 ١٨١ص  - ٢٠١٣ - مرجع سابق : سوزان محمد ابراھیم حرارة  - ٢

https://www.pinterest.com/explore/pattern-photography/


  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٩٤ -١ - | 

  
  ) ٤١-شكل رقم(

  التحول الخطي لساق الشجر الناتج عن نقطھ وحدوث موجات متتابعة
https://www.pinterest.com/pin/138274651028730659/  

  
  التحول الخطي لساق الشجر الناتج عن نقطھ وتحولھا الي شقوق مستقیمة لھا اتجاه) ٤٢-شكل رقم (

https://www.zazzle.com/wood+grain+texture+postcards  

ـــ"       ـــث أن الخـــط البســـیط ین ـــاحی ـــي إتجـــاه م ـــد تحركـــت ف ـــالخط  تج عـــن نقطـــة ق ـــون مرتبطـــًا ، ف بـــذلك یك

  .)١("تبدأ فإنها تمیل إلي اإلستمرار ، ولن تكون حركته إال نتاجًا لطاقة حینبحركة متتابعة

، فهــــى تتضــــح للزجــــاج المكســـورهــــو النظـــام الشــــبكي فــــى المظهـــر الخــــارجي ) ٤٣-رقــــمالشـــكل (و        

  .، فهناك الشبكات المنتظمة والغیر المنتظمةالتحول الشبكي الناتج عن نقطةفي 

                                                           
  ٦٠ص - ١٩٧٤- القاھرة  - دار النھضة العربیة   - " الطبعة االولي - التكوین في الفنون التشكیلیة :  " عبد الفتاح - ١



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

- | 

  
  ) ٤٣-شكل رقم 

  تحول سطح الزجاج المكسور الي شبكات ھندسیة 
http://abedalhassan.forumarabia.com/t5  

یخضـــع الخـــط الـــي طاقـــة مـــا تـــودى الـــي تحـــوالت فـــي شـــكل الخـــط نفســـه أو فـــي اتجـــاه 

، حیــــث )٤٤،٤٥،٤٦-الشــــكل رقــــم( اقــــة كمــــا فــــيحركتــــه او فــــي الزامــــه بتشــــكیالت معینــــة بفعــــل تلــــك الط

التعـــرض لطاقـــة تـــؤدي إلـــي حركـــة وتـــوثر علـــي إنحنـــاء الخـــط وتحولـــه وٕانتقالـــه مـــن مكـــان آلخـــر مـــع 

  
  التحول في تدرج السمك  وحركة تتابع الخط 

http://www.uid.edu.in/specialization/schoolofcommunicationdesign/  

  

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٩٥ -١ -

شكل رقم (
تحول سطح الزجاج المكسور الي شبكات ھندسیة 

http://abedalhassan.forumarabia.com/t5-topic

یخضـــع الخـــط الـــي طاقـــة مـــا تـــودى الـــي تحـــوالت فـــي شـــكل الخـــط نفســـه أو فـــي اتجـــاه كمـــا یمكـــن ان       

حركتــــه او فــــي الزامــــه بتشــــكیالت معینــــة بفعــــل تلــــك الط

التعـــرض لطاقـــة تـــؤدي إلـــي حركـــة وتـــوثر علـــي إنحنـــاء الخـــط وتحولـــه وٕانتقالـــه مـــن مكـــان آلخـــر مـــع "یمكـــن 

  .)١("أعماق فراغیة معینةتغیر سمكه وٕادراك 
  

التحول في تدرج السمك  وحركة تتابع الخط )  ٤٤-شكل رقم (

http://www.uid.edu.in/specialization/schoolofcommunicationdesign

                                                           
   ١٨٣ص - ٢٠١٣ - مرجع سابق : سوزان محمد ابراھیم حرارة  - ١



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٩٦ -١ - | 

  
  ) ٤٥-شكل رقم (

  التحول من الخطوط المستقیمة الي اإلنحناءات الخطیة في النباتات 
http://cjnature.azurewebsites.net/  

  
  ) ٤٦-شكل رقم(

  التحول للرمال الي خطوط وتموجات مختلفة في السمك 
https://www.pinterest.com//  

  



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٩٧ -١ - | 

  : بنیة تحول الشكل والمساحة في التصمیم    - ج

، وینشأ الشكل عن تتابع من النقطة والخط ًإن كلمة شكل تعني عنصر مسطح أولیأكثر تركیبا"  

، حیث یؤدى ذلك التتابع إلي تحول الشكل األولي وتكوین مساحة موعة متجاورة ومتالحقة من الخطوطمج

متجانسة تختلف مظهر الحدود الخارجیة لها بإختالف تكوین الخط الذي ینشأ عن تكراره بإختالف إتجاه ونظام 

  .)١("تحركه

  

  
  )١٩٤٥" (الدوائر الثالث")  ٤٧-شكل رقم(            

  للفنان ایشر حیث التحول في الشكل والزوایا              
  حیث تعطي إحساس بالتجسیم 3dالي  2dوابعاد الكرة في الفراغ من 

http://portlandfreeschool.weebly.com/escher.html  

  

  

  

  

  

  

  

التناسب  یقإن الشكل بالمعني الوظیفي العضوى إن لم یكون هو األساس التكویني ولكن الشكل یبرز عن طر "

  .طوط والمالمس وفي األلوان أیضافي الخفي طبیعة تلك األشكال، في التضاد بین الظل والنور و 

  فاألشكال الهندسیة هي تلك التي تتوافق مع األشكال المنتظمة، مثل المربع والمستطیالت والدوائر والمكعبات، 

  وعة من األشكال الهندسیة المجسمة ذات واألقماع، وأشكال آخري، وتتألف عادة الهندسة المعماریة من مجم

                                                           
   ١٣١ص  -١٩٩٨ - مرجع سابق : ایھاب بسمارك الصیفي  -١

  

  



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

- | 

الي  2dللفنان إیشر حیث التحول في الشكل والزوایا وأبعاد الكرة في الفراغ من

عالقتهــــا وتنـــــوع إتجاهاتهــــا وخطوطهــــا وٕان هـــــذه التراكیــــب فـــــي 

ــــة ممــــا یعطــــي  ــــي الطبیعــــة بأشــــكال غیــــر منتظمــــة وغیــــر متماثل ــــل التحــــول بإســــتمرار وتمتل مجموعهــــا تمث

ـــي حجموهـــا وٕاتجاهـــات أجزائهـــا ال ـــه مـــن تحـــوالت ف ـــك ممـــا تحوی ـــة وذل ـــي تحكمهـــا تنوعـــات النهائی ـــردة الت مف

ة وغالبًا ما تحدث األشكال العضویة في الطبیعة مثل نبات الفطر وعادة ما تكون غیر منتظم

  ).أ، ب٤٨  -

  
  )  ٤٨-شكل رقم أ

  األشكال العضویة الطبیعیة المختلفة في نبات الفطر
http://greenfusestock.photoshelter.com/image/I0000ns3ynrcdL5w  

٦٦  

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٩٨ -١ -

  .)٤٧- شكل رقم(كما في . )١( "البعدین والثالث أبعاد

للفنان إیشر حیث التحول في الشكل والزوایا وأبعاد الكرة في الفراغ من) ١٩٤٥("الدوائر الثالث"یوضح 

3d  حیث تعطي إحساس بالتجسیم.  

عالقتهــــا وتنـــــوع إتجاهاتهــــا وخطوطهــــا وٕان هـــــذه التراكیــــب فـــــي تتمیــــز الطبیعــــة العضـــــویة بتشــــابك "      

ــــة ممــــا یعطــــي  ــــي الطبیعــــة بأشــــكال غیــــر منتظمــــة وغیــــر متماثل ــــل التحــــول بإســــتمرار وتمتل مجموعهــــا تمث

ـــي حجموهـــا وٕاتجاهـــات أجزائهـــا ال ـــه مـــن تحـــوالت ف ـــك ممـــا تحوی ـــة وذل تنوعـــات النهائی

  )٢("متناسبات خاصة

العضویة في الطبیعة مثل نبات الفطر وعادة ما تكون غیر منتظم فاألشكال      

-الشكل رقم (العضویة بشكل طبیعي في الطبیعة كما في 

شكل رقم أ(
األشكال العضویة الطبیعیة المختلفة في نبات الفطر

http://greenfusestock.photoshelter.com/image/I0000ns3ynrcdL5w

                                                           
٦٦، ٦٥ص  - ٢٠١٤ - سابق مرجع : عمرو احمد السید األطروش  - ١
 ١٩٣ص - ٢٠١٣ - مرجع سابق : سوزان محمد ابراھیم حرارة  - ٢



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

- | 

  
  األشكال العضویة الطبیعیة المختلفة في نبات الفطر حیث التحول في الشكل والحجم

http://www.palmbeachpost.com/lifestyles/food/  

ویة، ، والجمع بین أكثر من زااإلتجاه والحركةد تناول الفنان إیشر أشكال عضویة متغیرة ومتحولة 

، ویحقق التحول اإلدراكي في أعماله بمعني إنها تمثل تعدد زماني ومكاني لشكل 

حیث جمع بین الشبكات واألشكال ثنائیة ) ٤٩-الشكل رقم

بعاد في العمل الواحد، بمنطق ریاضى وأحكام هندسي معبر عن الحركة والتحول من حال إلي 

  .)١(آخر بین األشكال والمستویات الفراغیة التي توحي بالتعدد البعدي

  

https://www.pinterest.com/pin/341992165426437258/  

٥٥  

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
٩٩ -١ -

األشكال العضویة الطبیعیة المختلفة في نبات الفطر حیث التحول في الشكل والحجم) ٤٨-شكل رقم ب(

http://www.palmbeachpost.com/lifestyles/food

د تناول الفنان إیشر أشكال عضویة متغیرة ومتحولة فق"      

، ویحقق التحول اإلدراكي في أعماله بمعني إنها تمثل تعدد زماني ومكاني لشكل والجمع بین الحركة والسكون

الشكل رقم(كما في . واحد وهو ما یستحیل تواجده في الطبیعة

بعاد في العمل الواحد، بمنطق ریاضى وأحكام هندسي معبر عن الحركة والتحول من حال إلي األبعاد وثالثیة األ

آخر بین األشكال والمستویات الفراغیة التي توحي بالتعدد البعدي

  

  )٤٩-شكل رقم (                         

  ١٩٦٥حد أعمل الفنان ایشر أمن                   

  والبني،  واألخضر باللون األحمرالخشبیةقطع              

   .320MM X430MM كتل٣وطبع من             

  حیث جمع بین الحركة واالكثر من زاویة             

https://www.pinterest.com/pin/341992165426437258

                                                           
٥٥،  ٥٣ص  - ٢٠١٣ - مرجع سابق : سوزان محمد ابراھیم حرارة - ١

  

 



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
١٠٠ -١ - 

 الشـبكیة فـي تحـوالت الجداریـة هـذه تمثـل حیـث إیشـر الفنان أعمل أحد ) "٥٠- رقم الشكل( في اما  

ــة والسداســیة المربعــة ــبطء تتقــدم فاللوحــة. فالمربعــة السداســیة وثــم والمثلث ــي ب  لشــكل متشــابك تكــراري نمــط ف

 إلـي ثـم السـمكة شـكل إلـي التحـول فـي تبـدا ثـم النحـل خلیـة لتشكل سداسي نمط الي وتتحول تتواصل السحالي

 طیـور إلـي فتتحـول الهندسـیة الثالثیـة والشـبكة العضوى الشكل بین الدمج فیتم الفرسان إلي تتحول  ثم الطائر

 شـبه مربعـة شـبكة جدید من وتبدأ بالبیوت لتنتهي سداسیة شبكة إلي الثالثیة الشبكة تتحول ثم ادمیین إلي ثم

  .منتظمة إلي منتظمة

وقد استخدم الفنان ایشر اسلوب االنسالخ والتحول التدریجي لالشكال من بعضهاالبعض من خالل         

لي رسم المفردات كشكل وارضیة باستخدام عالقتي الحذف واالضافة إالتكرار وفق الشبكة الهندسیة واتجه 

  .ومایسمي بالتوالد واالنبثاق للمفردات من بعضها البعض

وقد صاغ الفنان االشكال بعد تلخیص خطوطها وتفاصیلها داخل النظام البنائي لعمل مما اسهم في        

  .)١("زاء العمل وحقق الترابط تحقیق الوحدة بین اج

  :المخطط الهندسي لتحلیل هذا العمل الفني 

  

  

  

    

  

    

  

  

  

                                                           
  ٢٠٤ - ٢٠٣ص  - ٢٠١١ - مرجع سابق : منال علي محمد عزیز  -١

 مربعات السحلیة

  الفراشات
 مكعبات الطیور السمك

 السحلیة



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

١٠١ - 

  

  

  
  )٥٠-شكل رقم 

حفر علي خشب یوضح التحول في الشكل من حال الي  -سم ١٩.٢
  اخر

https://www.pinterest.com/pin/341992165426437258/  

  

  البیوت

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
١٠١ -١

        

  

  

  

شكل رقم (
١٩.٢ - ١٩٦٨، ١٩٦٧ - حفر علي خشب  -احد اعمال الفنان ایشر   

اخر
https://www.pinterest.com/pin/341992165426437258

  

  

  

 شطرنج
 مربعات



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
١٠٢ -١ - 

  : مشكلة البحث

مهما كانت القدرة الفنان على المطابقة الواقعیة، فالبد أن یتدخل حسه ومشاعره وذاتیته فالعمل 

في الفن هو  االختزالبهذا فأن . الفني، بهدف الوصول إلى تناسب عالقاتها أو أجزاءها وتمثیل عمومیاتها

الطبیعة من عناصرها التفصیلیة، واالكتفاء بالتعبیر عن الجوهر، أي استبقاء ما هو  الختزالمجرد محاولة 

  .جوهري وأساسي أو ما هو ثابت وباقي

  :وتلخص مشكلة البحث فى التساؤل التالى

 كیفیة اإلستفادة من اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة؟ 

  : فروض البحث

  :تفترض الباحثة بأن   

 یمكن اثراء التصمیمات الزخرفیة من خالل اإلختزال الشبكي للطبیعة. 

  :أهداف البحث

 انتاج تصمیمات زخرفیة مبتكرة من خالل اإلختزال الشبكي للطبیعة. 

 التجریب فى مجال التصمیم من خالل توظیف امكانیات اإلختزال الشبكي. 

 المساعدة  على تطویر اإلختزال الشبكي استخدام التقنیات الحدیثة و المواد. 

 دراسة أنواع الشبكیات. 

  :أهمیة البحث

 یسهم البحث فى فتح افاق اوسع الستحداث رؤى تصمیمیة جدیدة من خالالإلختزال الشبكي. 

 االستفادة من امكانیات  الشبكات الهندسیة لتنفیذ تصمیمات زخرفیة مبتكرة ومتنوعة. 

  :حدود البحث

  الشبكیات الهندسیة في التصمیم الزخرفيدراسة لدور. 

 إستخدام اإلختزال الشبكي إلنتاج حلول تصمیمیة متعددة. 

 تعتمد الباحثة على الشبكیات بسماتها الممیزة فى عمل تصمیمات فنیة. 

 تقوم الباحثة بعمل تجربیة ذاتیة للوصول الى حلول تصمیمیة من خالل االختزال الشبكى.  

  



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
١٠٣ -١ - 

  :منهج البحث

  لوصفى التحلیلى فى االطار النظرىالبحث على المنهجین اتعتمد. 

 ویعتمد البحث على المنهج التجریبي فى االطار العملي. 

  :أوال االطار النظري

 .لتصمیم واهمیته وعالقته بالطبیعةمفهوم ا .١

 .تعریف الصورة الفوتوغرافیة ودورها الستحداث اعمال تصمیمیة معاصرة  .٢

 .الفوتوغرافیة بالفنون االخرى دراسة عالقة الصورة  .٣

 .تناول تعریف اللون واهمیته وعملیات اختیاره و دوره فى اثراء التصمیم .٤

 .تعریف االختزال الشبكى .٥

 .دراسة الشبكات الهندسیة وانواعها وعالقتها بالتصمیم .٦

  .دراسة وتحلیل للصورة الفوتوغرافیة من البنیة الشبكیة الیجاد رؤى جدیدة فى مجال التصمیم .٧

  ).االختزال الشبكى، الصورة الفوتوغرافیة(دراسة لدراسات سابقة تناولت ثالث محاور  .٨

  :ثانیا االطار العملى

 االستفادة مما توصلت الیه الباحثة فى االطار النظرى من دراسة عالقة التصمیم بالشبكیات الهندسیة  .١

 .استخدام اإلختزال الشبكي  الستحداث اعمال تصمیمیة فنیة معاصرة .٢

 .تخدام الطبیعة فى صیاعة اعمال فنیة باستخدام الشبكیات الهندسیةاس .٣

 .عرض وتحلیل  االعمال الخاصة بالتجربة الذاتیة وتوصیفها .٤

 .تحلیل النتائج ومناقشتها فى ضوء فروض واهداف البحث .٥

 .عرض توصیات البحث .٦

  :مصطلحات البحث

  )تعریف اجرائى(االختزال الشبكى 

فیتداخل الخط  .ویعتبر اساس بنائها، لنظم هندسیة قائمة على عنصر الخطهى عملیة حذف او قطع فى ا

ویتقاطع بتكرارت مركبة منظمة او غیر منتظمة لیكون انواع عدیدة من الشبكیات تتنوع وتتغیر تبعا لزیادة عدد 

  .الخطوط او تنوعها فى السمك واختالف اتجاهاتها مع معدل التكرار



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
١٠٤ -١ - 

  :الشبكیة

  .ج من تقاطع الخطوط الرأسیة او األفقیة سواء منتظمة او غیر منتظمةتعنى نظام بنائى نات

  : البنیة

  )١(".هي القانون الذي یحكم تكون المجامع الكلیة من جهة وجوهر تلك المجامیع من جهة اخرى"

  :البنیة التصمیمیة 

تمنح الشكل  ربیةتعني الهیئة والشكل بما یحتویه من عناصر واسس وعملیات ونظم تصمیمیة وخامات تج"

  ٢)(."هیئته الخارجیة

  :النظام

تبلور في شكل ممیز ووحدة فالنظام هو كیان عام تترابط عناصره ومكوناته علي نحو یجعله یتفاعل وی"       

الكیان المنظم أو المعقد الذي یضم تجمیعا ألشیاء أو "، لذا فهو ، أي أن مستویات متعددة من النظممتكامله

متكاملة، وهو الكل المركب من مجموعة عناصر لها وظائف، بینها عالقات متبادلة  أجزاء تتكون من وحدة

  .)٣("ومتشابكة تتم ضمن قوانین

  :الدراسات المرتبطة

  :دراسات تناولت اإلختزال الشبكى والنظم الهندسیة في الطبیعة

  .)٤("للتصمیمات الزخرفیةالبنیة التصمیمیة االفتراضیة فى نظریة األوتار كمصدر "دراسة بعنوان – ١

اإلفتراضیة فى نظریة األوتار كمصدر  تطرقت هذه الدراسة الى البحث والتحلیل والتجریب البنیة     

للتصمیمات الزخرفیة بهدف إیجاد بنى هندسیة شبكیة تفید فى إستحداث بنایات تصمیمیة مبتكرة تعتمد على 

شملت ، الثیة األبعاد المتحركة فى الفراغ اإلیهامىأسس ریاضیة وهندسیة خاصة بالتصمیمات الزخرفیة ث

الدراسة تعریف البنیة وخصائصها وأمثلة للبنیة الشبكیة المتنوعة فى الطبیعة بدأ من الفضاء الكونى ثم تطور 

                                                           
   ١٠ص - ٢٠٠٣ - مرجع سابق : ایمان علي محمد الشرقاوى  - ١
    - رسالة ماجستیر -"البنیة التصمیمیة  العمال فناني النانو كمصدر للتصمیمات الزخرفیة : "رحمة طارق محمد جمال عبد القادر  - ٢

  ٢٧ص  -٢٠١٣ -جامعة حلوان  -كلیة التربیة الفنیة  -قسم التصمیمات الزخرفیة     
  رسالة  -یعة والتشكل الذاتي كمصدر لتدریس التصمیمات الزخرفیة النظام البنائي للشكل األمثل في الطب: نھلة عزت مصطفي محمد  - ٣

  ٢٠١٤- جامعة حلوان  - كلیة التربیة الفنیة  - قسم التصمیمات الزخرفیة  -دكتوراة 
 

  ،  رسالة دكتوراه–البنیة التصمیمیة االفتراضیة فى نظریة االوتار كمصدر للتصمیمات الزخرفیة : الزھراء احمد محمد الور  - ٤
 م ٢٠١٠، جامعة حلوان ، كلیة التربیة الفنیة ، التصمیمات الزخرفیة     



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
١٠٥ -١ - 

وبنیة األنماط ، الغزل الفطرى وفقاقیع الصابون، ووحیدات الخلیة، البنیة فى اإلنسان ثم الحشرات

النظریة ، المورفوجینتك، النظریات العلمیة السابقة لنظریة األوتار ونظریة الفراكتال وبعض، الطوبولوجیة

، وتناول أیضًا دراسة للبنیة الهندسیة للزمان والمكان من حیث تفسیر النظریات العلمیة والفیزیائیة، الهیولیة

ناشئة فى هم بالنظم الشبكیة الوتشمل تفسیر بنى النظریات السابقة وعالقت، النظریة النسبیة والجاذبیة والكم

  .الفراغ وعملیات التصمیم

  )١("الصیغ البنائیة ألبعاد التصمیم فى التصمیمات الزخرفیة"  دراسة بعنوان – ٢

قدمت الدراسة بحث مرتبط بالصیغ البنائیة ألبعاد التصمیم قدمت من خالل البعدین الرابع والخامس 

مجسمة متحركة فى الفراغ التقدیرى مثل مكعب روبیك وأكثر من التقدیریین والذى ظهر من خالله أشكال 

  .صیغة من المكعب السحرى ومكعب شیلیكل

وبینما یتنأول البعد الرابع حركة الشكل خالل الزمأن ویتنأول البعد الخامس الحركة فى المكان  وقد 

والخامس والعوامل المؤدیة إلدراكه  هدف البحث الى االستفاده من الصیغ البنائیة ألبعاد التصمیم الثالث والرابع

   .وطرق تحقیقه

) المدیول(النظم البنائیة فى أعمال الفنانین المعاصرین القائمة على الوحدة التناسبیة "دراسة بعنوأن  -٣

  .)٢(" كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة 

المعًاصرین والوصول الى مدخل جدید هدفت الدراسة الى دراسة نظریة النظم البنائیة فى أعمال الفنانین       

كما تنأولت جمإلیات النظم البنائیة فى ، فى اللوحة الزخرفیة) المدیول(یسهم فى تحقیق القیم الفنیة عند دراسة 

كما قامت بدراسة وتحلیل جمإلیات ، الطبیعة والقیم الفنیة والتشكیلیة للمدیول فى الفنون والحضارات المختلفة

 .فى أعمالهم ) المدیول(عمال فنانین مصریین وعالمین معًاصرین تنأولوا النظم البنائیة أل

                                                           
كلیة ، قسم التصمیمات الزخرفیة  -ماجستیر –" الصیغ البنائیة البعاد التصمیم فى التصمیمات الزخرفیة: "شیماء عبد السالم عبد هللا  - ١

  م  ٢٠١٠، جامعة حلوان ، التربیة الفنیة 
كمصدر الثراء التصمیمات ) المدیول(لبنائیة فى اعمال الفنانین المعاصرین القائمة على الوحدة التناسبیة النظم ا":ھشام محمد امین  - ٢

  م  ٢٠٠٥، جامعة حلوان ،كلیة التربیة الفنیة ، غیر منشورة ، رسالة دكتوراه–"الزخرفیة 

  

  

  

 



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

١٠٦ - 

سم عن طریق اإلختزال ٢٨×٤٠:أبعاد العمل الفني شبكة هندسیة مختزلة لتكون صورة المذیعة اوبرا

یوتباین المساحات اللونیة حیث تم إستخدام األلوان المتجانسة حیث اللون البیج ودرجات للوجه 

والموف في الخلفیة وٕاستخدام األبیضواألسود وقد تم تصمیمه من خالل تطبیق الشبكة الهندسیة المؤسسة علي 

الشبكة المختزلة كما  نستخرج) ج -٥١الشكل(ومن تراكب الشبكتین كما في 

  )  ٥١-الشكل(فتنتج البنیة التصمیمیة للعمل الفني كما في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصورة الفوتوغرافیة للمذیعة اوبرا

  

  

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
١٠٦ -١

  :التجربة الذاتیة

  :التصمیم االول 

شبكة هندسیة مختزلة لتكون صورة المذیعة اوبرا           

یوتباین المساحات اللونیة حیث تم إستخدام األلوان المتجانسة حیث اللون البیج ودرجات للوجه  اإلشعاع

والموف في الخلفیة وٕاستخدام األبیضواألسود وقد تم تصمیمه من خالل تطبیق الشبكة الهندسیة المؤسسة علي 

ومن تراكب الشبكتین كما في ) ب - ٥١الشكل(الوجه كما في 

فتنتج البنیة التصمیمیة للعمل الفني كما في ) د -٥١الشكل(في 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

الصورة الفوتوغرافیة للمذیعة اوبرا)أ- ٥١-شكل (                                

  

  

  



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
١٠٧ -١ - 

  
  )ج -٥١شكل(                                                                 )ب- ٥١شكل(                         

   إستخدام الشبكة المربعة المؤسسة إلستخراجالشبكة المختزلھ                    الشبكة المربعة المؤسسة من خالل حركة الخطوط
  وتوسعھا وتضیقھا لبروز مالمح الوجھ      

  
  

   

  

  تكوین مساحات تصمیمیة  مختزلة ) د  -٥١شكل(

  



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

١٠٨ - 

  
  )  ٥١-شكل رقم 

  الشكل النھائي للتصمیم بإستخدام اإلختزال الشبكي لصورة المذیعة اوبرا
  حیث تتضافر الشبكة من العمق إلي الحواف

سم عن طریق اإلختزال ٢٨×٤٠:شبكة هندسیة مختزلة لتكون صورة نانسي عجرم أبعاد العمل الفني

العضوىشبكة عضویة حیث تتقارب المنحیات في االماكن الغائرة من الوجه وتعطي إحساس بالظل والمنحیات 

الكیثرة فاألماكن البارزة یعطي إحساس بالنوروتباین المساحات اللونیة حیث تم إستخدام األلوان المتجانسة 

ألسود في الشعر واألسود في االمالبس علي خلفیة رمادي 

ومن ) ب  -٥٢الشكل رقم(وقد تم تصمیمه من خالل تطبیق الشبكة الهندسیة المؤسسة علي الوجه كما في 

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
١٠٨ -١

شكل رقم (
الشكل النھائي للتصمیم بإستخدام اإلختزال الشبكي لصورة المذیعة اوبرا

حیث تتضافر الشبكة من العمق إلي الحواف

  :التصمیم الثاني

شبكة هندسیة مختزلة لتكون صورة نانسي عجرم أبعاد العمل الفني         

العضوىشبكة عضویة حیث تتقارب المنحیات في االماكن الغائرة من الوجه وتعطي إحساس بالظل والمنحیات 

الكیثرة فاألماكن البارزة یعطي إحساس بالنوروتباین المساحات اللونیة حیث تم إستخدام األلوان المتجانسة 

ألسود في الشعر واألسود في االمالبس علي خلفیة رمادي حیث اللون البیج ودرجات للوجه ودرجات البني وا

وقد تم تصمیمه من خالل تطبیق الشبكة الهندسیة المؤسسة علي الوجه كما في 



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

١٠٩ - 

فتنتج ) د - ٥٢الشكل رقم(نستخرج الشبكة المختزلة كما في 

(.  

  ا
  الصورة الفوتوغرافیة لنانسي عجرم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) أ - ٥٢
  الشبكة المربعة المؤسسة من خالل حركة الخطوط وتوسعھا وتضیقھا لبروز مالمح الوجھ

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
١٠٩ -١

نستخرج الشبكة المختزلة كما في ) ج - ٥٢الشكل رقم(تراكب الشبكتین كما في 

)٥٢-الشكل رقم (الفني كما في  البنیة التصمیمیة للعمل

الصورة الفوتوغرافیة لنانسي عجرم) أ - ٥٢شكل(

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

٥٢شكل(
الشبكة المربعة المؤسسة من خالل حركة الخطوط وتوسعھا وتضیقھا لبروز مالمح الوجھ



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

١١٠ - 

  
  )ج - ٥٢شكل  رقم 

  إستخدام الشبكة المربعة المؤسسة إلستخراجالشبكة المختزلھ

  
  ) د  - ٥٢

   تكوین مساحات تصمیمیة  مختزلة

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
١١٠ -١

شكل  رقم (
إستخدام الشبكة المربعة المؤسسة إلستخراجالشبكة المختزلھ 

٥٢شكل(
تكوین مساحات تصمیمیة  مختزلة



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ 

١١١ - 

  
 )٥٢  (  

  الشكل النھائي للتصمیم بإستخدام اإلختزال الشبكي  العضوى لصورة نانسي عجرم

   

نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
١١١ -١

  

( شكل 
الشكل النھائي للتصمیم بإستخدام اإلختزال الشبكي  العضوى لصورة نانسي عجرم



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
١١٢ -١ - 

  المراجع  
  المراجع العربیة 

  :اوال الكتب العربیة 

 .م٢٠٠٠ –العمرانیة لالوفست  – التصمیم وعناصره وأسسه في الفن التشكیلي: إسماعیل شوقي - ١

 .١٩٩٨ –الجیزة  - الكاتب المصري " األسس الجمإلیة واإلنشائیة للتصمیم: "إیهاب بسمارك الصیفي - ٢

  .جامعة بورسعید -كلیة التربیة النوعیة  -  "التصمیم: "رحاب أبو زید - ٣

  .م ١٩٧٤ -القاهرة  -دار النهضة العربیة  - الطبعة االولي -"التكوین في الفنون التشكیلیة : "عبد الفتاح - ٤

 –الطبعة االولى  –" التصمیم بین الفنون التشكیلیة والخزفیة: "محمد أحمد سالمة، محمد الخولى - ٥

  .م٢٠٠٧

  :الرسائل العلمیة ": ثانیا

تصمیم محاور تجریبیة لتدریس اسس التصمیم قائمة علي الدراسات المعاصرة لتحلیل نظم :" أحمد عبد الكریم - ١

  .١٩٩٠ –جامعة حلوان  -كلیة التربیة الفنیة  - رساله دكتوراه - الهندسیات االسالمیة 

إنتاج تصمیمات زخرفیة قائمة علي تحلیل النظم االیقاعیة لمختارات من الفن : " أحمد محمد علي عبد الكریم - ٢

 . ١٩٨٥ - القاهرة  -جامعة حلوان  -كلیة التربیة الفنیة  - رسالة ماجستیر  -" االسالمي الهندسي 

در للتصمیمات الزخرفیة البناء التصمیمي في جداریات معبد ابوسمبل كمص: "اكرام محمد ابو المعاطي - ٣

 .م ٢٠١٤ - جامعة حلوان  -كلیة التربیة الفنیة  - قسم التصمیمات الزخرفیة - رسالة ماجستیر -المعاصرة 

البنیة التصمیمیة المعاصرة في عمارة زها حدید كمصدر لتدریس التصمیمات ثالثیة : "یسر فاهم وناسأ - ٤

 .م ٢٠١٢ - جامعة حلوان  -كلیه التربیة الفنیة  -قسم التصمیمات الزخرفیة  -رسالة ماجستیر- "األبعاد 

 رسالة ماجستیر"النظم الشبكیة في الغزل الفطرى كمدخل لبناء اللوحة الزخرفیة : "یمان علي محمد الشرقاوىإ - ٥

  .م  ٢٠٠٣ - جامعة حلوان  -كلیة التربیة الفنیة  - قسم التصمیمات الزخرفیة  -

 رسالة ماجستیر –دراسات تجربیة لتكشف العالقة المتبادلة بین األشكال والهیئات : ایهاب بسمارك الصیفى - ٦

 .م  ١٩٨٤ –جامعة حلوان–كلیة التربیة الفنیة  –

الشبكات الهندسیة كمدخل الستحداث صیاغات حلي معدنیة مستوحاه من الفن القبطي : جرمین فوزي سمعان - ٧

  .م٢٠٠٣ -جامعة حلوان  -لتربیة الفنیة كلیة ا -رساله دكتوراه  -



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠١٩ - ینایر  – العاشرالعدد  –مجلة التربیة النوعیة 

 
١١٣ -١ - 

الدالالت الرمزیة للزن واهمیتها الوظیفیه في التصمیمات الزخرفیه المعاصرة : " جیهان فوزى أحمد عبد الرازق - ٨

 .م ٢٠١١ -جامعه حلوان  -كلیة التربیة الفنیة  -قسم التصمیمات الزخرفیة   - رسالة دكتوراه -" 

البنیة التصمیمیة العمال فناني النانو كمصدر للتصمیمات  : " رحمة طارق محمد جمال عبد القادر  - ٩

 .م ٢٠١٣ - جامعة حلوان - كلیة التربیة الفنیة  - قسم التصمیمات الزخرفیة  - رسالة ماجستیر -" الزخرفیة 

للتصمیم ثالثي األبعاد تغیرات بنیة التحول في ضوء نظریة الكم كمصدر : سوزان محمد ابراهیم حرارة  -١٠

 . ٢٠١٣ - جامعة حلوان  -كلیة التربیة الفنیة  -قسم التصمیمات الزخرفیة  - رسالة دكتوراه-

رسالة –الصیغ البنائیة ألبعاد التصمیم فى التصمیمات الزخرفیة : شیماء عبد السالم عبد اهللا  -١١

  م  ٢٠١٠، جامعة حلوان ، كلیة التربیة الفنیة ، قسم التصمیمات الزخرفیة  -ماجستیر

رسالة " صیغ التشكل كمصدر للتصمیمات الزخرفیة ثالثیة األبعاد : "عمرو أحمد السید االطروش  -١٢

 .م ٢٠١٤ - جامعة بورسعید  -  دكتوراه

" النظم التحلیلیة لعنصر النبات كمدخل تجریبي لتدریس اسس التصمیم : " محمد حافظ محمد الخولي  -١٣

  .م١٩٨٦ - جامعة حلوان  - كلیة التربیة الفنیة - قسم التصمیم  - رسالة دكتوراة -

مدخل لتدریس الخزف في التربیة كاإلتجاهات التجریدیة في الخزف المعاصر :" مرفت حسن السویفي  -١٤

  . ٢٠١٣ -جامعة حلوان  -كلیة تربیة فنیة  - التعبیر المجسم  قسم - رسالة دكتوراه" الفنیة 

العالقة بین الشكل والبناء التصمیمي في اللوحة الزخرفیة وطرق ضبطها :" منال علي محمد عزیز  -١٥

 - جامعة حلوان  - كلیة التربیة الفنیة  -قسم التصمیمات الزخرفیة  - رسالة ماجستیر -" دراسة تجربیة "

٢٠١١.  

النظام البنائي للشكل األمثل في الطبیعة والتشكل الذاتي كمصدر لتدریس : طفي محمد نهلة عزت مص -١٦

- جامعة حلوان  -كلیة التربیة الفنیة  -قسم التصمیمات الزخرفیة  -رسالة دكتوراة  - التصمیمات الزخرفیة 

٢٠١٤. 

) المدیول(النظم البنائیة فى اعمال الفنانین المعاصرین القائمة على الوحدة التناسبیة  :هشام محمد امین  -١٧

، جامعة حلوان ،كلیة التربیة الفنیة ، غیر منشورة ، رسالة دكتوراه –كمصدر الثراء التصمیمات الزخرفیة 

 م ٢٠٠٥

  

  



  نظم اإلختزال الشبكي في الطبیعة كمصدر إلثراء التصمیمات الزخرفیة

  ، االطروش أحمد عمرو/ د ،وصیف حسین محمد/ د.أ /إعداد   
  العطا احمدابو سارةعزمي /أ                          
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