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 ملخص البحث :

للشبكٌات الهندسٌة ثالثٌة األبعاد والكتابات العربٌة مجموعة من المفاهٌم واألسس التى تمٌزها وتحدد العالقة التبادلٌة 

المفاهٌم الحركة .. اإلدراك .. البنٌة التركٌبٌة .. بإرة اإلنتباه .. التجسٌد الثالثى .....الخ. وفى التكاملٌة بٌنهما ومن هذه 

ظل القفزات التكنولوجٌة وما ٌتبعه من تؽٌٌر أفكار المصمم المعاصر من حٌث انعكاسها واستثمارها فى إستحداث 

باستخدام بعض برامج الكمبٌوتر المتخصصة فى  تصمٌمات ألقمشة المعلقات الطباعٌة عبر إٌقاعات شكلٌة متوالدة

 التصمٌم والتطبٌق بتقنٌة الطباعة الرقمٌة.

 مشكلة البحث

 وتحدد مشكلة البحث فى السإال التالى:

 كٌؾ ٌمكن اإلستفادة من العالقة التبادلٌة بٌن الشبكٌات الهندسٌة ثالثٌة االبعاد والكتابات العربٌة.

 هدف البحث

آفاق جدٌدة للتجرٌب من خالل المعالجات التشكٌلٌة وبعض الكتابات العربٌة وإستحداث تصمٌمات ٌهدؾ البحث إلى فتح 

 ثالثٌة األبعاد بطرٌقة طباعٌة حدٌثة مع التؤكٌد على الهوٌة العربٌة والتمٌز المحلى فى تصمٌم أقمشة المعلقات الطباعٌة.

 خطوات البحث االجرائية:

 تعتمد هذه الخطوات على:

 بناء الشبكٌات الهندسٌة أوالً: نظم

 ثانٌاً: العناصر التشكٌلٌة الكتابٌة

 ثالثاً: الهوٌة المصرٌة لتصمٌم أقمشة المعلقات الطباعٌة

     التجارب الذاتٌة للباحثةرابعاً: 
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 الكلمات المفتاحية:

 المعلقات الطباعٌة   -الهوٌة العربٌة  -الكتابات العربٌة  -المعالجات ثالثٌة األبعاد   -العالقة التبادلٌة  

Research Summary 

The 3D Geometrical Matrix and The Arabic Letter have a group of Concepts and basics that 

describe them and mention the interactive and integrative Relationship between them. 

Some of these Concepts are motion, Awareness ,  Structural Character , Attentional Focus , 

Tri-incorporation ... etc.l 

Upon the Technological bounces that are followed by the change in the ideas of modern 

Designers about its reflection and investment in Creativity of Designs for printed Hanging 

Textile through Progressive formal rhythms by using some Computer Programs specific in 

Designing and the Application by Digital Printing Technique. 

The Research Problem 

Problem of The Research is identified in the following Question: 

How to take Advantage of interactive Relationship between 3D Geometrical Matrix and The 

Arabic Letter.   

The Research Aim 

The Research Aims to open up new horizons for experimentation through plastic processing 

and some Arabic letters and to develop 3D design in a modern printing style with emphasis on 

Arabic Identity and local excellence in the design of printed hanging textile. 

Research Steps of Procedure 
These steps depend on: 

First: Construction Systems of Geometrical Matrix   

Second: the written plastic elements 

Third: Egyptian identity for the design of printed Hanging Textile 

Fourth: the self-examination for Researcher 

Keywords 

The Alternate Relation -The 3D Processors - Arabic Letter- Arab Identity- Printed Hanging 

 خلفية البحث:

للشبكٌات الهندسٌة ثالثٌة األبعاد أسس ومعالم تمٌزها عن ؼٌرها من الفنون، ومن أبرز سماتها إنها قابمة على أساس 

خاصاً فى طرٌقة  هندسً و رٌاضً، حٌث ٌقوم المصمم بتفهم األسس والمقاٌٌس الهندسٌة والمنطق الرٌاضً لٌتبع نظاماً 

تناوله األشكال أو الوحدات أو العناصر ، مما جعل من هذا النسق المبنً على الشبكٌات ثالثٌة األبعاد له قواعده. فطبٌعة 

تركٌب تلك العناصر تجنح إلى المنطق العلمً ، فمجرد النظر إلى عمومٌات التراكٌب لهذه الوحدات ، تعطى إنطباعاً بؤن 

تجالً وإنما وجودها قابم على أساس من المقاٌٌس الهندسٌة المدروسة ، وقد اطلق علٌها الشبكٌات تنظٌمها لم ٌكن مر

بٌنما أرتبطت الكتابات العربٌة بمكانة سامٌة بٌن مجاالت  .(The 3D Geometrical Matrix)الهندسٌة ثالثٌة األبعاد

سبل التقدم واإلرتقاء واإلجادة مرحلة متطورة حتى  الفنون االسالمٌة ، ولم تبلػ هذه المكانة بمحض الصدفة ، بل أخذت

 بلؽت درجة عالٌة من الجمال.

وقد أعتبر المسلمون الكتابات العربٌة عنصراً هاماً من عناصر الزخرفة االسالمٌة ، وأنطلق الفنان فى تحسٌن وإبتكار 

 التكوٌنات المختلفة المستمدة من الكتابات.
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الهامة للحٌاة اإلنسانٌة ، وٌتضمن جمٌع نواحً الحٌاة المعاصرة واإلنتاج والصناعة ، وال وٌعد التصمٌم أحد المجاالت 

ٌنعزل عن كافة اإلبتكارات ، فهو فكر فنً ٌصاحب كل أنماط وإتجاهات الفنون ، وهو البناء التشكٌلى المسبول عن توزٌع 

قات القابمة بٌنها وبٌن أجزابها لتحقٌق اإلتزان وتنسٌق وتنظٌم العناصر والمفردات والكتل والمساحات والحجوم والعال

واإلٌقاع وأنماط الحركة داخل العمل الفنً ، لتإدى تلك العملٌة وظٌفتها اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة والجمالٌة بنجاح وبطرٌقة 

ن ذو البعدٌن أو جدٌدة ، وقد تحقق ؼرضاً جمالٌاً أو وظٌفٌاً فقط وذلك وفقاً لمفهوم ومتطلبات ووسابط التصمٌم سواء كا

الثالث أبعاد ، ثم أصبح إستخدام بعض الشبكٌات الهندسٌة ثالثٌة األبعاد مدخل جدٌد للتفكٌر وتحقٌق النظم والحركة ، وهذا 

ما ٌدعو إلى اإلستفادة من المنطلقات الفكرٌة والفلسفٌة التً أثرت فً إتجاهات الفن لٌقود نتابج هذه الدراسات والتحلٌل إلى 

 قد ٌمكن أن ٌدعم تصمٌم أقمشة المعلقات الطباعٌة. مدخل جدٌد

وهناك مجموعة من المفاهٌم واألسس التى تحدد العالقة التبادلٌة التكاملٌة بٌن الكتابات العربٌة والشبكٌات الهندسٌة ثالثٌة 

ك الحسً .. بإرة اإلنتباه .. األبعاد ، ومن بٌن هذه المفاهٌم الحركة .. اإلدراك .. البنٌة التركٌبٌة .. اإلستدالل .. اإلدرا

إثارة اهتمام المتلقً .. التجسٌد الثالثً........إلخ. ومع ظهور التقنٌات المتعددة فى ظل القفزات التكنولوجٌة ، وما ٌتبعه 

تؽٌٌر الطاقة الذهنٌة للمصمم المعاصر بالتوازى مع التؽٌٌر الذى تفرضه تلك المعطٌات التكنولوجٌة ، وما ٌصاحب ذلك 

تطور ثقافى وفكرى ، حٌث ٌنعكس ذلك على األفكار والتكامل من خالل عالقة األشكال ببعضها البعض وإستثمار من 

داللتها فى استحداث تصمٌمات ثالثٌة األبعاد ألقمشة المعلقات عبر الحسابات اللونٌة واإلٌقاعات الشكلٌة المتوالدة من 

طباعة المنسوجات التى تطورت تطوراً سرٌعاً فى اآلونة  بعض برامج الكمبٌوتر المتخصصة ، وبعض طرق وأسالٌب

األخٌرة وأضافت تكنولوجٌة المعلومات لهذا المجال تقنٌة الطباعة الرقمٌة عالٌة الجودة ، والتى توفر الوقت والجهد وتقدم 

جٌة إلى جانب نتابج تتمٌز بالدقة ،  وتحدث ثورة فى مجال تصمٌم طباعة المنسوجات ، حٌث تزٌد من الجودة اإلنتا

 المظهر الجمالً.

مر تصمٌم أقمشة المعلقات الطباعٌة بالعدٌد من المراحل واألنماط متؤثراً بالتطور واإلختالؾ والتؽٌٌر بٌن فنون 

الحضارات والمدارس واإلتجاهات الفنٌة والمراحل الزمنٌة ، حٌث أثر كل منها على كٌفٌة حل مشكلة المساحة التصمٌمٌة 

اته وطبٌعته إال أن تصمٌم أقمشة المعلقات الطباعٌة ظلت محتفظة ببعض الحلول التقلٌدٌة ، لذا أتجه ذلك على حسب سم

البحث إلى تجرٌب طرق جدٌدة وتطبٌقات حدٌثة ، واإلستفادة من الشبكٌات الهندسٌة ثالثٌة األبعاد ودمجها مع الكتابات 

بها ، إلبتكار أبعاد جدٌدة لتصمٌمات ثالثٌة األبعاد مع مراعاة العربٌة فى تحلٌل المساحات التصمٌمٌة واإلستدالل على بنا

 العالقة بٌن الشكل والفراغ والقواعد الهندسٌة والكتل واألحجام.

 

 مشكلة البحث

وتتركز مشكلة البحث فى التوصل إلى بناء تصمٌمى معاصر من خالل العالقة التبادلٌة بٌن الكتابات العربٌة والشبكٌات 

ة األبعاد من خالل إستخدام شبكٌات مرنة مجسمة متحركة ؼٌر منتظمة ، وتبادلها مع الكتابات العربٌة الهندسٌة ثالثٌ

لتحقٌق االتزان فى التصمٌم ومن خالل طرٌقة طباعٌة حدٌثة بؽرض التوصل لمدخل ورإٌة تشكٌلٌة جدٌدة تثري 

 التصمٌمات ثالثٌة األبعاد ألقمشة المعلقات.

 فى محاولة اإلجابة على التساإل التالى:وٌمكن صٌاؼة مشكلة البحث 

كٌفٌة اإلستفادة من العالقة التبادلٌة بٌن تحلٌل الشبكٌات الهندسٌة ثالثٌة األبعاد والكتابات العربٌة إلبتكار تصمٌمات طباعٌة 

 طباعٌة حدٌثة.   المعلقات بطرٌقة  ألقمشة
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 أهمية البحث :

  المشكالت التصمٌمٌة والتطبٌقٌة إلنتاج تصمٌمات ألقمشة المعلقات الطباعٌة.المساهمة فى التؽلب على بعض 

  ًطرح رإٌة جدٌدة من خالل دمج العناصر الفنٌة للشبكٌات الهندسٌة ثالثٌة األبعاد والكتابات العربٌة كمجال تصمٌم

 مبتكر.

 تخصصة والتطبٌق بطرٌقة طباعٌة إضافة تقنٌات رقمٌة جدٌدة سواء فى التصمٌم من خالل بعض برامج الكمبٌوتر الم

 حدٌثة.

 أهداف البحث

  توفر دراسة أكادٌمٌة عربٌة تحلل الشبكٌات الهندسٌة ثالثٌة االبعاد ودمجها مع الكتابات العربٌة مع توضٌح القٌم

 منها. الجمالٌة والفنٌة لكل 

  فتح آفاق جدٌدة للتجرٌب من خالل المعالجات التشكٌلٌة للشبكٌات الهندسٌة ثالثٌة األبعاد } شبكٌات الفنان )إٌشر

Escherومجتمعٌن  األبعاد{ وبعض الكتابات العربٌة )الخط الكوفى،الخط الدٌوانى( وإمكانٌة دمجهم منفردٌن ( ثالثٌة

 المعلقات الطباعٌة. وتوظٌفهم فى تصمٌم أقمشة

 وظٌؾ بعض برامج الكمبٌوتر لتحقٌق ُبعد جمالى للتصمٌمات ألقمشة المعلقات الطباعٌة ثالثٌة األبعاد.ت 

  .التؤكٌد على الهوٌة العربٌة والتمٌز المحلى فى تصمٌم أقمشة المعلقات الطباعٌة 

 .إستحداث تصمٌمات ثالثٌة األبعاد ألقمشة المعلقات بطرٌقة طباعٌة حدٌثة 

 فروض البحث 

 البحث : يفترض

  تطبٌق متؽٌرات الشبكٌات الهندسٌة ثالثٌة االبعاد والكتابات العربٌة وخاصة فى عملٌات اإلبتكار وإعادة الصٌاؼة

 إلثراء الفكر التصمٌمً لمتذوقً الفن البصري. والدمج واإلحالل

 مٌزاً فى تقدٌم رسالة إستخدام بعض برامج الكمبٌوتر المتخصصة وطرٌقة الطباعة الحدٌثة قد تشكل فكراً جدٌداً مت

 مستقبلٌة لهوٌة لشعوب  لتصمٌم أقمشة المعلقات الطباعٌة ثالثٌة األبعاد.

  وجود عالقة تبادلٌة ذات داللة إٌجابٌة بٌن إستخدام المعالجات ثالثٌة األبعاد للشبكٌات الهندسٌة والكتابات العربٌة فى

 الطباعٌة بصفة خاصة. المنسوجات بصفة عامة وتصمٌم أقمشة المعلقات تصمٌم طباعة

 حدود البحث :

 إستخدام الحاسب اآللى كؤداه تقنٌة إلنتاج تصمٌمات ألقمشة المعلقات الطباعٌة باسخدام برامج  

                  Photoshop CC            -Illustrator CC - In Design CC .وؼٌرهم 

  الشبكٌات الهندسٌة ثالثٌة األبعاد ودمجها مع الكتابات العربٌة.إبتكار تصمٌمات ألقمشة المعلقات الطباعٌة بإستخدام 

 .األعمال التطبٌقٌة المنفذة بوسٌلة الطباعة الرقمٌة 

 منهجية البحث :

 .منهج وصفى تحلٌلى: توصٌؾ وتحلٌل الشبكٌات الهندسٌة ثالثٌة األبعاد والكتابات العربٌة 

 النماذج التطبٌقٌة لتصمٌم أقمشة المعلقات الطباعٌة.منهج تجرٌبى ) تطبٌقى(: إلجراء تجارب التصمٌمات و 
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 مصطلحات البحث :

 : The Alternate Relationالعالقة التبادلية  

من أفعال المقارنة ، ماٌربط بٌن الشا والشا 
(1)

 

،والعالقة التبادلٌة العالقة هى الرابطة أو الصلة التى تربط بٌن الشا والشا وأى رابطة ال تبادل فٌها تعتبر عالقة سالبة 

 إما عكسٌة أو طردٌة أو تكاملٌة.

( Escherوالمقصود بها بالبحث العالقة التبادلٌة التكاملٌة بٌن المعالجات ثالثٌة األبعاد فى شبكٌات الفنان )إٌشر 

 والكتابات العربٌة اإلسالمٌة.

 : The 3D Processorsالمعالجات ثالثية األبعاد 

هىىىىى تسىىىىمٌة تشىىىىٌر إلىىىىى الفىىىىراغ الىىىىذى ٌملىىىىك ثالثىىىىة مقىىىىاٌٌس ) العىىىىرض ، الطىىىىول ، اإلرتفىىىىاع 
(2)

( وتشىىىىٌر فىىىىى علىىىىم 

 الهندسة الفراؼٌة إلى المجسمات )المكعب ،الكرة ، الهرم ....إلخ(.

( Escherوٌطلىىىىق هىىىىذا المصىىىىطلح فىىىىى البحىىىىث علىىىىى الشىىىىبكٌات الهندسىىىىٌة ثالثٌىىىىة األبعىىىىاد الخاصىىىىة بالفنىىىىان )إٌشىىىىر 

خىىالل المنظىىور الحىىر والهندسىىً ، والظىىل والنىىور ، والضىىوء ، والشىىفافٌة  األشىىكال المإكىىدة للبعىىد الثالىىث مىىنواٌضىىاً 

  أقمشة المعلقات الطباعٌة.  والتقدٌم والتؤخٌر والتصؽٌر والتكبٌر ، ومن خالل التطبٌق فى تصمٌمات

 :Arabic Letterالكتابات العربية 

فن وتصمٌم الكتابة فى مختلؾ اللؽات التى تستعمل الحروؾ العربٌة 
(

1
)

، وٌعنى إستخدام الكتابات العربٌة بهدؾ تحقٌق  

جمالٌات مستحدثة تحقٌق جماالً مثل المبالؽة ، اللٌونة ، التطوٌع .....إلخ. أى استخدام أسالٌب مبتكرة البناء تصمٌمات 

 ألقمشة المعلقات الطباعٌة.

 : Printed Hangingالطباعية  المعلقات 

هى معلقات فنٌة بتقنٌة الطباعة الرقمٌة ، تحوى قٌمة جمالٌة وتشكٌلٌة متفردة ومبتكرة وتصمم لؽرض إستكمال العمارة 

 الداخلٌة ألؼراضها الوظٌفٌة )سكنٌة ، إدارٌة ، .....إلخ(.

 خطوات البحث االجرائية:

 أوالً: نظم بناء الشبكٌات الهندسٌة 

 :ًالعناصر التشكٌلٌة الكتابٌة ثانٌا 

 ثالثاً: الهوٌة المصرٌة لتصمٌم أقمشة المعلقات الطباعٌة 

 رابعاً: التجارب الذاتٌة للباحثة 

 

 

 

 

 

 28/1/2018 .د.ت  www.almaany.com    عربى/عربى الجامع المعاوى معجم( 1) 

 .253،ص1960لبىان،بيروت، الرياضيات،مكحبة معجم( 2) 
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 :الهندسية الشبكيات بناء نظم :أوالا 

 البنابٌة الصٌػ من للعدٌد للتوصل علٌه اإلعتماد ٌمكن هندسً نظام تتبع لكونها قٌاس وحدة الهندسٌة الشبكٌات تعتبر

 لالشكال أوضاعاً  الشبكٌات وتمثل .البنٌان المتماسك الدٌنامٌكى النسٌج بمثابة ألنها بذاتها مستقلة وحدة وتعتبر التصمٌمٌة،

 والمنطق ، الهندسٌة األسس وتفهم ، الرٌاضً والتجرٌد الهندسً التشكٌل على قابمة إنها سماتها وأبرز .المنتظمة الهندسٌة

 ٌوجد المطلق الجمالى التركٌب أو الشكل بؤن الممٌزة خصابصها وتكمن ونماءه الكون حركة وٌنظم ٌسود الذى الرٌاضى

 وإنسجام وتناسق االشٌاء جوهر هى واإلعداد ، المجردة الهندسٌة واالشكال العددى التناسب من كل وفى ، الرٌاضٌات فى

بسٌطة عددٌة عالقات من أساساً  ٌنتج التى االشكال سٌاق
(1 )

 تؤثرت التى تؤمالته خالل من المفاهٌم هذه ”أفالطون“ وأكد ،

كبٌر. حد إلى ”فٌثاؼورث“ بؤفكار
(2) 

 جمالٌات ٌفسر أساساً  تعتبر التى القواعد تلك المحكمة، الرٌاضٌة القواعد من أساس على الهندسٌة الوحدات تناسب وٌقوم

 تمثل التى الربٌسٌة الوحدة تبدأ إذ . بسٌطة قاعدة األشكال هذه علٌها تقوم التى األساسٌة والقاعدة ، الهندسٌة االشكال تلك

 الوحــــــــدة هذه تتكـــــــرر ثم . الخ.... مثلث أو ، مربع ٌكــــــون فقد بسٌط هندسً شكل فى تكوٌنها أساس

ـــــــون وبتكــــــــرارها  ما الى (1 – تخطٌطى )رســـــــم تصنٌفهـــــــــــا وٌمكــــــن ، الهندسٌـــــة الشبكٌـــــــة تلك تكَّ

 ـــ:ٌلى

 

 .االبعاد وثالثية ، البعدين ذات الهندسية الشبكيات بناء السس عرض يلى وفيما 

 البعدين ذات الهندسية الشبكيات -1

 الهندسٌة والشبكٌة والمركبة البسٌطة الهندسٌة الشبكٌة إلى وتنقسم الهندسً اإلسالمى للفن الممٌزة السمات من تعتبر

 الشبكٌة بٌنما ، السداسٌة الهندسٌة والشبكٌة ، المثلثة الهندسٌة والشبكٌة ، المربعة الهندسٌة للشبكٌة تنقسم بدورها البسٌطة

 .بسٌط شكل من أكثر على تعتمد المركبة الهندسٌة

 البسيطة الهندسية الشبكية
 ( النتظم السداسً ، االضالع متساوى المثلث ، المربع) مثل المنتظم البسٌط الواحد الهندسً الشكل على بنابها فى تعتمد التى

 .المتقاطعة الخطوط من الشبكٌات شكل تنشؤ االتجاهات جمٌع فى وبتكرارها

 والشبكٌة ، المثلثة الهندسٌة الشبكٌة المربعة، الهندسٌة الشبكٌة وهى البسٌطة البعدٌن ذات الشبكٌات بناء السس توضٌح ٌلى وفٌما

 .السداسٌة الهندسٌة
 

 .109،ص1981الكويث-واآلداب والفىون للثقافة الوطىى شخاشيرو،المجلس موفق جرجمة-االوسان ارجقاء :برجوفسكى ج (1)

(2) David Wade:Pattern In Islamic Art,Studio Vista,London,1976, P10. 

 الذارسة عمل مه (*)
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 المربعة الهندسية الشبكية

 تقسٌم خالل من علٌه المربعة الشبكٌة وتعتمد ، التوازن على قابم شكل المربع

 متساوٌة أجزاء ثمانى الى محٌطها فٌنقسم أقطارها خالل من الدابرة محٌط

 طرٌق وعن أ(-1) رقم الشكل فى كما المربع ٌنتج منهم نقاط أربعة وبتوصٌل

 متساوٌة مسافات وعلى متوازٌة صفوؾ فى له واألفقٌة الرأسٌة الخطوط تكرار

  .المربع أساسها التى المربعة الشبكٌة تنشؤ ومتعامدة

 

 المثلثة الهندسية الشبكية

 إلى الدابرة محٌط تقسٌم خالل من علٌه نحصل االضالع المتساوى المثلث

 أن أساس وعلى واحد اتجاه فى متتالٌة ؼٌر نقاط ثالث وٌتوصل أجزاء ستة

المثلث قاعدة زاوٌتى
o
 قابمة لها البنابٌة والفكرة المثلثة الشبكٌة تعطى 60

 وضعٌن فى األضالع المتساوى للمثلث منتظمة تكرارات كونها على

  ب(.-1رقم) شكل فى كما بالتبادل معكوسٌن

 

 السداسية الهندسية الشبكية

 المثلث بتكرار وذلك المثلثٌة الشبكٌة خالل من تحقٌقها ٌمكن السداسٌة الشبكٌة

 السداسً الشكل فٌنتج كاملة دورة أى مرات ست ملتحم شكل فى االضالع المتساوى

 الشكل فى موضح هو كما السداسً الشكل خالل من أو السداسٌة الشبكٌة ومنه

 جـ(.-1رقم)

 .البسٌطة الشبكٌات علٌها ٌطلق لذا التكوٌن أحادٌة الثالثٌة الشبكٌات وهذه

 

 المركبة الهندسية الشبكية

 الخ(.....)المربع،المثلث،السداسً بسٌط شكل من أكثر تآلؾ من تتكون شبكٌات

 أكثر ٌعد الذى المثمن تولٌؾ نظم الشبكٌات هذه وتتضمن )المركبة( التكوٌن وثالثٌة ثنابٌة شبكٌات علٌها ٌطلق لذا

 مٌل بزاوٌة متداخلٌن مربعٌن من وٌتآلؾ االسالمى الفن فى الهندسٌة الوحدات فى شٌوعاً  الوحدات
o
 االثنى وكذلك ، 45

    مٌل بزاوٌة متداخلة مربعات ثالثة من ٌتكون ضلعاً  عشر
o
 الزاوٌة تكون حٌث متراكبٌن سداسٌٌن من ٌتكون أو 30 

 مقدارها وآخر ضلع كل بٌن
o
 .اٌضاً  30

 الشبكٌات لتلك ٌخضع تكرارها نظم وأن تناسبٌة مقاٌٌس تتبع االسالمى الفن فى الهندسٌة الوحدات أن من الرؼم وعلى

 فٌه ٌستخدم الذى التنوع ذلك .الثابتة التناسبٌة المقاٌٌس تلك داخل التكوٌنات لنظم محدود ؼٌر تنوعاً  نجد اننا اآل .المنتظمة

 الجمالٌة العالقة تلك تنشؤ حٌث واالنتشار، والتمركز والتداخل والتالقى التبادل اٌقاعٌات من أسس على الوحدات تردٌدات

 .واالرضٌة الشكل من لكل الممتعة
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 األبعاد ثالثية الهندسية الشبكيات -2

 ارتفاع(*عرض*)طول االبعاد ثالثٌة االشكال على بنابها فى تعتمد التى الشبكٌات

 الدراسة هذه علٌها تعتمد والتى .الخ.... الكرة ، الهرم ، المكعب (2) رقم شكل

 أعماله بعض بتحلٌل وذلك االبعاد ثالثٌة ”إٌشر“ الفنان شبكٌات بعض خالل ومن

 .الهندسٌة الشبكٌات على القابمة التشكٌلٌة

 

 :المركبة االبعاد ثالثية الهندسية الشبكيات

 هذه علٌه تعتمد والتى ،(1) الخ(..... هرم+)مكعب مجسم من أكثر على بناءها فى تعتمد التى

 القابمة التشكٌلٌة أعماله وبعض االبعاد ثالثٌة ”إٌشر“ الفنان شبكٌات تحلٌل خالل من الدراسة

 .الشبكٌات تلك على

 

 

 ”Escherإيشر“ الفنان شبكيات

 والنزول كالصعود الفنى االبداع ، الهندسٌة والشبكٌات الرٌاضٌة النظرٌات وتطبٌق والتناظر الترتٌب على أعماله تعتمد

 ب(.-3 )شكل الساللم وبٌت ، أ(-3 رقم )شكل

 الحقٌقى العالم تصوٌر فى ناجحاً  وكان ، االبعاد ثالثٌة واالجسام الهندسٌة لالشكال ثابتة بخصابص تمٌزت التى واالعمال

 الصورة تكرار خالل من االسطح فٌها تتشكل والتى العمارة فى والمكعبات األعمدة مثل أبعاد والثالث ، البعدٌن ذات

 الطبٌعة نظم تحكم التى الهندسٌة بالقوانٌن االهتمام شدٌد كان كما جـ(.-3) رقم شكل االكبر المناطق لتؽطٌة الصؽٌرة

 قاع الى الجبال منحدرات من الممتدة المنازل تجمعات وفى ، التذكارٌة للصروح المعمارٌة للتفضٌالت أشكاالً  فقدم ، حولنا

 وثنابٌة ، االبعاد ثالثٌة شبكٌات على بناءها فى تعتمد التى المعمارٌة النماذج من الكثٌر استخدم حٌث النهرٌة الودٌان

 تالشً نقطة من وتقترب تتضاءل أحجام ذات أشكال باستخدام وذلك والنمط ، والبعد ، والفضاء ، والمستوى ، االبعاد

 و(. ، هـ ، د-3) شكل .المنظور قوانٌن مستخدماً  ، مركزٌة

 إلى تتضمن عربٌة كتابٌة نصوص من خاصة سجلوه وما القدماء أجدادنا عن ورثناه الذى التشكٌلى الحضارى التراث

 فى منها لالستفادة العلمٌة بالدراسة اٌضاً  جدٌدة وقواعد اسس لها وتشكٌلٌة جمالٌة قٌماً  والتارٌخٌة السٌاسٌة النواحى جانب

 تصمٌم فى الذوق كان وإن .الحدٌث الذوق تثرى جوانب به زال ما قومى بتراث المعاصر المصرى التشكٌلى الفن ربط

 .العربى شرقنا نحو به لالتجاه وعربٌة قومٌة دواعى فهناك للؽرب ٌتجه قد المنسوجات طباعة

 الشبكٌات مع ودمجها العربٌة الكتابات جمالٌة من االستفادة امكانٌة بحث من تنبع التى البحث هذا فكرة جاءت هنا ومن

 .الفن هذا ٌثرى قد مما.الطباعٌة المعلقات اقمشة تصمٌمات فى تشكٌلٌاً   الستخدامهما محاولة فى الهندسٌة

 

 

 

(1)www.intent.com/sg/pdyhedra.html 
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 :الكتابية التشكيلية العناصر :ثانياا 

 رفٌعاً  موقعاً  واحتلت ، االسالمٌة الفنٌة واآلثار والتحؾ العمابر تصمٌمات صٌاؼة فى استخدمت الكتابٌة العناصر

 ، الفنٌة للصٌاؼات أساسٌة ودعامة ، متمٌزة مكانة فاكتسب ، الكرٌم القرآن لؽة بصفته االسالمى المجتمع فى ومركزٌاً 

 تنوعت كما ، الهندسً الشكل وتارة ، الزخرفى الشكل تؤخذ وتارة ، تارة المرونة شدٌدة بالخطوط أبجدٌتها وتمٌزت

 .الرٌاضٌة الحسابات على القابمة الدقٌقة المحكمة االبعاد ذات العربٌة االبجدٌة أشكال لذلك وتعددت وخصابصها مدارسها

 عن زادت حتى أشكاله ابداع فى الخطاطون تفنن وٌقٌد ، الجمال ذروة االسالمى الفن فى الكتابٌة العناصر وتمثل

 واستعملها عامة االسالمٌة الفنون ممٌزات من أصبحت حتى تماماً  لها مبتكرٌن كانوا حٌث ، عبقرٌتهم وأظهروا .(1)المابة

 :العربٌة الكتابات أنواع بعض ٌلى وفٌما .التطبٌقٌة والفنون واآلثار العمابر شتى فى الفنانون

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل فى مختلفة جدٌدة هٌبة أو تركٌباً  تخلق االخرى مع الواحدة منها تتحد عندما ، الجزٌبات مثل االبجدٌة الحروؾ 

 .تركٌبه ونظم بنابه فى تتحكم ، تفرده واوجه ، حرؾ كل وثقل ، ونوعٌة ، والمعنى

 

 :الكوفي الخط

 ، مستقٌمة حروفه ، هندسً خط بؤنه الشكلٌة البنابٌة خصابصه حٌث من الكوفى الخط ٌعرؾ

 .(4رقم) الشكل فى كما.قابمة زواٌا إتصالها فى وتصنع ، واالفقى الرأسً االتجاه علٌها ٌؽلب

 أول به كتبت الذى الخط وهو ، المنسقة العربٌة الخطوط أول من الكوفى الخط وٌعتبر

 تركٌب الى ذلك وٌرجع ، جمٌعاً  العربٌة الخطوط من للزٌنة مالءمة أكثر وٌعتبر ، المصاحؾ

 .ببعض بعضها اتصال و ، واالفقٌة العمودٌة اشكالها حٌث من حروفه

 

 .234م،ص1948العربى،بٌروت، الرابد اإلسالم،دار فنون :حسن محمد زكى (1)
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 حتى واإلبهام، التعقٌد فً فٌه الخطاطون ٌؽوص وأحٌاًنا والزٌنة، للزخارؾ والكثٌرة المختلفة بؤنواعه الخط هذا ٌستعمل

 ظهرت حٌث المٌالدي التاسع القرن حتى الرق على المصاحؾ به وكتبت . منه كلمة ٌقرأ أن العادي القارئ على لٌصعب

 القرآن كتابة فً استعماله قلّ  حٌث عشر الحادي القرن حتى استعماله واستمر ومستدٌرة، ؼلٌظة فٌها الكوفٌة الخطوط

 . (1) الكرٌم

 

 :الكوفى الخط انواع

 :البسيط الكوفى الخط -1

 من نوع أى به ٌلحق وال ، والتشكٌل النقط من خال وهو العربً، الخط أنواع أبسط ٌعتبر

 إنتظام وعدم ، حروفه مقاٌٌس فى الواضح واالختالؾ إنتظامه عدم وٌالحظ ، الزخرؾ

 االسلوب ٌبقى وهو التضفٌر أو التخمٌل أو بالتورٌق الٌتسم والذى كلماته، بٌن المسافات

 قرٌب فهو لذلك االولى، الهجرٌة القرون فى إستخدامه وشاع ، (2) (5) رقم شكل المفضل

  .العربى الخط أصل هو الذى (3) (6) رقم شكل (*)النبطى الخط من

 :المورق الكوفى الخط

 أو ، القابمة حروفه من تنبعث االشجار، أوراق تشبه زخارؾ تلحقه الذى النوع هو

 تحمل رفٌعة سٌقاناً  نجد حٌث ، االخٌرة الحروؾ وباالخص ، المستقٌمة حروفه

 االحٌان بعض فى سمً وقد ، (2) (7) رقم شكل االشكال مختلفة نباتٌة ورٌقات

 . الفاطمى بالكوفى

 درجة مصر فى وبلؽت الهجرى الثانى القرن ٌتقدم أن قبل مصر فى االولى صورتها فى هذه التورٌق ظاهرة بدأت وقد

 أن وٌؽلب الهجرى الثانى القرن منتصؾ قبل وذلك ، واكتمالها لنموها مناسباً  مكاناً  فٌها صادفت بؤنها االعتقاد على تبعث

 فى هاماً  دوراً  تلعب أن لها قدر حٌث ، وؼربه االسالمى العالم شرق الى مصر من أنتقلت قد هذه التورٌق نزعة تكون

 . (3)واالرتقاء والتطور النمو من مصر فى الظاهرة هذه بلؽته ما ؼاٌة الفاطمى التورٌق وٌعتبر ، (4) الكتابة زخرفة

 

 )المزهر(: النباتية االرضية ذو الكوفى الخط

 التى النباتٌة الفروع أن نجد حٌث المورق، الكوفى لظهور متطورة تالٌة مرحلة وهو

 وأؼصان زهور النباتٌة الورٌقات جانب الى واحتوت ، نفسها حول والتفت التواء ازدادت قد الحروؾ نهاٌات من خرجت

 الفنان نجح ان بعد جفافه ٌفقد الكوفى الخط بدأ وهكذا ، (4) (8رقم) شكل الحروؾ تلك من ومرتبطة متممة وحدة مكونة

 .الدوارة المنحنٌة الخطوط وبٌن الزواٌا ذات المستقٌمة الخطوط بٌن والمزاوجة الجمع فى الخطاط

 

ل(: الزخرفى االطار ذو الكوفى الخط  )المخمَّ

 التى المتشابكة الزخارؾ أو الحلزونٌة النباتٌة الزخارؾ من ارضٌة على الكتابات تبدو النوع هذا فى

 المساحة من االسفل الجزء فى والمقوسة االفقٌة الحروؾ تستقر بٌنما ، الحروؾ بٌن فراغ كل تشؽل

 كما االرضٌة زخارؾ عن منفصلة أحٌاناً  الكتابة تكون وقد العلى الرأسٌة الحروؾ وتمتد (االفرٌز)

   .(3) (9رقم) شكل فى كما معها مترابطة أخرى  احٌاناً  تكون قد
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 المترابط(: أو )المعقد المضفر الكوفى الخط

 تمٌٌز ٌصعب حد الى احٌاناً  زخارفها تعقٌد فى بولػ التى الكوفٌة الخطوط من نوع وهو

 مدخل فى الرخام فى المنحوتة الكتابة أشهرها ومن الزخرفٌة العناصر من الخطٌة العناصر

 كلمتٌن أو واحدة كلمة حروؾ تضفر وقد (،5)بالقلعة قالوون بن محمد الناصر جامع

 ثم ، معقدة ضفابر مكونة الوسط من ، والالم( )األلؾ المتوازٌة الرأسٌة الحروؾ فٌه تتشابك حٌث أكثر، أو متجاورتٌن

 .البعض بعضها مع فتترابط تعود (4)(11) رقم شكل متعاقدة اشكاالً  فرع كل لٌكون تفترق

 .التضفٌر من جمٌل إطار ذلك من ٌنشؤ لكى أكثر أو متجاورتان كلمتان تضفر قد كما ، الواحدة الكلمة حروؾ تضفر وقد

 المربع(:( الهندسي الكوفى الخط

 هندسً أساسه الزواٌا، قابم االستقامة شدٌد بؤنه الكوفٌة االخطوط أنواع بقٌة عن وٌمتاز

 الحرق المختلؾ بالطوب الزخرفة فكرة أن الظن وأؼلب ، ؼامضة نشؤته تزال وال ، بحت

 (1) (11) رقم شكل .به أوحت التى هى (باؾ بالهزار) والمعروفة وفارس العراق فى

 الصلبة المواد على التسجٌل فى المستخدم وهو : (الٌابس) التذكارى بالكوفى ٌعرؾ وهو

 .( 2) الدعابٌة والعبارات القرآنٌة اآلٌات الثبات واالخشاب كاألحجار

 سوى لٌست االسالمٌة للزخارؾ الهندسٌة والتشكٌالت ، كتابٌة وتكرارات هندسٌة تشكٌالت عمل فى الخط هذا فٌستخدم

.كروٌة أشكال داخل تطوٌعها ٌمكن إال المستقٌمة الخطوط علٌه تؽلب الهندسً التكرار أن وبالرؼم رٌاضى لتفكٌر ثمرة

            

 :اليوانى الخط

 حاجة الوقت هذا فى ظهرت حٌث ، (1)العثمانٌة للحكومة السلطانى الهماٌونى الدٌوان من صدوره إلى نسبة تسمٌته جاءت

 كبٌر الثانى محمد السلطان فؤمر وبالطها السلطة دواوٌن فى به التعامل ٌتم العربى الخط من ممٌز نوع إلى السلطنة

 الدولة مإسسات فى الرسمٌة الكتابات خط الدٌوانى الخط فكان له قواعد ووضع جدٌد خط بابتكار ، البالط خطاطٌن

 .العثمانٌة

 او حرؾ اى بإضافة ٌسمح فراغ بٌنها ٌترك ال ازدحاماً  أسطره وازدحمت الكلمات فٌها تزدحم معقدة صورة له وكانت

 خطاطون السلطان قصر فى وكان الرسمٌة االوراق هذه فى النص تؽٌٌر من منعاً  مقصوداً  كان التعقٌد وهذا إلٌها كلمة

 .سواه دون النوع هذا بكتابة اختصوا

 علٌها المتعارؾ قواعده له وأرسى المنقط الحروؾ مٌزان له صمم حتى للتطور طرٌقه الخطوط من النوع هذا أخذ وقد

 .والتركٌب للتشكٌل وطواعٌته لٌونته فى الثلث خط مع الخط هذا تشابه ولقد االن،

 

 .51،ص 2111إلى الحدٌث،من منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق،( أحمد شوحان :رحلة الخط العربً من المسند 1)

 .24،ص2114، 1( ٌاسر سهٌل، آٌه حسن مشهور:تصمٌم الخط العربى االبتكار االبداع،دار الكتاب الحدٌث،ط2)

 .112،ص2111( كامل سلمان الجبورى:أصول الخط العربى،دار ومكتبة الهالل،بٌروت،لبنان، 3)

ٌن السنوات لد الخط العربى وٌظر ذلك بوضوح من خالل النقوش التى عثر علٌها فى وادى حوران باالردن ، ونها نقش أم الجمال االولل والذى ٌإرخ ما ب)*(الخط النبطى: حٌث و

 م.328م ، ونقش النمارة المإرخ 251-271

 .64،ص2114ب ، ، عالم الكت 1( مصطفى محمد رشاد إبراهٌم:جمالٌات الخط العربى وتطبٌقاتها المعاصرة، ط4)

 .46،ص1969دار الفكر العربى -( ابراهٌم جمعة: دراسة فى تطور الكتابات الكوفٌة على االحجار فى مصر5) 

 :الديوانى الخط أنواع
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 :الجلى الديوانى

 رسالة وأول المقدس بالخط سمى كما ، (1)(12) رقم شكل لوضوحه بالجلى سمى

 سلٌمان والسلطان العاشر العثمانى السلطان بها بعث التى الرسالة كانت به كتبت

 الفراؼات كافة الشكل ٌمأل بحٌث حركاته بكثرة وٌتمٌز ، فرنسا ملك إلى القانونى

 االعرابٌة الحركات ببعض الدٌوانى الخط عن وٌمتاز منتظماً، هندسٌاً  شكالً  فٌعطٌه

 .والتذوٌق التعدٌل من أكثر الى ٌحتاج وهو زخرفٌة مدورة ونقط

 

 الزورقى(: الجلى الديوانى )الخط الغزالنى الديوانى الخط

 ،(1)(13رقم) شكل  سفٌنة أو زورق شكل على الرسم بفن تؤثر الخط من النوع هذا

 .الورقٌة والعمالت والمستندات الصكوك الخط من النوع بهذا وكتب

 القاهرة فى السراى خطاط بك ؼزالن مصطفى صاحبه إلى نسبة بالؽزالنى وسمى

 إضفاء مع الدٌوانى الخط بإجادة اشتهر والذى العشرٌن القرن من االول النصؾ فى

 صعب ٌكون االحٌان من كثٌر فى حٌث  وتشابكها حروفه والتواء الكاملة بالمرونة ٌتمٌز حٌث ،(2)علٌه الخاص اسلوبه

 .تزوٌره ٌصعب لذلك قراءته أو به الكتابة

  

 :الطباعية المعلقات أقمشة لتصميم المصرية الهوية :ثالثاا 

 والذى ، التعبٌرٌة اللؽة مفردات بتؽٌر العشرٌن القرن من الثمانٌنٌات عقد فى العربى الوطن فى التشكٌلٌة الحركة تمٌزت

 المصالحة إلى مصر تحول أهمها من كان والتى المصمم وعى شكلت التى والسٌاسٌة االجتماعٌة المإثرات تؽٌر عن نتج

 المنتج شكل ؼٌرت العوامل تلك الخ.....الشرقى المعسكر عن السٌاسً التوجه وابتعاد أفكاره على واالنفتاح الؽرب مع

 ظاهرة وفاعلٌة االتصاالت وثورة التقنى التقدم ظل فى الؽربٌة الفكرٌة والهٌمنة الثقافى الؽزو اكتساح ومع .التطبٌقى الفنى

 لؽة تؽٌٌر فى االكبر األثر كان - ومحدداتها الحداثة فٌها تندمج التى والتجرٌب ، العلمٌة التقنٌة والنزعة ، الؽربٌة الحداثة

 . (3) واألدب الفن فروع مختلؾ فى بل فقط التشكٌلى الفن مجال فى لٌس العربى الوطن فى الفنى التعبٌر

 شىكلٌة بسىمات فتمخضىت العربىى الىوطن فىى االبداعٌىة الحٌىاة وجىه شىكلت المصىرى التشىكٌلى الفىن حركىة وأٌضىا

 تىارٌخ عبىر الممتىدة بجىذوره وربطىه المصىرى الفىن تؤصىٌل مىن التشىكٌلى االنتىاج علىى بظاللهىا ألفىت وتعبٌرٌىة

 بىٌن ٌصىل خىٌط فهنىاك للؽىرب، دون استنسىاخ التشىكٌلى الفىن مسىٌرة فىى مكانىاً  لصىنع العرٌىق العربىى الىوطن

 مواجهىة علىى دابمىاً  قىادرة مصىر أن كمىا - كبىرى حضىارات ثىالث خىالل أرضىنا علىى تتابعىت التىى الفنىون أشىكال

 المصىرٌة فالهوٌىة ، واالسىتقالل التفىرد إلىى النازعىة المصىرٌة الىروح بوتقىة فىى وصىهرها الحضىارٌة العناصىر

 تبىدأ الطبقىات وهىذه ، المحصىلة لنىا وشىكلت بعىض فىوق بعضىها تراكمىت التىى الحضىارٌة الطبقىات مىن مجموعىة

 وتفاعلىت ، االسىالمٌة للحضىارة وصىوالً  القبطٌىة ثىم والرومانٌىة بالٌونانٌىة مىروراً  القدٌمىة المصىرٌة بالحضىارة

 حضىارة كىل علىى وأضىافت جمٌعىاً  اسىتٌعابها مىن مصىر وتمكنىت الىبعض بعضىها مىع الحضىارٌة الطبقىات هىذه

 . خالصة مصرٌة سمة وافدة حضارٌة طبقة كل أخذت أى ، الذاتٌة سماتها من سمة

 
 .68،ص2111العربى،دار ومكتبة الهالل،بٌروت،لبنان، ( كامل سلمان الجبورى:أصول الخط 1)

 .32،ص2114، 1( ٌاسر سهٌل،آٌه حسن مشهور:تصمٌم الخط العربى االبتكار االبداع،دار الكتاب الحدٌث،ط2)

 .28،ص2119االسرة،(جودست سماٌرز: الفنون واآلداب تحت ضؽط العولمة،ترجمة طلعت الشاٌب،سلة الفكر،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب،مكتبة 3)
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فعندما اعتنقت مصر المسٌحٌة وكانت تحت االحتالل الرومانى نجحت فى تحوٌل روما نفسها الى المسٌحٌة ، ومن مصر 

خرجت الرهبنة الى العالم ، االمر ٌنطبق عندما تحول ؼالبٌة شعبها الى االسالم ، على أرضها نشؤ وال ٌزال االزهر 

فمكونات الهوٌة المصرٌة والطبٌعة الخاصة  -للمسلمٌن السنة فى شتى أنحاء العالم الشرٌؾ ٌمثل المرجعٌة الربٌسٌة 

للشخصٌة المصرٌة هى التى أدت إلى المحافظة على تمٌزها وتفردها اجتماعٌاً ، وقومٌاً ، وثقافٌاً ، وتساعد فى االعالء 

ة ، مما ٌساهم فى تمٌزها عن باقى الشعوب ، من شؤن األفراد فى المجتمعات ، وزٌادة الوعى بالذات الثقافٌة واالجتماعٌ

فالهوٌة جزء ال ٌتجزأ من نشؤة االفراد منذ والدتهم حتى رحٌلهم عن الحٌاة ، وتساهم فى التعبٌر عن مجموعة من السمات 

قٌدته الخاصة بشخصٌات االفراد ، النها تضٌؾ للفرد الخصوصٌة والذاتٌة كما إنها المرآه التى تعكس ثقافته ، ولؽته ، وع

، وحضارته ، وتارٌخه ، وتساهم فى بناء جسور التواصل بٌن كافة االفراد سواء داخل مجتماعتهم أو مع المجتمعات 

 المختلفة عنهم اختالفاً جزبٌاً أو اختالفاً كلٌاً فى كافة المجاالت.

 وللهوية أنواع يساهم كل نوع منها لالشارة إلى فكرة معينة ومن أهمها :

 .ما دولة الى وإنتماءه الفرد وطن الى لالشارة تستخدم التى :الوطنية الهوية

 ، والشىباب ، الطفولىة الىى وتقسىم ، العمرٌىة لمىرحلتهم وفقىاً  االفىراد تصىنٌؾ فىى تسىاهم :العمريةة الهويةة

 .والكهولة ، والرجولة

 علىى مباشىر بشىكل وتعتمىد ، مىا مجتمىع فٌهىا ٌتمٌىز التىى الثقافىة مفهىوم الىى باإلشىارة تىرتبط :الثقافيةة الهويةة

 .المجتمع فى االفراد ثقافة بناء فى الربٌسٌة العوامل من بصٌؽتها ، اللؽة

 البٌبىة لطبٌعىة طبقىاً  وتشىكٌلها االفىراد هوٌىة بنىاء فىى ٌسىاهم إذ ، الهوٌىة بنىاء علىى المىإثرة العوامىل أول والمجتمىع

 والمجتمىع ، والحىى ، العابلىة فىى سىواء لهىم السىابقة االجٌىال وتقالٌىد وعىادات بسىلوك االفىراد وٌتىؤثر ، بهىم المحٌطىة

 دور علىى ٌعتمىد الىذى بالمكىان االرتبىاط أى االنتمىاء وأٌضىاً  .الخاصىة الفردٌىة الهوٌىة بنىاء فىى وتسىاهم ، عمومىاً 

 الحقىوق مىن ولىه ، مواطنٌهىا مىن مواطنىاً  وٌعتبىر ، فٌهىا ٌعىٌش التىى للدولىة الفىرد ٌنتمىى إذ ، تعزٌىزه فىى الهوٌىة

 االفىىراد، عنىد لالنتمىىاء تعزٌىز وسىٌلة عىىن عبىارة الهوٌىة إذن ، الدسىىتور ألحكىام طبقىاً  الواجبىىات مىن وعلٌىه

 .والجماعات

 اآلصىىالة خىىالل مىىن المصىىرٌة الجىىذور الىىى والعىىودة (*)المصىىرٌة الهوٌىىة بتؤصىىٌل االهتمىىام جىىاء سىىبق ممىىا

 لتعىاٌش المعاصىر األوروبىى الفىن خبىرات مىن واالسىتفادة اصىالتنا لتحقٌىق التىراث اسىتلهام محاولىة فىى والمعاصىرة

 التراثٌىىة الفنىىون مىىن مسىىتلهمة جدٌىىدة فنٌىىة رإٌىىة لصىىٌاؼة سىىبٌالً  والتجدٌىىد التجرٌىىب باتخىىاذ الحاضىىر العصىىر

 مىن قربىاً  أكثىر فنىى لفكىر مىٌالد هىو (إٌشىر للفنىان االبعىاد ثالثٌىة الشىبكٌات) للتجرٌىد واالتجىاه (العربٌىة الكتابىات)

 خاصىة بصىفة المصىرى والمجتمىع عامىة بصىفة العربىى والمجتمىع المصىمم بىٌن االؼتىراب لمشىكلة وحىالً  المتلقىى

 .مشتركة تعبٌرٌة للؽة بدٌالً  ومنبعاً 

 :للدارسة الذاتية التجارب :رابعاا 

 من لمجموعة الدارسة توصلت العربٌة والكتابات االبعاد ثالثٌة الهندسٌة الشبكٌات لبعض التحلٌلٌة الدراسة خالل من

- Adobe Photoshop CC-Adobe Illustrator CC) اآللى الحاسب برامج بعض باستخدام التصمٌمات

Adobe In Design CC) الخاصة الخارجٌة الخطوط رسم ٌتم حٌث - مبتكرة تصمٌمٌة تجارب (7سبعة) وعددها 

 عرض ٌلى وفٌما .لها توظٌفٌة وأفكار مختصر توصٌؾ بعمل الدارسة قامت ، معاً  ودمجها العربٌة والكتابات بالشبكٌات

 :التوظٌفٌة بؤفكارها التصمٌمٌة التجارب لهذه
 

ٌّة فً اللّؽة بؤّنها ُمصطلٌح ُمشتقٌّ من الّضمٌر هو؛ ومعناها صفات اإلنسان وحقٌقته، وأٌضاً ُتستخدُم لإلشارِة إلى  الَمعالم والخصابص )*( ُعرُؾ الهو
ٌّة، أّما  ٌّة الفرد ٌُّز بها الشخص ٌُحقّقون صفة التً تتم ٌّزات التً ٌمتلّكها األفراد، وُتساهُم فً جعلهم  ٌُّة بؤّنها مجموعٌة من الُمم اصطالحاً فُتعرُؾ الهو

 التفّرد عن ؼٌرهم.
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 نتائج البحث:

  القىىىٌم الجمالٌىىىة والشىىىكلٌة التىىىى الدراسىىىة التحلٌلٌىىىة الفنٌىىىة للشىىىبكٌات ثالثٌىىىة االبعىىىاد والكتابىىىات العربٌىىىة أكىىىدت علىىىى

ٌمكىىىىن االسىىىىتفادة منهىىىىا فىىىىى مجىىىىال تصىىىىمٌم طباعىىىىة المنسىىىىوجات بصىىىىفة عامىىىىة وتصىىىىمٌم المعلقىىىىات الطباعٌىىىىة بصىىىىفة 

 خاصة.

 ( أفكىىىار تصىىىمٌمٌة مبتكىىىرة تصىىىلح لتجمٌىىىل المطىىىارات وقاعىىىات االسىىىتقبال فىىىى الفنىىىادق 7قىىىدمت الدارسىىىة سىىىبعة )

آفىىىاق جدٌىىىدة لالبىىىداع جىىىدٌرة باالسىىىتمرار وتكىىىون بمثابىىىة رسىىىالة مسىىىتقبلٌة  أو سىىىفارات  .....الىىىخ بالىىىدول العربٌىىىة. فىىىتح

 لهوٌة الشعوب حٌث تحمل فكراً جدٌداً متمٌزاً لتصمٌم أقمشة المعلقات الطباعٌة ثالثٌة االبعاد.

 التوصيات:

 .االهتمام باستخدام بعض البرامج المتخصصة للحاسب اآللى فى مجال التصمٌمات الطباعٌة 

 ث لالسىىىتفادة مىىىن ثقافىىىة فنىىىانى المجتمىىىع المصىىىرى لمىىىا لهىىىم مىىىن خصىىىابص ممٌىىىزة ومتمٌىىىزة عىىىن توجٌىىىه البحىىىو

 الثقافات االخرى.

 .الدعوة الى التواصل بٌن شعوب الوطن العربى من خالل الفن واالبداع لتؤكٌد الهوٌة العربٌة 

  .تقوٌة التعاون وتعمٌق التضامن بٌن دول العالم االسالمى وتحقٌق التكامل بٌنهم وتعزٌز العمل المشترك 
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