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  الملخص:

الفنناالاالمننيتمالز تزننيالهنناالازننونالتنناالالفبننناالاالمننيتزنالن نبنننالانمننلالالفبننناالاب اننبواطالنيلنن الال مننب الو  نننالاالتنوا نوزنننال

الاونباالميتزنالال مالات دتالتاالالصزاالاو بالالمالامنببزبال

فزننالالنتبن ظمالاخنيا  افالالفبباالالتملمالالتندءالالجتبلمالالخبصالننالنالييالز جبنيالننالتظنبروالال نبلمالالتو نمالالنمالهنبلمالتمن   ال

اال جبنالالتز بفزيز مالللوتيزنالاالميتزهنضن نال ن نباللتننوواتالالجتنب الالامنمالالخنبلصالنهندفالاظنبروالجتنب الالخلن النال ندونال

الال لزب.الياتالالابنالم ماللل  نزوالهاالفزن،ال تبااللهزنال

منت الننجنندالالننجنندن،التتنبن دالنبمالالفبباالالتملمالفلمف نال)ف ون(الالتز بفزيز مالتاالخي الام ا بونالننبلنجندالالندا مالوالنز زبننال

 .االلهمهظتنالالنجندالالهلىت نبدلنالنزبنالننزاالرياالال ناالن  التبفزنالتاالازبتال ؤ دالالهي ة

ن دالاثوتالرنينالال ي ننالفنمالف نوالننجندااالالال  ب دي،ت نبدلنالنزاالالوتيالنالف والالهي ة زب نالال زب نالفم بوزخالالفاالزات الفمالن

الالفبباالالتملمالتتبالنلنوالالصلنالنزاالالوتيزنالفمالالفاالاألميتمالننزاالتضتناالالف والال  ب ديالالتز بفزيز م.

 نؤثوالفنمالالت ل نمالن   ن الالالبمجزنالالت ننهنالدنواطالربتنبطالفنمالرثنواءالالتبانلتالالمنزبازنالنتخ لنفالبناازهنبالللت ل بتنلتبال باال

تتنبالز  لندالدوامننالرف نبوالنالنن ال صنتزتزنالببن ننالتناالونلالن لندالالتج تنلالالالتبالت،تديالث بفنالالتج تلالالت ناجدالنهبالرينال

ننهنمالالتج تنلالالتصنويالف نباالاال جنبنالالتز نبفزيز مالللن ننفالالنث بفةالتاز الللخونجالنب ب جال صتزتنال  نوالهاالونلالنف وال

ميتزنال بن التاالربننا ال امنزاالنجهننالالبظنوال جنبنالالف نوالاالمنيتمالت بنن التبز نببمالتبننالابلزنبالتناالتبنواءالالوتيزنالاالالهلى

النصفنالنبالوربدالنالناازن.ال

الالت ننهن.ال–الت ل بتالال–الوتيزنالال–:الالتز بالفزيز مالالكلمات المفتاحيه

Abstract 

Islamic art is distinguished from other arts by being the most widespread art for the expansion 

of the Islamic empire that extended from China eastward to Spain westward. The Muslim 

artist discovered his own aesthetic principle, which transcends the visual world to an 

independent and regular world, taking the metaphysical trend of Islamic symbolism and 

placing it according to the justifications of pure aesthetic beauty with the aim of showing the 

beauty of creation and the divine power in it. It also sought for higher self-expression. 
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The Muslim artist built his metaphysical philosophy (thought) by sensing the constant 

existence of God and his certainty of His existence, which allowed the existence of a 

reciprocal relationship between him and the universe with all its wonders confirming the 

greatness of divine presence. 

The history of art carries with it a reciprocal relationship between the symbolic and doctrinal 

thought. This relationship influenced the thought and conscience of the Muslim artist, which 

crystallized the link between symbolism in Islamic art and the content of metaphysical 

ideological thought. 

Whereas printed textiles have an important role to play in enriching tourism facilities in 

various aspects, they affect the recipient and reflect the extent of culture of the community in 

which these facilities are found, which requires studying the design ideas and solutions 

stemming from the spirit and heart of the surrounding society to achieve design results that 

reflect the spirit, thought, culture and consciousness of Egyptian society. The metaphysical 

trend came to go beyond Islamic symbolism as a kind of improved perspective towards 

Islamic thought compared to what it currently suffers from in being described with terrorism 

and brutality. 

Keywords: metaphysics – symbolism – pendants – printed. 

 مقدمه:

االميتمالاادالالفبناالالييالات بيالنبلوتيزنالوامالتابنالتالال ثزوالتاالالتؤوخزاالنالنباثزاال جوزدنالتناالوتيز ننالنرنز ننالالفاال

الف وزنننمالت ن ننزاالفننماليلنن الرثننوالن نندالالتننداو الالدزبزنننالالت اننددنالتنناالربنننالفننااليخوفننمال جوزننديالخننب التنناالالوتيزنننالالف وزنننال

الميماللل صنزومفبلفاالاالميتماللمالزبالتاالفواغالابتبالام تدالهببصونالمتم بدزاالالمالتباليرنتالالزنال ل الالتداو التاال وارزنالا

الفبزنالنوتيز نالتاالالفبناالالمبن ناللنال بلفاالالتصويالال دزمالنالفاالال ن نمالن ندالامن ن بدالالوتننيالالنثبزننالنااللتمنزازنالالمازن ال

 بدنالالا ز زننالال نمالالال  ا ن الاالالم مالالفاالاالميتمالالمال جوزدالاالا ب التاالتبدز هنبالنانناالهبالللنصنن النبالبمنباالالنمالالمن

نبالهوادالهاالالدبزبالالفببزنمالن دالهتدالالفبنباالالتمنلمالالنمال صننزوالالت بنمالااللهنمالنوتننينالالتخ لفننالنا جبرب ننالالتز بفزيز زننال

دناالاال  وادالتاالصنو نالالت دمنالمنلياالرصن الفببالجتزيالتمنابالن دونالالتصنوالاالهلمالمنناببنالن  نبلمالمخبان بالمنبجدااللننال

النالت واالنن.ناد

 مشكله البحث:

ر الزا  الاأل جبنالالتز بفزيز مالللوتيزنالاألميتزنالمتبتالجتبلزنالزت ناالاألمن فبدنالتبهنبالالاأل م:ز تاالفمالاالجبننالهاالال مبؤ الال

الفمال صتزمالالت ل بتالالبمجزن؟

الالأهداف البحث:

الام بنب الوتيزنالن دالالناداتالاالميتزةالالتز بفزيز زة -

الاالم فبدنالتاالالصزغالالوتيزنالاألميتزنالفمالرن  بوال صتزتبتال صل الللت ل بتالالبمجزنالالمزبازن.ال -
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الالفرضيه البحث:

الرا:زف ودالالنا ال

ال  ت الفمالالفلمفنالاالميتزنالن امزاالنجهنالالبظوال جنبنالالفناالالهلىالدالالتالالوتيزناللن دالالناداتالاالميتزنال مبهدال -

النالالزهدفالالمالايالتبدزبت.الاالميتمالنبه نبونالفاالت بنيالونام

الااالالصزغالالوتيزنالاالميتزنال   نوالتصوالام لهبمالالف بوال صتزتزنالللت ل بتالالبمجزنالالت ننهن. -

 حدود البحث: 

الدوامنالاال جبنالالتز بفزيز ماللن دالالصزغالالوتيزنالاالميتزن.

 منهجيه البحث:

  ز نلالالنا الالتبهجالالنصفمالال الزلمالنال جوزنمالال  نز م.ال

 محاور البحث:

فلمننفنالالفبننباالالتمننلمالال–اال جننبنالالتز ننبفزيز مالللوتيزنننالاالمننيتزنالال–الوتيزنننالاالمننيتزنالال-الوتيزنننالنظاار :  اإلطاااراوالً: 

اال نننب الال-نانندنالالتثلنن ال–الخنن الال ونننمالال–وتيزنننال ننيالتنناال)الهنني الال–الجتننب الفننمالاال جننبنالالتز ننبفزيز مالال–التز بفزيز زنننال

الالبجتزن(الالتز بفزيز زن.

 inkال جبودالال  نز زنالل ددالتاالالت ل نبتالالبمنجزنالالت ننهننالنلمنلندالالبفن الالاننويالالهلىزات الالالتجريبي: اإلطارثانياً: 

jetتناالهببصنوالالهني الالتمن ناب نهودالل زفزنالاالم فبدنالتبهبالفمال بهبتالالت بودالنالتؤ تواتالنالفبنبد الالمنزبازهنرمالال

الناال نب الالبجتزنالنهبصوالالتثل النا  التبفودالننبل يانجالنزبهمالنا  الز ببمدالتلالونلالال صو.

 البحث:مصطلحات 

:الهوفال  التاالت جمالالت ببىالالجبتلالنالت جمالالنمز اللفظالالتز بفزيز بالنلبنالرممالت  ل النبلغزنزنبت،النالتز بفزيز نب:الالميتافيزيقا

دز بوتالتفهنمالالتز بفزيز بالنلبنال فمزوالالصفبتالالو زمزةالالتبمننةالإلىالهللا،النبب ال ناالروناابنبالالالرنالتبالن دالال نز ةالنزاددال

ال(23)تبدزة.ال

 تننبالمننتزتالنننبل لمالانلهننىالألاالررننمالتنباثهننبالرنننالهللاالنبه نننبونالالتنجننندالاألن الللنجننند،النلننيل البجنندالراالت ببرننبالهبنندالالفيمننفةال

ال)24(التملتزاالرصن الت بنيطاللتفهنمالانلهزبت.ال

اًزا:التصدوالوتي،الاممالالجتلالوتني،النالوتي:الانزتبء النانابو ،ال ب ال  نبلىال)الرمز ااما راَل  َرم  ااَس َثاَلَثاَة أَي  ََ أاَل  ُتَكلماَم الن  ال(آََيُتا

،النالوتي:الفىالت جنمالالت نببىالالجنبتلالز بنىالال يتنة،الهيتنةال ند الهلنىالت بنىاللننالنجنندال نب مالنيا نن،الف تثلننال41(-)آ الهتواا

التالن،الن دالزم خدمالالوتيالن صدالانزجبي.الن ا 

ن دال دمالروبمتال بمنزوالن  وزفبطالللوتيالز تزيالنبلانتنلزةالازن ال نب ال راالالوتننياللزمنتالتجنودالتجتنهنةالدالالتالرنالهيتنبتال

ال صنواتالن الرىالان ةالت  د ال  نوالهاالتابهوالانبمنباالنررنا ننالنابف بال ننالنآتبلننالالرن ازوالإلىالن دالالت ببىالرنالاألف بوال

ال(25) .ال دا ننت  

ن لتنةالت لن :الرننالالهل ،:الت ل الفىالالت جمالالت ببىالالجبتل:الاممالتف ن الت ل ال/الهل الهلىالنصزغةالالتؤب اللتف ن الالمعلقات

(ال17)فبزننةالتضننتنببطالتمننجيعاللت بلجننبتال انن زلةالال انننيرز ننةالتو زننةالفننىالتمننبابتال مننت النبنبمنندا الل  لنن الفننن الالجنندوااال

ال(44ص)

  بننىالال وز ننةالال ننىالزنن مالنهننبالالاصننن الهلننىالومنننمالرنالالنرننم:الامننمالتف ننن التنناال نننلالفننىالت جننمالالت ننببىالالجننبتل،الالمطبوعااة

 (405)ص)2( صتزتبتالهلىالربنا الالبمزجالالتخ لفةالتاال  االرنالصنفالرنالاوزوالرنالازوربالتاالاأللزبف.ال
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 النظر : أوال: اإلطار

د زن ،الز جنبنيالال نبلمالالتو نىالإلنىالهنبلمالتمن   النتبن ظم،الالفاالانميتىالهبلمالزا تنالتب  ال ا زلىالداخلىالن بظنزمالوزبضنىال

از الزجمدالالفناالانمنيتىال فبهن الالاننا التنلالال  ن النال لندالتناالخني الا جنبنالالفبنباالالتمنلمالالمن خدامالالوتيزنةالانمنيتزةال

الهنناالندوا الالجنننروالالنننب االن وز ننةالالانند الالتنباننو،النهلزننناللننمالز نناالالفبننباالالتمننلمالزضننلالاألمنن الالنبب زننةاللفبنننالت ننينالطال

انبجبياتالالف وزةالللف هبءالنالصنفزةالنازورمالتاالان جبربتالالتخ لفةال بن جبنالالت زبفزيز ى،الفهينالاألف بوالتج ت ةالرىالال نىال

ا لتالنجندنالنتوج ز ن،الازن الردو الراالربنب الصنلةالننزاالانامنب الننبلت ل النال ناندالنالال زتنةالالفلمنفزةالالجتبلزنةالالوتيزنةال

الللناداتالانميتزة.

ميتىالز ت لالنخصنصزةالنرنزةالتتزي اللهنبالرثورنبالالخنبصالفنىالالفبننا،الن لن الالخصنصنزةالنالهنزنةال و نيتالتناالإاالالفاالان

(،الفبلانندالانلهننىالرنننالجنننروالال نننبد ال510)صال)3(ازنن الإبمننببزةالالف ننوالانمننيتىالنتنننبدوالال نازنندالنال ظتننةالوالهننيالنجنن ال

الص(47))4(لنجنالهللاالالناادالاألاد.الصازاةالال ىالالال  ناالهاالورنةالتاالالجازمالن الوانةالفىالالب زمالالخبلصال

 الرمز: -1

  وزفبطالللوتنيالربهباللزمنتالتجنودالتجتنهنةالتناالالندالالتالرنالال يتنبتالال نىال انزوالإلنىال*الE. Cassier دمالروبمتال بمزووال

رف بوالرنالت ببىالرنالت   داتالرنال صنوات،الن الرىالان ةالت  د التاالاألان ب ال  ننوالهناالتانبهوالانبمنباالنررنا ننالنابف بال نن.ال

 p180)(ال26)

تاالرياالال  وزفالبم  زلالال تزيالننزاالالوتنيالنال يتنةالازن الج ن الروبمنتال بمنزووالالوتنيالتف نبلاللتنضنن التجهنن البمننزبط،ال

رتبالال يتةالرىالتجودالإابو ال ان الهلنىالانمن جبنةالال ل ب زنةالإلنىالالانبف بلى،بدو نالتاالخي الا  الرنالصنو ال و ن النبلجببدال

التبال ازوالإلزنالدناال دخ الللتابهوالرنالالنجداا.

ال(5صال((20) لى.اللتدو الالاممن  وزفال بمنودالللوتيالج لنالفىالصنو ت بت ال

نرف نبو،النزت ناالالنالوتيالفىالالفاالانميتىالينالتظهوالرنم الن ثزوالتتبالزاتلنالتاالرابمز النت ببىالنتبالزدل الهلزنالتنااله ب ند

،ال تنبالانددال(282()ص6)اه نبوالراالالوتنيالرننال ومنزدالن لخنزصاللجننروالالف نوالت ضنتببطاللان  التناالران ب الال  ثزنفالرنالال و زني

(نالوتنيالزع ننوالهناالالنا نلالفنىال9()صال3ننفزنالت بىالالوتيالن نلنال إاالالوتيالرنالب بجالالث بفةالاليربزةالنخيصةالتو ي الللف و)

الالتادد النبليتباالنالت با.الالصنو التجودنالتاالالتظبروالال بوضة

 الرمزيه االسالميه:1-1

او ننن الالفنناالن ننبلمالالوتنني،الفبلوتيزننةالانمننيتزةال اتنن الرف ننبواطالنه ب نندالنرابمننز النابف ننبالتالنل نناالن وز ننةالتخ صننو ال اننننال

النوالهاالخيصةالال  ب دالنالت لنتبت.انخ يا ،الفهنالزاننالفىالالا ز ةالال  بنةالالتنجي الال ىال  

اَس َثاَلَثَة  )َ ب اَلإاالال ي ةالنزاالالوتيالنال  زد الهي ةالن زد التبيال دزمالاألي ،ال ب ال  بلىال ََ أاَل  ُتَكلمَم الن  َعل  لَي آََيًة َقالَ آََيُت َربم اج 

ًزا اما راَل  َرم  تنيال  نزوا ننالتناال(،الفبلوتيالنال  زد الت ييتباالتاالاز الاليتباالنالت باالاز الزم  ىالالو41(ال)آ الهتواا/الآزةالأَي 

ال(162ص)(ال9)ناج تبهزةالال  زد ،الن يرتبالز لثوااالنبلنز ةالالتاز ةالنتبال ا نالتاالث بفةالنتفبرزمالدزبزةالنفلمفزةالنمزبمزةال

انميتىالرو نب بالنثز بطالنبلوتيزةالنبه نبوربال  نزواالهاالا جبربتالف وزةالنه ب دزةالنث بفزة،الاز اللجلالالفبباالالتملمالالزو ن الالفا

اللةالالوتيزةالرنالاألزدنلنجزةالنامد.ز التاالنبدالال  نوالهاالالدالإلىالالوتيزةالل

نل االتاالنبدالام وجب الال  نزوالالتنون الالث بفىالاليىال نباالزفنودالبفمننال لاندالال ناتن الال نىال ان  ال نز نةالانبمنباالنلهنياال

فلالنوا هنبالرنىالإبمنببز ن،الفإاالالتفوداتالالوتيزةالال ىال صدربالالفبباالالتملماللز افالنهبالهاالاألن بدالالداللزنةالالت  ندد ال نباالالندا

ن نز  نننالالناننوزةالإلننىالجببنندالت   دا نننالال ننىال ببننتال انن  الالجببنندالالنجنندابى،الفبمنن خدمال نن التننبالزعاننز الننننالتنناال ب بننبتالازننةال
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نيخننبوفالبنب زننةالنرانن ب الربدمننزةاللزانن  التبهننبالتفودا نننالالوتيزننة الازنن الز تزننيالالفنناالانمننيتىالنننبل ناف الالانندزدالنننزاالالانن  ال

اللهبالرن بدالونازة.الاو ناالراالالوتيزةالانميتزةالياتالرن بدالازوالتبدزةالنزبتبالفىالالنا لالنالتضتناالن دالاه نوالالتم 

ن ع دالالوتيزةالانميتزةالرادالهببصوالال  نزاالالفبنىالفنىالالتنضننهبتالياتالالصنلةالنبل  ب ندالنان جبرنبتالالتيرنزنةالنالف وزنة،ال

ن الرنالال وآاالال وزمالاز الج ن الالفبنباالالتمنلمال(التصدوربالاأل11)نالتخلن الدهن اللل ف زوالنال لت الفىالال ناالنالخبل الالنرم

ال.ت نواطالهاالن دالالتناضزلالالمتبنزةالنف الإل ياتنالنآدادالن  بلزدالالدزاالانميتىالن  بلزتن

ال:زلمنالوتيزةالانميتزةالرخيتالهد الا جبربتال تبال

الالوتيزةالانميتزة

ال

الالان جبنالالدزبىالالان جبنالالت زبفزيز ى
ان جبنال

الالمز نلنجى
الالال جوزدىالان جبنال

ان جبنال

الانص ياى

النمنفالز ببن الالنا الان جبنالالتز بفزيز ىالللوتيزةالانميتزةالنبلدوامةالنال الز .

 

 اإلتجاه الميتافيزيقى للرمزية اإلسالمية: -2

اخنويالرننالالببازنةالاريا،النتنالهلىلنالردهمالابنالالالائالاخوالمنيالال نز نالنجبد الالا ىاالبمباالدا تبالزاغلنالتبالنواءالال نز نال

ال(.22زم  زلال جبنيالاف بونالفزتبالز  ل النهينالاالتنوال)النالتبدزبت،الفيتادندالنتب نالنتا نمالن بلمالالاهندال

نز  نننوالالف ننوالالتز ننبفزيز ىالتننلال  نننوالانبمننباالنالاضننبو ،الفبننوانال نزننبطالفننىالهصننوالتننبالنتظلتننبطالت زننداطالفننىالهصننوالآخننو،ال

(ال18)ت نبالاالل  لننالناوزنة،النلوفنلالال زنندالهناالرنياالال  ن النانبمنباالنالتز بفزيز بالفىالجنروربالدهن التف ناةاللتتبومةالانبمب

النالف والفىالآاالنااد.الالامم(،النالتز بفزيز بال ون النزاالاندوا ال34ص)

الوتيزةالالتز بفزيز زةالرىالالنصن الإلىالرص الال ب ببتالتاالرج ال  وزفالالنجند،الرنالدوامةالالظنناروالال نز زنةالللنصنن الإلنىال

ال(58ص)(ال20لوتيالنبن جبنالالصنفىالنانلهبمالاالامىالناليتو ى.ال)موالالازب النالنجند،النز لثوالا

ن دالي وال نتب التنبونالهاالالوتيزةالالصنفزةال نجوىالال وفالهلىالراال  بت الرزةالصنو النصوزةالتللنفةالرنالرزنةالظنبرو الفنىال

هتن النواءالتاالالبنالراالزبظوالإلزهبالفىالورنةالنهب فنة،الهلنىالرمنب الربهنبال اتن الت بنىالرالالييال نز ةال وتيالوناببى،الاألتوال

ال(223ص)(ال4ا لهبالالناض النت ببربالالظبروىالنرصن الالوتيالنمزلةاللفهمالالا ب  الانلهزة .ال)

فبأل جبنالالتز بفزيز مالزبظوالفمالاأللهزبتالنالهدفالتبنالت وفنالالتنبدوالال لزبالللنجنندالفزنان الفنمالالت لن اللت وف ننالن ندالدوامننال

الالظناروالنت وفنالهلةالالنجندالن دالت وفنالاون ن.

 الفنان المسلم الميتافيزيقية:فلسفة 2-1

تناالخني الالاند الالتنبانوالنال لتن الالونانىالفجتزنلاليخبوفننالالالامنمللفاالانميتىالفلمفةالتخ لفةالازن الزنان الفنىالالجتنب ال

 ب ل ال اتالتند زاالرمبمززاالرتبالال نازدالنرنالابزةالالف والانميتىالنالناد الفىالالبظبمالال ننبى،الناند ال ب تنةالهلنىالال نناياال

ال(25ص)(ال16جبم.ال)نال جبيدالنانبم

الال-التملم:الن دالورىالالفبباال

راالالا ز ةالال نبزةالالثبن ةالالال  تث الفىالال بلمالالتامن النل االفزتبالنواءالرياالال بلمال)التز بفزيز ى(،النراالالفبنباالالالزمنج ال -

تبدزنبتالإلنىالهي نبتالاألازبءال تبال ندنالنإبتبال تبالرىالفىالا ز  هبالالموتدزةالنتاالثماللمالزب  الب نيطالد ز نبطاللهنياالال نبلمالنن الانن الال

إلىالراال م   الهناالال نبلمالالتامنن النر نياالزب  ن الالننهم ب ل التاالالبظمالال نبزةال  ممالنبل ببمدالنان يااالنالاو ةالن بدوجال

التاالالتو ىالإلىالاليتو ى،النتاالاليتبىالإلىالالييتبىال)إلىالتبالنواءالال نز ة(.
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ن ىالللنا نل،النال نناال لننالتورنناالتناالآاالإلنىالآاالإاالالنجندالالتو ىالنجننداالدزبنبتز مالت جنددالنالالنجننداللل صننوالالمنل -

ف ن الانب مالتاندندالنغبزننالالن  نو(النل بنتجودال)اب مالنبل ببزةالانلهزةالالت ببرزة.منااالاو نالاالبمباالن ف زوناللز التجودالف  ال

 (28)االلنرزن.الت ل ال

ياال  نوان الربنال ناالدزببتز ىالتجيءالزاتن الخصنب صالنصنفبتالت انلنةالزت ناال تزيرنبالهناالازورنبالتناالاألانزبء،النتنلالرن -

األجياءالجتز بطالفزتبالنزبهب،الفبألصن الراالزتننتالال  نددالنزنيندالفنىالالناند النرننالتنبالدهنىالالفبنباالللنان الهناالت نبد الونانببىال

 للا  ال وان ةالخفزة.

التو ننىالنجنننالاليتو ننى،النراالتننبالبننوانالنبامننناللننز الإالال وجتننناللتننبالبننوانالنالالبامنننالف ننين الالفناصنن النزصننن الالنننب اال -

 د .نالظبروالنجهبااللا ز ةالناا

التوءالز جيالهاالإدوا الالتنجندالالت ل النالنصن الإلزن،النلهياالزبنغىالراالب خيالتاالال ب ببتالالونازةالنمز بطالنزببنبالنننزاال -

هللا،الفتنناالخيلهننبالز  ننودالانبمننباالإلننىالهللا،النرننينالالوناببزننبتالتنناالصننفب هبالربهننبالت دمننةالهنناالالتننبد الالجمنندزةالنهبلزننةالهلننىال

ال(33ص)(ال10نتتبال  ممالننالرينالال ب ببتالالونازةالربهبالالال  صـىالوالرتواط.ال)الاو بتالالت ببزة،الناليتببزنالنال غزو،ال

 الجمال فى اإلتجاه الميتافيزيقى:-3

الجتب الفىالالفاالانميتىالزبفودالنبللتمبتالالوناببزةالال ىال و نبلاللهنبالالبفنن ،الن   نىالان نواطالنبنب تنبءالإلنىالهناتن ال نبزنةال

غزدالالياتالفىالالفاالانميتىالن ضنتا الرتنبمالهظتنةالالخنبل النالال ظهنوالمنتبتالن زد ال تدالالونلالنبلميتةالنال تلبزبةالاز ال 

الالفاالالتملمالنزبتبالز جلىالالفاالانميتىالفىالرنهىالصنون.

نز اننفاللبننبال اننناالهونننى الهنناالجتننب الالوتيزننةالانمننيتزةالن نلنننال الننياتالتاجننننةالنبلصننفبت،النالصننفبتالتاجننننةالنبألف ننب ال

ال.*نابتالالت زة(ناألف ب التاجننةالنبأل نااالناآلثبو ال)الف 

ز تزننيالالجتننب الفننمالال النصننزو .الازنننجتننب اله لننى،الاألن الزدو نننالالنصننو،الناآلخننوال دو نننالالامننمنزب مننمالالجتننب الإلننىالجتننب ال

الالتز بفزيز بالنبلخفبءالنالالزفص الهااليا نالنبال نا الرنالنباللفبظ.م

(،الال لندال349ص)(ال10)بروالالظنن افالانتبمالالغيالىالهاالهت الجتب الالنصزو الن نلنال النصزو الالنب بةالر نىالتاالالنصوال

رادالإدوا بطالتاالال زاالنجتب الالت ببىالالتدو ننالنبل  ن الرهظنمالتناالجتنب الالصننو الالظنبرو اللونصنبو،النلني الال لندالفنىالإدوا ال

الاألتنوالالجلزلةالانلهزةالر نىالنرهت .

بل نازندالنزانهدالهناالنز تاالالجتب الفىالالوتيزةالانميتزةالإلىال اوونالتاالالاضنوالال زبىالللن ب لالالنصوزة،الإبنالتاالزنؤتاالن

األلنرزة،النااالالالائالفىالال نز ةالزات الصنو الهللاالرنالزع نوالهبن،النام ابلةالال  نزوالهاالهللاالرىالرمتىالاألردافالالجتبلزةالال ىال

اَميُع ال َبَصايرُ زت االراالزبادربالالفبباالالتملمالتاالالوتيزةالانميتزة،ال ب ال  بلىال)ال ٌء َوُهَو الس  لََه َشي  َس َكَمث  ى/الآزنةال(ال)الاننولَي 

ال(ال11

َصاَر َوُهَو الل َطيُف ال َخبَيرُ  ) َب  َُ اْل  َر َصاُر َوُهَو ُيد  َب  َرُكُه اْل  ال.(103(ال)األب بم/الآزةالاَل ُتد 

 رمزية الهالل الميتافيزيقية:3-1

جدالنرزبتبال ظهوالالهي الرن التبالظهوالفىالالوازبتالناألهيمالفنىالاليرد،وتيالإميتىالخبلص،الزد الهلىالاخصزةالالتملمالرزبتبالنع

ال ننواالالمننبنلالالهجننوىالفننىالالدنلننةالاألزننزننةالنامنن توالوتننياط،الن تو ننيالهلننىالور الال نننبدالنتآيبهننبالنهلننىالره ننبدالالتبننبي ال

ال(7)لل نو الناألضواةال
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بنننالالنندزاالانمننيتى،النهلننىالالننوامالتنناالراالالوتنننيالانمننيتزةاللننمال ؤخننيال نمننزلةاللباننوالال  زنند الالدزبزننةالإالالربهننبالهنننوتالهنناال 

ااَس  )َزْملَلعنَب اَلناخ زبوالالهي الوتياطاللوميمالتو ن الن ادزدالرنا  الالاهنوالال ونزة،ال ب ال  بلىال ََهل َة قُل  َهاَي َمَواقَياُت لَلن  َعَن اْل 

ال(.189)الن و ال/الآزةالال(...َوال َحجم 

نل االال ي ةالال ىال ون النزاالال ن زتالنوتيالالهي الالال  فالنبلوتيالهبدالادندالرياالالت بنى،الازن الراالال ن زنتالز ضنتاالت بنىال

انم تواو،النانم تواوالزوادفالالدرو،النالت  ت النواءالالوتيالمزجدالبفمنالزخوجالتاالدا نو الف وزنةالإلنىالدنا نوالرخنوىالرنمنلال

الخنبصالن ي نةالالفنودالنهنياالال نناالنهي نةالانبمنباالنوننن،الننهنياالز نناالنرهت ال  ضتاالجنروالالدزاالانميتىالفنىالال انوزلال

الوتيالجبت بطالابتيطاللت بىالانميمالتادداطالنتبب بطالألىالتفهنمالز ببفىالنرياالالدزا،النهلىالرياالبوىالرااللوتيالالهي الالنيىالزتثن ال

ياالالندزاالنجني الالخنبل الهنيالانميمالفىالاليخبوفالانميتزةالالت ننهةالتندلنالتالهتز نةالنت نباالنامن ةال  ببمندالنهظتنةالرن

ال(ال108()ص19نج .)

(الازن الزظهنوالفزهنبالال صنتزمالتناال1ن دالام خدامالالفبباالالتملمالوتيالالهي التنلالال ببصنوالاليخوفزنةالالتخ لفنةال تنبالفنىالان  ال)

 الخي النادابزةالناد ال تث التزدالزةالنداخلهبال لتةالالمل باالناألخوىال تث البجتةالمدامزةالنزعاز النهبالم ةالررلنالنز نم هبالرني

آخو،النل  الالفبباالالتملمالروادالراالزنض الهي ةالالهي ال وتياللوميمالنلان ب الالبجننم،الن ندالامن  ب الالفبنباالراالزضنلالالان  ال

الالبجتىالت صدواطالنتا نزبطاللوتنيالاألرلةالال ىالندتالرصغوالهلىالر وافالالا  الالبجتى.

ال
 (1شكل رقم )

 والب الخشبية من العصر المملوكى قطعة نسيج مطبوعة باللون اْلسود بالق

 تبالراالامن خداتناللوتنيالالمنل باالت ننواطالهناالال ندو الانلهزنةالنرنياالتنبالزتزنيالالوتيزنةالانمنيتزةالياتالان جنبنالالتز نبفزيز ىالإيال

ال)1(ابدفلالت لتلهبالإلىال افالال ي بتالنتدلنال هبالنالون النزبهبالللنصن اللجنروالالا ز ة.ال

ننداال لبننالبنن التناالاليرننوالرنالرنوا الالبننبت،ال نلاالالالنيي(الاز الام خدمالالفبباالاليخنبوفالالبنب زنةالتنلالالهني ال2نا  الو مال)

الفبباالروادالراالزنض الراالالبنبتالرنالرادالاآلزنبتالال نبزنة،النربننالزمن  زلالراالزندل الهلنىالنجنندالهللا،النصنزباةالالفبنبااللل ي نبتال

الت بىالهاالالصزباة،النزظهنوالانوفالاأللنفالالت  نووالفنىالر نوافالالنبصالالاليخوفزةال ضتبتالالوتيالنا  الزص دالفزنالفص 

النإز ب التب ظم.

ال
 (2شكل رقم )

 (Eصورة  27قطعة نسيج مطبوعة باللون اْلسود من العصر المملوكى )اْلنسجة المطبوعة فى الفسطاط والهند، فستر، لوحة 
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رنم هبالرهوضهبالن يخوفننالنانداتالربدمنزةالت نوو الال(الزب ممالال صتزمالإلىالاوز الهوزدالز  ناالتاالثيثةالرجياء3نا  ال)

فىالصفزاالنزاز النبلاوز الاألنم التاالرهلىالنرمف الاوز باالضز باالداخ ال  التبهنبالومننمال  بنزنةالنررلنن،النرمنف الال صنتزمال

ال  بنبتال فزدال صتزمالجتلةالهنبو ال)الصنوالب مالالببصوالل  الائالآخو(.

ال
 (3شكل رقم )

 قطعة نسيج من القطن عليها زخارف مطبوعة باللون اْلسود من العصر المملوكى 

 (192ص ) (12)

(ال   ننةالبمننزجالنيخننبوفالت ننوي النننبأللنااالهنننبو الهننااليرنننوالاليلنننالناجننمال نزننوالنومنننمالررلنننالهلننىالانن  التثلنن ال4نانن  ال)

تيزنةالال نازندالننبوالتنلالاألرلنةالوتنيالتنيهةالنبل نبد التلاليرو الاليلنالتلالتياظةالراالا جنبناليرنو الاليلنناللىهلنىالل نضنز الو

الال)1(انميم.

 
 (4شكل رقم )

 (197ص)( 12قطعة نسيج لزخارف مطرزة باللون اْلحمر واْلزرق واْلصفر واْلبيض من العصر العثمانى )

فنىال(البمزجالتاالال  باالالت نن الزني الفزنالاألرلةالتلالهبصوالالمت ةالن نلاالالفبنباالروادالال ندلز الهلنىالالنجنندالانلهنىال5ا  ال)

ا ىالالتظبروالال نبزةالنزوزدالتاالالت لت الرالالزلخيالال ببصوالنلا بلهبالالجتبلزةالف  الن التضبتبزهبالالت بنزةالنتبالز جلىالفزهبالتناال

ال دو الإلهزة.

 
 (5شكل رقم )

 مائل للسواد من العصر المملوكى  نسيج دقيق من الكتان مطبوع بالقوالب بلون رمادى

مالت مبنزةال  وزننبطال لبننالروادالراالزنوددالت بنىالنااندالنان لزاالتخ لفنزا،النانخن يفالفنىالنهنوالالفبباالهاالالمت ةالنالهي النلاجب

ا جبربتالاألمتب البنهبطالتاالالاو ةالروادالالفبباالتاالخيلهبالال دلز الهلنىالالت بنىالفنىالالازنب الالدزبنزنةالنا صنبلنالنبل ن زنتالالنيىال

 زو ن النتضتناالالهي .

ال
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 رمزية الخط العربى الميتافيزيقية:3-2

لوتنيالالهني الرنينالالتندلنالتالاليبهب زنة،الفهبنب الان  الآخنوالتناالالوتيزنةالالتز بفزيز زنةالزنندنالفنىالالخن الال وننىالالنيىالإياال باال

ام خدتنالالفبباالالتملمال لادالال ببصوالاليخوفزةالنال ىال ببتالياتالا صب التنباوالنبل  زد الانميتزةالالو نب هبالنبل وآاالال وزمال

ال ةالل  الصفبتالاأللنرزة.ف لتةال هللا ال د الهلىالالياتالال لزبالالجبت

ن دالر دالالخ ب ناالالتملتناالهلىالاوفالاأللفالللداللةالهلىالالنادابزة،الرتنبالالجببندالالصنن ىالل لتنةالهللاالف  جلنىالفنىالال اندزدال

نالتدالاليىالزواف الاليمالاألنلىالفز  زهبالت بىالال  بلىالننهياالرصناتالال لتةالال ونزةال  ندالإلنىالالتفنبرزمالال بتبنةالالفنمالتنبالنواءال

)التز بفزيز ب(الن تبال ببنتالاأللنفالوتنياللنادابزنةالهللاالالت ل نة،ال ببنتالالننبءالاوفنبطالزاتن البنهنبطالتناالالاوتنةالنال دامنة،الال نز ةال

ال(26()ص8)نالجزمال ببزةالهاالالصد ،النالصبدالرىالت لةالانبمببزة،النالهبءالرىالالهنزةالانلهزة،النالتزمال  نزواطالهاالالضز .

 ص النمنو ال   ،الن يل الندازبتال ثزوالتاالالمننوالننن دالالانونفالالنل  الفىال متزةالن دالمنوالال وآاالنبلاونفال منو 

َقلََم َوَما نـال)ال ندر منو ال ال لم الال ىال ُطُرونَ ن َوال  قَينَ  (1)الم (،ال)1)ال لم/الآزةالال(َيس  َب فَيَه ُهًدى لَل ُمت  ََ ال َكَتاُب اَل َري  )الن و /الال(َذلَ

ف وزنةال  فن النانتن الف نوالالاخصنزةالالنت ببمتبال  ضتبنالتاال زتةال(الل  اليل الر نوالدلز الهلىالوتيزةالرينالالاونفالن1،2آزةال

الانميتزة.

(اللز  ىالالاونفالبنهبطالتاالالتونبةالنال داخ النال و زنيال6ن داللجلالالفبباالالتملمالإلىالرملندالالبمخالفىالال  بنةال تبالفىالا  ال)

ىالإز بهبالتب ظتنباللان  الاأللنفالفىالاوز الرف ىالتلالالاوصالهلىالتدالالاونفالالورمزةالإلىالرهلىالن نازدالالتمبفبتالنزبهباللز  

رنالاليمالن لاالزوددالراٌدالراد،الن تبالام خدمالوتيالالهي التلالناداتاليخوفزةالرخوىالبنب زةالنربدمزةالام  ب الالفبباالالتملمالراال

زيانجالنزاالال  بننبتالناليخنبوفالنالجندا  الفنىالخ نن الورمنزةالتنلالالانونفالل  نناالنتثبننةالدوجنةالنمن الرنالاب  بلزنةالفزننالننزاال

ال(123()ص19()7زةالتاالبجنمالندنا والل خل البن التاالالت بزاةالنزاالهببصوالال صتزمال تبالفىالا  ال)الناداتالالهبدم

             
 (7شكل رقم )     (6شكل رقم )

نسيج مطبوع بالقوالب رمادى مائل للزرقة من العصر المملوكى  (189()ص 12قطعة نسيج بزخارف مطرزة من العصر اْليوبى )

 ()ص19)

ن دالام خدمالالفبباالبنهزاالتاالالوتنيالال ىالزتز الإلىالالتز بفزيز بالفىالال  نزوالنيل اللجت نالنزاالوتيالالهي النوتيزةالال ببصنوال

زفموالموالالازب النالنجند،الن تبالام خدمالالخ الالبمخالامن خدمالالخن الالنالييزوتىالإلزنالالفبباالالالييال  بنزة،الف ل دالنهياالالت بىال

،ال11،ال10،ال9،ال8رند الفزهب،ال تنبالفنىالران ب ال)الالييال نفىالنالثل النالو  ةالنالفبومىالنالدزنابىال.....النازوربالتاالالخ ن ال

الال(.15،ال14،ال13،ال12

ال

ال
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الالالالال

 (10شكل رقم )    (9شكل رقم )        (8شكل رقم )              

قطعة من نسيج عليها سطر من الخط 

الكوفى مطرز بالحرير اْلزرق وُيقرأ منها 

)بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب 

العالمين والعاقبة للمتقين( من العصر 

 (166(، ص 12العباسى )

قطعة من نسيج الصوف يزخرفها شريط بداخله 

مناطق سداسية متصلة داخل كل منها رسم حيوان 

شكل هندسى وجميع الزخارف  أو طائر أو

والرسوم منفذة بأسلوب محور من منسوجات 

 (168(ص 12الفيوم من العصر الطولونى)

قطعة من نسيج الكتان بزخارف منسوجة 

بالحرير عبارة عن سطرين متعاكسين من 

الكتابات الكوفية يحصران بينهما شريطا 

 (181()ص 12زخرفىا من العصر الفاطمى )

 

الالالالال
 (13شكل رقم )        (12شكل رقم )              (11شكل رقم )             

قطعة من نسيج من العصر العباسى 

 (166()، ص 12)

قطعة من نسيج الصوف يزخرفها شريط فى 

الوسط بداخله رسوم حيوانات متتابعة بألوان 

مختلفة ويحف بالشريط اْلوسط سطران من 

)البركة هلل( الكتابات الكوفية ُيقرأ فى كلا منها 

 (171( ص 12من نسيج القباطة )

قطعة نسيج كتان بزخارف منسوجة من الحرير 

متعدد اْللوان عبارة عن ثالثة أشرطة، الشريط 

اْلوسط بداخله سطران من الكتابة الكوفية عبارة عن 

جملة )نصر من هللا( مكررة فى اتجاه معكوس من 

 (185() ص 12العصر الفاطمى )

   
 (15شكل رقم )      (14شكل رقم )                          

قطعة من نسيج الحرير مقسمة رلى ثالثة أشرطة عريضة بها 

زخارف مجدولة يحد كل شريط من أعلى ومن أسفل شريط كتابى 

 (180() ص 12ُيقرأ فيه اليمن واإلقبال من العصر الفاطمى )

مطرز بغرز مختلفة عبارة قطعة من نسيج الكتان عليها شريط زخرفى  

عن شريط أوسط محصور بين شريطين ضيقين والتصميم الزخرفى 

للشريط اْلوسط عبارة عن منطقة مستطيلة داخلها كتابات نسجية من 

 (186() ص 12العصر المملوكى )

 رمزية وحدة المثلث الميتافيزيقية:3-3

 ناهز نالن دو نالنإت ببزةال انزونالتاالا  الآلخنوالننزاب ننالفنىالام تدالالتثل ال دو نالهلىالانب ابوالفىالالفاالانميتىالب زجةال

ت ظمالاألازباالن ثزوالتاالصنوالال  نزوالتث الالاو ة،الف بدتبالام خدتنالالفبباالالتملمالورمنالألهلىاللز  ىالا نوال نزبالنبل ظتنةال

نالفىالخلن الالمنتبءالنغزنوالنالاتنخالانلهى،الاز ال  نجنالورمنالللمتبءالإلىالتبل الالتل الت  نداطالفىالتاوادالالخبل النإزتبببطالن دو 

هتدالن لبتبالروادالالفبباالراالزثنتالراالال بلمالزا تنالتب  ال ا زلىالن بظزمالوزبضىالد ز الرمبمننالال  ب ندالنال نالندالالت انبننالتنلال

  ب دالاللز النالبهبوالنالات النال توالفىالتبظنتةالوا  ةاللنمال عخ نئالزنتنبال منن الن ظتنةالالخنبل الالننبوو،الف ن ال  ننزاالربدمنىال

ال(ال24()ص13 الزصل الأل ثوالتاال لصز الز ن فالهلىالتبالزصندالهلزنالالتوءالبظونالنز لتلن.)يخوفىالرمبمنالالتثل

راالالتثل الرنالرص اللجتزلالاألا ب الالتم  زتةالالخ ن ،الف بدالإضبفةالتثل الآلخوالز ناالالتونلالنإياالال*نز  نوال رخنااالالصفب ال

..النر نياالزبن جالتيزنداالتناالال نالندالنال  نبنلالرضزفاللهمالتثل الآخوالز ناالالتخت النإياالرضزفالآخوال باالالبب جالا يطالمدامزبطال..

ال(ال91ص)(ال5)نالبهبو.ال   بنلالاللز ال

ما  )إِا ال تبالفىال نلنال  بلىال ََيااتا لََقاو  ََ َض  َر  اَماَواَت َواْل  ُ فَاي الس  َهاَر َوَماا َخلَاَق هللا  َل َوالن  تاََلَف الل ي  قُاونَ فَي اخ  )زننب ال/الآزنةالال(َيت 

اتَ (،الن نلنال  بلىال)6 َرُج ال َميم َت َوُتخ  َرُج ال َحي  َمَن ال َميم َل َوُتخ  َهاَر فَي الل ي  َهاَر َوُتولَُج الن  لَ فَي الن  ُزُق  ُتولَُج الل ي  َماَن ال َحايم َوَتار 

َر  ال(.27)آ الهتواا/الآزةالال(َحَسابا َمن  َتَشاُء بََغي 
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(الازن الز  نووالهبصنوال16 الت  ووالنت ببتىال تبالفنىالالان  ال)ن دالام  ب الالفبباالالتملمالام خدامالهبصوالالتث النتفودنالنا 

التثل الفىالانب الال لةالنا  الدا وىالن دالام خدمالنان  التصنتتالنبل ننبد التنلالتثلن الآخنوالنننالف انبتاللخنونجالالتنبءالنال  نواوال

يز ىالراالالتنبءالزناىالنبنم تواوزةالنال  بنلال لاالالفبباالروادالراالزنجنالاب نبرببالراالالتنبءالمنوالالازنب الالندا م،النرننال فمنزوالتز نبفز

الالخبوجالتاالف ابتالالتثل الموالالازب النالنجندالنال  واوالنانب ظبمالل دهزمالالت بىالالوناببى.

 
 (16شكل رقم )

 (3856/  119اإلسالمى، رقم السجل من العصر المملوكى )المتحف  مطليشباَ قلل من الفخار الغير 

الت جنبنو الالتب ظتنةالال نىال  ننبد الوؤمنهبالتنلال ناهندربالنبنب  نب الن دالام خدتنالالفبباالالتملمالفىالا  الانوز التناالالتثلثنبتال

ال(.17(،ال تبالفىالا  ال)49ص)(ال21ان التانوالثبنتالل ا ز الان يااالنالناد الللاوز الاليخوفىال)

 
 (17شكل رقم )

 تفاصيل من زخرفة قبة اْلمير سنقر السعدى من العصر المملوكى

ال

اللزن النالبهنبوالن  ب نهنبالفنىالان  التمن توالالالبهنب ىالنداللنةالهلنىالالانت الن نبد الوؤن الالتثلثبتالتنلال ناهندربال ؤ ندالوتيزنةال

النال توالنرتبالموالالنجنداللوبمباالفهنالوتيالللا ز ةالالونازةالرنالال ناهدالال ىال ا مالال نا.

ال      
 (20شكل رقم )        (19شكل رقم )                     (18شكل رقم )                           

قيشانى اعتمدت زخارفها على بالطة 

عنصر المثلث من العصر العثمانى 

)المتحف اإلسالمى رقم السجل 

185089) 

التصميم الجدارى القائم بالجدار شمالى 

 بقبة السلطان منصور قالوون

تفاصيل من دوالب كبير خشب بزخارف 

هندسية من المثلث والمسدس من العصر 

 العثمانى )المتحف اإلسالمى، رقم السجل

2403) 

نتتبالمن البجدالراالالفبباالالتملمالا جنالنف ونالالتز بفزيز ىالإلىالال خلصالتاالالجنابدالالامزةالاليا لةالتاالاخصالانبمنباالنتناال

ال نز ننة،الف نندالورىالراالال تمنن النهننينالالجنابنندالاو نب ننبطالنننبلتزن النالغوا ننيالالناننوزة،الن ننيل الاو نب نننالنبلوناببزننةالنالت ببزننةال

رىالفىالرياالانو نب النبلجنابندالنالتيتن الالامنزةالإهب نةالهناالإدوا الالغبزنبتالنهناالالنصنن الالخبصةالن نز ةالال نا،النل لنالو

ال(ال17ص)(ال8) لى.اللجنروالالا ز ة،الفب جنالإلىالنصن الالف و الإلىالإابو النالنا لالإلىالوتيال
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 الميتافيزيقية:رمزية اْلطباق النجمية 3-4

الال   نواأل نب الالبجتزةالانميتزةالتجودالبم الربدمىال بمالهلىالهن وزةالالفبباالفىالال صوالانميتى،النن الرننال نب مالهلنىالهلنمال

النافوالنبلهبدمةالال تلزةالياتالتضتناالثبنتالزهدفالإلىال ناف الالا  التلالالتضتناالالت ل الفىالل بءالز  تدالهلىالال   الالتتينجال

ال(.27م26()1نبلاد .)

زفال بن ننبطالونازننبطالن منن هدفالام انن بوالتننبالفننن الالانن ،الن نندالاه تنندالالفبننباالهلننىالظننبرو الال  ننواوالفننىالفبأل نننب الالبجتزننةال ضنن

األ نب الالبجتزةالل ل زدالن ثنزتالالت بىالن الراالفزتنبالزضنزفنالتناالإز نب التبن ظمالبنن التناالال ببمندالن  ننزاالالنبف الالنانوزةالال نىال

ال. لهتهبالام ز بدالالت بىالالت صندالزتز الإلىالانو نب النبلتبدزبتالال ى

ل زندالن ثنزنتالنفىال  واوالاآلزبتالال وآبزةالبن التاالال فمزو،الففىالال وآاالال وزمال ثزوالتاالال  واوالفىالمنوالتخ لفةالروادالهللاالننال 

اللتبالجبءالننالتاالت با.

نإياال باالتندرالال  واوالنهياالالت بىالز  نوالنمنزلةالللنصنن الإلنىالالاضنو الانلهزنةالفنإاالفنىال  نواوالاأل ننب الالبجتزنةالناألان ب ال

الروادالننالالفبباالالتملمال ل زداالاللل وان الال نبىالاليبهب ى.ال)3(بنهبطالتاالالم ىالنواءالرياالالنجندالالالهبدمزة

فبلفبباالفىالاأل نب الالبجتزةالز ت التاالداخ ال زببنالإلىالالخبوجالفىالرز ةالصنو التو يزةالرنالإا بهزةالاز البوىالرينالالصننو ال

تبانل الهللاالاألجن النتب هنبنالالنااندالألاندالرننالاألن الناآلخنو،ال نتزدالت ببندالن لبببالبوىالال ناالنتبالفزنالزدنوالفىالفلن النااندال

از ال دف  الاأل نب الالبجتزةالإلىالالخبوجالاز الالم ىالنواءالالبنوالانلهىالفىالآزب ننالال نبزنةالاليبهب زنة،ال نمال ضنت الثببزننالإلنىال

ال ن النتو يالانا ب النإلىالجنروالالا النإلزنال وجلالاألتنو.

،ال23،ال22،ال21زةالا جبنالتز بفزيز ىالزد الهلىالالنادابزنةالانلهزنة،ال تنبالفنىالان  ال)نلهينالالصنو الالتو يزةالفىالاأل نب الالبجت

ال(.25،ال24

از البوىالإت ببزةال نالدالهددالالالبهب ىالتاالاألا ب الالتخ لفةاللى ننب الالبجتزنةالالهبدمنزةالالتبنث نةالتناالف نو الالنادابزنةالوالودال

الأل نب الالبجتزةالإلىالثيثةالرا ب .ال ي ،الن دال مال صبزفالا

 (22، 21أوالً: أطباق نجمية ذات خطوط مستقيمة وصانعة زوايا، شكل )3-4-1

   
 (22شكل )      (21شكل )
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 (.24، 23ثانياً: خطوط مستديرة وصانعة زوايا، شكل )3-4-2

   
 (24شكل )     (23شكل )

 (25ثالثاً: مزيج من الخطوط المستقيمة والخطوط المستديرة، شكل ) 3-4-3

ال

 (25) شكل

نتتبالمن الي ونالبياظالراالالفناالانمنيتىالنب جبرننالالتز نبفزيز ىالفناالزجتنلالننزاالالان ناالالونازنةالنالتبدزنةالنزا ن الال نناياال

نزبهب،النراالانميماله زند ال خب ندالالنونلالنال  ن الت نبطالننان النواءالالنياتالانلهزنةالالتبيرنةالهناالال اننزنالنالنب صالزاتن الفنىال

الفمبدالرنالاوالنلىالا  التاالاألا ب .الالياتالنالبف النالالزدهنالإلى زب نالال مبت النال ناد،النزم ىاللضن ال

 التطبيقي: اإلطارثانيا: 

الInk Jet بتننتالالنباثننةالنإهنندادالتجتنهننةالتنناالال صننتزتبتالللت ل ننبتالالبمننجزةالالت ننهننةالنلمننلندالال نبهننةالنبلبفنن الالجننوىال

بصننوالالهنني الناأل نننب الالبجتزننةالتنناالهبالتمنن ناب النرننملومنن خدامالفننىال بهننبتالالت ننبودالنالتننؤ تواتالنالفبننبد الالمننزبازةال

النهبصوالالتثل الناأل نب الالبجتزةالنتاال يانجهمالتاالن دالنا  الت بصوالز ببمدالتلالال  نوالالابد الفىالالتج تل.
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 الالالالالالالالالعرض مجموعة من تصميمات المعلقات النسجية المستلهمة من عنصر الهالل: والمثلث.

 

 

 

 (:1توصيف الفكرة التصميمة رقم )

فزهبالال ت الالفبىالإلىالبصفزاالفىالالبصفالال لنىالبوىالالهي النزب ممال

الإلىال الت مم النالبصفالاألمف  النبل  بنبت، اللاوا  التيزبة الداخلزبط ت مم

تمبابتالربدمزةاللزيزةالزنويالفزهبالهبصوالالتثل الفىالالجهةالالزموىال

النزاال الللون  الاألخوى الالجهة الز صدو الاأللف الناوف الال صتزم، تا

 بصفىالال صتزم.

 (1ميمة رقم )توظيف الفكرة التص 

 

 

 

 

 (:2فكرة تصميمة رقم )

الال  بنبتالنالاونفالناليخبوفال التل الالهي  الهبصو ال ناتهب ال صتزم ف و 

انميتزةالاز الز صدوالالهي الال صتزمالنبللناالاألمندالنزاز الننالال  بنبتال

 نللنااالتخ لفةالناليخبوفالانميتزةالالتتزي النبللناالاأليو .

 (2توظيف الفكرة التصميمة رقم ) 
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 (:3فكرة تصميمة رقم )

الاألا ب ال التل الالهي  الهبصو التا ال يط ال يانج الالف و  الرين الفى زظهو

النزغلدال الناليخبوفالانميتزة الالبجتزة الاأل نب  التل الالتثلثة الهبدمزة

النالتنف،ال الناألصفو الاألنزد ال داخ  التل الندوجبت الاأليو  اللنا

النال ن التاالخي الاللناالاألمندالالتتزياللاوفالاأللف.نإضفبءالال ت ال

 (3توظيف الفكرة التصميمة رقم ) 

 

الالالالالال    الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 

 

 
 (:4فكرة تصميمة رقم )

الننداخلنال الال صتزم الت صدواط الالهي  الهبصو النن نزظهو

الالهبدمزةال الاليخبوف النهب النزاز  الالتخ لفة ال  بنبت

الفى الالصداو  الاألصفو الاللنا الال صتزتزةالالنزا   الف و 

نز ا  الان يااالتاالخي الإضبفةالاللناالاألمندالن نالدال

 اللناالاليز ى.

 (4توظيف الفكرة التصميمة رقم ) 
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 مجموعة تصميمات للمعلقات النسجيه المستلهمة من الكتابات والحروف:

          
 (:5فكرة تصميمة رقم )                     

رجياءالنبل مبنىال  وزنبطالزب ممالنهبالال ت الالفبىالإلىالرون ةال

الالتمبابتال التل الالتخ لفة النلبنا  الال  بنبت الفزهب نز يانج

 اللنبزةالال ىال خصالجببدالان يااالنبل صتزم.

 (5توظيف الفكرة التصميمة رقم )        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 (:6فكرة تصميمة رقم )

 صتزمال ناتنالال  بنبتالانميتزةالتلالاليخبوفال

التخ لفة،النال صتزمالز  تدالفىالتجتنه نالاللنبزةال

هلىالاألنزدالناألاتوالناألمندالنالوتبدىالالبب جال

تاال داف الاألنزدالتلالاألمندالتتبالزا  الال ببامالفىال

 ال صتزم.

 

 

 

 

 (6توظيف الفكرة التصميمة رقم )
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ال        

             

 

 

 

 

 (:7فكرة تصميمة رقم )

   تدالالف و الال صتزتزةالهلىالال نبزاالنزاالالتجتنهةالاللنبزةال

التم ادثةالتاالخي الاألنزدالناألمندالناألاتوالت صدواطالرياال

ال نبزاالف و الال ت الالفبىالتاالخي الال  بنبتالفىالرز ةالرا ب ال

ربدمزةالناليخبوفالانميتزةالالتم ادثةالنبللناالاألاتوال  بصوال

 جيدالللف و الال صتزتزة.

 (7توظيف الفكرة التصميمة رقم ) 

 

 (:8تصميمة رقم )فكرة                            

الالهبدمزةال الاليخبوف التل الالاونف الفزن   داخ 

 انميتزةالنا  الجتبلىالت بصو.

 (8توظيف الفكرة التصميمة رقم )         
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 مجموعة تصميمات المعلقات النسجيه المستلهمة من اْلطباق النجمية:

            
 (:9فكرة تصميمة رقم )         

ال الال ببصو الالف و  الرين الفى الياتالان جبنال  داخ  ال صتزتزة

الناليخبوفال الالبجتزة الناأل نب  ال بل  بنبت التز بفزيز ى

انميتزةالفزتبالنزبهبالفىال نادالنإبمزبنزةالتاالخي الال داخ ال

الاللنبزةال الالتجتنهة النام خدام الالتخ لفة اللل ببصو اللنبى

الإت ياجال الفى الناللنبى الناألمند الناأليو  الناألاتو  بلنزج

 لنبىالزادالهزاالالت ل ى.

 (9فكرة التصميمة رقم )توظيف ال          

 

            
ال

 (:10فكرة تصميمة رقم )         

الال  بنبتال التل الالبجتزة الاأل نب   داخ 

الهلزهبال الزغلد ال صتزم الف و  الفى نالاونف

الللفاال الندوجب ن الالتتزي، الاأليو  اللنا

 انميتى.

 (10توظيف الفكرة التصميمة رقم ) 
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ال       

 (:11فكرة تصميمة رقم )

 داخ الاأل نب الالبجتزةالتلالالاونفاللتجتنهةاللنبزةال

ت بصوالتببمدالالت ل بتالالبمجزةالالتن  و التلال

 ام خدامالاأللنااالالمبخبةال بألصفوالناألاتو.

 (11توظيف الفكرة التصميمة رقم ) 

 

         
 (:12فكرة تصميمة رقم )

فزنالاأل نب الالبجتزةالتلالال  بنبتالتاالخي الال داخ 

  مزمالربدمىاللل صتزمالنزغلدالاللناالاأليو ال

الالتاتوالهلىالالف و الال صتزتزة.

 (12توظيف الفكرة التصميمة رقم ) 
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