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   : الكلمات المفتاحية 

 

يعتبر الفن اإلسالمي فن جمالي يعتمد علي التماثل الذي يميزه عن الفنون األخري والذي يعطي حس 
الهندسية والنباتية ذو البناء الفني والحسي والجمالي  وتعبير جمالي من خالل توظيف الخط واألشکال  

لذا إننا في حاجة الي تدعيم هذا المفهوم وترسيخه لدي الدارسين    . الذي يتطابق مع الفلسفة اإلسالمية  
ليس بصورة نظرية ولکن بتطبيقات عملية متتالية وهذا األمر يتطلب منا الدراسة والبحث ولعل مفهوم 

ن منطلقا نحو تحقيق اإلتزان وتطبيقه بشکل يسهم في إثراء القدرات الفنية لدي التماثل يمکن أن يکو 
وروحانية   التصميم  فائقة في  قدرة  تنم عن  المسلم  الفنان  أعمال  فجاءت  الفن؛  المتعلمين في مجال 
واألنتشار   باالمتداد  يوحي  جزء  لديه  المفردة  يري  جعلتة  خالصة  ذهنية  تشکيالته  فهندسة  المضمون 

العلوي  والتوال نصفاه  يتطابق  أن  هو  الفني  العمل  في  والتماثل  يعني  فالتماثل  الدائمة  والحرکة  د 
والسفلي أو يتطابق جانباه األيمن واأليسر؛ ويعتبر من أهم القواعد التي يقوم عليها معظم التصميمات 
بالتنوع مصحوبا  کان  إذا  خصوصا  والوحدة  اإلتزان  من  نوعا  عليها  يضفي  حيث   الزخرفية؛ 

مداخل  فد لنا  يفتح  أن  يمکن  اإلسالمية  التشکلية  الفنون  خاصة في  وتطبيقه  التماثل کمفهوم  راسة 
متعددة لتناوله برؤية تسمح في إبراز جماليات العمل الفني خاصة المعدني منها والبحث عن کيفية إثراء  

لتنوع شکل الخامة   التصميمات القائمة علي التماثل سواء اثناء التصميم أو التنفيذ ، فکثيرا ما يکون 
المعدنية ولونها في المشغولة المعدنية الواحدة دور في إثراء التصميمات القائمة علي التماثل، وقد  
يکون الجمع ما بين أنواع التماثل في المشغولة الواحدة دور آخر في إثراء البناء التصميمي للعمل إن 

ائج يمکن أن تفيد العملية التعليمية في مرحلة  األمر يحتاج إلي نوع من الدراسة والبحث للوصول إلي نت
 . إعداد معلم التربية الفنية بکلية التربية الفنية

 

 2020أكتوبر  31تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة:  -

 2020نوفمبر  09تاريخ القرار األول لهيئة التحرير: -

 2021فبراير  20تاريخ تسليم النسخة المنقحة:  -

 2021مارس  15تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر:  -

 

 . التماثل، التراث والحداثة، الفن اإلسالمی، اآلرت نوفو 

   ة بحثي   ة مقال 

mailto:rababhayan83@gmail.com
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     : خلفية البحث 
الجيد         التصميم  أن  لكل  الشك  التصميم  افكار  طرح  أساس 

عمل فني حيث تقدم القيم الجمالية علي جميع اإلعتبارات األخري  
 : المؤثرة في التصميم كما يعتمد علي ثالث محاور أساسية

 قدرة المصمم    : أوال 
 الخبرات السابقه   : ثانيا 
 اإلمكانات المتوفرة   : ثالثا 

يلجأ           ما  التصور    ممارس فكثيرا  علي  أعماله  في  الفن 
المعدني ثم يقوم بترجمته إلي صور وأفكار تصميمية ثم يقوم  
بأختيار األفضل يليه مرحلة التنفيذ وكل مرحلة من هذه المراحل  
بناء   مرحلة  ولعل  مراعاتها؛  يجب  التي  الهامة  جوانبها  لها 
 . التصميم من بين أهم هذه المراحل نظرا ألنها تترجم فكر الفنان

علي  ل المؤثرة  اإلعتبارات  من  العديد  علي  تتسم  أن  يجب  ذا 
البناء   في  واضحا  يبدو  والذي  الفني  اإلتزان  مثل  التصميم 
التصميمي مهما كانت نوعية التشكيالت الفنية المستخدمة فقد  
تكون مفردة هندسية أو عضوية أو الجمع بينهما المهم في ذلك  

 . ميميأن يتحقق اإلتزان بين مفردات البناء التص
لذلك حرص الفنان المسلم علي تطويع مواده بما يتالءم مع       

الرؤية العامة لإلطار البنيوي لما يبدعه؛ فلجأ الفنان الي التماثل  
والجمال؛   الحقيقة  عن  البحث  من  كنوع  اإلسالمي  الفن    "في 

فالتماثل حالة قائمة في الطبيعة يمكن التعرف عليها بسهولة  
جسمه وفي أوراق النباتات؛    كما هو الحال في وجه اإلنسان أو 

والفراشات وإلي غير ذلك من األشكال الطبيعية؛ وقد جاء في 
لسان العرب ألبن منظور أن التماثل أو المماثلة تأتي بين األشياء  
هذا   إن  فيقال  كشكله  وشكله  كلونه  لونه  يقال  أي  المتفقة 

؛ والتماثل في العمل الفني  "الشكل مثل هذا الشكل أي يطابقه
يتطابق نصفاه العلوي والسفلي أو يتطابق جانباه األيمن    هو أن 

معظم  عليها  يقوم  التي  القواعد  أهم  من  ويعتبر  واأليسر؛ 
التصميمات الزخرفية؛ حيث يضفي عليها نوعا من اإلتزان والوحدة  
الروماني   المهندس  ويعرفه  بالتنوع؛  مصحوبا  كان  إذا  خصوصا 

بأنه   فتروفيس  لل"الكبير  الموفق  في  اإلتزان  التشكيليه  عناصر 
بالتناظر احساسا  تعطي  المتماثله  االشكال  ان  كما  ؛ " التكوين، 

األساسية   العناصر  توزيع  فيه  يتم  حيث  باإليقاع  واستمتاعها 
بالتساوي؛ بحيث إذا تم تقسيم التصميم إلي نصفين يكون كل  
نصف مساويا للنصف اآلخر من حيث توزيع عناصر التصميم وبذلك  

ضحا بينهما من خالل نظم العالقات الشكلية وتكرار يبدو اإلتزان وا

المفردات في نفس المكان علي الجانب اآلخر من المحور ويوجد  
 . هذا النوع من التماثل في معظم مفردات الفن اإلسالمي  

ويمكن تعريف التماثل في شكل ما بأنه عبارة عن العمليات         
ه الشكل نفس  التي ينتج عنها أن تأخذ مجموعه معينة من اوج

 .  "المكان الذي تشغله إحداها  

الرياضيات        علم  التماثل في  يعرف  أنه   كما  التساوي  "علي 
أحدهما   كون  العددين  وتماثل  الصفات؛  جميع  في  واألشتراك 

؛ ويعتبر التماثل من أكثر  "مساويا لآلخر؛ كثالثة ثالثة؛ وأربعة أربعة
ق اي عندما يكون  ويدل علي التطاب"المفاهيم الرياضية أهمية  

إنهما   الرياضيات  في  نقول  فإننا  نفسه؛  الشئ  هما  الشيئان 
الشائعى الرمز  ونستخدم  إذا    )=(متساويان؛  ذلك؛  علي  للداللة 

 ". التماثل هو تعبير عن التطابق والتساوي بين األشياء
ويتميز          لألشكال  يحدث  الذي  التطابق  بأنه  الباحثة  وتعرفه 

يبني للشكل  محور  إلي    بوجود  يقسمه  خط  أو  الوحدات؛  عليه 
مرآة   في  اآلخر  صورة  منهما  واحد  وكل  متطابقين  قسمين 

 . مستوية  
 
تستنتج الباحثة من خالل ماتم دراستة ان الفن اإلسالمي          

األخري   الفنون  عن  يميزه  الذي  التماثل  علي  يعتمد  جمالي  فن 
الخط   توظيف  خالل  من  جمالي  وتعبير  حس  يعطي  والذي 

ال الهندسية والنباتية ذو البناء الفني والحسي والجمالي واألشك
   . الذي يتطابق مع الفلسفة اإلسالمية  

حاجة الي تدعيم هذا المفهوم وترسيخه    لذا تري اننا في       
لدي الدارسين ليس بصورة نظرية ولكن بتطبيقات عملية متتالية  

التم مفهوم  ولعل  والبحث  الدراسة  منا  يتطلب  األمر  اثل  وهذا 
يمكن أن يكون منطلقا نحو تحقيق اإلتزان وتطبيقه بشكل يسهم 
في إثراء القدرات الفنية لدي المتعلمين في مجال الفن؛ خاصة  
من   الكثير  عليها  يبني  التي  األساسية  القواعد  من  التماثل  أن 

واحد من أهم الخصائص التي يتميز    فيعتبراألعمال الفنية التراثية  
 إبداعي  وفكر  جمالية رؤى عن تفصح بها الفن اإلسالمي والتي

،  الزخرفية والمعالجات التقنيات أو  التصميم مستوى على  سواء
فجاءت أعمال الفنان المسلم تنم عن قدرة فائقة في التصميم  "

وروحانية المضمون فهندسة تشكيالته ذهنية خالصة جعلتة يري 
والحركة  ال والتوالد  واألنتشار  باالمتداد  يوحي  جزء  لديه  مفردة 

؛ كما الحظ ان الوحدات الزخرفية استخدمت مبدأ التماثل  "الدائمة
لضبط هذا التوازن الهندسي وتحقيق وحدة النظر؛ إذ أن تماثل  
عنده   المتأمل ويثير  لدى  األفكار  األشكال كثيرا ما يمنع تشتت 
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لهدوء واإلتزان؛ كما يؤكد علي جمالية  إحساسا بالجدية والوقار وا
   . العمل الفني ككل

ولعل الفن اإلسالمي يزخر بالكثير من األعمال الفنية التي         
اعتمد بناؤها الفني علي اإلتزان القائم علي التماثل سواء كان 
قائما علي محور رأسي أو أفقي أو عدة محاور أو كان قائما علي  

األشك في  كما  ارتكاز  الذهب    (2،1)ال نقطه  من  قالدة  توضح 
الكلي   التماثل  علي  بنائها  في  تعتمد  واالحجار  باللؤلؤ  مرصعة 
المتمثل في مركز الشكل الذي يدور حوله الشكل متخذا في كل 
بتقسيم  كاملة  دورة  خالل  االول  للموضع  مشابها  موضعا  مره 
رأسي   محورين  لها  يكون  بحيث  الزخرفية  للوحدة  العام  الشكل 

مار  االيسر    وأفقي  الجزء  يطابق  األيمن  الجزء  أن  نجد  بمركزها 
بينما شكل الجزء السفلي،  العلوي يطابق  الجزء  سوار    (3)وأيضا 

جزأين   فكل  النصفي  التماثل  علي  بنائه  في  أعتمد  الذهب  من 
اإلتجاهات   من  عدد  الفكر  بهذا  تأثر  وقد  متطابقان،  متقابالن 

حيث   نوفو؛  الآلرت  أمثال  الحديثة  من  است"الفنية  األخذ  طاعوا 
الطبيعة او التراث إللهاماتهم ثم صبغ تلك العناصر بذوق خاص  
تميزوا به عن باقي الفنانين، وذلك من خالل التحول من الطبيعة  
استنادا   الفني  اإلبداع  إلي  الموضوعي  العالم  من  أو  الفن  إلي 
علي مبدأ جمالية األخذ من الطبيعة البحته والمزج التاريخي بصور 

فن تلك    تحمل  عن  األحيان  بعض  في  ينقص  او  يزيد  قد  مبتكر 
 ". الطبيعة

 

باالحجار الكريمةقالدة ذهـــ  (2،1)شكل متحف    والآللئ  ب، مرصع 
 . الفن االسالمي، العصر األيوبي

وبلفائف    (3)شكل بالتفريغ  مزخرف  ذهب  الذهب  من  سواران 
 .مضافة؛ متحف الفن االسالمي بالقاهرة

التي          الفنية  العلمية واالتجاهات  البحوث  وبالرغم من تعدد 
تناولت جماليات الفن اإلسالمي فنيا وفكريا اإل أنه يزخر بالعديد  
من القيم الجمالية التي يمكن استثمارها واإلستلهام منها كل  

 . وفق تخصصه الفني والعلمي  
ا        دراسة  أن  البحث  الباحثة في هذا  تري  لتماثل  مما سبق 

كمفهوم وتطبيقه خاصة في الفنون التشكلية اإلسالمية يمكن  
أن يفتح لنا مداخل متعددة لتناوله برؤية تسمح في إبراز جماليات 

إثراء   كيفية  عن  والبحث  منها  المعدني  خاصة  الفني  العمل 
التصميمات القائمة علي التماثل سواء اثناء التصميم أو التنفيذ؛  

لتنوع   يكون  ما  في فكثيرا  ولونها  المعدنية  الخامة  شكل 
القائمة  التصميمات  إثراء  دور في  الواحدة  المعدنية  المشغولة 

أعتمد الفنان في بناء معلقته علي    (4)علي التماثل كما في شكل
التماثل مع التنوع في الخامة واألساليب التشكيلية للخامة مما  

نواع التماثل  زاد القيمة الجمالية للتماثل؛ وقد يكون الجمع ما بين أ
في المشغولة الواحدة دور آخر في إثراء البناء التصميمي للعمل  
إن األمر يحتاج إلي نوع من الدراسة والبحث للوصول إلي نتائج  
يمكن أن تفيد العملية التعليمية في مرحلة إعداد معلم التربية  

 . الفنية بكلية التربية الفنية  
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نحاس  حامد  "الفنان    (4)شكل حائطية؛  معلقة  البذرة،  السيد 
 ( ريبوسيه ،تشكيل بالشرائح والسلك)

 
 

 : مشكلة البحث  
 : تتضح مشكله البحث في التساؤل التالي         

كيف يمكن اإلستفاده من التماثل في الفن االسالمي كمدخل  
 ؟لبناء مشغولة معدنية  

 : فرض البحث  
التماثل في الفن اإلسالمي يمكن ان يحقق رؤي مستحدثة في 

 . بناء المشغولة المعدنية من خالل طرح مداخل تجريبية  
 : هدف البحث  

كمدخل    -1 االسالمي  الفن  في  التماثل  نظم  أهم  عن  الكشف 
 . ستحداث مشغوالت معدنية  إل
لتحقيق    -2 كمنطلق  التماثل  ودور  بأهمية  الفني  الوعي  إثراء 

 . القيم الجمالية  
الجمالية - 3   النظم  عن  التراث   الكشف  بين  تجمع  برؤي  للتماثل 

 . والمعاصرة  
طرح مداخل تجريبية كمنطلق تجريبي يتناسب ومجال التربية   -4

   . الفنية  
 : أهمية البحث 

إثراء مجال تدريس مادة أشغال المعادن بكلية التربية الفنية    -1
 . من خالل مداخل تجريبية متعددة  

 . زيادة الوعي بدور التجريب في تنمية األفكار وحل المشكالت-2

ير من خالل استثمار اسلوب التماثل  اتاحة الفرصة للمصمم للتعب  -3
في الفنون اإلسالمية في إستحداث انماط ورؤي زخرفية وتعبيرية  

 . بصياغات مستحدثة
 : حدود البحث  

الفن    - في  التماثل  جماليات  دراسة  علي  البحث  حدود  تقتصر 
  (. Art Nouveau)اإلسالمي واآلرت نوفو 

  . استخدام الخامات المعدنية غير الثمين  -
 . تقتصر التطبيقات علي  المعلقات    -

 : منهجيه البحث  
المنهج           البحث  التحليلي  _ التاريخي)يتبع  ،كذلك  (الوصفي 

 : المنهج التجريبي في اإليطاره التطبيقي
   : أوال اإلطار النظري  

التماثل في اآلرت نوفو   - ومدي   ( Art Nouveau)دراسة لمفهوم 
 . اإلسالمي  العالقة بينه وبين الفن  

دراسة للعديد من األعمال الفنية في الفن اإلسالمي القائمة   -
 . علي التماثل  

 (. Art Nouveau)دراسة لمفهوم التماثل في اآلرت نوفو   -
دراسة لنماذج من األعمال الفنية للفنانين المصريين واألجانب    -

                    . القائمة علي التماثل
التجريب  - لمفهوم  تصميمية دراسة  رؤي  لتحقيق  كمنطلق 

 . مستحدثة  
مستحدثة   - رؤي  طرح  في  المؤثرة  المتغيرات  ألهم  دراسة 

  . للمشغولة المعدنية القائمة علي مفهوم التماثل  
 : اإلطار التطبيقي    : ثانيا 

تقديم مجموعة من الممارسات الفنية التجريبية التي يمكن من    -
التشك الحلول  من  العديد  الي  الوصول  والجمالية  خاللها  يلية 

أو   المعدنية  المشغولة  بناء  في  سواء  التماثل  علي  القائمة 
 . معالجة أسطحها  

 . تطبيقات عملية لإلفادة من الممارسات التجريبية السابقة    -
 : المصطلحات   
 : التماثل   

الفني          العمل  في  التماثل  العلوي    بتطابق"يعرف  نصفاه 
والسفلي او تطابق جانباه االيمن وااليسر أو األثنين معا كما ان  

؛ وتطبيقه يسهم في "االشكال المتماثه تعطي احساسا بالتناظر
احدي األسس   يعتبر  الذي  الفن  الفنية في مجال  القدرات  إثراء 
بعض   أجزاء  تركيب  يكشف  التصميم،  جماليات  لتحقيق  الفنية 

اإلسالمية خواص   العناصر  عنه من  ينتج  وما  التماثل  خاصية  عن 
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شكلية مثل الفراغات والمالمس والخطوط والغائر والبارز؛ وتتعدد  
  . في أشكال الزخارف والنباتات صور التماثل

تتفق الدارسة مع رؤية محسن عطية في وجهة نظره حول  و       
مفهوم التماثل بأنه هو التطابق فنالحظ أن الزخارف اإلسالمية  

باتية او الهندسية تتطابق عدة مرات؛ أي توجد في أماكن عددا  الن
طبقا لقانون ثابت؛ ويعتبر التماثل   (1)من المرات كما في شكل

يعتبر احدي األسس الفنية  أساسا في دراسة الفن اإلسالمي و
                    : لتحقيق جماليات التصميم؛ ويتكون من نوعين

الكلي  - أ التماثل  االول  المنتظمة    : النوع  األشكال  تطابق  وهو 
 ". بالنسبة لنقطه  

أتجاه  "وفيه في  تماما  متشابهين  شكلين  من  التصميم  يتكون 
 " متقابل أومتضاد متعاكس  

العام          الشكل  قسمنا  لو  يعني  انه  علي  الباحثه  وتعرفه 
مار   وأفقي  رأسي  محورين  لها  يكون  بحيث  الزخرفية  للوحدة 

ن يماثل تماما الجزء األيسر وأيضا الجزء  بمركزها نجد أن الجزء األيم
شكل فنجد  السفلي  الجزء  يماثل  المفردة    (5)العلوي  عن  يعبر 

ينتج   كليا  تماثال  وبتماثلها  األشكال  من  شكل  لكل  األساسية 
   (6)األشكال المتماثلة شكل  

 
 
 
 
 
 
 

المفردة األساسية لكل شكل من االشكال السابقة   (5)شكل  

 الكلي لألشكال التماثل    (6)شكل
 

نصفي -ب تماثل  الثاني  أحد "  : النوع  يكمل  التي  العناصر  ويضم 
؛ كما يشمل التصميمات "نصفيها النصف اآلخر في نفس اإلتجاه

في   اآلخر  النصف  نصفيها  أحد  يكمل  التي  والوحدات  الزخرفية 
 " إتجاه متقابل

وتعرفه الباحثة بأنه التطابق الذي يحدث لألشكال ويتميز بوجود  
خط يقسمه إلي قسمين  "محور للشكل يبني عليه الوحدات؛ أو  

متطابقين وكل واحد منهما صورة اآلخر في مرآة مستوية كما 
 ( 10،9،8،7)في األشكال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . نصفيلوضح التماثل ات  (10،9،8،7)األشكال
 

 : الدراسات المرتبطة 
المعدنية اإلسالمية   - التشكيلية في المشغوالت  القيم 

حلي   استحداث  في  منها  واإلفادة  الشكل  دائرية 
 . معدنية  

الدراسة من  القيم    : الهدف  عن  الكشف  الدراسة  هذه  تناولت 
التشكيلية المرتبطة بتوظيف الدائرة في المشغوالت المعدنية  
ضوء  في  المعدني  للحلي  صياغات  استحداث  كذلك  اإلسالمية؛ 
المرتبطة   اإلنشائية  والطرق  التشكيلية  القيم  من  اإلستفادة 
تصميم  مفاهيم  وبعض  اإلسالمي  الفن  في  الدائرة  بتوظيف 

 . حديث  الحلي ال
الجمالية والقيم    :   وجه اإلستفادة المعطيات  اإلفادة من جوهر 

التشكيلية لمحتوي الهيئات الدائرية في المشغوالت اإلسالمية  
لتلك   اإلنشائية  النظم  وتصنيف  تحليل  علي  اعتمادا  المعدنية 
الهيئات الدائرية واعادة صياغتها بما يتفق والفكر التربوي ومجال 

 . ن خاصةالتربية الفنية عامة ومجال اشغال المعاد
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االختالف القيم    : وجه  دراسة  علي  الدراسة  هذه  اقتصرت 
من   لمختارات  اإلنشائية  للنظم  الفنية  والسمات  التشكيلية 
يكن   ولم  اإلسالمية  المعدنية  للمشغوالت  الدائرية   الهيئات 

   . التماثل المنطلق األساسي للدراسة  
 
 
جال  الوحدة النباتية في الفن اإلسالمي المصري وأثرها في م  -

 . التصميم التطبيقي الزخرفي المعاصر 
تناولت هذه الدراسة الوحدة النباتية وتطور   : الهدف من الدراسة

نشأتها؛ وكيفية استخدامها؛ كما تطرقت الي األسس التشكيلية  
التي اتبعت في الفن اإلسالمي؛ واألسس الهندسية التي اتبعها  

 . في صياغاته لوحداته النباتية  
اإلستفادة  الدراسة في ت  : وجه  الباحثة من هذه  معرفة    ستفيد 

للفن   في  النباتية  للوحدة  والهندسية  التشكيلية  األسس 
 .  اإلسالمي 

األختالف فقط    : وجه  النباتية  الوحدة  الدراسة  هذه  تناولت 
للوحدات  بدراسة  تقم  ولم  اإلسالمي  الفن  في  ونشأتها 

التماثل لم  الهندسية هذا من ناحية ومن ناحية اخري ان دراسة  
 . يكن هو المحور األساسي في البحث

في األعمال    ( Art Nouveauاآلرت نوفو ) الفكر الفلسفي لحركة    -
 المعدنية واإلفادة منه في مجال المشروعات الصغيرة  

الكشف عن بعض األدوار الهامة والفعالة    :   الهدف من الدراسة
خ تفاعلي  للفن والتربية الفنية من خالل إيجاد نمط فني يحقق منا

 . حقيقي ومؤثر بين مجال اشغال المعادن وخدمة المجتمع  
تفيد هذه الدراسة البحث الحالي في تنمية قدرة    : وجه االستفادة

الفكر   من  االستفادة  علي  المعادن  اشغال  لمجال  الممارس 
الفلسفي لحركة الفن الجديد لصياغة مشغولة معدنية مستحدثة  

. 
االختالف الدر  : وجه  هذه  الجمالية تناولت  السمات  اسة 

الفن   لحركة  المعدنية  المشغوالت  من  لمختارات  والتشكيلية 
المشغوالت   تتناول  ولم  االن  حتي  تاريخيا  متابعتها  ثم  الجديد، 

المستحدثة  المعدنية اإلسالمية وتطورها   الفنون  بأن  وعالقتها 
  .   (Art Nouveau)اآلرت نوفو   تتماثل في 

المعدنية الزخرفية وعناصرها النباتية في العصر  دراسة التقنيات   -
المشغوالت   اسطح  معالجة  منها  واإلفادة  بمصر  المملوكي 

 . المعدنية  
الدراسة من  تحليل    : الهدف  من  اإلفادة  الدراسة  تناولت 

والتقنية   الفنية  الناحية  من  المملوكية  المعدنية  المشغوالت 

المختلفة،   المستخدمة في التشكيل الزخرفي لألسطح المعدنية
وقيمه   الفكرية  وأبعاده  المملوكي  العصر  علي  الضوء  والقاء 
جديدة   لمعالجات  وحلوله  أساليبه  في  منه  لألستفادة  المجردة 

 تثري مجال تدريس اشغال المعادن 
الحالي في توصيف    : وجه االستفادة البحث  تفيد هذه الدراسة 

تها وتحليل بعض المشغوالت المعدنية المملوكية؛ وطرق معالج
 . الفنية؛ وهذا ما تناولته الباحثة في الفصل الثالث  

لم تتناول الدراسة التماثل وكيفية اإلستفاده من    : وجه االختالف
العصر   في  المعدنية  المشغوالت  في  والجمالية  الفنية  الناحيه 

                  . المملوكي   
 : ممارسات البحث 

 :   ( 1)ممارسة تجريبية رقم
                                                                               

اختالف    : الوصف  مع  اللون  ثبات  علي  تعتمد  هندسية  ممارسة 
القيم   إبراز  في  دور  تلعب  التي  للشكل  السطحية  المعالجة 
للتماثل                                                                                             . الجمالية 

المستخدمة التشكيلية  أسلوب   :   األساليب  الباحثة  استخدمت 
الخلف   الدفع من  بالبارز والغائر من خالل                                                                                                  "الريبوسيه"التشكيل 

البنائي تحتوى األعمال الفنية علي الجودة التشكيلية   :   النظام 
للمفردة األساسة التي تحقق جماليات التماثل فنجد ان المفردة  
خامة   في  متمثل  اللون  ثبات  علي  تعتمد  للشكل  األساسية 
والتقنية   التشكيلية  األساليب  تعدد  تلعب  كما  األحمر  النحاس 

توي علي  للمفردة األساسية دور في إبراز قيمه التماثل حيث تح 
والترميل في المفردة األساسية   (الريبوسيه)أسلوب الغائر والبارز

مماتعطي ثراء  للشكل ككل عند تطابقه في الجهة    (11)شكل
 مما يزيد من القيمة الجمالية للتماثل،   (12)المقابلة للشكل شكل

 

 (12)شكل             (11)شكل          
 التماثل  النصفي للشكل   المفردة االساسية للشكل     
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                                                                                        :   ( 2)ممارسة تجريبية رقم
الذي  :   الوصف التماثل  علي  تعتمد  وعضوية  هندسية  ممارسه 

الثراء التقني واللوني للمفرده االساسيه فكلما تعددت  يتمتع  ب
األساليب التقنية  في المفرده االساسيه كلما لعبت دور في إبراز  

 . قيمة التماثل  
المستخدمة ،  7الومنيوم علي هيئة مسطحات سمك  :   الخامة  م 

 . مم1أسالك نحاس أحمر قطر
استخدمت الباحثة أسلوب الترميل ،الحني  :  األساليب المستخدمة

.

  
تحتوى االعمال الفنية علي التماثل حيث يطابق   : النظام البنائى 

المفردة   ان  فنجد  مقابل  إتجاه  في  اآلخر  النصف  نصفيها  أحد 
األساسية للشكل تتطابق مع الجزء المقابل لها سواء كان تقابل  

التقنية واألساليب التشكيلية  نوع من   رأسي أم أفقي؛ كما تلعب
ابراز   في  دور  يلعب  مما  واألرضية  الشكل  بين  الشكلي  التبادل 
خامة   علي  بنائها  في  تعتمد  الفنيه  فاألعمال  التماثل  قيمه 
القيم   إثراء  في  دور  تلعب  التي  النحاس  وأسالك  األلمونيم 

ارج الجمالية للشكل من خالل اإليقاع الذي تلعبه األسالك سواء خ
     المشغولة المعدنية كما في األشكال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (14)شكل      (13)شكل
 المفردة االساسية للشكل        التماثل  الكلي للشكل

   (3)  : ممارسه تجريبيه  رقم
الذي  :   الوصف  التماثل  علي  تعتمد  وعضوية   ممارسه هندسية 

واللوني وتعدد الخامة والتقنية للمفرده    يتمتع  باإليقاع الخطي
المفرده   الخامة واللون والتقنية  في  االساسيه فكلما تعددت 

 . األساسيه كلما لعبت دور في إبراز قيمة التماثل  
أحمر علي   مم؛ نحاس1أسالك المونيوم قطر :  الخامة المستخدمة

م؛ نحاس أصفر علي هيئة مسطحات م7,0هيئة مسطحات سمك  
 . مم  7,0سمك  

. استخدمت الباحثة الحني، الجدل ،القطع    :   األساليب المستخدمة  
  : النظام البنائى  

تعتمد األعمال الفنية في بنائها علي التماثل حيث يطابق احدي  
اللون نصفيها النصف اآلخر وذلك من خالل التطابق في الشكل و

والخامة والتقنية  فتحتوي المفردة األساسية للشكل علي نوع 
الواحدة   المفردة  واللوني والملمسي داخل  الخطي  اإليقاع  من 

مما يعطي نوع من القيم الجمالية لجماليات   (121:104)األشكال  
     . التماثل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 16)شكل         (15)شكل   
 التماثل الكلي للشكل  المفردة االساسية للشكل            

 
البحث    إلي السابقة للدراسة  نتيجة البحث  توصل قد  : نتائج 

 : النتائج  من مجموعة
ان التماثل مصدر رئيسى في الفن اإلسالمي لكل فنان  -1

البنائية   النظم  جماليات  من  به  يزخر  لما  ومصمم 
المختلفة  التصميم  عناصر  من  المتنوعة  وعناصرها 

                 . كالنقط والخطوط والمساحات واألشكال  
ان لدراسة التماثل في الفن اإلسالمي أثر فعال في    -2

                      . مستحدثة    إنتاج مشغوالت معدنية
قدم التماثل العديد من اإلبداعات التصميمية والتقنية  -3

 والقيم الجمالية للفن اإلسالمي مما يجعله فنا متجددا  
يسهم  -4 وفنية  علمية  أسس  علي  القائم  التجريب  ان 

وأن  والتفكير  اإلبتكارية  القدرة  نمو  في  كبير  بشكل 
أعطت خصائص مميزة للفن القيمة       الجمالية للتماثل  

                                                         . اإلسالمي  
إستخدام خامات معدنية متنوعة داخل أشغال المعادن     -5

لما لهما من مميزات  كالنحاس واأللمونيوم واألسالك 
وتشكيلها   إقتصادية  تكلفة  وأقل  التشكيل  فى 
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القدر تنمى  األداء  مبسطة  والتقنية  بأساليب  الفنية  ة 
 . وتسهم فى ثراء المشغوالت المعدنية  

  
   : توصيات البحث  

فن- 1  خالل من التشكيلية باإلمكانات  زاخر   التماثل 
بتدريسه   منه االستفادة عليها؛ يمكن قام  التي األسس
 التصميمية القدرات تنمية في تفيد تصميمية كمادة

 .والخطوط األلوان راسة  د خالل  من الطلبة  لدى
ضرورة االستفادة من التماثل وأساليب بناء المشغولة  - 2

أشغال   مجال  إثراء  في  ووظيفيا  جماليا  المعدنية 
  . المعادن  

الفن اإلهتمام مواصلة- 3 في   اإلسالمي بالتماثل 
 عامه بصفه الفن  مجال في والتطوير للتحديث  كمنطلق

 . أشغال المعادن بصفة خاصة   ومجال
جديدة من خالل التأمل والمالحظة الدقيقة  فتح آفاق    - 4

للعناصر إلستلهام دراسات وتصميمات مستحدثة تعتمد 
على التماثل ثم استثمارها بشكل ورؤي معاصره مما 

 . تثرى مجال أشغال المعادن الفنية  
 
 

 المراجع 
   : المراجع العربية   : أوالا 

والتقنية  االستفادة بالقيم الفنية  )  : م  1985احمد حافظ حسن   .1
مشغوالت   عمل  في  بمصر  المملوكية  المعدنية  للمشغوالت 

الفنية،  (مبتكرة التربية  كلية  منشورة،  دكتوراه،غير  رسالة   ،
 . جامعة حلوان 

كتالوج معرض الفن اإلسالمي في  :"   1969حمدي ،احمد ،آخرون .2
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