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ِكس اتجاه   فى التصمیم الداخلى واألثاث  معاصرة قومیة ھویة كمدخل لتحقیق األورنامات

Ornamatics trend as an approach to achieve a contemporary 
national identity in interior design and furniture  

  
  نـرمیـــن أحمـــد صبـــرى ھـــالل/ د

  مصر -جامعة حلوان -كلیة الفنون التطبیقیة -أستاذ مساعد بقسم التصمیم الداخلى واألثاث
 

  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
وما  ،ظھرت مشكلة الحفاظ على الھویة القومیة نتیجة لما أوجدتھ العولمة من إزالة للحواجز الثقافیة بین الشعوب

یة واإلبداع؛ وتأرجح موقف المصمم الداخلى بین التبعیة الفكر. حققتھ وسائل االتصال واإلعالم من تقارب بینھا
فغلبت التبعیة على اإلبداع، وذلك من خالل األخذ بالتیارات واالتجاھات التصمیمیة الوافدة دون مراعاة مدى 

وفى ھذا اإلطار یستعرض البحث اتجاه . مالءمتھا لثقافة المجتمع، مما أدى إلى تزاید الشعور بفقدان الھویة
ِكس فى التصمیم الداخلى واألثاث كمد خل للبحث عن الھویة والتمیز، وكوسیلة إلحیاء التراث الحضارى األورنامات

باعتباره أحد روافد  –المصرى، حیث یقوم ھذا االتجاه بطرح صیاغة معاصرة ألحد عناصر الفن اإلسالمى
وھى الزخارف اإلسالمیة الھندسیة، وكیفیة توظیفھا فى مجال التصمیم الداخلى  -التراث الحضارى المصرى

  .  واألثاث
فى ظل غیاب الھویة القومیة فى األعمال التصمیمیة المعاصرة نشأت مشكلة البحث فى محاولتھ لإلجابة على و

ھل یمكن للتراث الحضارى المصرى أن یكون األساس والُمنطلَق التجاه تصمیمى عالمى معاصر : التساؤل اآلتى
د الھویة واألصالة فى التصمیم الداخلى یھدف البحث إلى استحضار وتأكیو فى مجال التصمیم الداخلى واألثاث؟ 

واألثاث من خالل إلقاء الضوء على أحد االتجاھات التصمیمیة الحدیثة التى تعتمد على إعادة اكتشاف جمالیات 
تراثنا الحضارى وتكوین لغة تصمیمیة جدیدة قائمة على رؤیة جدیدة للزخارف اإلسالمیة الھندسیة باستخدام 

ترجع أھمیة البحث إلى عدم وجود اتجاه تصمیمى یمثل و). سواء فى التصمیم أو التنفیذ(وسائل التقنیة الحدیثة 
المصمم الداخلى المصرى، فأصبحت كیفیة االستفادة من التراث وإحیائھ فى أعمال تصمیمیة معاصرة ضرورة 

  .  قومیة لمساھمتھا فى تأكید الھویة

 المشروعات الصغیرة  
  إحیاء التراث

Heritage Revival  
  اورناماتكس

Ornamatics  
  معاصر

Contemporary 
  لى اسالمىاخدتصمیم 

Islamic Interiors   
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 :Introductionمقدمة 
َُعد العناصر الزخرفیة من األسس األولى التى یقوم علیھا أى فن  ت

وھذه . نون، حیث تتكون منھا السمات الشكلیة العامة لھذا الفنمن الف
العناصر الزخرفیة تكاد تكون واحدة فى جمیع الفنون التى عرفتھا 
اإلنسانیة، ولكن األسلوب الفنى الذى عولجت بھ تلك العناصر 

ولقد ظھرت الزخارف الھندسیة منذ . اختلف من حضارة إلى أخرى
ستخدمتھا الحضارات التى ازدھرت عصور ما قبل التاریخ، كما ا

قبل اإلسالم، ولكن لم یكن لھا الشأن العظیم الذى أصبح لھا فى ظل 
الفن اإلسالمى والذى تمیز بالتوجھ نحو الجمال الزخرفى، فصارت 
ً من  ً أساسیا ً وعنصرا ً إسالمیا الزخارف اإلسالمیة الھندسیة ابتكارا

  . المملوكى بمصرعناصر الفن اإلسالمى، وال سیما خالل العصر 
وفى ضوء المحاوالت المستمرة من آن آلخر إلحیاء التراث 
الحضارى المصرى، ظھر فى اآلونة األخیرة اتجاه فى التصمیم 
الداخلى والتأثیث للحیزات المعماریة المختلفة یعمل على التزاوج 
بین الماضى والحاضر، وذلك عن طریق تقدیم الموروث الفنى 

باعتبارھا (الزخارف اإلسالمیة الھندسیة  اإلسالمى المتمثل فى
  .ولكن فى ثوب معاصر) مصریة المنشأ
  :Significance أھمیة البحث

ترجع أھمیة البحث إلى عدم وجود اتجاه تصمیمى یمثل المصمم 
الداخلى المصرى، فأصبحت كیفیة االستفادة من التراث وإحیائھ فى 

  .  تأكید الھویةلأعمال تصمیمیة معاصرة ضرورة قومیة 
  :Statement of the problemالبحث مشكلة 

فى ظل غیاب الھویة القومیة فى األعمال التصمیمیة المعاصرة 
ھل : نشأت مشكلة البحث فى محاولتھ لإلجابة على التساؤل اآلتى

َق  یمكن للتراث الحضارى المصرى أن یكون األساس والُمنطل
التجاه تصمیمى عالمى معاصر فى مجال التصمیم الداخلى 

  ؟ واألثاث
 :Objectivesھدف البحث 

یھدف البحث إلى استحضار وتأكید الھویة واألصالة فى التصمیم 

الداخلى واألثاث من خالل إلقاء الضوء على أحد االتجاھات 
التصمیمیة الحدیثة التى تعتمد على إعادة اكتشاف جمالیات تراثنا 
الحضارى وتكوین لغة تصمیمیة جدیدة قائمة على رؤیة جدیدة 

سواء (رف اإلسالمیة الھندسیة باستخدام وسائل التقنیة الحدیثة للزخا
  ). فى التصمیم أو التنفیذ

  :Postulation البحث افتراض
یفترض البحث أن الوصول للعالمیة ال یتم إال من خالل االھتمام 
بالمحلیة، فال معاصرة بدون أصالة، ولیس ھناك مجال للتمیز إال 

  .بحمایة التراث الحضارى وإحیائھ
  : Methodologyبحث ال منھجیة

  . المنھج االستقرائى والمنھج الوصفى التحلیلى
  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار

مفھومھا، نشأتھا، (لمحة عن الزخارف اإلسالمیة الھندسیة / ١
  ):ومداخل استلھامھا

  :مفھوم الزخارف اإلسالمیة الھندسیة ١/١
خَرَف أى زیَّن الزخارف ھى جمع ُزخُرف، وھى تأتى من الفعل زَ 

ّقش أو . وَحسَّن خرفة ھو فَّن تزیین األشیاء بالن وبالتالى ففَنُّ الزَّ
ّطعیم، أو غیر ذلك ّطریز أو الت   . )١(الت

وإذا كان مفھوم التراث یعبر عن كل ما ینتقل من جیل إلى جیل عن 
ً یشمل العقار والمال واألرض، أو  طریق اإلرث؛ سواء كان مادیا

ً یشمل العا ، )٢(دات والتقالید والمعتقدات واألنماط الحضاریةمعنویا
َُعد نوع من التراث الحضارى الذى  من ھنا نجد أن الزخارف ت

  . یضفى صفة التمیز للحضارات المختلفة
ً فى تشكیل مالمح الفن اإلسالمى  ً مؤثرا وقد لعبت الزخارف دورا
وإضفاء طابع خاص لھ، وأكسبتھ شخصیتھ المستقلة التى میزتھ عن 

لحضارات اإلنسانیة األخرى، حتى أن المستشرق الفرنسى ا
فى تحلیلھ ووصفھ للفنون المختلفة َشبَّھ " Bourgoin"بورجوان 

الفن اإلغریقى بالفصیلة الحیوانیة بسبب عنایتھ باألشكال التجسیمیة 
وبدقائق الجسم اإلنسانى والحیوانى، بینما َشبَّھ الفن الیابانى بالفصیلة 
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عنایتھ بدقة تمثیل المملكة النباتیة ورسم األوراق النباتیة بسبب 
والفروع والزھور، أما الفن اإلسالمى بأشكالھ الھندسیة المتعددة 
األضالع فقد َشبَّھھ باألشكال البللوریة التى توجد علیھا بعض 

وتدل الدراسة المتعمقة للزخارف اإلسالمیة الھندسیة . )٥(المعادن
ان المسلم بأصول ھندسة األشكال على اإللمام الوافر لدى الفن

"Geometry" وبحسھ الفنى العالى لما استنھ من قیم جمالیة ،
حفظت للفن اإلسالمى جمالھ واستمراریتھ، فقد عمد إلى تجزئة 
األشكال الھندسیة لیحیلھا إلى جزیئات تسبح فى عالم الالنھایة، تشع 

كلل أو بمعان ال تنقضى تغرى بالمشاھدة دون أن تصاب العین بال
ولتحدید مفھوم الزخارف اإلسالمیة  . )٣(تصاب النفس بالملل

  :الھندسیة یمكن تقسیمھا إلى نوعین
  :الزخارف الھندسیة البسیطة ١/١/١

وھى تتكون من الجدائل والخطوط بأنواعھا المختلفة المستقیمة 
والمائلة والمنكسرة، فضالً عن األشكال الھندسیة البسیطة كالمثلثات 

والمربعات والمستطیالت والمعینات واألشكال الخماسیة  والدوائر
وھذه األشكال األولیة لیست ھى المقصودة . )٦(والسداسیة والثمانیة

ً لتمیز بعض الفنون األخرى  بذاتھا كزخارف إسالمیة ھندسیة، نظرا
وما  -على سبیل المثال -بھا كالفن النوبى والفن السیوى فى مصر

اثیة من مثلثات ومعینات وغیرھا، وكذلك تتمیز بھ تلك الفنون التر
الزخارف الساسانیة البیزنطیة وما تتمیز بھ من الدوائر والعصائب 

  .)٥(والجدائل المزدوجة، والخطوط المنكسرة والمتشابكة

  
یوضح نماذج متنوعة للزخارف اإلسالمیة الھندسیة ) ١(شكل رقم 

  .المركبة المشتقة من أشكال ھندسیة بسیطة
  
  :الزخارف الھندسیة المركبة ١/١/٢

وھى تتكون من تجاور وتشابك ھذه األشكال الھندسیة البسیطة 
سى على ھیئة تراكیب ھندسیة متداخلة ینتج المنفصلة فى نسیج ھند

فلقد كان ھدف الفنان . عنھا ما یسمى بالزخارف اإلسالمیة الھندسیة
المسلم تحقیق الجمال من خالل البحث عن تكوینات مبتكرة تتولد 
من مزاوجة األشكال الھندسیة، فصاغ من ھذه الوحدات السابقة 

میة التى تتكون من أشكال ھندسیة مركبة من أبرزھا األطباق النج
األـشكال النجمیة المتعددة، وھى على شكلین أحدھما أشكال ھندسیة 
ً زخرفیة نباتیة  بحتة، واآلخر أشكال ھندسیة تحوى بداخلھا أشكاال

وتعتبر زخارف األطباق النجمیة من أھم الزخارف . )٦(وحیوانیة
نصر الھندسیة التى امتاز بھا الفن اإلسالمى، وقد شاع استعمالھا كع

ھندسى تجریدى یحتوى على معانى فكریة كثیرة؛ حیث یبدأ 
تصمیمھا كنقطة فى المركز تعبر عن توحید الخالق سبحانھ وتعالى، 
ثم تمتد كامتداد الكون والحیاة إلى نھایة غیر معلومة، كما أن فى 
تصمیم ھذه األطباق ما یوحى بطواف المسلمین حول مركز ثابت 

مكونین بطوافھم دوائر ) المشرفة أى الكعبة(ھو مركز الكون 
   .)٩(ومدارات متعاقبة

 :نشأة الزخارف اإلسالمیة الھندسیة ١/٢
بدأ المیل إلى استخدام الزخارف اإلسالمیة الھندسیة فى القرن 

ً فى مصر وسوریا ، وانتشر استخدام زخارف )٤(العاشر میالدیا

وكانت فى . )٦(طباق النجمیة فى مصر فى العصر المملوكىاأل
ً، وكان لتلك الرسوم  ً ھندسیة بسیطة ثم زادت تعقیدا البدایة رسوما
أصول أولھا تقسیم محیط الدائرة إلى أجزاء متساویة ثم توصیل 

  .)٤(النقط ببعضھا البعض للوصول إلى األشكال الھندسیة المختلفة

 
یوضح نماذج مختلفة لزخارف األطباق النجمیة ) ٢(شكل رقم 

   .اإلسالمیة
جوھر العقیدة اإلسالمیة؛ حیث نجد أن تأثر الفن اإلسالمى ب ولقد

 ً ً جمالیا اإلبداع الفنى اإلسالمى ھو محاولة الفنان المسلم لیعبر تعبیرا
فى إطار عقیدتھ التى تدعو إلى اإلیمان بوحدانیة هللا سبحانھ 
َُعد الزخارف اإلسالمیة  وتعالى، والتى ترجمھا إلى لغة فنیة راقیة ت

ان ابتداع ھذه الزخارف الھندسیة من أھم دعائمھا، حیث ك
واستخدامھا ھو السبیل لتحقیق مبادئ العقیدة اإلسالمیة وااللتزام بھا 

  : مثل
  :البعد عن مضاھاة خلق هللا ١/٢/١

كان للفنان المسلم فلسفتھ النابعة من إیمانھ بعقیدتھ القائمة على 
القرآن الكریم والسنة النبویة، ونفوره من تقلید الخالق سبحانھ 

ً لألحادیث النبویة الشریفة التى دعت لكراھیة تصویر وتعالى  امتثاال
وبالتالى فلم یسعى الفنان المسلم من وراء الصورة . الكائنات الحیة

إلى الدقة والمحاكاة، وإنما جاء الفن اإلسالمى فن تجریدى ال یقوم 
على محاكاة الواقع الشكلى لألشیاء، وال یقف عند مجرد المظھر 

یتعدى ھذا الواقع كى یصل إلى الحقیقة الكامنة الخارجى لھا بل 
وتطویع األشكال  "Abstract"، فاعتمد على التجرید )١٠(وراءه

ً فى االلتزام  الطبیعیة وإخضاعھا لألشكال الھندسیة، وذلك إمعانا
ً لتعالیم اإلسالم   . )٨(بمبدأ تحریم رسم أو صنع مالھ روح طبقا

  :لى نفیسالبعد عن الترف وتحویل الرخیص إ ١/٢/٢
كان على الفنان المسلم أن یحقق المواءمة بین جوھر العقیدة 
اإلسالمیة التى ال تمیل إلى اإلسراف فى الترف وبین متطلبات 
تحقیق النواحى الجمالیة فى مجتمع ذى قدرات اقتصادیة كبیرة فى 
ظل ازدھار الحضارة اإلسالمیة، فاستطاع أن یحیل الخامات 

الصلصال المحروق المزجج إلى الرخیصة كالخشب والجص و
أعمال فنیة رائعة بما أسبغھ علیھا من زخارف دقیقة وألوان جمیلة 

ً مع تعالیم العقیدة اإلسالمیة ، وأن )٤(ومزاوجة بین الخامات تماشیا
َِعت منھا ولكن یجعل  قیمة ھذه األعمال لیست فى الخامات التى ُصن

  .فى تنفیذھا بدقة بالغة
  :تجسیماالنصراف عن ال ١/٢/٣

فاتجاه الفنان المسلم إلى إلغاء البعد الثالث واستخدام التسطیح یرجع 
لكونھ لم یستھدف العمق الثالثى األبعاد الذى عرفتھ الفنون الغربیة، 
ً آخر اختص بھ الفن اإلسالمى دون غیره من  ولكنھ استھدف عمقا
الفنون األخرى وھو العمق الوجدانى؛ ھذا العمق الذى نجده فى 

  ألف لیلة ولیلة، حیث نرى مجموعة من القصص كل منھا قصص 
فى داخل األخرى، كما ھو الحال فى الزخارف اإلسالمیة الھندسیة 
كاألطباق النجمیة، حیث تقودنا بعض الزخارف إلى زخارف أخرى 
داخلھا، ثم تقودنا ھذه بدورھا إلى غیرھا من الزخارف وھكذا، بما 

فكرى إلى مستوى فكرى یوحى للرائى أنھ ینتقل من مستوى 
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، فما یكاد شعور المشاھد فیھا لعمل فنى ینتھى إلى إدراك )٤(آخر
  . اكتمالھ حتى یتبین أنھ ینبئ بوالدة عمل آخر منبثق منھ وھكذا

  :الھندسیةالزخارف اإلسالمیة مداخل استلھام  ١/٣

تتعدد مداخل استلھام الزخارف اإلسالمیة الھندسیة فى مجال 
  : واألثاث إلى التصمیم الداخلى

  
   . یة فى التصمیم الداخلى واألثاثیوضح كیفیة استلھام الزخارف اإلسالمیة الھندس) ٣(شكل رقم 

  :المدخل التقلیدى ١/٣/١
وھو یعتمد على استخدام الزخارف اإلسالمیة الھندسیة بشكل مباشر 
دون تغییر فى مالمحھا ونسبھا وخاماتھا وألوانھا إلضفاء الطابع 

اإلسالمى على العمل التصمیمى، أى أنھ عبارة عن نقل واستنساخ 
  .لمفردات التراث بأشكالھا الصریحة المألوفة

   
  یوضح أمثلة الستخدام الزخارف اإلسالمیة الھندسیة بأسلوب تقلیدى) ٤(شكل رقم 

فى التصمیم الداخلى واألثاث
  :المدخل التجدیدى ١/٣/٢

وھو مدخل إبداعى ابتكارى یعتمد على التطویر، وذلك من خالل 
فھم مضمون التراث واستعارة مفرداتھ وزخارفھ ثم إعادة بنائھا 

مألوفة وبخامات وتقنیات حدیثة، مع إمكانیة وتوظیفھا بصورة غیر 
ً فقط ً ولیس شكلیا ویمكن تحقیق ھذا المدخل من . استخدامھا وظیفیا

  :خالل أسلوبین ھما

  :األسلوب التجدیدى الجزئى ١/٣/٢/١
ویتم ذلك عن طریق اقتباس الزخارف اإلسالمیة الھندسیة وتوظیفھا 

رسانة المسلحة كالخ(بشكل معاصر باستخدام خامات غیر تقلیدیة 
... والمعادن والكوریان واألكریلیك "GRC"باأللیاف الزجاجیة 

بتقنیاتھا الحدیثة وألوانھا المعاصرة، ولكن مع االحتفاظ بنفس ) إلخ
  .األشكال والنسب

  
  فى التصمیم یوضح أمثلة الستخدام الزخارف اإلسالمیة الھندسیة بأسلوب تجدیدى جزئى) ٥(شكل رقم  
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  .الداخلى للحیزات المعماریة المختلفة 

  
  .فى تصمیم األثاث یوضح أمثلة الستخدام الزخارف اإلسالمیة الھندسیة بأسلوب تجدیدى جزئى) ٦(شكل رقم 

  
  :  األسلوب التجدیدى الكلى ١/٣/٢/٢

ویتم ذلك عن طریق ابتكار تركیبات شكلیة جدیدة مستنبطة من 
إلسالمیة الھندسیة ولكن مع التحرر من األشكال جوھر الزخارف ا

والنسب القدیمة؛ بمعنى وجود مالمح من ھذه الزخارف ولكن مع 

ویتم تصمیم تلك األشكال الجدیدة عن طریق . عدم التطابق معھا
التحویر فى شكل العنصر الزخرفى وتجریده، أو استقطاع وحذف 

  . أجزاء من تكوینھ البنائى

  

  
  یوضح أمثلة الستخدام الزخارف اإلسالمیة الھندسیة بأسلوب تجدیدى كلى) ٧(شكل رقم 

فى التصمیم الداخلى واألثاث
َد اتجاه األورناماتِ  كس مثال لھذا المدخل واألسلوب فى ویُع

  ...االستلھام، ونستعرضھ فیما یلى
ِكس / ٢   ):مفھومھ ، نشأتھ، وآلیات تحقیقھ(اتجاه األورنامات
ِكس  ٢/١   :"Ornamatics"مفھوم اتجاه األورنامات

ِكس ھو اتجاه تصمیمى مستحدث یعتمد على استخدام  األورنامات
بأسلوب معاصر عن  الزخارف اإلسالمیة الھندسیة فى التصمیم

طریق إخراجھا من القوالب واألشكال الثابتة المجمدة التى تعودنا أن 
ً بذلك من  -نراھا فیھا، وإعادة تصورھا وصیاغتھا مرة أخرى انتقاال
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مرحلة التقلید إلى مرحلة االبتكار، وبالتالى فھو یَُعد اتجاه فنى یستند 
حفیز عین إلى المنطق الریاضى، حیث ینتج الجمال فیھ من ت

المشاھد على التأمل ومحاولة تتبع الترتیب الخفى لألشكال الھندسیة 
وتحلیلھا وكشف العالقات فیما بینھا، واالسم مشتق من لفظ زخارف 

"Ornaments"  وزخرفة"Ornamentation"  وھو المفھوم
القائم علیھ ھذا االتجاه؛ بمعنى أنھ یتعدى الدور التقلیدى للزخارف 

التصمیم وتزیینھ وتجمیلھ إلى دور جدید یعتمد  كأسلوب إلثراء
  .  للتصمیم فى حد ذاتھ "Concept"علیھا كمفھوم 

 Computer Aided"ویعتمد ھذا االتجاه على التصمیم الرقمى 
Design" CADوالتصنیع الرقمى ،CAM "Computer 

Aided Manufacturing" ) أى التصمیم والتصنیع بمساعدة
، )٢٦("Cutting Edge"قائمین على تقنیاتال) الحاســـب اآللى

وذلك من خالل استكشاف أسالیب ونظم تصمیمیة حدیثة باالعتماد 
على البرمجة، والتى من خاللھا یتم عمل تجارب خاصة بوضع 
أنظمة حسابیة تصمیمیة لدراسة تلك الزخارف والتصمیمات وسبل 

ف فى تحدید الزخار "CNC"ماكینات  ، مع استخدام)١١(تطویرھا
 3D"بالحفر والقطع والتفریغ باللیزر، وھى تسمى بتقنیات الطرح 

Milling" حیث تستخدم تلك التقنیات للتشكیل على الخامة أو فى ،
نحت قوالب لصب الخامة بداخلھا، فینتج عنھا طبقات بداخل الخامة 
أو وحدات شكلیة على سطحھا مختلفة عن بعضھا فى الشكل أو 

تخدام وسائل أخرى لتحدید الزخارف مثل ھذا باإلضافة الس. الحجم
وھى تسمى بتقنیات  ،استخدام الطباعة الرقمیة ثالثیة األبعاد باللیزر

وتتنوع الخامات المستخدمة فى ھذا . )١٢("3D Printing"اإلضافة 
االتجاه كاألخشاب والورق المقوى والمعادن والزجاج واألكریلیك 

فى روح العصر على العمل والنسیج، والتى تتمیز بألوانھا التى تض
     . التصمیمى

ِكس  ٢/٢   :"Ornamatics"نشأة اتجاه األورنامات
 "ENCODE"ظھر ھذا االتجاه ألول مرة من خالل مكتب إنكود 

وھو اختصار السم المجموعة المصریة للتصمیم التعاونى 
"Egyptian Node For Collaborative Design" وھو ،

ِبَل مجموعة  )٢٦(٢٠١١استودیو تصمیمى تأسس فى عام  من ق
صغیرة من المھندسین المعماریین معظمھم من خریجى جامعة 

 أحمد حسین، أحمد زغلول، محمد فرید، ابتسام: اإلسكندریة وھم
حسن  حجازى، الرحمن عبد خالد العشرى، البنا، إیمان حسن،
 داود، محمد مجدى، سارة عبد المنعم، سارة المحالوى، رنا رجب،
وقد قدموا أعمالھم للمرة . حسین مى برج، یمنى خالق،ال عبد محمد

فى إطار  "Ornamatics"األولى من خالل مشروع سمى باسم 
الذى أقیم  "Design is a Verb"الدورة األولى للمعرض السنوى

م تحت ٢٠١٢فى مركز الفنون بمكتبة اإلسكندریة فى أغسطس 
 . )٢٥("الحفاظ على التراث الثقافى المصرى"عنوان 

ً للتغیرات االجتماعیة العدیدة التى و قد نشأ ھذا االتجاه استجابة
ینایر، حیث أثرت فیھم بقوة  ٢٥تحدث فى مصر منذ اندالع ثورة 

ودفعتھم إلى تقدیم إبداعات مبتكرة راعوا فیھا أن تكون منغمسة فى 
الثقافة المصریة وھادفة إلى الحفاظ على التراث الحضارى 

، وإحیاء ھذا )ث القاھرة اإلسالمیةالمستوحى من ترا(المصرى 
اإلرث العظیم عن طریق تطویر الزخارف اإلسالمیة الھندسیة 
باستخدام أحدث أنظمة التصمیم الریاضیة وتقنیات التصنیع الرقمیة 

  . )٢٥(بھدف التواجد المصرى على الساحة العالمیة

  
ِكس فى التصمیم الداخلى واألثاث) ٨(شكل رقم    .یوضح استخدام اتجاه األورنامات
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ِكس فى مجاالت التصمیم األخرى كتصمیم الحلى) ٩(شكل رقم     .یوضح استخدام اتجاه األورنامات
ِكس  ٢/٣   :"Ornamatics"آلیات تحقیق اتجاه األورنامات

ِكس فى التصمیم من خالل إیجاد مسطحات  یتحقق اتجاه األورنامات
ات زخرفیة تنتج من التداخل بین العناصر ذات تشكیالت وتكوین

الزخرفیة، وقد قامت الباحثة بتحلیل األسالیب المستخدمة فى 
من وجھة نظرھا، وھى تنحصر  - األعمال التصمیمیة لھذا االتجاه
  : فى استخدام أحد األسالیب اآلتیة

  :التنامى والتالشى فى شكل العنصر الزخرفى ٢/٣/١
میمات زخرفیة تنتج من التكبیر ویتم ذلك عن طریق ابتكار تص

والتصغیر التدریجى ألشكال العناصر الزخرفیة؛ سواء بالتدرج فى 
 - أحجامھا وصوال للنقط، أو بالتدرج فى خطوطھا مع ثبات أحجامھا

  .  مع إمكانیة التأكید على بعضھا سواء بالخامة أو باللون

  
  .یوضح كیفیة التنامى والتالشى فى أحجام العناصر الزخرفیة) ١٠(شكل رقم 
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  .یوضح كیفیة التنامى والتالشى فى خطوط العناصر الزخرفیة مع ثبات أحجامھا) ١١(شكل رقم 

  
.بعضھا سواء بالخامة أو باللون یوضح كیفیة التنامى والتالشى فى أحجام أو خطوط العناصر الزخرفیة مع التأكید على) ١٢(شكل رقم 

  :  التحویر فى شكل العنصر الزخرفى ٢/٣/٢
ویتم ذلك عن طریق ابتكار تصمیمات زخرفیة تنتج من التبسیط فى 

ً لألشكال الھندسیة زخرفیة مع أشكال العناصر ال تحویلھا تدریجیا

على سبیل  -األساسیة المشتقة منھا، كتحویل النجمة السداسیة
إلى شكل المسدس، ثم تحویل المسدس إلى شكل الدائرة  -المثال

  . وھى األصل فى رسمھ

 
  .  یوضح كیفیة التحویر فى أشكال العناصر الزخرفیة) ١٣(شكل رقم 

تجمیع شكل العنصر الزخرفى من وحدات زخرفیة  ٢/٣/٣
  :منفصلة

ویتم ذلك عن طریق ابتكار تصمیمات زخرفیة تنتج من تجمیع 
سواء البسیطة  –یة من الوحدات الزخرفیةمكونات العناصر الزخرف

على شبكة تصمیمیة مستوحاة من أشكالھا؛ بمعنى  - أو المركبة
ً على شبكة مائلة، وتجمیع  تجمیع المثلثات أو المعینات مثال
المربعات على شبكة متعامدة، وتجمیع األشكال النجمیة على ھیئة 

العنصر  شكل سداسى وھكذا، مع إمكانیة التنوع فى ألوان وحدات
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  .الزخرفى الواحد
  

  .یوضح كیفیة تجمیع أشكال العناصر الزخرفیة من وحدات زخرفیة منفصلة) ١٤(شكل رقم 
  :  یك شكل العنصر إلى وحدات زخرفیة منفصلةتفك ٢/٣/٤

ویتم ذلك عن طریق ابتكار تصمیمات زخرفیة تنتج من تفكیك 
مكونات العناصر الزخرفیة وتحلیلھا إلى وحدات زخرفیة منفصلة 

ومتناثرة، مع تصغیرھا واختزال بعضھا أو تحویره، ثم توزیعھا 
اة من بعشوائیة وعدم انتظام ولكن على شبكة تصمیمیة مستوح

   .أشكالھا

  
.یوضح كیفیة تفكیك أشكال العناصر الزخرفیة إلى وحدات زخرفیة منفصلة) ١٥(شكل رقم 

  :ر بین العناصر الزخرفیة المتماثلةكسر التناظ ٢/٣/٥
ویتم ذلك عن طریق ابتكار تصمیمات زخرفیة تنتج من التالعب 

بالتضاد بین المساحات الموجبة والسالبة؛ سواء عن طریق الحفر 
وتعدد المستویات إلیجاد وحدات مصمتة وأخرى مفرغة، أو عن 
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  . ثلةطریق التشكیل باللون، مع التوزیع العشوائى للوحدات المتما
  

  .یوضح كیفیة كسر التناظر بین العناصر الزخرفیة المتماثلة) ١٦(شكل رقم 
ِكس رؤیة مقترحة لتطبیق اتجاه األورنا ٢/٤ مات

"Ornamatics":  
قامت الباحثة بوضع رؤیة مقترحة الستخدام اتجاه األورناماتِكس 

لغرفة المعیشة بإحدى الوحدات عناصر الفراغ الداخلى فى تصمیم 
من خالل السكنیة إلعطائھ سمة مصریة معاصرة، حیث حققتھ 
باستخدام  إیجاد مسطحات ذات تشكیالت وتكوینات زخرفیة

   :األسالیب اآلتیة

التحویر فى أشكال العناصر الزخرفیة، وذلك فى تصمیم  -
 .القاطوع

تجمیع أشكال العناصر الزخرفیة من وحدات زخرفیة منفصلة،  -
  .وذلك فى تصمیم وسائد المقاعد

كسر التناظر بین العناصر الزخرفیة المتماثلة، وذلك فى  -
  .تصمیم منضدة الوسط

  
ِكس فى تصمیم عناصر الفراغ الداخلىلتطبیق اتجرؤیة مقترحة  یوضح) ١٧(شكل رقم    اه األورنامات

  .لغرفة المعیشة بإحدى الوحدات السكنیة
  :نتائج البحث والتوصیات

من خالل البحث تم التوصل لبعض النتائج والتوصیات نوجزھا فى 
  :اآلتى
أھمیة إحیاء التراث الحضارى من خالل استحداث اتجاھات  -

ثاث مستقاة من المالمح حدیثة فى مجال التصمیم الداخلى واأل
الشكلیة لتراثنا الحضارى المصرى، وقائمة على االستفادة من 
جمالیات التراث وإعادة صیاغة مفرداتھ من منظور تشكیلى 
ً للتفرد والتمیز  معاصر، بھدف الحفاظ على الھویة، ووصوال

  . على الساحة العالمیة
العصر  العمل على االستفادة من التقدم العلمى والتقنى لھذا -

  .إلثراء الحیز المعمارى الداخلى باألفكار التصمیمیة المتنوعة
  :مراجع البحث

  .اللغة العربیة المعاصر، المعجم الوسیط  معجم .١
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ 

ربیة للتربیة والثقافة المعجم العربى األساسى، المنظمة الع .٢
  .٣٥١م، ص١٩٩١والعلوم، بیروت، 
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، معارف، مجلة "فلسفة الفن اإلسالمى"، ذھبیة، محمودى .٣
علمیة محكمة، كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، السنة 

  .١٨٢م، ص٢٠١٣، الجزائر، أكتوبر)١٤(العدد -الثامنة
، الطبعة "الموجز فى تاریخ الفن العام"أبو صالح، األلفى،  .٤

م، ٢٠١٢الثانیة، دار نھضة مصر للنشر، الجیزة، یولیو 
  . ١٦٥، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠ص

، الطبعة األولى، "فى الفنون اإلسالمیة"حسن، زكى محمد،  .٥
  . ٣٥، ٣٢م، ص٢٠٠٨دار نوابغ الفكر، القاھرة، 

الفنون العربیة اإلسالمیة فى "رزق، عاصم محمد، ) ٦( .٦
- ٢٠٠٦ة مدبولى، القاھرة، ، الطبعة األولى، مكتب"مصر

  .٣٩٤، ٣٧م، ص٢٠٠٧
، "موسوعة عناصر العمارة اإلسالمیة"وزیرى، یحیى،  .٧

الكتاب الرابع، الطبعة األولى، مكتبة مدبولى، القاھرة، 
  .٧٨، ٣٥، ص٢٠٠٠

المفھوم القیمى فى العمارة ریحان، محمود محمد زكى،  .٨
منشور،  ، بحث"مدخل لعمارة داخلیة متفردة" -اإلسالمیة

دراسات وبحوث، جامعة حلوان، المجلد  -مجلة علوم وفنون
  .   ٣٥٥م، ص٢٠٠٨أبریل  -العدد الثانى -العشرون

رؤیة فكریة لتصمیم حلى عربیة "الریفى، عایدة إسماعیل،  .٩
 - ، بحث منشور، مجلة علوم وفنون"إسالمیة معاصرة
 العدد -، المجلد الخامس عشرجامعة حلواندراسات وبحوث، 

  .١٢٠م، ص٢٠٠٣أكتوبر  -الرابع
المنمنمات اإلسالمیة فى مشغولة " عشعش، محمود حسانین، .١٠

أكتوبر، اإلدارة العامة ٧، منشورات جامعة "فنیة معاصرة
للمكتبات، إدارة المطبوعات والنشر، دار الكتب الوطنیة، 

  . ٢٧، ٢٣م، ص٢٠٠٨بنغازى، لیبیا، 
الزخارف التراثیة إلى  أورناماتیكس من"فرید، ابتسام،  .١١

 - عمران(، مقال، مجلة ع العمارة "التصمیم المعاصر
  .    ٥٤م، ص٢٠١٢أغسطس  -یولیو 020، )فنون -تصمیم

12. Jack Breen, Martijn Stellingwerff, "Towards 
Ornamatics", Form & Media Studies, Faculty 
of Architecture, Delft University of 
Technology, the Netherlands, p.257. 
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=
&esrc=s&source=web&cd=2&ved 

13. Badesco, Paolo, "The world's leading homes 
magazine", Elle Decoration, Magazine, 
HEARST magazines, UK, March 2015, p.177. 
http://www.eklegodesign.com/images/press/p
df/images%20(1).pdf    

14. Sehnaz Cenani, Gulen Cagdas, "Shape 
Grammar of Geometric Islamic Ornaments", 

eCAADe24-session7:shape grammars, p.293.  
http://cumincad.scix.net/data/works/att/2006_
290.content.pdf 

15. Abas, S. J., "Islamic geometrical patterns for 
the teaching of mathematics of symmetry", 
Special issue of Symmetry: Culture and 
Science, Vol. 12, Nos. 1-2, Budapest, 
Hungary, 2001, p.58, 59. 
http://cmcuworkshops.net/wordpress/wp-
content/uploads/isl-geo-patterns-for-teaching-
symmetry.pdf 

16. Mohamed Rashid Embi, Yahya Abdullahi, 
"Evolution of Islamic Geometrical Patterns", 
This journal is a member of and subscribes to 
the principles of the Committee on Publication 
Ethics (COPE), GJAT, VOL 2, ISSUE 2, 
DECEMBER 2012, p.29. 
http://www.gjat.my/gjat122012/2020120202.p
df 

17. "Islamic Mathematics", The Center for South 
Asian and Middle Eastern Studies, University 
of Illinois at Urbana-Champaign, p.9, 16:20. 
http://www.csames.illinois.edu/documents/out
reach/Islamic_Mathematics.pdf 

18. Mostafa W.Alani, Carlos R.Barrios,"A 
parametric description for metamorphosis of 
islamic geometric patterns", proceedings of 
the 20th international conference of the 
association for computer-aided architectural 
design research in asia caadria, hong kong, 
2015, p.600. 
http://papers.cumincad.org/data/works/att/caa
dria2015_111.content.pdf 

19. http://patterninislamicart.com /  
20. http://www.coriandesigninspiration.com/da

mascene-dreamfountain-in-duponte 
21. https://www.bibalex.org/Attachments/Publicat

ions/Files/201207181659564585_designisaver
bcatalogue.pdf 

22. http://www.ask-mag.com/2013/4/encode-
studio 

  


