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ة النظام المورفولوجي في الطبيعة كمدخل الستحداث تصميمات معاصرة قائم

 على الهندسة الورقية

 سلمى محمد عبد المنعم عبد المطلب /الباحثة

 رية  جامعة االسكند –قسم الفنون كلية التربية النوعية –لدرجة الدكتوراة 
 ملخص البحث

 -أهداف البحث :

 جي في الطبيعة.الكشف عن جماليات النظام المورفولو 

 . إثراء مجال التصميمات باإلستفادة من النظام المورفولوجي كإتجاه بنائي 

 م التأكيد على عالقة الشكل بالمضمون فى التصميم المعاصر المستخلص من النظا

 المورفولوجي .

 .توفير الوقت والجهد المبذول في إيجاد البدائل المختلفة للتصميم الواحد 

 ولوجيين بتوظيف فن الهندسة الورقية بإستخدام النظام المورفتنمية ثقافة الدارس. 

 ي ابي فتفعيل دور فن هندسة الورق بالعناصر الفنية للنظام المورفولوجي تفعيل إيج

 إستحداث تصميمات معاصرة.

ية في فتراضتتناول هذة الدراسة بالبحث والتحليل والتجريب البنية التصميمية اال       

ي ركة فجي كمصدر للتصميمات الزخرفية إليجاد بنى شبكية هندسية متحالنظام المورفولو

رة مبتك الفراغ تنتقل من عنصر التسطيح إلى التجسيم تفيد في استحداث بنايات تصميمية

ي فحركة تعتمد على أسس رياضية وهندسية خاصة بالتصميمات الزخرفية ثالثية األبعاد مت

 .الفراغ 

 ولوجي في الطبيعةالمحور األول :النظام المورف

ته قد ساعدفة , إن الطبيعة هي العنصر البنائى للفنون والتى يستلهم منها المصمم النظم الفني

 على تحليل العالقات البنائية, وإعادة صياغتها فى نظم وصيغ تصميمية.

 

 

 المحور الثاني: العملية التصميمية والنظام المورفولوجي 

عة ةخاضير عن الخبرات والتجارب االنسانية فهو ظاهرالتصميم هو وسيلة من وسائل التعب

لي ا الجماوعينبلقوانين التطور والجدل واالرتقاء ونابعة من ارادة االنسان في التغيروالسمو 

 واحاسيسنا ,التي ترتقي في اشكال مختلفة من التصاميم .

   مقدمةIntroduction. 

القمات الرياضمية والهندسمية النظام خاصية من خواص الكون، ويتضممن العديمد ممن الع

والتراكيب المتنوعة ولقد تناولت العديد من بحوث علم الجمال عالقة الفن بالطبيعمة ،وتطرقمت 

إلى الكشف عمن قموانين الطبيعمة ومما تنتجمه ممن عالقمات وتراكيمب ونظمم األشمكال التمي تكفمل 

ة أو غيممر للحموا  المتعممة الجماليمة ، وأث بحممث علمممى حمول تطممور تركيممب األجسمام العضمموي

العضمموية يممإدث إلممى ظهممور كأليممر مممن األشممكال والتراكيممب مات النسممه المتكامممل مممن الوجهممة 



 سلمى محمد عبد المنعم عبد المطلبالباحثة /  

 

 2758 مجلة بحوث كلية اآلداب  

الجمالية وهمذا ينطبمه لميس فقمى علمى األشمكال المرئيمة ممن الطبيعمة ولكنمه ينطبمه أيضما  علمى 

الجزئيات المكونة للمادة كما يحدث في جميع مكونات الخاليا الحية ، وتزخمر الطبيعمة بالعديمد 

النظم البنائية والتراكيب الهندسية التي من المإكمد أن لهما قموانين عاممة تمتحكم فمي بنيتهما ، من 

وبالوصول إلى معرفمة تلما القموانين تمدرا مفماتيح بنماء الشمكل فمي الطبيعمة التمى بتتبمع بعم  

األشكال سواء كانت عضوية أو غير عضوية تُظهمر نسمه االنتظمام ومنطمه التركيمب المطمرد 

مممن األسممس الجماليممة مألممل اإليقمماو واالتممزان والتنمموو والتناسممب ،إال أن سمممة  وتظهممر العديممد

النظام عامة في مسار نمو أشكال الطبيعة ،وخاصة  بالنسبة للخاليا الحية فمي الحيموان والنبمات 

وتكاثرهمما وجزئيممات المممادة وتركيبهمما . ومممن أشممكال الطبيعممة مات النظممام الرياضممي الهندسممي 

 لمرجانية واألصداف والقواقع المتنوعة.خاليا النحل والشعب ا

يم حيمث والنظام المورفولوجيني هو الدراسة التحليلية لألشكال من الطبيعمة إلمى التصمم

لموجي تنمو األسس العضوية الناشئة عن نشاط كل كائن حى ،ويتناول مجال التصمميم المورفو

 ة علممى العمليمماتمصممادر جوهريممة فممي الطبيعممة ناتجممة عممن دراسممة النظريممة العضمموية القائممم

 بنمائي فميالحيوية وهي تساعد على ترتيب المفردات والعناصمر والمنظم البنائيمة ، والتصمميم ال

م ا  النظماالطبيعة يتضمن الكألير ممن المنظم الرياضمية والهندسمية ، لكمن قمد يكمون أكألرهما تحديمد

وجمد تحيمث الحلزونى والحلزون ليس قاصرا  على األحياء البحرية فقى بل يتضح في النبمات ،

ة ع متواليمالنسبة الذهبية وهذا ما يتحقمه فمي أعمداد بفيبوناتشمىب أث أن نممو النبمات متطمابه مم

او الممذهبي وتممرتبى هممذه المتواليممة ارتباطمما  مباشممرا  بالقطمم ،......وهكممذا   8،5،3،2،1عدديممة  

ة وهمي النسممبة المألاليممة التممى نحصممل عليهمما بتقسمميم خممى ممما علممى نحممو معممين بحيممث تكممون نسممب

راق حيمث نجمد فمى أو الجزء األقصر إلى الجزء األطول كنسبة الجزء األطول إلمى الخمى كلمه

قياسمات النبات وخاصة مات األوراق اإلبرية،ب فإما أخذنا ورقة نبات وأجريمت عليهما بعم  ال

 لذهبيمة ،الهندسية البسيطة ،فإنها تكشف عن النسبة الجماليمة وممدخ خضموعها لقمانون النسمبة ا

نصمل أجمزاء  أث نسمبة العنمه إلمى ال 5أجزاء  إلى طمول نصمل الورقمة  3يمألل   فعنه الورقة

  8:5:3  فتكممون النسممبة  8  وبالنسممبة إلممى الطممول الكلممى  مجممموو األجممزاء   يسمماوخ  5:3 

تهما حظكمن مالوعالقة هذه األرقام كل منهم باآلخر غالبا  ما تكون مطابقة لنفس النسمبة التمى يم

 . 11.68:في القطاو الذهبي  

إن عالقة النظم الرياضية والهندسمية بالعممل الفنمي تمدخل فمي األحاسميس البديهيمة فهمي 

أسس وجدت فمي الطبيعمة واسمتطاو اإلنسمان إسمتظهارها ،وأن يجعمل منهما لغمة يعبمر بهما عمن 

العالقممات المختلفممة التممي يمكممن إدراكهمما فممي األشممياء، ويمكممن اسممتخدام هممذه اللغممة فممي تصمموير 

س قبل إدراكها وهذا مما تألبتمه االكتشمافات العلميمة، وبمذلا يكمون ممن الممكمن العالقات التي تح

تطبيقها في األعمال الفنية سواء في مجال اإلبداو واالهتداء بتلا القموانين كمعمايير قياسمية فمي 

التقدير الفني، وأصبح العنصر الجديد الذخ بات واضحا  في الفمن همو الطمابع العلممى المنهجمي 

، فقد أمكن للفنمانين المتصملين بعلموم الرياضميات وكمذلا فالسمفة علمم الجممال  الشمولي النزعة

ونقاد الفن أن يألبتوا عالقة النظم الرياضمية باألعممال الفنيمة علمى إطالقهما فشمملت تلما العالقمة 

مجاالت الموسيقى والشعر واألدب والعمارة والفن التشكيلي وفمروو الفمن األخمرث ، ولمم ينتمه 

د حمد المعرفمة بمالوجود واألشمياء كمماهي ، بمل حماول أن يتغلغمل فيهما لكمي طموح اإلنسمان عنم
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يستكشممف ممما يحركهمما مممن قمموانين وممماتقوم عليممه مممن مبممادد عامممة ،وأنممه ال يريممد أن يعممرف 

الطبيعة معرفة وجدانية ويتأثر بها بل ما يهمه في المقام األول أن يدرا قوانينها الألابتمة فكانمت 

ومن ثم استكشف النسمبة الذهبيمة وهمي معادلمة رياضمية اسمتخدمت علمى الفيزيقا والميتافيزيقا ،

نطاق واسمع فمي التصموير والعمماره علمى السمواء وهمي تمألمل قمانون الجممال ومبمدأه المألمالي ، 

ومن خالل عمليات اإلدراا البصرث يتضح أن القوانين المتحكمة في عمليات النمو والتكموين 

ممات األساسمية والوظمائف واالسمتعماالت ،وأن همذه ال تختلف مهما تنوعمت نسمب النممو والخا

القوخ ثابتة ال تتغير بتغير الزمن ،فشكل بلورة الجليد التمي تسمقى اليموم همي نفمس شمكل بلمورة 

 الجليد التي سقطت ألول مرة.

ة ة القديمموقد وجدت النظم الرياضية والهندسية بشكلها البسيى في أعمال الفنمون البدائيم

ارات التممي حفممرت علممى مختلممف أسممطح األسمملحة واألوانممي الفخاريممة ،وفممي أشممكال مممن التكممر

 البمدائي وأضيفت على المنسوجات البدائية أو رسمت على األقنعة المختلفة ، حيمث لجمأ الفنمان

ممدخ  إلى نوو من التكمرار أو بماألحرخ نموو ممن الوحمدات التمى تتكمرر مسمجال  ومترجمما  بهما

لمى لبمدائي إا يشمعر بوجودهما فمي الطبيعمة،ولجأ الفنمان اإدراكه لتلا القموخ التمى ال يراهما وإنمم

ية و الهندسمنوو من القيا  البعدخ أو المسافي الذث يكرر على أساسه تلا الوحمدات التمأليليمة أ

فممي صمموره التممي يرسمممها ، كممذلا مممار  هممذا القيمما  عنممد توجيممع هممذه الصممور علممى جممدران 

 كهوفه التي يقطنها.

ان د أقمام فنمفن نشأ في إطار العقيدة المصرية القديمة ،فق وإما كان الفن المصرخ القديم 

عابمد ملا العصر نوعيات فنونه المختلفة على أسا  رياضمي هندسمي ظهمر جليما  فمي إقاممة الم

حتموخ توالمقابر ، وكذلا يتضح هذا الفكر التشكيلي الرياضي فمي التشمكيالت المسمطحة التمى 

ة ات جماليمو الوحدات الهندسية المجردة في تنظيممعلى نوعيات مختلفة من األشكال التمأليلية أ

ات والمربعمم كاسممتخدام الزوايمما القائمممة أو غيممر القائمممة واسممتخدام األشممكال الهندسممية  كالممدوائر

بكمما والمستطيالت والخطوط المسمتقيمة والمنكسمرة وملما فمى كتاباتمه وتشمكيالته المصمورة ،

الطمون شبه الخمداو البصمرث ، فقمد مكمر أفيوجد في التشكيالت المصرية القديمة استخدامات ت

ب أنممه أعجممب بالتصمموير الممذخ وجممده فممي لثممار قممدماء المصممريين  ألنممه كممان يعتمممد علممى النسمم

 الرياضية والهندسية المعبرة عن حقيقة األشياءب.

 قديممة ممنويمكن مالحظة النظم الرياضية فمي الفنمون الكالسميكية أو الفنمون اليونانيمة ال

ل تلما ا العصرالذث إستطاو الوقوف على قوانين العالم المرئي ،ممن خمالخالل منطه فنان مل

جاهاتهما النظم التى ظهرت في شكل من الوحدات المكررة ،كما إستطاو الفنان أن يشعر بأن ات

 دائما تتعدل لتعطى في النهاية الشعور باالتزان .

الوحممدات  ويمكممن اسممتعراق القمموانين التممى تسممنى للفنممان اإلغريقممي معرفتهمما بر يممة

المكررة التى وصل فيها نوو من التجريد ، وابتعد فيه عن مجرد األحاسميس بمظماهر الطبيعمة 

إلممى التوصممل إلممى قوانينهمما الرياضممية الكامنممه فيها،ولقممد بممذلت محمماوالت منممذ أيممام الفلسمممفة 

األغريقيممة القديمممة للعألممور فممى الفممن علممى عالقممة هندسممية تجمممع بممين الجمممال والتنمماغم إلممى أن 

رت نظرية  فيألماغورث وبوليكليتمو   الرياضمية وتمأمالت أفالطمون الفلسمفية التمى شمكلت ظه
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جوهر الفكر الرياضي في التشكيالت والتصميمات اليونانية القديمة وفى الفمن اإلغريقمي علمى 

اإلطالق ،بفمن خالل تأمالت أفالطون أمكنه إيجاد تناسب الشمكل الهرممى والممألمن والمكعمب 

وفيألاغورث مواطن الجمال في الطبيعة ، حيث إن هذا الجممال يقموم علمى  ، واكتشف أفالطون

أسس تجريدية رياضية ،فأوضح فيألاغورث ملا ، بأن األعداد دائما  هى جموهر األشمياء وهمى 

نسيج الحقيقة ومنبمع الطبيعمة األبديمة ،وتناسمه الظمواهر وانسمجام سمياقها إنمما ينمتج أساسما  ممن 

ذا فالجمال إنما ينبعث فى ضوء نسبة عددية بسميطة أو عالقمة عالقات عددية بسيطةب،وعلى ه

حسابية قد تكون معروفة أو غير معروفة ،وأن هناا توافمه وانسمجام فمي الطبيعمة ووحمدة فمى 

تنوعها واألعداد هى لغتها ،أخ أن صفات األشمياء جميعما  سمواء كانمت ماديمة أو مجمردة يمكمن 

 بحيث يشبه األمر تآلف الكون .تفسيرها بالعدد وإن لكل عدد جوهره الخاص 

وتظهممر الممنظم فممي الفنممون القوطيممة فممي العصممور الوسممطى فممي تشممكيل الفنممان القمموطي 

ئر لوحداتممه وأقسممام تكويناتممه علممى وجهممات الكنممائس وجممدرانها فممي شممرائى تتخممذ هيئممة الممدوا

و رة أواألشمكال الحلزونيممة أو تتخمذ مظهممرا  منكسمرا  ، هممذه الشمرائى تتكممون ممن وحممدات منتشمم

سمه نمتداخلة في تشابا أو تجمادل ،فحينمما تظهمر تلما الوحمدات المنتشمرة فمى تموال تمرخ فمى 

 خاص وكأنها متوالية رياضية  أو عددية أو هندسية .

 والمفهموم العميمه للفممن اإلسمالمى يكممن فممي كمون هممذا الفمن لخمص إلممى الشمكل المجممرد

ى ،فجمماءت التشمكيالت التممليرسمم صمورة للوجممود ممن جاويممة التصمور اإلسمالمى لهممذا الوجمود 

دة تقممموم علمممى منطمممه رياضمممي محملمممة بالمعمممانى التعبيريمممة المرتبطمممة بالكيمممان الفلسمممفى للعقيممم

اإلسمممالمية ،وبصمممرف النظمممر عمممن شممممول الفمممن اإلسمممالمى لمممبع  الجوانمممب التمأليليمممة أو 

مات التشخيصية التى تمأللت فمي تصموير المخطوطمات أو المنمنممات اإلسمالمية ،فمإن أهمم السم

شمر جو وتتنتتميز بها الجانب األكبر من هذا الفن هو التجريد الهندسي لوحمدة شمكلية تتموالتى ي

 خممالل التكمموين الفنممى علممى منطممه رياضممي اتخممذ صممور التنمماغم العممددث أو الحسممابي الممدقيه

ليب ئمات وأسماوحققت به الوحدة الشكليية المفردة القدرة على النمو واالنتشار الالمحدود في هي

حقمه فمى تباط الشكل الهندسمي واألعمداد عنمد الفنمان فمى الحضمارة اإلسمالمية يتمتنوعة ، بوار

ساسمى مستويات متعددة ،كما أن األشكال في الفكر اإلسالمى تتحقمه ممن توالمد شمكل هندسمي أ

ة عممد الفتممرتماممما  كممما يبممدأ علممم األعممداد بالواحممد ،وأن اسممتمرارية الفممن اإلسممالمى حتممى اآلن ب

ينمما اضمية ، بلى التجريد والرمز ،والتجريمد تحكممه قموانين اإليقماو الريالزمنية الطويلة يعود إ

 .الرمز يترجم كل شئ هندسي إلى معنى ديني مطلهب

أما في عصمر النهضمة فقمد حماول الفنمان اسمتخالص النظمام التركيبمي الهندسمي للوحمدة 

تشمعروا جممال المفردة خالل نسب رياضية ثابتة ،كذلا كان هناا الكألير من الفنمانين المذين اس

وبسماطة الوحمدات الهندسمية التمى تحققهما نظممم رياضمية دقيقمة حفمزتهم إلمى اسمتخدامها ،ليسممت 

كأشكال ألعمالهم الفنية المصورة ،ولكن في تحديد مسمطحات همذه األعممال التمى جماءت علمى 

هيئمة دوائمر أو سداسمميات باإلضمافة إلممى شمكل المسممتطيل المذهبي ،ب ويتضممح النظمام التركيبممي 

....إلمم   ، فأعمممالهم رغممم ممما -رافائيممل  –سممي للوحممدة المفممردة فممي أعمممال  مايكممل أنجلممو الهند
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تحتويه ممن مفمردات تمأليليمة ومما تصموره ممن عناصمر طبيعيمة فإنهما تقموم علمى نظمم رياضمية 

 تحفظ على التكوين إتزانهب.

لفمن إن الفكر التصميمي القائم على النظم الهندسية  أدخ إلمى تحمول فمي العممل الفنمي وا

الحمديث عمومما  ،فحمدث إسمتبدال لكأليمرمن المعطيمات التمي ظلمت مسمتقرة منمذ عصمر النهضممة 

األوربية ، ومع ظهور اإلنطباعية في النصف الألاني من القرن التاسع عشر حمل العممل الفنمي 

الجديد مواصفات مغايرة تماما  بداية من لليات التنفيذ وحتي المضمون والبعد الفلسفي وصموال  

، ومنذ بداية القرن العشرين بدأت األبحاث العلمية الحديألمة تكشمف عمن  شكال واألهدافإلى األ

جوانب متعمددة لمفماهيم الطبيعمة ،ممما أدخ إلمى فمتح أفماق جديمدة للمعرفمة التمى مكنمت اإلنسمان 

المعاصر من التعرف على جوانب من الطبيعة كانت غير واضمحة لديمه فمي الماضمى ، وكمان 

لهمما ، فمفهمموم الطبيعممة فممي العصممر الحممديث ال يعنممي تلمما المظمماهر يصممعب علممى العقممل تخي

والعالقمات الخارجيمة لألشممكال وإنمما يعنمي أنظمممة محمددة توجمد داخممل األشمكال وقموانين تنمممو 

الطبيعة من خاللها ونرث أثر الفكر التصمميمي القمائم علمى المنظم الهندسمية علمى ممدار  الفمن 

على المفاهيم واالتجاهات الفنيمة فمي مجمال التصمميم  حيث أكدت بع  المدار  الفنية الحديألة

والتممي تقمموم علممى المهممارات والمعرفممة والتقنيممة العملية،وتتعممدد نظريممات السمملوا الفنممي التممي 

ترتبى بالفن بشكل عام ومجال التصميم بوجه خاص .وممن أهمم همذه الممدار  الفنيمة المدرسمة 

التشمكيلي، ظهمرت فمي روسميا فمي بدايمة القمرن العشمرين  الفن البنائية هى نزعة فيوالبنائية ، 

التي كان روادها قد وضعوا تصورا  لمجتممع جديمد، يسموده مفهموم جديمد للعدالمة االجتماعيمة ، 

تعمود البنائيمة فمي أصمولها و لفن يسهم في تكوين همذا المجتممع فبدأوا بالبحث عن أشكال جديدة

 ،إلى النمزعتين التكعيبيمة والمسمتقبلية وتبنمت جماعمة ممن الفنمانين الطليعيمين لنمذاا همذه الر يمة

حاولوا أن تطبه التقانات والمفاهيم الهندسمية علمى البنماء التشمكيلي، وبمذالا أُطلمه علمى   حيث

 نائيات.أعمالهم في هذا المجال إسم ب

ومما سمبه نجمد أنمه علمى ممر العصمور نجمد أن لكمل عصمر قميم ور خ جماليمة مختلفمة 

حيث أن اإلبداو في الفن ينتج عنه صور تتصف بالجمالية ،هذه الجماليمة تتأسمس ممن عمليمات 

عقليممة إدراكيممة تحليليممة ،تفسممر النظممام العممام الممذث أسممبغ علممى الصممورة شممكال لمحتواهمما معنممى 

ألعممممال مات المعمممانى الرمزيمممة أو فمممي صمممور الطبيعمممة مات الحقيقمممة يتصمممف بالجممممال فمممى ا

الموضوعية القابلة للنقل والتى تتصف في طبيعتها بالنظام الجمالى الذث يحقمه المتعمه ، حيمث 

أن القمميم الجماليممة هممي األسمماليب و القواعممد التممى تحممدد الغايممات وتلممزم الفنممان باتباعهمما , وهممى 

, وتمممربى العالقممة بمممين التمممأثير و التممأثر فمممى إطمممار البنممماء  تلقائيممة ولهممما صمممدخ عنممد المجتممممع

اإلجتماعى, فهى مات بعد تاريخى واجتماعى و ثقافى وفلسفى, وال تخلو أخ حضارة من القميم 

الجمالية وليس الشىء فى ماته هو مصدرالقيمة وإنما قيمة الشىء ترجع إلى عالقته بغيمر ماتمه 

ن وتممدرا مممن خممالل األشممكال فممي الفممن وملمما  ،ب كممما أنهمما تتصممف بممالقيم التممى تخممص الفمم

باإلسممتمتاو بالعناصرالبصممرية وجممدانيا  ومعرفيمما  مممن خممالل السمممات الجماليممة والغيممر جماليممة 

وهمي تلمما القميم التممي تتمموفر فيهما بعمم  العناصمر التممي تممإدث إلمى التعبيممر الفنمى المبتكممر مألممل 

ا القيمممة التممي تكمممن فممي العمممل الفنممي :االتممزان ،واإليقمماو ،والوحممدة ،.....ب، باإلضممافة إلممى إنهمم

سواء فمي مضممونه أم فمي شمكله فهمى التمى تتوقمف عليهما قيممة ومسمتوخ العممل الفنمى ،أث أن 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12560&vid=31
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12560&vid=31
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القيم الجمالية ثالثة أنمواو وهمي قيممة الشمكل وقميم التعبيمر ثمم قميم وحمدة العممل الفنمى كلمه التمى 

 تتواجد نتيجة تفاعل هذه القيم الجمالية الألالثة .

و أمجاالته المختلفة يتكون من وحمدات وعناصمرمرئية يمكمن أن تكمون نقطمة  والفن في

شممكل بخطمما  أو مسمماحة أو ملمسمما  أو أكألممر ،فتختلممف أنواعهمما وتتفممه فممي ترتيممب هممذه الوحممدات 

نطبمه فمى معين مما يألير في النفس أحاسيس بمعاني مختلفة ،ولما كانت هذه العناصمرالمرئية ت

 بالتالي ال يخلو أث عمل فنى منها.مجملها على عناصر التصميم ،و

ن أبواتفقت الدراسات األكاديميمة والبحموث المنهجيمة فمي مجمال دراسمة التصمميم علمى 

لتمى أسسه هي اإليقاو والتواجن والتناسب والوحدة وتلا المصطلحات تشمير إلمى الخصمائص ا

ة المحيطم متنوعةأدركها اإلنسان منذ بداية وجوده على األرق فى ماته وفي طبائع الكيانات ال

ي فمحيطة بمه به في الطبيعة ،فأدرا اإلنسان أن الوحدة العضوية في تلا الكيانات المتنوعة الم

س ،وفمي نفم الطبيعة تكون قانونا  عاما  ،كما أدرا اإلنسان أن التواجن حالة أساسية وضمرورية

حمو فطمرخ نالوقت إستشعرالتغيرات فأدرا أن لكل شئ إيقاعا  داخمل نفسمه وتحمول إحساسمه ال

 .الفنى ب قوانين الطبيعة إلى قيم أساسية توجه إحساسه الجمالى تجاه األشياء وتوجه إبداعه

 لتأكيمده والتصميم يتكون من مفردات يختارها الفنان بما يراه محققا  للهدف المذث يسمعى

 فممما اختلمم،ثممم يقمموم بتوظيفهمما والتعامممل معهمما تشممكيليا  بأسمملوبه الخمماص للتعبيرعممما يريممد ،ومه

ا ن خممالل مممالفنمانون فممي إختيمارهم لمفممرداتهم  التشممكيلية وتبماينوا فممي أسماليب التعامممل معهمما مم

همى قعيمة ، فيقدمونه من فن ، فإن هذه المفردات ال تفقد صلتها من قريب أو بعيمد بأصمولها الوا

المذث  ا العمالمليست وليدة الفراغ ،بل تنتمى إلى العالم المرئي منبع اإللهمام عنمد كمل فنمان ، ملم

 . يضم بين مكوناته كما ال نهائيا  وهائال  من المفردات التى تتسم بتنوعها الشديد

ي فممولكممل مفممردة إمكانيممة تشممكيلية وأبعمماد تعبيريممة يمكممن اسممتخدامها علممى نطمماق واسممع 

نماا وعمى تشكيل الكألير من األعمال الفنية المتنوعة ، ويتحقه ملا دون صمعوبة إما مما كمان ه

أممل  ية والتهذا الوعى ال يأتي إال بمحاوالت جادة وهادفة تعتمد على عمه الربهذه الحقيقة ،و

لمختلفمة ومزيد من التفكير االبتكارث واإلستمرار في البحمث والتجريمب الكتشماف اإلمكانمات ا

خصمية شلما قد يتم التعامل معه من مفردات تشمكيلية ،ثمم توظيمف تلما اإلمكانمات بشمكل يإكمد 

 ه ويحقه هدفه المنشود. العمل اإلبداعى ويدعم

والفنان يعبر عن تلا االكتشافات كل بطريقته الخاصمة وباسمتخدام الخاممة التمى يريمدها 

والممورق   والممورق سممواء كممان  –ججمما   -القممما   –المعممدن  –والتممى تتمألممل فممي  الخشممب 

تممام استخدامه كسطح يستعمل للتعبير باألدوات فوقه أو استخدامه كماده للتشكيل هو ممايألير اه

هندسمة الممورق  أنمه يقموم علمى عمممل أشمكال فنيمة لهما معنمى ويممدخل فمى همذا فمنالباحألمة  حيمث 

بجميمع اتجاهاتهمما وتصممنيفاتها وهممي انفتمماح علممى تجربممة ووسممائل جديممدة ،وهممذا االنفتمماح يبشممر 

بعممودة الحماسممة والتجريممب واالستكشمماف وروح الرفاهيممة الفنيممة للفنممانين بصممفة عامممة وفنمماني 

فلقممد سممبه أن اسممتخدم العمممل الهندسممي الممورقي الممذث أعتقممد رق بصممفه خاصممة،ب الكتمماب والممو

الكأليمر مممن المصممممين أن التشممكيل بممالورق لممه دور كبيمر فممى جممذب المشمماهد ومسمماعدته علممى 
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تذكر ونقل المعلومات إليه في صوره أسهل مما تكون عليمه فمي حالمة العممل البسميى المطبموو 

كيل بممالورق فممي الكتممب المجسمممة والكتممب الالتقليديممة علممى ورقممة مسممطحه ، وقممد اسممتخدم التشمم

كبديل للكتب التقليدية التى تصنع بمالحجم والمقما  التقليمديان كتماب لمه شمكل مسمتطيلي بداخلمه 

حجم واحد من األوراق ترتبى كل ورقة باألخرخ هذه همى الصمفات المشمتركة ألغلبيمة الكتمب 

  ب

حممو تصممنيع التقليممدث للكتممب والسممعى نولقممد قممام مهندسممي األوراق بممالتمرد علممى هممذا ال

قطمع  إبتكار أشكال جديدة وعن طريه اكتشاف إمكانيات بعدية جديدة بإضمافة طبقمات وأشمكال

ي مما عمل مجسممات ثالثيمة األبعماد تحكممختلفة مما نتج عن ملا أشكال الكتب المجسمه وهي 

ا مبهمر يعبمر عممبداخل هذه الكتب والقصص كأن تنحت الشخصية الرئيسية في الكتاب بشمكل 

ثا  الكتممب التممى وقممت ظهورهمما ألول مممرة  كانممت حممد ، والكتممب الالتقليديممة وهمميبممداخل القصممة

 الغريبممة جديممدا   إم تعتمممد جميممع األعمممال علممى االنبهممار و لفممت األنظممار بالعناصممر و األشممكال

 ر ممنأكألم والغير متوقعة و جاء إنتاجه بتقنيات تناسب اإلنتما  األوحمد و لكنهما تفشمل فمي عممل

ى زيتيممة علممنسممختين متممماثلتين . و مممن هممذه التقنيممات الرسممم و التلمموين بمماأللوان المائيممة أو ال

جممع همذه خامات مختلفة ، كذلا استخدام الفن التلصيقي   الكوال    علمى ممواد متنوعمة، ثمم ت

. .  المواد و الخامات و تجلد على شكل كتب مات صفحات ممن المورق أو التموال أو الخشمب .

 .  إل 

مموم  وسوف تقوم الباحألة باستخدام الهندسة الورقيمة كناحيمة فنيمة تصمميمية وليسمت كن

 توضيحى مأللما وجد فى الكتب الالتقليدية وملا إلثراء مجال التصميم.

 ومما سبه شرحه وإيضاحه فى خلفية البحث تتحدد مشكلة البحث فيما يأتى :

 مشكلة البحث Research problem  :- 

فممي  أنممه رغممم تعممدد العالقممات الرياضممية والهندسممية والتراكيممب المتنوعممةتممرخ الباحألممة 

كال الطبيعة وكذلا الكشف عمن قموانين الطبيعمة ومما تنتجمه ممن عالقمات وتراكيمب ونظمم األشم

ظم همذه المن التي تإدخ إلى اتجاهات بنائية مختلفة ترجع إلى قوانين رياضية تإكمد العالقمة بمين

تمى الفمن لفنية وملا ما ثبمت عبمر العصمور ممن الفمن البمدائى وحالرياضية الهندسية واألعمال ا

الحمممديث والمعاصمممر بمممما يحملمممه ممممن قممميم جماليمممة إال أن هنممماا قلمممه فمممي اسمممتخدام النظمممام 

قيمة المورفولوجي في الطبيعة كمدخل الستحداث تصميمات معاصرة قائمة علمى الهندسمة الور

الحلمول  تعبيمر عمن أفكماره وملما بتجريمبالتى تتميز بإمكانيات تشكيلية تتميح للمصممم حريمة ال

اسممتخدام المختلفممة للتشممكيل بممالورق واسممتخرا  أنممماط فنيممة جديممدة كإتجاهممات بنائيممة للتصممميم ب

 تقنيات مختلفة للهندسة الورقية قائمة على النظام المورفولوجي في الطبيعة .

 : التساؤل األتىوبناء على ملا تتحدد مشكلة البحث فى     

 صرة تفادة من النظام المورفولوجي في الطبيعة الستحداث تصميمات معاما مدى االس

 قائمة على الهندسة الورقية؟
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  أهداف البحثAim of the research: 

 .الكشف عن جماليات النظام المورفولوجي في الطبيعة 

 إثراء مجال التصميمات باإلستفادة من النظام المورفولوجي كإتجاه بنائي . 

 نظام ة الشكل بالمضمون فى التصميم المعاصر المستخلص من الالتأكيد على عالق

 المورفولوجي .

 حد.توفير الوقت والجهد المبذول في إيجاد البدائل المختلفة للتصميم الوا 

 بي إيجا تفعيل دور فن هندسة الورق بالعناصر الفنية للنظام المورفولوجي تفعيل

 في إستحداث تصميمات معاصرة.

   لنظام في ا في توظيف فن هندسة الورق باالستفادة من القيم الجماليةتحسين طرق األداء

 المورفولوجي .

  التصويرتر وتحقيه الدمج بين التصميم  القائم على التنفيذ اليدوث وبين برامج الكمبيو 

 .الفوتوغرافي

 أهمية البحث Research importance:  

 الطبيعة . التعرف على األساليب وجماليات النظام المورفولوجي في -1

أبعمماد  االسمتفادة مممن النظممام المورفولموجي كإتجاهممات بنائيممة للهندسمة الورقيممة لتحقيممه -2

 جمالية وقيم تشكيلية في التصميمات المعاصرة.

 لوجي.تنمية ثقافة الدارسين بتوظيف فن الهندسة الورقية باستخدام النظام المورفو -3

  منهجية البحثResearch Methodology: 

 . لمنهج الوصفي التحليلى والمنهج التطبيقي "" ايتبع البحث 

  مصطلحات البحثSearch terms: 

 بMorphological system النظام المورفولوجي  " -

سس نبع األيث يعلم المورفولوجيا يعني الدراسة التحليلية لألشكال من الطبيعة إلى التصميم ح

   . العضوية الناشئة عن نشاط كل كائن حى

 " Paper Engineeringقية  " الهندسة الور -

يات مكانهو فن جديد  فكرته  ابتكار أشكال جديدة عن طريه اكتشاف إالتعريف اإلجرائي :

ل كلفن اوالفنان يعبر عن تلا  بُعدية جديدة للورق بإضافة طبقات وأشكال قطع مختلفة

ه دبطريقته الخاصة والورق سطح يستعمل للتعبير باألدوات فوقه أو استخدامه كما

ل وسائوللتشكيل حيث أنه يقوم على عمل أشكال فنية لها معنى وهو انفتاح على تجربة 

لفنية اهية جديدة ،وهذا االنفتاح يبشر بعودة الحماسة والتجريب واالستكشاف وروح الرفا

 .وفناني الكتاب والورق بصفه خاصة للفنانين بصفة عامة

 االطار النظري:

 وجي في الطبيعةالنظام المورفولالمحور األول : 
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دراسة الطبيعة أدت إلى ظهور عدة تخصصمات مألمل الشمكل الحيموخ وعلمم البيولموجي 

 Biology   الذخ يتناول دراسة الخلية التى تتضمن النواة والبروتموبالجم  Protoplasm   

صمر الطبيعيمة ,   , بوقد دفع إلى االهتمام بالتركيبة الوراثية للعنا Genesوالجينات الوراثية  

عمليمة  يتضح فى األنظمة الطبيعية أعلى مستوخ من التكامل واألداء الوظيفى وملا من خمالل

واطمار  التنظيم الذاتى التمى تكممن فمى نممو الكائنمات الحيمة التمى تمرتبى فمى نسمه واحمد داخلمى

سماو خارجى حيث تتبع من خاللهما شمبكات متداخلمة متحركمة فمى الفمراغ مرتبطمة بمالنمو واالت

 للنظام المبنى عليه الكائن الحىب. فى الحجم وفقا

 

 النظام المورفولوجي : (1)

لقمممد نمممتج عممممن دراسمممة الطبيعممممة العديمممد مممممن المجممماالت منهمممما المورفوجيممما وبعلممممم 

لمما ت المورفولوجيمما  يعنممى الدراسممة التحليليممة لألشممكال مممن الطبيعممة لالسممتفادة مممن جمموهر 

شماط كمل ية للعمليمات الناشمئة عمن نالمكونات الطبيعية إلى التصميم حيث يتتبع األسس العضمو

صمل كائن حى, وملا النظام العضوخ المصمم على الربى بين مكونمات الطبيعمة ممن أجمل التو

يمة إلى تصميمات جخرفية معاصمرةب و دراسمة حركمة األشمكال الجينيمة داخمل الفمراغ فمى الخل

 والذخ يتناول المظهر البنائى الجينى الداخلى والتركيبى لعناصر الطبيعة.

ن عممإن هممذا العلممم يهممدف إلممى الدراسممة التحليليممة لشممكل الجينممات فممى الخليممة الناتجممة 

ى كلهما النظريات العضوية القائممة علمى العمليمات الحيويمة التمى تنشمأ عمن أعضماء الكمائن الحم

ركيبمى كنظام عضموخ متكاممل, , والمذخ يتنماول المظهمر البنمائى الجينمى المداخلى والمظهمر الت

 يم.بيعية وتتطلب تقنية الستخالص األشكال من الطبيعة إلى التصمالخارجى للعناصر الط

 يمة , فقمدإن الطبيعة هي العنصمر البنمائى للفنمون والتمى يسمتلهم منهما المصممم المنظم الفن

ث سمماعدته علممى تحليممل العالقممات البنائيممة, وإعممادة صممياغتها فممى نظممم وصمميغ تصممميمية, بحيمم

ناصمر هندسية نظام بنمائى هندسمى, يتشمكل ممن ع ينشئ عن انتظام مفردات الطبيعة داخل بنية

مممن  وهيئمات ينممتج ممن خاللهمما أنمواو متعممددة ممن التصممميمات داخمل النظممام, وإنتما  مسممتويات

 .األنماط الهندسية المسطحة أو المجسمة تشير إلى نظم فنية جدية متحركة فى الفراغ

يعيمة الظمواهر الطبفهندسة الطبيعة مهدت التفكير إلمى إيجماد طريقمة جديمدة لحمل معظمم 

التممى يمكممن الوصممول إلممى نهايممات غيممر بسمميطه مممن خممالل بممدايات سممهلة حيممث سمماعدت علممى 

 دا جديممدةامكانيمة تتبمع الهيئممة الشمكلية الخارجيمة ومظاهرهمما المجسممة فمى الفممراغ إلعطماء أبعما

 للمصمم فى مقابل التصميمات المسطحةب.

دراسة الجوهر الداخلى للعناصمر بإن مجال التصميم المورفولوجى يعتمد على امكانية 

ووفقما   تتشمكل وفقما  لخالياهما ومفرداتهما العضوية السمتخالص نظمهما الهندسمية المجسممة التمى

لتحديمد بسلسملة مطولمة ممن الشمبكات الهندسمية التمى ألنظمة معينة تشمل التطبيه القدرة علمى ا

تسمممح بتطبيممه التغيممر, وكممذلا تشممكل وفقمما لمفممردات تتضمممن شممروط وهممى القممدرة علممى عمممل 
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شفرة وراثية  كود  أو رمز وممارسة التصمنيفات األخمرخ ممما يسممح بمالتغيرات فمى السملوا 

 أو األرقام للبناء الهندسى.

 لطبيعية :( النظام الهندسي في األشكال ا2)

ز يعممد الشممكل أحممد عناصممر بنمماء العمممل الفنممى وال سمميما التصممميمات الزخرفيممة ،ويتميمم

الشمممكل بإمكاناتمممه المتعمممددة ممممن التطمممور والتغيمممر وفمممه مممما يتمممراءخ للمصممممم ممممن خمممالل 

صممم أبجديته،باإلضافة لدور األشكال في إبراج مضمون العمل الفنمى ممن خمالل صمياغات الم

ال عممدد مصممادر الممر خ لممدخ الفنممان المعاصممر مممن طبيعممة وتممراث وخيممالمختلفممة لهمما،ونظرا  لت

،فقمد  وعناصر التصميم وغيرها من مصادر الر ية .وكذلا تعدد االتجاهمات الفنيمة المعاصمرة

مما تعددت استخدامات المصمم المعاصر لألشكال بوجه عام والهندسمية منهما بصمفة خاصمة ،ك

 تعددت أساليب صياغتها .

الشمكل  ين اإلنسمان والطبيعمة، وأدوات المالحظمة المباشمرة لقموانينيوجد عالقة دائمة بم

في الطبيعة وملا للتعمرف علمى نظمم وعناصمر الشمكل ممن لمون وملممس وخمى وحجمم ونسمب 

ه نحمو ...ملا لما يواجمه اإلنسمان ممن كمم هائمل ممن المعمارف والألقافمات التمى جعلمت الفمن يتجم

 والكالسيكية واألكاديمية. هدف مغاير ألهداف كل من فنون الحضارات القديمة

بوفلسفة العصر الحديث التى طغى عليها اإليممان بذاتيمة الفمرد، أطلقمت الحريمة لتعبيمر 

الفنممان عممن أفكمماره ، فجمماءت لغممة الشممكل مختلفممة بمماختالف االتجاهممات الفنيممة لممدخ كممل فنممان 

همما تميزهمما ،فالتأثيريممة تقمميم حوارهمما مممع الشممكل لتقدمممه فممي هيئممة جديممدة مممن التشممكيل اللممونى ل

 Paulواختالفهمما عممما سممبقها وملمما بعممد اختممزال خطمموط الشممكل كممما مكممر بممول سمميزان  

Cézanne.أنه عندما يتوفر للون ثراءه يحصل على اكتمالهب    

 لون ولميسواعتمد التأثيريون في أعمالهم علمى األلموان .أث أنهمم قماموا ببنماء الشمكل بمال

صممبح ل الفنممى لفتممرة مممن الممزمن تسممود الشممكل ،أتلمموين الشممكل ،وبعممدما كانممت الفكممرة فممي العممم

تنماول  الشكل يسود الفكمرة ،وبمذلا ظهمرت القميم التعبيريمة بشمكل مرتفمع ،فمالتغيير فمي طريقمة

كل الشكل تطلب فكرا  جديمدا  ومسمتوخ غيمر ممألوف ممن الر يمة والمذث أسمفرت عنمه هيئمة الشم

ا اتمه إليهممللشكل حقيقمة فمي حمد  ،بفقد حذف موندريان في أعماله كل شئ يراه ،إيمانا  منه بأن

ا عممن طريممه اإلدراا الحسممي،ولكن الميممدان الفكممرث والمعرفممي والتمماريخي هممو الممذث يسمماعدن

ا ل على تكشف تلا الحقيقةب.ومحاولة إيجاد مفهوم يحدد أبعاد ومصطلح بالشكلب يفرق تسم

ان كمالمذث  :ماهي طبيعة تأثير الشكل ؟وهل هي طبيعة شمكلية ؟حتمى بمالمعنى الهندسمي للشمكل

و  أفالطممون أول مممن قممدم لممه ،والممذث عبممر عنممه التجريممديون والتكعيبيممون وفنممانوا الباوهمما

 ولتفسممير ملمما يجممب تصممور ممما ينطمموث عليممه مفهمموم الشممكل والممذث سمميكون أساسمما  يبنممي عليممه

 . تسلسل البحث ب

  فمي سمياق األحاديمث ، فهمو عاممل إدراا أو وصمف the shapeيستخدم لفظ الشكل  

ن خالله تمييز جزء من أجمزاء الخبمرة اليوميمة والتعمرف عليهما بصمورة منطقيمة ،فهمو يمكن م
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مدرا بصرث له خواصه واستقالليته وحدوده ،وقد يكمون ما داللمه صمريحة أو غيمر صمريحة 

،أو ما طبيعممة مجممردة أو هندسممية أو مسممطحا  أو مجسممما  ،وهممو ال يتمألممل إال حممين يقمموم الفنممان 

والتعبير ،وقد يتم معالجة الشكل مث الداللة فنيا  عن طريمه التجريمد بتشكيل المادة والموضوو 

أو التحليل أو التركيب ،ويظهمر شمكال  مركبما  أو متحمدا  ممع شمكل لخمر أو متمداخال  معمه بهمدف 

 إحداث عالقات جمالية ور خ فنية جديدة .

 بوالشممكل يمألممل صمميغة شمماملة للظممواهر المرئيممة فممي العمممل الفنممي مممن ألمموان ومالمممس

اء األسطح وما تحويه هذه الصيغة من عالقمات ووظمائف تإكمد وحمدة التكموين وترتيمب األجمز

 .بداخله،حيث يعني الشكل الهيئة أو ترتيب األجزاء أو الجانب المرئي

 

 

          ( المتواليات الرياضية والنظم الهندسية3)

   Sports sequences and systems engineering 

لمى داد ممن واحمد إلمى أكبمر عمدد يمكمن لتنسمان تصموره، أو حتمى إتنطله متوالية األعم

ر علممماء م  صمما1500الالنهايممة إم ال وجممود نظريمما  لنهايممة هممذه المتواليممات ومنممذ قرابممة عممام  

تواليمة مالرياضيات يتعاملون مع  األعداد السالبة  أخ األعداد التى تصغر الصمفر، وأصمبحت 

عداد تبدأ بالصفر وتسير نحو الال نهايمة  وجبمة والنهاية فى كال االتجاهين، فهنماا ال نهايمة ماألأ

 سالبة، وتتعدد أنواو المتواليات فمنها العددية والهندسية. 

 Geometrical and numerical sequinsالمتوالية الهندسية والعددية  -أ

ونماتج  تعرف المتواليات فى علم الرياضيات بأنها تتابع منظم ألرقام أو لكميمات أخمرخ

  حيمث تعبمر  أ ، .... أن ،3، أ2، أ1هذا التتابع، ويعبر عن المتوالية علمى النحمو التمالى  أ مألل

 ود. عن األرقام أو الكميات سواء كانت منتظمة أو مختلفة، أما األرقام فتعبر عن الحد

، 9، 5، 4، 1وهناا أنواو هامة ممن المتواليمات حيمث يكمون الفمرق بمين الحمدود ثابتما  

لألابتمة اكل حد مجموو الحمدين السمابقين عليمه وكمذلا فهنماا متواليمة الحمدود  ...  حيث يساوخ

ل ر ، وتوصموكذلا متوالية الدوال التى تكون فيها الحدود عبارة عن دوال لمتغير واحد أو أكألم

ت عمة مربعماالعلماء المسلمون بدراستهم لألعداد الطبيعية إلى قوانين عمدة تتعلمه بإيجماد مجمو

ى ، كمما لتى عددها  ن  ومن همإالء العلمماء  الكرجمى وابمن الهيمألم والكاشمومكعبات األعداد ا

روو اسمممتخدموا النظريمممات والقممموانين فمممى تطبيقمممات المتواليمممات الالنهائيمممة فمممى العديمممد ممممن فممم

 الرياضيات البحتة والتطبيقية. 

وينممتج عممن المتواليممات العدديممة والهندسممية ممما يسمممى  بالمعممادالت  وهممى تسمماوخ بممين 

وتسممتخدم فممى كممل فممروو الرياضمميات البحتممة والتطبيقيممة وكممذالا فممى علمموم األحيمماء تعبيممرين 
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والعلوم االجتماعية، وعمادة مما تحتموخ المعادلمة علمى مجهمول واحمد أو أكألمر، وهمذا المجهمول 

يطلمممه عليمممه المتغيمممر أو الكميمممة غيمممر المعينمممة ويشمممار إليمممه بحمممرف أو رممممز    ، ويعمممد 

 الذين عرفوا المعادلة وشاركوا فى تأسيس علم الجبر.  الخوارجمى  من العلماء المسلمون 

 Golden sectionالنسبة الذهبية  -ب 

سممفة تتعلممه الفكممرة الخاصممة بالقطمماو الممذهبى بممذلا االعتقمماد الممذخ سمماد لممدخ بعمم  الفال

انمت مات والمصممين المعماريين بأن بع  األشكال تكون أكألر إثارة للسمرور أو المتعمة إما ك

،   8: 5أو  1.618: 1ددة، كأن تكمون نسمبة الطمول إلمى العمرق فيهما ممألال  نسبة هندسية مح

 Formal Harmonyوارتبطممت فكممرة النسممبة الذهبيممة منممذ وقممت مبكممر بالهممارمونى الشممكلى 

الخمماص بموضمموعات معينممة، وتقمموم الممنظم الحسممابية للنسممبة والتممى وضممعها فيألمماغورث علممى 

راسمة دديمة محددة.وقمد اسمتفاد اإلغريمه ممن داإلنشاء المتمزن للكمون والمذخ يحكممه عالقمات ع

 لممى النسممبعالنسممبة الذهبيممة فممى تنفيممذ العديممد مممن األعمممال المعماريممة والفنيممة وملمما باالعتممماد 

جممين، المستخدمة من مقاييس الجسم البشرخ وتلا النسبة تمأتى بمين عمددين أو مسماحتين أو ح

لمى إاألكبمر  األصغر إلمى األكبمر مسماوخ كما أن النسبة الذهبية تعرف هندسيا  بأنها نسبة القسم

 الكل. 

 المحور الثاني: العملية التصميمية والنظام المورفولوجي 

، إلنسمانيةاالفن هو استجابة مباشرة للعديد من العوامل المختلفة التى تنتمى للمجتمعمات 

وامممل لعكممما أنممه يعكممس الظممروف البيئيممة  والجغرافيممة للمكممان الممذخ يوجممد فيممه اإلنسممان، تلمما ا

رة إلمى مجتمعة تحدد مفاهيم الفن وموضوعاته وأشكاله، وبذلا اختلف التعبير الفنى ممن حضما

 أخرخ.

 أممما التصممميم هممو وسمميلة مممن وسممائل التعبيممر عممن الخبممرات والتجممارب االنسممانية فهممو

روالسممو ظاهرةخاضعة لقوانين التطور والجمدل واالرتقماء ونابعمة ممن ارادة االنسمان فمي التغي

عمن  لجممالي واحاسيسمنا ,التمي ترتقمي فمي اشمكال مختلفمة ممن التصماميم والتمي تكشمفبوعينا ا

ن مجموعمة ممبنفسها في األعمال التصميمية العظيمة التي خلفها الفنانون. ويتمتع العممل الفنمي 

ساسمي العناصر المتشابكة الملتحمة فيما بينها لمتعكس خصوصمية همذا العممل فالتصمميم عممل أ

 وخلممه اشممياء جديممدة وممتعممة فبالتصممميم نضممع الخطممة لعمممل شمميء ممما لتنسممان ألنممه ابتكممار

 ويختلف التصميم من شخص إلى لخر بحسب قدرة الشخص على االبتكمار واسمتخدام مهاراتمه

اإلبداعيمممة فمممي التخيمممل بحيمممث يكمممون التصمممميم مناسمممبا  للغمممرق المطلممموب وبالشمممكل الجميمممل 

 تما  حاجمة معينمة مناسمبة للهمدففالتصميم عمل يقوم به شخص مبدو خمالق لعممل مخطمى إلن

ة النشمماط ومنممذ القممدم والتصممميم هممو أسمما  الفنممون  حيممث أنممه يمألممل تطبيقمما  لكافممالمممراد انتاجممه 

ت والقمدرا الهادف إلى تنظيم األشكال وتكوينها، كما أنمه محصملة للقمدرات المتمأللمة فمى المذكاء

ء أساسممى يختفممى ورا الفنيممة معمما , ب فكممل عمممل فنممى يقمموم علممى تصممميم أو خطممة كأنهمما هيكممل

 التفاصيل إال أن العين الخبيرة يمكنها أن تستشفه وأن تحدد خصائصهب.
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ودراسممة التصممميم ال تقتصممر علممى دراسممة الشممكل النهممائى، بممل تتعممرق أيضمما  لمراحممل  

 التخطيطيمةوخطوات المتتاليمة لكيفيمة تنفيمذه، والتمى تكشمف عمن تتمابع وتسلسمل العمليمات الفكريمة و

صمل واعد علمى األسمس التمى بنمى عليهما  والمراحمل التمى ممر بهما التصمميم حتمى للتصميم ممما يسم

 .لصورته النهائية وملا يمألل أحد أهداف البحث الحالى

 يتمه لفنيمة ورويعد العمل الفنى نتا  لعملية إبداو يقوم بها الفنمان معتممدا  علمى موهبتمه ا

التممى  علممى عناصممرها والقواعممدالخاصممة، والدراسممة التحليليممة لعمليممة اإلبممداو الفنممى للتعممرف 

نمه يخضع لها ترتيب هذه العناصر داخل وحمدة العممل  تسماعد علمى صمقل موهبمة الفنمان وتمك

مممن التعبيممر عممن إبداعممه فممى أفضممل صممورة ممكنممة، لممذلا فممإن دراسممة العمليممة التصممميميه 

أهمم ن مموالمراحل التمى تممر بهما ممن بمدايتها وحتمى الوصمول إلمى النماتج النهمائى للعممل، تعمد 

كل لفنية بشمالموضوعات المتصلة بالدراسات التحليلية  للعمل الفنى بوجه عام ومجال التربية ا

م همو حيث أن التصميخاص، ولذلا سوف يناقش هذا الفصل مفهوم التصميم  وارتباطه بالعلم 

مماج  رأث أو ممذهب أو أيديولوجيمة، و يكمون نتما  للت  تعبير عمن  نظريمة فلسمفية  ممن خمالل

 ل الممإثرةباإلضمافة إلمى العواممعلم و الفن من خمالل ملكمات اإلنسمان: العقمل و الوجمدان بين ال

كيمر فيه ومقوماته من عناصر وأسس وقيم مختلفة وما يمرتبى بمذلا ممن أسماليب وخطموات للتف

ة انمب الخبمرولما كان تصميم وإنتا  األشياء التي يستخدمها اإلنسان يتطلب كمال  ممن جالمبتكر 

يممه التصممميم لتلمما األشممياء  والمتمأللممة فممي النظريممة وجانممب الخبممرة فممي تحق فممي وضممع أفكممار

ام ي االهتمموهمذا يعنموإبراج تلا األفكار إلى حيز الوجود  والمتمأللة في الممارسمة أو التطبيمه 

ة أو النظريممات العلميممة المرتبطممة بمجممال التصممميم سممواء مممن نممواحي العلمموم األساسمميبمعرفممة 

 التطور التكنولوجي.ية  بينما الممارسة ترتبى أساسا  بغيرها من العلوم التطبيق

 :التطبيق العملي

أجممرت الباحألممة التجربممة مممن خممالل مجموعممة مممن الكائنممات الحيممة والنباتممات وقامممت 

ظم باستخرا  شبكات مستحدثة من وحى نظامها المورفولموجي واتخمذت  الباحألمة ممن همذه المن

 صمميماتهات الكتشماف شمبكات جديمدة مبتكمرة لبنماء البنائية وايقاعاتها وحيويتهما مصمدر جماليما  

شمكلها توملا في عمليات ايقاعية في التجممع والتنسميه تصماحب العناصمر الطبيعيمة منمذ بدايمة 

تهمما فممي وحتمى تتخممذ منطقهما الشممكلى المحممدد وتبلمغ حالممة التمواجن الكامممل بممين أجزائهما ومكونا

 المفمردة بروج التبادلى المنمتظم ألجمزاءوحدة عضوية كلية محكمة ،ويتحقه فى هذه األشكال ال

ندسممي التكراريمة ،ثممم تتشمكل علممى همذه الخلفيممة بعم  التشممكيالت التمى تجمممع بمين التشممكيل اله

باينهما توالروح العضوية ،المنفذة بدرجمة ضموئية داكنمة يغلمب عليهما اللمون األسمود ممما يحقمه 

ل ككمل رضمية ويتحقمه فمي العممعلى الخلفية ،ويإكد هذا التباين جيادة البمروج عمن مسمتوخ األ

 االتزان الناتج عن حسن توجيع اإلضاءات واالرتفاعات على مسطح اللوحة.

وتقممموم التجربمممة علمممى االتمممزان المتماثمممل فمممي توجيمممع المسممماحات علمممى سمممطح اللوحمممة 

،ويتضمممن التصممميم أكألممر مممن وحممدة جخرفيممة تتشممكل فممي مجموعممات بنظممام تكممرارث متنمماظر 

المدرجات الضموئية ممن األبمي  واألسمود بشمكل متعمادل علمى  ومحورث ، يتواجن فمي توجيمع

 سطح اللوحة ،كما يتحقه االتزان أيضا  من خالل توجيع مستويات البروج .
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لمذث التكوين في التجربة يتحقمه باإلحسما  بمالملمس اإليهمامي المذث يسمود التصمميم وا

 للوحة.يغلب االحسا  به على إحسا  العين بتراكب مستويات البروج على سطح ا

شمغل تقوم هذه التجربة علمى اسمتخدام أكألمر ممن مفمردة فمي التكمرارات المنتظممة التمى ت

ات أنحاء اللوحة وتقوم على أكألر من مفمردة تشمكيلية مصماغة بتكمرارات محوريمة ،فمي مسماح

 تبرج على األرضية في توجيع متعادل .

تجاهمات حيمث تتعمدد ايخر  التكوين العام أحيانا  في همذه اللوحمات عمن تقليديمة التماثمل 

وأنممواو الخطمموط المحوريممة التممى أنشممئ عليهمما التصممميم .والتممى تنتشممر علممى األرضممية فممي 

اتجاهممات ومسممارات حممرة ويزيممد مممن تبمماين ظهممور األشممكال علممى األرضممية تعممدد مسممتويات 

غيمر  البروج الحقيقمي لألشمكال علمى همذه األرضمية ،والتكموين بشمكل عمام يتحقمه فيمه االتمزان

 خمرخ تكممنالسيادة والوحدة الفنية في نفس الوقت ، مع إحسا  المشاهد بجماليات أالمتماثل و

 في ديناميكية التكوين وحيويته وكألرة المالمس اإليهامية التى تسود اللوحة ككل.

 ويقمموم البنمماء التصممميمي فيهمما علممى التشممكيل المجسممم  كامممل التجسمميم   حيممث يتشممكل

لمجسممم مختلفممة فمي تكمموين الهيكمل األساسممي للتشمكيل االتكموين ممن اسممتخدام شمرائح األوراق ال

يلي اه التشمكومفرداته المكملة للتكوين ،ويالحمظ فمي التكوينمات الفنيمة للنممام   المجسممة االتجم

لمى إالعام كأسلوب فنمي تعبيمرث تضمفى علمى الشمكل نوعما  ممن الحيويمة والديناميكيمة ويضميف 

 لذث يضاف إلى طبيعة الخامة.السطوح الخارجية للشكل قيمة جديدة من الألراء ا

أن التشكل الفنى مصماغ ممن خمالل تجسميم مسمطحات المورق ،والمذث يحمتم كخاممة لهما 

ة طبيعمممة خاصمممة أن يخمممر  التجسممميم باتجممماه يميمممل إلمممى التكعيبيمممة ،وتلعمممب التمممأثيرات الخطيممم

 فمي وااليقاعمات الخطيمة والملمسمية التمى تغطمي السمطح الخمارجي لمبع  األعممال دورا  هامما  

،كمما  ثراء البصرث للشكل ككل ،وفي معالجة سطح التشمكيل معالجمة جماليمة وتقنيمة ناجحمةاإل

 ين الشمكلبتضفى انعكاسات الشكل على األرضية بعدا  جماليا  وتشكيليا  لخر يإدث دور الربى 

لتجربمة ولقمد تحقمه فمي ا، اهدة إحساسا  ومتعمة بصمرية مضمافة والقاعدة كما يعطي للعين المش

التكتل تركيبمممة البنائيمممة فمممي عناصمممر الطبيعمممة التمممى تتمألمممل فمممى التماثمممل واالنتشمممارواألنمممماط ال

 االنسيابي

تعمرق وأيضا  تحققت العمليات مهنية والمعرفية في التعرف على أشكال الطبيعةعنمد ال

 لعلممى فمىألنشطة اإلحسا  واإلدراا والتفكير  التى تحيى بنما كمما اتبعمت الباحألمة االسملوب ا

ف الر يممة واسممتقبال المعلومممات مممن العممالم الخممارجي والمالحظممة والتعممر االحسما  مممن حيممث

 المتغيممرةعلممى أنممماط األشممكال واالنتبمماه وتمييممز أنممماط األشممكال والمموعى بالعالقممات الألابتممه و

إضمفاء لألشكال والبحث البصرث في المجال المرئي وتنظيم المعلومات عن العالم الخارجي و

 والخيال واستحضار تركيبات جديدة.المعانى على األشكال المرئية 
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وتظهممر مسممتويات التفاعممل التشممكيلي فممي العالقممات الزخرفيممة بممين عناصممر التصممميم 

لظممل  النقطممة ،والخممى ،والمسمماحة، الملمممس، اللممون ،الشممكل ، األرضممية والفممراغ والحجممم ،وا

 والنور  المحققة من خالل تطبيه الهندسة الورقية والتصوير الفوتوغرافي .

ت بتكار تصميمات تقدم تصورات مختلفة ومبتكرة لصمياغة الشمبكات والمفمرداوملا ال

ية تضمفى ثالثية األبعاد المتحركة في الفمراغ ممن خمالل الشمبكات المرئيمة إلنتما  عالقمات شمكل

خل ل الممدانوعا  جديدا  من القميم الجماليمة والعالقمات التكوينيمة للتصمميمات الزخرفيمة ممن خمال

 التجريبية منها.

عانت الدارسة بالتصوير الفوتموغرافي فهمو عمليمة تشمكيل صمورة مما، عمن طريمه واست

لفنمى فمى وسيلة لتنتا  ا  تفاعالت كميائية بالضوء أو أخ مادة مشعة أخرث على فيلم حسا ،

ل العصر الصمناعى همي أحمد المأليمرات العاممة فمى القمرن العشمرين، لميس فقمى كوسميلة لتسمجي

ل ا وال يسمجكأداة هاممة فمى يمد الفنمان المصمور البمارو، يعبمر بهماألحداث المختلفة وإنما أيضا  

تنما عمادة ر يإبها منظمرا  عامما  شمائعا  للعمين العاديمة وتمرث الدارسمة أن الفوتوغرافيما تسمهم فمى 

تتخطمى  للطبيعة فهى معادلة بين موضوو، وفن، لينتج تصميم فنى واستطاو الفنان أن يجعلهما

التمى  ن طيعة وحمره فمى يمده ليسمجل بهما أحاسيسمة وتعبيراتمةمرحلة تسجيل الواقع إلى أن تكو

ن تجممول بخمماطرة مممما جعممل الفوتوغرافيمما تأخممذ مكانهمما بممين فممروو الفممن التشممكيلى فممى القممر

ويمكمممن تعريمممف عمليمممة تكممموين الصمممورة الفوتوغرافيمممة علمممى أنهممما تنظممميم مالئمممم  العشمممرين ،

واء ده و قوانينمة المختلفمة سمللموضوعات داخمل تلما الصمورة، وللتصموير الفوتموغرافي قواعم

  صمورة المتعلقة بالجوانب النظرية أو التطبيقيمة وهنماا عناصمر فمي التكموين تسماعد فمي إنتما

  عمليممة اللممون  ،وهممم اسمما –الكتلممة  –الخممى  –مقبولممة أثنمماء القيممام بالتصممويرمألل   البسمماطة 

 الطاقمة التمي التصوير الضموئي مهمما تنوعمت أغراضمه واختلفمت أهدافمه، ويعتبمر الضموء همو

 ور لوحتمةتإثر على الفيلم إلعطاء التعري  المناسب وهو أيضا  األلوان التي يشكل بها المصم

 الفوتوغرافية.

ميتهما باإلضافة إلى أن التصوير الفوتوغرافى هو عملية رسم بالنور يكمون لتضماءة أه

ذ ،ممع األخمفى كونها تعطى األجسام المصمورة اإلحسما  بالتجسميم وكمذلا اإلحسما  بمالعمه 

للونيمة ا  وتبماين درجمات lighting contrastفي االعتبار الفرق بين مفهموم تبماين اإلضماءة  

أعلمى     حيمث أن  تبماين اإلضماءة ال يعنمى الفمرق بمينTonesأو الدرجات الظليلة بالصورة  

منمماطه إضمماءة وأعلممى منمماطه إعتممام ولكممن تبمماين اإلضمماءة يحممدده الحجممم النسممبى لمصممدر 

جسمم والذخ يتوقف على عماملين أساسميين همما حجمم المصمدر والمسمافة بينمه وبمين الاإلضاءة 

مقمدار  المراد تصويره أو الجسم المضاء بهذا المصدر ويكون المدليل علمى تبماين اإلضماءة همو

لظمالل امساحة التدر  أو المنطقمة االنتقاليمة بمين منطقمة مضميئة وظلهما، أمما فمى حالمة حمواف 

 بمين أعلمى مات تباين عالى  أما فرق الدرجات اللونيمة المسمجلة فمالفرقفهذا يعنى أن اإلضاءة 

س لبية ولميكألافة وأقل كألافة، فهذا يعنى مقدار تبماين الصمورة نفسمها سمواء كانمت إيجابيمة أو سم

 اإلضاءة وملا ما حققته الباحألة في أعمالها .    
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 التطبيق األول:
 المفردات التصميمية:

  

 )DNAللولب  شريى المعلومات الوراثيالشكل الطبيعي 
م صورة مجهرية للمفردة التصميمية اللولب قائمة على النظا

 المورفولوجي

  

 الشبكات الهندسية الناتجة عن الصورة المجهرية

 لشكل  اللولب
 التخطيى الشبكي للمفردة
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 الصياغة التصميمية الملونة الصياغة التصميمية

  

 الملونة الصياغة التصميمة الخطية  النهائية يمة الخطية  النهائيةالصياغة التصم

 

 التطبيه األول
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 (1جدول رقم )

 يوضح مراحل التطبيق األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطبيق الثاني:
 المفردات التصميمية:

 

بالبل الملساء من أنواو البطنقدميات الشكل الطبيعي لل

 لألصداف الدودية الحلزونية

 

 للمفردة التصميمية البالبل الملساء من صورة مجهرية

 على أنواو البطنقدميات الحلزونية لألصداف الدودية قائم

 النظام المورفولوجي



 النظام المورفولوجي في الطبيعة كمدخل الستحداث تصميمات                                               

                  
 2775 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                       

 

الشبكات الهندسية الناتجة عن الصورة المجهرية لشكل 

 البالبل الملساء من أنواو البطنقدميات الحلزونية

 

 التخطيى الشبكي للمفردة

 

 الصياغة  التصميمية

 

 الصياغة التصميمية الملونة

              
 الصياغة التصميمة الخطية  النهائية   

 

 الملونة الصياغة التصميمة الخطية  النهائية



 سلمى محمد عبد المنعم عبد المطلبالباحثة /  

 

 2776 مجلة بحوث كلية اآلداب  

 التطبيه الألاني

( 2جدول رقم )   

 يوضح مراحل التطبيق الثاني

صلح تذية لقد استفادت الباحثة من الهندسة الورقية في التنفيذ في عمل لوحات تنفي

 في:

 -تالنسجيا –ملصقات إعالنية  –لوحات االضاءة  –الكرتون -االعالن  –مجال )المسرح  (1)

 السجاد( 
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 النتائج والتوصيات

 أوالً: النتائج :

نحو لى الجاءت النتائج وفقا  للدراسة النظرية والعلمية والتحقه من فروق البحث ع

 التالي:

 ة خليممة للعناصمممر الطبيعيممة العضمموية واسممتخالص نظمهمما الهندسممميتعممد دراسممة البنيممة الدا

هما عتممد عليالمجسمة للنظام المورفولوجي مدخال  جديدا  يألرث بناء اللوحة الزخرفيمة التمي ي

 الفنان في العديد من الصياغات التصميمية .

 ثيمة ثال يقدم النظمام المورفولموجي حلموال  للبنيمة التصمميمية لصمياغات الشمبكات والمفمردات

 األبعاد المتحركة في الفراغ.

 فممي  يسمماعد النظممام المورفولمموجي فممي تتبممع الهيئممة الشممكلية الخارجيممة ومظاهرهمما المجسمممة

 الفراغ مما يعطى أبعادا  جديدة للمصمم في مقابل التصميمات المسطحة.

 ي تقممدم تممرتبى البنيممة الهندسممية للنظممام المورفولمموجي بالعديممد مممن العمليممات الرياضممية التمم

 اغات غنية ومتشبعة تفيد في التصميمات الزخرفية.صي

 يعممد مجممال النظممام المورفولمموجي أحممدث الدراسممات التممي تناولممت مصممادر التصممميم والتممى 

و ارتبطممت بعممدة نظريممات منهمما الفراكتمماالت والتصممميم الرقمممي واألتوجينيمما وفممن الخممدا

 البصرث.
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 ثيممة ائيممة األبعمماد إلممى ثالأوجممدت دراسممة النظممام المورفولمموجي التحممول مممن التصممميمات ثن

 األبعاد والكشف عن الشبكات االفتراضية القائمة عليها.

 ممع  اعتمدت بنيمة النظمام المورفولموجي علمى المرونمة واالنتقمال ممن المسمطح إلمى المجسمم

ي فمالمصممم  الحركة في الفراغ وفه شبكات هندسية ينشأ عنها أنماطا  وانساقا  تشكيلية تفيمد

 .الصياغات التصميمية 

 داخلى ارتمبى النظممام المورفولمموجي بتطمور الشممكل الممذث يتنمماول المظهمر البنممائي الجينممي المم

 . للعناصر الطبيعية وإيجاد تقنيات ومهارات وعلوم تقنية من الطبيعة إلى التصميم

 ر صممياغاتيتمميح هممذا النظممام للمصمممم االسممتفادة مممن البنيممة الداخليممة والعالقممة بينهمما البتكمما 

 .ح مجاال  البتكار تصميمات ثالثية األبعاد متحركة في الفراغتصميمية جديدة تفت

 :التوصيات 
طبيقه مكن تنظرا  لطبيعة الدراسة العلمية الهامة وما تتضمنه من نظريات ونظم وما ي

 عمليا  خالل الهندسة الورقية ،توصي الباحألة بما يلي:

 فممن لمموجي ومممدار  الإجممراء دراسممات تممرتبى بالبنيممة الداخليممة الهندسممية للنظممام المورفو

 الحديث والمعاصر البتكار وإيجاد تصميمات مبتكرة تواكب العصر.

 ظمممام تعممممه دراسمممة القممموانين الرياضمممية والهندسمممية  للنظمممام التمممى تمممرتبى بتفسمممير بنيمممة الن

اصمة فمي المورفولوجي من الناحية العلمية وربطها بمجال الفن والتصمميم وتقيميم الجديمد خ

 .مجال التصميمات الزخرفية

 ية االعتممماد علممى البنيممة الهندسممية ودراسممة الجمموهر الممداخلي للعناصممر الطبيعيممة العضممو

ت ا  بنايماالستخالص نظمها الهندسية المجسمة التي تشكل وفقا  لخالياها ومفرداتها في إنتم

 تصميمية جديدة ثالثية األبعاد من خالل الهندسة الورقية .

 ملما لمما ولدراسي الفن تنفيمذ لوحمات تصمميمية  االهتمام بدراسة الهندسة الورقية لما تسهل

يمما تتميممز بممه خامممة الممورق مممن إمكانممات يسممهل تطويعهمما ،وتمكممن مممن الر يممة متعممددة الزوا

لمجمماالت ،باإلضممافة إلممى إمكاناتهمما التشممكيلية والجماليممة التممى يمكممن أن تألممرث العديممد مممن ا

 الفنية.

  نهما الكشمفوتفهمم العالقمات الناشمئة عالربى بين الفن التشكيلي والعلوم الحيويمة والتصمميم 

 . عن النظم االيقاعية والقيم الجمالية في التصميم
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 Morphological system in nature as an approach to Create ب

Modern Designs based on paper Engineering" 

 
Detection aesthetics morphological system in nature 

enrich the field of design to take advantage of the morphological 
system builders as direction. 

emphasis on the relationship of the form content in contemporary 
design extracted from morphological system. 

save time and effort in finding the various alternatives for the design 
of each. 

development of culture scholars employs the art of paper using the 
System Engineering morphologic. 

activating the role of the art of paper technical elements of the 
system architecture morphological positive activation in the 
development of contemporary designs. 

 

This study deals with research and analysis and experimentation 
default design structure in the system morphologic source for 
decorative designs to create structures retina geometric moving in a 
vacuum transmitted from flatness element to the embodiment useful 
in the development of design buildings innovative rely on 
mathematical and engineering foundations of special decorative 
designs three-dimensional animation in a vacuum .  

 


