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عداد في الفن االسالمي كأحد مصادر اإلستميام في التصميم الداخمي الحديثنظرية األ  
The theory of numbers in Islamic art as one of the sources of inspiration in 

modern interior design 

محــمــد مصـــطـــفىـيم م. د / سـناجــق إبــراى  
 العامو والمقاوالت اليندسيو متصميماتل الشريف لشركو التنفيذي المدير

 بنيا جامعو -واالثاث الداخمى التصميم قسم-التطبيقيو الفنون بكميو منتدب مدرس

 :Abstract*ممخص البحث 
 شيدت الحضارات االنسانية منذ االؼ السنيف محاكالت عدة لمكصكؿ الى االعداد بصكر مختمفة . ك إختصت كؿ حضارة 

مدل احتياجات ىذه الفترة الزمنية . ك اف االعداد رسمت رمكزىا بسمات الحضارة التي نشأت  برمكز لالعداد تدؿ عمى
ك ترجع اىمية دراسة تاريخ األعداد الى معرفة تصميـ العدد ك المضمكف الفكرم الذم يتأثر بو في كؿ حضارة عمى  .بيا
 . هحد

ت فييا دراسة االعداد بتصميـ متطكر قائـ عمى حيث ازدىر  " محكر البحث " ك التركيز عمى فف الحضارة االسالمية
 .ـ ( التي ازدىرت في العصر المممككيز كنخص بالذكر مفيـك نظرية االعداد ) الجكري, التنكع

) اخكاف الصفا ( تفكؽ عمـ اليندسة  فقد حظي عمـ األعداد باىتماـ الفكر االسالمي منذ البداية . ففي القرف العاشر أكد  
لمتقاليد الفيثاغكرثية ك االغريقية ك اف رباعية فيثاغكرث تعمؿ عمى تخطيط ناظـ لألعداد ك انيا تخضع  ك عمـ الككف كفقان 

 .الى مجمكعة مف القكانيف فيي تساعد عمى اف تكسب الخطكط اليندسية خصائص جديدة
فف االسالمي لذلؾ يسعى ك يعد مجاؿ التصميـ الداخمي ك االثاث أحد أىـ المجاالت التي تأثرت بفكر ك فمسفة ك أسس ال

 .البحث الى االستفادة مف نظرية األعداد في الفف االسالمي لعمؿ تصميمات داخمية حديثة تكاكب العصر الحالي

 (:(problem of Research*مشكمو البحث 
ؿ االتى ىذا ماجذبنى الختيار مكضكع البحث كاالجابو عمى التساؤ , أىميو دراسو الجانب الرياضى في الفف االسالمى  

 .يمكف االستفاده مف نظريو األعداد في الفف االسالمى الستمياـ تصميمات داخميو حديثو تكاكب العصر الحالي( )ىؿ

 :(The objective of Research)*ىدف البحث 
 االسالمى. الكصكؿ الى معايير لتصميمات داخميو حديثو مستميمو مف نظريو األعداد في الفف   

 (:The methodology of Research*منيجيو البحث )
العصكر األكلى حتى العصر االسالمى  : معرفو أصكؿ كشكؿ األعداد في فنكف الحضارات المختمفو مف المنيج التاريخى

. 
 مشكمو البحثل: دراسو أنكاع االعداد كتحميميا في تخطيط ىندسى لمكصكؿ الى حؿ المنيج التحميمى الكصفى

ج البحث الظيار امكانية جعؿ حيز التصميـ الداخمى متأثرا بتصميـ جديد لألشكاؿ اليندسيو : تطبيؽ نتائ المنيج التطبيقى
 .االسالميو ) األطباؽ النجمية اإلسالمية ( قائـ عمى تخطيط شبكي لنظريو االعداد في الفف االسالمى
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Abstract: 
         For thousands of years, Human civilizations have experienced several attempts to reach 

numbers in different ways. Each civilization was characterized by its own symbols for 

numbers that indicate the needs of this period of time. And that the numbers symbols were 

characterized by the civilization in which they originated 

The importance of studying the history of numbers is due to the knowledge of the design of 

the number and the intellectual content that is affected in each individual civilization And 

focus on the art of Islamic civilization “Subject of study “ where the study of numbers 

flourished in a sophisticated design based on diversity 

In particular, the concept of the theory of numbers (algorithm), which flourished in the 

Mamluk era 

The science of numbers was a major concern of Islamic thought from the outset. In the 10th 

century (The Brothers of ALSAFA) confirmed the superiority of the science of geometry and 

cosmology according to the traditions of Pythagorean and Greek The Pythagorean quad 

works on ordinal system of numbers and it is subject to a set of laws. It helps the geometric 

lines to gain new properties. 

The field of interior design and furniture is one of the most affected fields by the thought, 

philosophy and basics of Islamic art. 

Therefore, the research aims to benefit from the theory of numbers in Islamic art for design of 

modern, contemporary interior designs. 

 (:Introduction*المقدمو )
ل اء الضكء عمى الدالالت الرمزية لألعداد العربية المجردة فى قتعتبر الحضارة اإلسالمية المؤسسة الرائدة لمفنكف العددية، كا 

 لعناصر ىندسية مجردة ، فتككف األعداد رمكزلبناء شبكيات االسالمى ففال
فالمصمـ فى العصر االسالمى قاـ بتحكيؿ أفكاره إلى نماذج مجردة كأشكاؿ مرتبطة برمكز معينة، كاألشكاؿ اليندسية 

بالتركيز عمى معانى كثيرة، فى أقؿ صكرة ممكنة، فاألشكاؿ  ح، فخصائصيا تسمىتعتبر كسيط فعاؿ إلدراؾ العالـ المرئ
( كاحدة مف الطرؽ التى تساعد عمى فيـ العالـ المرئى، الف ليا القدرة عمى Mar Jean ف)٭(اليندسية كما يقكؿ )مارجك 

نما أشكاؿ مجردة لمعاني مجر هاختزاؿ العالـ بيف أضالع مثمث، أك فى محيط دائر   .(1)ة.د، كا 
ية )األطباؽ االسالمى تكتسب األشكاؿ اليندسية صفو رمزية فيتحكؿ العدد إلى رمز مف األشكاؿ اليندس ففكفى ال

العددية إيحاء أصطمح عميو فالرمكز النجمية(، كيتحكؿ الفف إلى تصميـ عددل مجرد لو صفاتو كمميزاتو الخاصة بو، 
 المتمثؿ فى األطباؽ النجمية(.) (لكجكد عالقة بيف الداؿ كالمدلكؿ )العدد كالتصميـ اليندسي

 يدانيو فييا أم فف خخر  حيث طكرر الفنانكف المسممكف ىذه كقد بمغ الفف اإلسالمي في التشكيؿ اليندسي  مرتبة يكاد ال
التشكيالت اليندسية عمى أسس مدركسة , كمف أخص المكضكعات التي امتازت بيا الفنكف اإلسالمية كأصبحت ميزة مف 

، كقد اعتبرىا المتخصصكف في الفنكف اإلس المية حتى مميزاتو رسـك األطباؽ المتعددة األضالع كالمجمعة في ىيئة نجـك
 مف غير المسمميف أنيا أبدع ما ابتكرتو الفناف المسمـ.

                                                           

  .اإلدراك املعريفمارجون: عامل نفس بريطاين دمج دراسات علم النفس والذكاء وعلم األعصاب ووضع منوذج لعملية الرؤية اليت تبدأ باإلدراك احلسي وتنتهي ب ()*

(1)Mar Jean: The number sense, how the mind creates, Norton in New York, 2000, p. 85. 
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ك يعد مجاؿ التصميـ الداخمي ك االثاث أحد أىـ المجاالت التي تأثرت بفكر ك فمسفة ك أسس الفف اإلسالمي لذلؾ يسعى  
 .العصر الحاليالبحث الى االستفادة مف نظرية األعداد في الفف االسالمي لعمؿ تصميمات داخمية حديثة تكاكب 

 
 * التــطـــور التـــاريـــخـــي لألعـــــــداد: 

 األعداد في العصور األولى:  -1
يعتبر عمـ األعداد مف أقدـ العمـك التي عرفيا اإلنساف حتى األف، كفي ذلؾ الكقت كاف التعبير عف العدد بالكالـ قبؿ 

 .(2)تجاه نحك األشياء التي يراد تعدادىا الشركع في كتابتو، كذلؾ عف طريؽ اإلشارات الجسدية أك اال
ففي البداية عرؼ العد عمي أصابع اليد، كتطكر الى عمؿ عالمات عمي األرض، ككاف لدييـ أيضان طرائؽ متنكعة لتدكيف 

لعظاـ كميات كأعداد حيكاناتيـ أك عدد األياـ بدءان باكتماؿ القمر، كاستخدمكا الحصى كالعقد الحبمية كالعالمات الخشبية كا
 لتمثيؿ األعداد. 

كتطكرت فظيرت في صكرة عصى خشبية مرسـك عمييا عالمات تسمي )أثالـ( كقد استعممت ىذه العصى في مجتمعات 
 .(3)الفالحيف طكاؿ أالؼ السنيف

 
 
 
 
 
 

 ( توضح بدايات شكل العدد )عمي شكل عصى خشبية(1صورة رقم )
 www.egyrer.com/articler/D8/B1/2017نقاًل عن: 

 األعداد في الحضارة الفرعونية:  -2
 ( سنة قبؿ الميالد، كاستخدـ أشكاؿ6000اكتشفيا الفناف المصرم القديـ، حيث كاف لو أثر بالغ في تطكر الحساب منذ )

لألعداد تتغير تبعان لحجـ العدد، كلمتعبير عف مجمكع ( كابتكار نظاـ Tally marksرمزية لمعدد تسمي )عالمات الثمـ 
كانت تعطي األعداد رمكز كؿ عمي حده، كالعدد الذم يدؿ عميو كؿ رقـ في المجمكع العاـ، كيستعمؿ إشارات  األعداد

 .(4) خاصة لألعداد تمكف المصرم القديـ مف )الجمع كالطرح كالضرب كالقسمة(
يذه العمميات، بدالن مف ذلؾ فقد كانكا يستعممكف ما يطمؽ عميو اآلف )الجبر البالغي حيث أنو لـ يكف لدييـ رمكز خاصة ل

Rhetorical algebra .كيكضح بجانب العدد بعض رمكز تشير إلي العممية التي يتـ إجرائيا ) 

                                                           

جكف ماكميش: العدد مف الحضارات القديمة حتى عصر الكمبيكتر، ترجمة خضر األحمد، مراجعة عطية عاشكر، المجمس الكطني لمثقافة   (2)
  .7ـ، صػ1999كالفنكف كاآلداب، الككيت 

  .29ماكميش: المرجع السابؽ، صػ جكف  (3)
  .77ـ، صػ1989برىاف الديف دلك: حضارة مصر كالعراؽ، دار القارئ لمنشر، بيركت،   (4)
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عطائيا رمكزان خاصة بدالن مف التكرار العمكدم كلكف يكجد بعض  كقد بدأ الفناف المصرم القديـ باختصار بعض األعداد كا 
 .(5)المعكقات مما دفع الفناف المصرم دكمان إلي التجديد كالتطكير كالبحث لتفاصيؿ األنظمة العددية

 
 
 
 
 
 

 ( توضح شكل األعداد المصرية القديمة منقوشة عمي الحجارة2صورة رقم )
  nunmver.html /2017-Http://www.civilizationguards.com/2014/05/symbolicنقاًل عن:

 األعداد في الحضارة اليندية:  -3
اكتشفيا العالـ الرياضي أحمد بف إبراىيـ األقميديسي، حيث عالج المكضكع بميارة كدقة كأثرل النظاـ بمعارفو مف األنظمة 

 .(6)ليناسب استخداـ الحبر كالكرؽاألخرل كحاكؿ تطكيره 

كيذكر ابف النديـ في )الفيرست( عف أصؿ السند أنيـ في األكثر يكتبكف بالتسعة أحرؼ، فإذا انتيى الكاتب إلي الحرؼ 
األخير عاد إلي الحرؼ األكؿ فجعؿ تحتو نقطتيف، فإذا انتيى إلي الحرؼ األخير عاد إلي الحرؼ األكؿ فجعؿ تحتو ثالثة 

كف قد أتى عمي جميع حركؼ المعجـ، كىذا الذم يذكره ابف النديـ، كذكره أيضان )ابف كحشيو( في كتاب )الفالحة نقط، فيك
 .(7) النبطية(

انقسمت األعداد في الحضارة اليندية إلي ثالثة أنماط لمكتابة )أعداد تستخدـ في المغرب العربي كأخرل تستخدـ في مصر 
 في العصكر الكسطى، كاألرقاـ اليندية تستخدـ في اليند(.كبالد الشاـ كىي األرقاـ العربية 

كتعتبر األرقاـ العربية اليندية أعداد عباسية، كأف المشرؽ يستخدـ أعداد سندية، كأف األعاجـ يستخدمكف األرقاـ العربية، 
 .(8)مية ىي ألفاظ عربيةكأف لفظ الكاحد كاالثنيف كالثالثة... الخ، ىي ألفاظ ىندية أك سندية، كأف ألفاظ األعداد األعج

 
 

 ( توضح األرقام اليندية1شكل رقم )
 numberals/2017-http://www.writeopinions.oom/arabic  نقاًل عن:

 
 األعداد في الحضارة القبطية:  -4

عداد المصرية التي حسب بيا القدماء المصرييف، كالرأم السائد لدم العمماء إنيا ىي المرحمة األخيرة مف مراحؿ تطكر األ
 ؽ.ـ.3100تأتي في نياية الحضارة المصرية المتأخرة كذلؾ في 

                                                           

أدلؼ إرماف كىرماف رائكة: مصر كالحياة المصرية في العصكر القديمة، ترجمة عبد المنعـ أبك بكر كمحـر كماؿ، مكتبة النيضة   (5)
  .14يخ، صػالمصرية، القاىرة، بدكف تار 

  .41ـ، ص1997، الصادر في 12643العربية، ترجمة ريض فرنسي، جريدة الحياة الصدد  –عنساف غص: األرقاـ اليندية    (6)
)4(Werner menski: proceeding of the Indian Academy of science Earth, Alimited number of Indian, 1992, p134 

(5) John Brewster: The Hindu – Arabic Numbers, new york, 2009, p157.  
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( إنيا استمدت عمميا مف األعداد المصرية كذلؾ منذ أقدـ العصكر، كيقدـ دراسة مستفيضة Chaineكيقكؿ العالـ )شيف 
 .(9)ص منيا أف األعداد المصرية أساس لعمـ األعداد القبطية كقد صيغت بحيث يستخدميا الكينةلحساب األعداد يستخم

 
 

( توضح رموز األعداد القبطية2شكل رقم )  
نقاًل عن:    

copticlong/2017 http://mrhakiem-wordpress.oom/ 

 
 
 

كرسـ الفناف في العصر القبطي إشارة األعداد بصكرة متنكعة، كأف ىذه عالمات كانت تمثؿ في نظره رمز الكثنية، حيث 
 تحكلت عالمة عنخ رمز في الديانة المصرية القديمة إلي عالمة ذك عركة.

 األعداد في الحضارة اإلسالمية: -5
حد الركافد الكبرل في الفنكف، كىي تستند عمي الحضارات السابقة تعد الحضارة اإلسالمية مف المرتكزات األساسية كأ

 .(10)باإلضافة إلي التركيز عمي المنيج العممي الذم كاف الصفة المميزة الزدىار ىذه الحضارة
ـ عندما أسس الخكارزمي عمـ الجبر كالمقابمة في أكائؿ 771ىػ/ 154)*( عند المسمميف إلي عاـ  كنشأت )األعداد العربية(

القرف التاسع ككفد إلي بالط الخميفة العباس )أبي جعفر المنصكر(، كترجمت بعض أعماؿ العالـ اإلسكندرم القديـ 
بطميمكس القمكذم، كىك معركؼ بالمجسطي كسمي بالكتاب )األعظـ في حساب األعداد(، كأتى بمكسكعة معارؼ في عمـ 

 ا إليو الكثير كطكركه عف المغة اليندية التي جاء بيا الفمكي اليندمالفمؾ كالرياضيات، كقد أفاد منو عمماء المسمميف كأضافك 
 )سدىانتا( في كتابة المشيكر 

 
ـ( كاستخدـ فيو تصميـ األعداد التسعة في 628ىػ/ 6عف الفمؾ كالرياضيات لمؤلفو )براىما جكبتا( الذم كصفو في عاـ )

 .(11)ةالبداية، كقد أمر المنصكر بترجمة الكتاب إلي المغة العربي
 
 

 ( يوضح األعداد العربية اإلسالمية3شكل رقم )
 http://ar.wikipedia.org/wiki/2017  نقاًل عن:

                                                           

   .49ـ، صػ1998مصطفي شيحو: دراسات في العمارة كالفنكف القبطية، ىيئة اآلثار المصرية، القاىرة،    (9)
ـ، 1989صػػالح أحمػػد العمػػي: العمػػـك عنػػد العػػرب، دراسػػة فػػي كتبيػػا كمكانتيػػا فػػي الحركػػة الفكريػػة فػػي اإلسػػالـ، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػركت،    (10)

   .42صػ
 األعداد العربية: أبدعيا العمماء فػي العصػر اإلسػالمي، إلػي درجػة إنيػا اسػتخدمت فػي جميػع أنحػاء العػالـ، بينمػا نحػف العػرب نسػتخدـ األعػداد   (*)

   اليندية في الحساب، كأصبحت جزء ال يتجزأ مف مناىجنا الرياضية عف )صالح أحمد العمي(.
 

(3) Graham Flegg: Numbers history and meaning, Arabic Numbers, New York, 2002, p.27. 
األزياج: دراسة عمـ الييئة كتعتمد عمي صناعة حسابية كقكانيف عددية فيما يخص كؿ كككب مف طريؽ حركتو، كما أدل إلي التأكيد عمي    (*)

  ككاكب في أفالكيا عف )أدرية بيكارد(.ىيئة الكككب في كصفو مف سرعة كبطء كاستقامو كرجكع كغير ذلؾ يعرؼ بو مكاضع ال
  

(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) 
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ـ في مخطكطو تعرؼ في 825ىػ/ 210كقد استخدـ الخكارزمي تصميـ األعداد الجديد في )األزياج( )*( ثـ نشر في عاـ 
، كمع التطكر ارتبط Algoritmi de Numeroنية باسـ )الالتي ( تكضح ارتباط األعداد بالخكارزمي، حتى سميت بالجكريـز

 .(12)لفظ الجكريـز في أكركبا في العصكر الكسطى بطريقة حسابية تقـك عمي األعداد الصحيحة
 كقد قسـ الخكارزمي األعداد إلي ثالثة تعاريؼ كما يمي: 

 ة مف الرمكز. األكؿ: ىي كفرة محدكد -
 الثاني: ىي مجمكعة مككنة مف تكديس الكحدات.  -
 الثالث: ىي جرياف لمكمية.  -

.   كسكؼ نمقي الضكء (13)كلمحضارة اإلسالمية دكران رائدان في رقي األعداد كتطكرىا، حيث ازدىرت في العصكر الكسطى
 عمي األعداد الغبارية كاألعداد اليندسية: 

 ** األعداد الغبارية: 
بيذا االسـ ألنيا كانت تكتب في بادئ األمر باإلصبع أك بقمـ مف البكص عمي لكح أك منضدة مغطاة بطبقة رقيقة  سميت

 .كتقسـ األعداد الغبارية إلي ثالثة أنكاع: (14)مف التراب
ثؿ ىي حركؼ الكممات العربية لألعداد، أم تعبر عف عدد أك التي تستعمؿ األحرؼ األكلى مف كممات م النكع األكؿ:

 )كاحد، اثناف، ثالثة، ألؼ،...( أم تعبر عف عدد مكتكب باألحرؼ. 
 النكع الثاني: يحدد الحركؼ األبجدية باألعداد كتسمي عالمات الترقيـ 

 )أ، ب، ج، د، ىػ، ك، ز، ح، ط(.
لنظاـ اليجائي ىي حركؼ مف األبجدية حممكىا الداللة العددية بحسب ما ألفكه مف نظاـ الجمؿ، كذىب إلي ا النكع الثالث:

فجعؿ حرؼ األلؼ داالن عمي الكاحد، كالباء داالن عمي االثنيف، كالتاء داالن عمي الثالثة، كتطكرت الحركؼ في طريقة رقميا 
 .(15) )نقشيا(

 
 

( يوضح قراءة األعداد بالحروف العربية )حساب الجمل(           1جدول رقم )  

ترجمة أحمد أبو العباس،              نقاًل عن )توبيار دانزخ: العدد لغة العمم،  

(.                      188م، ص1995مكتبة مصر الفجالة، القاىرة،   

 

 
                                                           

(1) Torben Hagerup Jyrki Katajainen: Algorithm theory swat 2004, workshop, on algorithm theory, denmark 
proceeding July, 2004/ P.12. 
 

  .56صالح أحمد العمي: مرجع سابؽ، صػ    (13)
  .72ـ، ص2002رة الثقافة السكرية، مكسي ديب: قصة األرقاـ عبر الحضارات، كزا   (14)

(4) Graham Flegg: Numbers history and meaning, ibid, P38. 
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 ** األعداد اليندسية: 
تعتبر األعداد اليندسية جزءان ىامان مف مكركث تاريخنا الفني الياـ في الحضارة العربية اإلسالمية، ككاف مف الطبيعي أف 

 .(16)مجمؿ ما كاف قبمو مف فنكف الحضارات السابقة ألخذ منيا الصالح لربطو برؤيتو الفنية الخاصةيرث الفف اإلسالمي 
كربط الفيثاغكريثكف األعداد باليندسة فالخط المستقيـ يتحدد بنقطتيف، كما يتحدد المستكم بثالث نقط كيتحدد الفراغ بأربع 

 نقط. 
في ىذه األعداد األربعة كأكد عمماء الرياضيات أف ىناؾ عالقة بيف  كمف ىنا اتجو فيثاغكرث إلي اعتبار الككف كامنان 

( التي كضحت أىمية األعداد عند Laleh Bakhtiarاألعداد كاليندسة كيرجع ذلؾ إلي الدراسة التي أجرتيا )ليمي بختيار 
و التصميـ العرب كالمسمميف في دفعيـ العتبار العنصر األساسي في الفف اإلسالمي العدد كالذم ينطمؽ من

.كتأكيد عمي المبرىنة اليندسية لألعداد الذم أثبتيا الخكارزمي إلبداع األعداد، رسمت بناء عمي عدد الزكايا (17)اليندسي
في كؿ عدد، ففي عدد كاحد زاكية كاحدة، كفي عدد االثنيف زاكيتاف كىكذا، كاشتيرت باسـ )األعداد اليندسية( كتسمي أيضان 

 ؿ اليندسي، كىي مف أصؿ عربي.األعداد القابمة لمتمثي

  

 

     )زاويتان(( العدد اليندسى اثنين 5شكل رقم)                                 ويو واحده(              ( العدد اليندسى واحد  )زا4شكل رقم)  

 
 

 ( العدد اليندسى ستو7شكل رقم)                               ( العدد اليندسى أربعو                                 6شكل رقم)       
 )ست زوايا(                                                        )أربع زوايا(                                                

 

 
  ( العدد اليندسى عشره9شكل رقم)                                              ( العدد اليندسى ثمانيو            8شكل رقم)         

  )عشر زوايا(                                                                             )ثماني زوايا(                      
 
 

  
 ( العدد اليندسى الثانى عشر)اثنى عشر زاويو(10شكل رقم)

 

                                                           

   .111ـ، ص1989محمد حسف الياسيف: األرقاـ العربية مكلدىا نشأتيا، تطكرىا، مطبعة المجتمع العممي، العراؽ، بغداد،    (16)
(2) Laleh Bakhtiar: the Sublime Guran, new York, 2007, p203  . 
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،( تكضح مجمكعة مف تصميـ األعداد بصكرة الزكايا كما يقابمو مف الشكؿ  10،  9،  8،  7،  6, 5، 4أشكاؿ أرقاـ )
 اليندسي

نقالن عف: )ندا حسيف عبد الكريـ: نظرية األعداد الجكريـز كالتخطيطات الناظمة في الفف اإلسالمي كمدخؿ لتدريس 
 (73ـ، صػ 2013مكاف، التصميـ الزخرفي، رسالة دكتكراه، كمية التربية الفنية، جامعة ح

بعد التعرؼ عمي التطكر التاريخي لألعداد في فنكف الحضارات القديمة كالتركيز عمي فف الحضارة اإلسالمية محكر 
البحث، سكؼ نكضح أنكاع األعداد في تخطيط شبكي إلنتاج تككينات زخرفية باألطباؽ النجمية اإلسالمية بتنكع أعدادىا 

دية( كالتي تمعب دكران قائـ عمي التنكع في األشكاؿ اليندسية المتمثمة في األطباؽ النجمية فيي أساس التصميـ )كشبكة عد
 كالتي تقـك عمي فمسفة العدد. 

 * أنواع األعداد في تخطيط شبكي: 
أمكف لعب العمماء العرب كالمسممكف دكران كبيران في كضع القكانيف الرياضية التي تقـك عمي النظاـ كالدقة كمف ىذا اإلطار 

االستفادة منو في تحميؿ الشبكات العددية القائمة عمي القانكف كبتغيير العدد كتطبيقو في القانكف تتغير النكاتج العددية 
 فتغير مف التشكيؿ اليندسي. 

 األعداد الصحيحة:  -1
أيضان مجمكعة  كىي مجمكعة األعداد الخالية مف أم كسكر، كتتككف مف األعداد الطبيعية كتسمي Integerباالنجميزية 

- , 2- , 3-, .…(، باإلضافة إلي األعداد الطبيعية السالبة )0 , 1 , 2 , 3 , …األعداد الحقيقية بما في ذلؾ الصفر
 .(18)،... ىي أعداد غير صحيحة  2،   9.75(، بينما 1

كأما في الترميز اكتشفيا )الخكارزمي( كيرمز ليا لدم الرياضييف بالرمز )ص( كىك الحرؼ األكؿ مف كممة صحيحة، 
 .(19).كالتي تعني عدد Zhahenكىك الحرؼ األكؿ مف األلمانية  Zاالنجميزم فيرمز ليا بالحرؼ 

 

 

 
 
     

 ( يوضح تخطيط شبكي   11شكل رقم )            
  20(6, 5 , 3 , 6)     ألعداد صحيحة تتكون من          

                                                           

(1) Bruce, M, Levndman, Haron Robertson: Ramsey theory on the integers, 2005, New York, p.117. 
 

(2) Bruce, M, Land man, Haron. Robertson: Ibid, p.117. 
. 

دريس التصميـ الزخرفي، رسالة دكتكرة، كمية ندا حسيف عبد الكريـ: نظرية األعداد الجكريـز كالتخطيطات الناظمة في الفف اإلسالمي كمدخؿ لت 20)
 95،96ـ، صػ 2013التربية الفنية، جامعة حمكاف، 

( يوضح تخطيط ىندسي من 12شكل رقم )
 3االطباق النجميو لمتخطيط الشكبي السابق
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 األعداد الزوجية:  -2

ريحاف البيركني( كىي العدد الصحيح القابؿ التقسيـ عمي العدد اثناف، أك ىي األعداد التي أكؿ مف كضع تسميتيا )أبك 
 .(21) (2 ,4 ,8 , 8 , 10 , 12تساكم خحادىا )

( أف كؿ األعداد الزكجية يمكف كتابتيا عمي تصميـ مجمكع عدد مف فرديف كما Goldbachكما كضح العالـ )غكلد باخ 
( عدد زكجي، كأدم ىذا حساب األعداد بصكر مختمفة، كرغبة اإلنساف في تدكيف 16)عدديف  فردييف يساكم  7+9في 

، كظيرت األعداد الزكجية في األطباؽ النجمية بالمساجد. قانكف (22)الحسابات دفعتو إلي كضع رمكزان مناسبة كيذه األعداد
  ( = ز1)ف +                                األعداد الزكجية 

 )ؼ(: تمثؿ عدد فردم.                      )ز(: تمثؿ عدد زكجي.              
كمف ىذا القانكف يمكف تغير األعداد كتغيير تصميـ األطباؽ النجمية كذلؾ لمحصكؿ عمي عدد النيائي مف الشبكات 

 .(23)لألعداد الزكجية
 

 

 

 

 

 

 األعداد الفردية:  -3
كىي عكس األعداد الزكجية أم ال تقبؿ القسمة عمي العدد اثناف، كتتمثؿ في  أكؿ مف كضع تسميتيا )أبك ريحاف البيركني(

(13,11,9,7,5,3,1 .).. 
كظيرت األعداد الفردية في المساجد بصكرة قميمة كنادرة داخؿ األطباؽ النجمية، فالشكؿ اليندسي الخماسي ظير في منبر 

ظير في مسجد )األشرؼ  عز، كالشكؿ التساعي اليندسيالسيدة رقية، كالشكؿ السباعي ظير في مسجد برقكؽ بشارع الم
برسبام( عمي المنبر كىي إذا جمع عدد زكجي فكؽ الكاحد كاف الناتج عدد فردم كيطمؽ عميو األعداد المكممة لألعداد 

 .(24الزكجية كال تقبؿ القسمة عمي العدد اثناف)
 .(25)( = ؼ1ة )ز + قانكف األعداد الفردي                                       

 )ؼ( تمثؿ عدد فردم.                                   )ز( تمثؿ عدد زكجي.                   

                                                           

  .46ـ، صػ1993أحمد مطمكب: األرقاـ العربية، مؤسسة الرسالة، بيركت،     (21) 
(3) John Mordech: The mathematics of marriage, the Number of shapen of then influence/ 2005/ p64. 

 .101ندا حسيف عبد الكريـ: مرجع سابؽ، صػ     (23)
  .51أحمد مطمكب: مرجع سابؽ، ص     (24)
 .108ندا حسيف عبد الكريـ: مرجع سابؽ، صػ     (6) 

( يوضح تخطيط شبكي ألعداد زوجية 13شكل رقم )
 تتكون من

(4,6,8,10,12,14) 

( يوضح تخطيط ىندسي من االطباق 14شكل رقم )
 النجميو لمتخطيط الشبكي السابق
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 األعداد البرىمانية:  -4
حساب الجمع الكثير، كتعتبر أكؿ عممية  عمي يد العالـ الرياضي العربي )برىماف( كأضاؼ عميو )أبك كامؿ الحاسب( في

 .(26)ضية ظيرت في الفف اإلسالميريا
حيث ىي النمكذج التي تبني عمي فكرة ضـ مجمكعتيف مف األعداد في مجمكعة كاحدة كىك ما يعرؼ بالجمع، كىك أبسط 
أنكاع الحساب العددم، ككاف يستخدـ في حساب التنبؤات، حيث تككف جمع العدد األكؿ مف العدد الثاني كالناتج يجمع مع 

 )ع + د( = بذا. كيمكف التعبير عف األعداد البرىمانية بالقانكف العدد السابؽ كىك
 

 )ع( تمثؿ العدد في الطرؼ األكؿ.                 )د( تمثؿ العدد في الطرؼ الثاني.            
 )ب( تمثؿ ناتج األعداد البرىمانية.                                    

 
فكمما طبؽ في ىذا القانكف أعداد مختمفة، ترتب عمييا نتائج متنكعة يمكف تطبيقيا في كىذا دليؿ رمزم عمي تغير األعداد 

 .(27)تصميمات لمشبكيات مف األطباؽ النجمية، حيث أف األعداد البرىمانية ميدت الطريؽ إلي ظيكر األعداد الفيدية
 
 
 
 
 
 
 
    

                                              (28)                                                       (29) 
                                                           

(3) Teabayo Moradhum : Numbers and Mathematical Concepts in Islamic art, New York, 2003, p122  . 
  111رجع سابؽ، صػ ندا حسيف عبد الكريـ: م (27)
  .114، 111(  ندا حسيف عبد الكريـ: المرجع السابؽ، صػ 6) (28)

 

( يوضح تخطيط شبكي ألعداد 15شكل رقم )
 (3,5,7,9,11)فردية

يوضح تخطيط ىندسي  ( 16شكل رقم )
 لمتخطيط الشبكي السابق

( يوضح تخطيط شبكي 17شكل رقم )  
 ألعداد برىمانية

( يوضح تخطيط ىندسي 18شكل رقم )
 لمتخطيط الشبكي السابق
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5+6=11                
6+11=17               

17+11=28               
28+17=45               
45+28=73               

 
 أعداد المتوالية الحسابية:  -6

عامة لمجمكع أعداد المتكالية الحسابية مف الدرجة كضحيا العالـ الرياضي )ابف الييثـ( كىك أكؿ مف استخرج الصيغة ال
 .(30)الرابعة في عمـ الرياضيات

كتعرؼ بمتتالية  55,34,21,13,8,5,3,2,1…كقد طكر )فيبكناتشى( أعداد المتكالية الحسابية المؤلفة مف األعداد التالية 
 فيبكناتشى في تصميـ مبسط، بأنيا متتالية 

 .(31)عف مجمكع الرقمية السابقيف لواألعداد التي ينتج كؿ رقـ فييا 
 حيث ىي التي عدد عناصرىا متضاعؼ بعدد ثابت أم أف إضافة عدد ثابت= ح.

 القانون )ع+ث(=ح                                               
 )ع( عدد صحيح مكجب.                                     )ث( عدد ثابت.                  

 )ح( متكالية حسابية.                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
  

                                                                                                                                                                                     
 

  .13ـ، ص2001أبك الحمد مالؾ: المتكالية العددية اليندسية، الييئة العامة لمكتاب، القاىرة،  (30)
(2) Alfred North whitehead, Bertrand Russell: Principia Mathematica to * 56, the primitive idea are explained 

by means, New York, 1997, P52. 
 

( يوضح تخطيط شبكي ألعداد 19شكل رقم )
 (6)متوالية حسابية بعدد ثابت

( يوضح تخطيط ىندسي لألطباق النجمية لمتخطيط 20شكل رقم )
بكي السابقالش  
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1. 6+6=12  
2. 12+6=18  
3. 18+6=24  
4. 24+6=30  

  :اليندسيو المتوالية أعداد -
 المتكالية أعداد أف (ByrCemon lablas البالس بيرسيمكف) العالـ كطكرىا ،(الييثـ ابف) الرياضي العالـ كضعيا
 مقسكمان  أك يتغير ال ثابت بعدد مضركبان  قبمو الذم العدد منيا كاحد كؿ تساكم األعداد مف سمسمة بأنيا تعرؼ اليندسية

 .(32)عميو
 المكجبة، الصحيحة األعداد في ثابت عدد ضرب قانكف عمي تقـك( ىػ) بالرمز ليا يرمز الذم اليندسية المتكالية فاألعداد

  .المتكالية أساس كيسمي الجديد، لمضرب العددم األساسي ىك الضرب مف ينتج فيما( 3,  6,  12,  24,  48)
 .المنتظمة العددية الشبكات تخطيط مف أكثر أك نكع عمي تقـك اليندسية المتكالية أعداد رسـ في فالقاعدة

 ىػ( = ث×  ع) القانكف
 .سيةىند متكالية( ىػ)                     .   ثابت عدد( ث)                   مكجب صحيح عدد( ع)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32=6      -      62=12          -         122=24      -          242=48 

 *تحميل بعض نماذج لتصميمات من الألطباق النجميو وفقا لنظريو األعداد* 
 

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1. (5) Jon orwant: Mastoring Algorithms, geometric progressions in an arithmetic progression of 

numbers, 1999, p317. 

( يوضح تخطيط شبكي ألعداد 21شكل رقم )
(.2متوالية ىندسية بعدد ثابت )  

( يوضح تخطيط ىندسي من 22شكل رقم )
 لألطباق النجمية لمتخطيط الشبكي السابق
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   قديما .2 
    

 جامع ( توضح باب3صوره رقم )
 ))العصر الممموكى –حسن منقول الى مسجد المؤيد شيخ   السمطان
  users/zeinab/posts/89445  /www.kwnanaonline.comنقال عن

 
( نجد استخداـ األطباؽ النجميو ذات االثنى عشر 3في الصكره السابقو رقـ )

ضمعا , كاألطباؽ النجميو ذات الستو عشر ضمعا, كسكؼ نقـك بتحميؿ 
 الألعداد كما يمى: التصميـ كفقا لنظريو

 
 
 
 
 

  
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (32)(3( يوضح تحميل شبكى لنوع األطباق النجميو المستخدمو في الصوره السابقو رقم )23شكل رقم )

( لألطباؽ 12,16( نجد أنو تقـك فكره التحميؿ عمى استنباط االعداد )23كبناءا عمى التحميؿ السابؽ فى الشكؿ رقـ )
زكجيو تقبؿ التقسيـ عمى العدد اثناف , اذف التخطيط الشبكى ليذا التصميـ السابؽ قائـ عمى األعداد النجميو كىى أعداد 

 الزكجيو.
 
 
 
 

                                                           

(رسم وحتليل الباحثه.1)  
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 القاىره -العصر الممموكى– ( توضح باب جانبي لمنبر مسجد المؤيد شيخ4صوره رقم ) 
 www.tillingsearch.orgنقال عن:

 
ستخداـ األطباؽ النجميو ذات الثمانيو أضالع , كاألطباؽ النجميو ذات الستو عشر ( نجد ا4في الصكره السابقو رقـ )

 ضمعا, كسكؼ نقـك بتحميؿ التصميـ كفقا لنظريو الألعداد كما يمى:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (33)(4( يوضح تحميل شبكى لنوع األطباق النجميو المستخدمو في الصوره السابقو رقم )24شكل رقم )

 
( لألطباؽ النجميو 8,16( نجد أنو تقـك فكره التحميؿ عمى استنباط االعداد )24السابؽ فى الشكؿ رقـ ) كبناءا عمى التحميؿ

كىى أعداد زكجيو تقبؿ التقسيـ عمى العدد اثناف , اذف التخطيط الشبكى ليذا مف مركز التصميـ الى المحيط الخارجي لو , 
 .السابؽ قائـ عمى األعداد الزكجي التصميـ

 
                                                           

(رسم وحتليل الباحثه.1)  
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 حيث تظير االطباق النجميو الثمانيو االضالع في النواقذ المفرغو –القاىره  –( توضح ضريح السمطان قالوون 5صوره )  
 www.tillingsearch.org نقال عن

 
( نجد استخداـ األطباؽ النجميو ذات الثمانيو أضالع في النكافذ الجصيو المفرغو , كسكؼ نقـك 5في الصكره السابقو رقـ )

 يؿ التصميـ كفقا لنظريو الألعداد كما يمى:بتحم
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (34)(5( يوضح تحميل شبكى لنوع األطباق النجميو المستخدمو في الصوره السابقو رقم )25شكل رقم )

 

مف ( لألطباؽ النجميو 8) العدد( نجد أنو تقـك فكره التحميؿ عمى استنباط 25كبناءا عمى التحميؿ السابؽ فى الشكؿ رقـ )
كىك عدد زكجي يقبؿ التقسيـ عمى العدد اثناف , اذف التخطيط الشبكى ليذا مركز التصميـ الى المحيط الخارجي لو , 
 التصميـ السابؽ قائـ عمى األعداد الزكجيو.

 
 

                                                           

(رسم وحتليل الباحثه.1)  
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 حديثا                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ظيفى بتصميم من االطباق النجميو في أحد غرف المعيشو( توضح حائط و  6صوره رقم )  
 design/2017-ae/ar/bbg/arabesque-http://algedra: عن نقالً 

 
لنجميو ذات الستو عشر ( نجد استخداـ األطباؽ النجميو ذات الثمانيو أضالع , كاألطباؽ ا6في الصكره السابقو رقـ )

 ضمعا, كسكؼ نقـك بتحميؿ التصميـ كفقا لنظريو الألعداد كاالتى: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 (35)(6الصوره السابقو رقم )المستخدمو في  شبكى لنوع األطباق النجميو ( يوضح تحميل26شكل رقم )

 
( لألطباؽ 16,8,16) العددستنباط ( نجد أنو تقـك فكره التحميؿ عمى ا26كبناءا عمى التحميؿ السابؽ فى الشكؿ رقـ )

كىك عدد زكجي يقبؿ التقسيـ عمى العدد اثناف , اذف التخطيط مف مركز التصميـ الى المحيط الخارجي لو , النجميو 
 الشبكى ليذا التصميـ السابؽ قائـ عمى األعداد الزكجيو.

 
                                                           

ثه.(رسم وحتليل الباح1)  
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-http://algedra-ae/ar/bbg/arabesqueعن:  اق النجميو نقالً ( توضح حائط من الموزاييك بتصميم من االطب 7صوره رقم )  

design/2017 
( نجد استخداـ األطباؽ النجميو ذات الثمانيو أضالع , كاألطباؽ النجميو ذات الستو عشر 7في الصكره السابقو رقـ )

 يمى: ضمعا,كذات االربعو كالعشركف ضمعا, كسكؼ نقـك بتحميؿ التصميـ كفقا لنظريو الألعداد كما
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (36)(7( يوضح تحميل شبكى لنوع األطباق النجميو المستخدمو في الصوره السابقو رقم )27شكل رقم)

 
لألطباؽ  24ثـ  16ثـ  8 العدد( نجد أنو تقـك فكره التحميؿ عمى استنباط 27كبناءا عمى التحميؿ السابؽ فى الشكؿ رقـ )

, كبالتعكيض فى  8ال اف ىذه االعداد متضاعفو بعدد ثابت ىك العدد ـ , مف المحيط الخارجي الى مركز التصميالنجميو 
 قانكف المتكاليو الحسابيو

 24=8+16                 16=8+8                   ع + ث = ح                           
 اذف التخطيط الشبكى ليذا التصميـ السابؽ قائـ عمى أعداد المتكاليو الحسابيو

 
 

                                                           

(رسم وحتليل الباحثه.1)  



 العدد العاشر                                                                ف                      مجمة العمارة كالفنك 

408 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح حائط من الموزاييك بتصميم من االطباق النجميو 8صوره رقم )  
  www.woodpeckercarving.comنقال عن:

 
لستو عشر ( نجد استخداـ األطباؽ النجميو ذات الثمانيو أضالع , كاألطباؽ النجميو ذات ا8في الصكره السابقو رقـ )

 ضمعا,كذات االثنى كالثالثكف ضمعا, كسكؼ نقـك بتحميؿ التصميـ كفقا لنظريو الألعداد كما يمى:
 
 
 
 
 
 
 
 

 (37)(8( يوضح تحميل شبكى لنوع األطباق النجميو المستخدمو في الصوره السابقو رقم )28شكل رقم )

 
لألطباؽ  32ثـ  16ثـ  8 العددره التحميؿ عمى استنباط ( نجد أنو تقـك فك28كبناءا عمى التحميؿ السابؽ فى الشكؿ رقـ )

, 2ال اف كؿ عدد يساكل العدد الذل يسبقو مضركبا فى العدد مف المحيط الخارجي الى مركز التصميـ , النجميو 
 8x2=16            16x2=32              هث = xع         كبالتعكيض فى قانكف المتكاليو اليندسيو

 الشبكى ليذا التصميـ السابؽ قائـ عمى أعداد المتكاليو اليندسيو.اذف التخطيط 
 
 مما سبق يتضح كثره استخدام االطباق النجميو ذات االعداد الزوجيو عن باقى أنواع االعداد السابق ذكرىا.*
 

                                                           

(رسم وحتليل الباحثه.1)  
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 ( :1* نموذج تطبيقى مقترح )
منطقو استقباؿ احد الفنادؽ ,حيث تـ تصميـ بناءا عمى ماسبؽ مف دراسات تـ تطبيؽ ما تكصؿ اليو البحث مف نتائج في 

التعكيض ب 8كنبدأ بالعدد   4 تخطيط شبكى ألعداد المتكاليو الحسابيو لمحائط خمؼ كاكنتر االستعالمات بفرض عدد ثابت
 24=4+20   20=4+16   16=4+12     12=4+8(       ح  = ث + ع)في القانكف 

 
تخطيط شبكى ألعداد أيضا ك .  (32( كما مكضح بالشكؿ رقـ )8,12,16,24,24ال اف الشبكيو معتمده عمى االرقاـ )

 كبالتعكيض فى القانكف  8كنبدأ بالعدد 2فى تصميـ السقؼ أعمى كاكنتر االستعالمات بفرض عدد ثابت المتكاليو اليندسيو 
ح بالشكؿ رقـ ( كما مكض8,16,32ال اف الشبكيو معتمده عمى االرقاـ )   8x2=16    16+2=32ث (= ق    x)ع 
(32) 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 

 
 

( يوضح تصميم شبكى من أعداد المتواليو الحسابيو في الحائط, وأعداد المتواليو اليندسيو لمسقف لمنطقو استعالمات أحد 29شكل رقم )
 (38)الفنادق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حد الفنادق بتصميم من االطباق النجميو أساسو قائم عمى تخطيط ( توضح منظور لمحائط والسقف في منطقو استعالمات أ 9صوره رقم )  
 (39) شبكى من نظريو االعداد في الفن االسالمى بشكل وألوان حديثو تتماشى مع العصر الحالي.

                                                           

(رسم وتصميم الباحثه.2)  
(رسم وتصميم الباحثه.1)  
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 ( توضح منظور لمنطقو االستقبال وكاونتر االستعالمات 10صوره رقم )  
 

 ( :2* نموذج تطبيقى مقترح )
 كظيفى في احد البنكؾ بتصميـ شبكى لألعداد الزكجيو الصحيحوتصميـ حائط 
( كبالتعكيض فى القانكف السابؽ ينتج االعداد الزكجيو االتيو 7,11,15,19بفرض أعداد فرديو ) ( = ز 1القانكف ) ؼ +

 (8,12,16,20) 
 
 
 
 
 
 
 

 (40) ي أحد البنوك( يوضح تصميم شبكى من األعداد الصحيحو الزوجيو في حائط وظيفى ف30شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( توضح منظور لحائط وظيفى في أحد البنوك بتصميم من االطباق النجميو المفرغو أساسو قائم عمى تخطيط شبكى من  11صوره رقم )  
 (41) نظريو االعداد في الفن االسالمى بشكل وألوان حديثو تتماشى مع العصر الحالي.

                                                           

(رسم وتصميم الباحثه.1)  
(رسم وتصميم الباحثه.2)  
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 * النـــــــــتائـــج :
  االسالمى فى نظريو االعداد احدل الكسائؿ التى يمكف اف تحقؽ التغير فى بناء تخطيطات شبكيو ابداع الفف

لألطباؽ النجميو داخؿ الفراغ الداخمى التصميمى حيث يمكف تكالد تراكيب عدديو متنكعو فى تخطيطات جديده 
 . االسالميو

 عداد ,كتنظيميا بطرؽ مختمفو ,كالعالقات تصميـ أفكار متنكعو ألشكاؿ االعداد مف حيث التنكع فى استخداـ اال
 الجماليو لمتصميمات المختمفو لألطباؽ النجميو عمى الخامات المتعدده فى التصميـ الداخمى.

 ككمما صغر العدد  المتمثؿ فى االطباؽ النجميو  كمما كبر العدد زادت الخطكط في الشكؿ اليندسى االسالمى
 النكر في التصميـ.تقؿ الخطكط مما يعطى اإلحساس بالظؿ ك 

  تككينات شبكو األعداد غنيو بأسس كعناصر التصميـ كىى خير مثاؿ لدراستيا كالتعرؼ عمى العالقات الفنيو
 القائمو فيما بينيا.

 * التوصــــــيات :
  ضركره ارتباط المصمـ بتراثو الفني حتى يتمكف مف تكليد تصميمات جديده داخؿ حيز الفراغ الداخمى تكفؿ

 لطريؽ نحك المستقبؿ كتكاكب العصر الحديث كتتفاعؿ معومكاصمو ا
  العمؿ عمى كضع قكاعد لنشر الفف االسالمى اليندسى الرياضى  الضافو بعد فنى كثقافى لتحقيؽ أقصى استفاده

 فنيو عمميو لممتخصصيف كالغير متخصصيف.
 الفف االسالمى ألل مفرده  البد مف عمؿ تجارب مف المتخصصيف لمعرفو ىؿ يمكف استخداـ نظريو االعداد فى

 اسالميو أخرل غير األطباؽ النجميو االسالميو.
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