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 مالزمة  العملية؟ أسئلة أصبحت ما فائدتها على أية حال؟ وأين تستخدم في الحياة

 .يةهالآت واالسالغنية  في الفصول الدراسية اليوم، على األقل في المجتمعاتةومؤرق
   

قبل مئة عام خلت، لم يكن الرياضيون ليجدوا صعوبة في إعطاء إجابات مقنعة لهذه 
منذ ذلك .  أبحاث متعددة التخصصات يساهم فيكثيرمنهم آانالاألسئلة، ذلك أن 

 لم  الداخلي الذي العميقالتأملالحين مرت الرياضيات ألسباب تاريخية بمرحلة من 
لقد نشأ أغلبنا وهو يمارس . قتنا الحاضرفي و إال ا الخروج منهنتمكن مت

. الرياضيات لذاتها، الستمتاعنا بها ولما تشبعه لدينا من رغبة أساسية في المعرفة
بح قابلة تص) عديمة الفائدة(إننا نشعر بنوع من األمان في ظل معرفتنا بأن نشاطاتنا 

إلى  و إلى التاريخ، فإننا نلجأ مباشرةًاجديدًال جاجه وعندما نللتطبيق في النهاية، و
أبولونيوس، هادمارد، من المشاهير أمثال   ممن سبقالمبهرة نماذجتلك ال

 .ورامانوجان على سبيل المثال ال الحصر
 

رأ أن الرياضيات باتت تستخدم في فك الشيفر              إنه على    ا نق اء  اتالرغم من أنن ، وبن
ا ا         -الهياآل الضخمة للسفن والطائرات      ات تتجاوز خبراتن ة وتجعل   عادل وهي عملي ي

ا  فإننا لألسف ال نستطيع       -الرياضيات ضرورة ال غنى عنها     اً  قضية    جعله ة   حق مقنع
ككين   ذتنا المتش ام تالم اأم ة ، فخبرتن ة   العملي ي الحقيق دودةف ا   و،مح عف إلمامن ض

 .بالمجاالت األخرى يتجلى هنا آعائق حقيقي أمام محاوالتنا الحثيثة لإلقناع
 

اً ًالورياضيين ميلحسن الحظ فإن لدى معظم ال     ا بسهولة      طبيعي ون، وبإمكانن  نحو الفن
ون        رتقديم حجة مقنعة حول فائدة ال      ا،        ياضيات في بعض الفن ون ذاته ذه الفن دة ه وفائ
ال   ف . لذلك رائعًاوشبكة اإلنترنت تمثل مصدراً    إجراء بحث    على سبيل المث إذا قمت ب

ك ست م المنظوري فإن راء حعن رياضيات الرس ى اث ن المصل عل االت م ةق  الجميل
اهرة ذاوالب أ . الموضوع حول ه رز بت ا تب اب لهن تلهمة من آت االت المس ك المق ق تل

 ).الرياضيات والفنون(مارك فرانتز 
 

ون                     وم والفن ين العل ة ب ك الصلة الوثيق ى تل د عل اتذة التأآي ، حيث أن    إننا نستطيع آأس
ًا ر إقناع ا هي األآث ون البصرية هن ان قواع.الفن د اآتشف الفن ام  لق د عرض األجس

ة التي تجعل        وانين الدقيق ثالثية األبعاد باستخدام بعدين، والرياضي الفنان اآتشف الق
راً          ذه المعلومات البصرية بشكل الكتروني أم اج ه اً إعادة إنت ه با . ممكن ا  امك إن في  نن



 عتبر العالم اإلسالمي توعية الطالب  بإسهامات ابن الهيثم على سبيل المثال، والذي ت            
ة شعورية            ابحأ ذلك عالق القين ب ة اإلبصار أساس الرسم المنظوري، خ ثه في نظري

 .بينهم وبين العلم الحديث وروح االستكشاف فيه
 

 ب األبعاد الثالثة على شاشة مسطحة؟و آيف يمثل الحاس،إذن
 

ذلك وم ب ه يق أخرى،إن ان منظرًا، بصورة أو ب ا الفن ي يعرض به ة الت نفس الطريق   ب
ى       اد عل ه ثالثي األبع رة هو       ح  ا مفت   إن .لوحت ذه الفك قواعد الرسم المنظوري التي        ه

 .ات البرمجةغ وتطبيق باستخدام لما يتبعها من ترجمة، ووناآتشفها الفنان
 : إنها باختصار ما هي هذه القواعد؟

 
ة لمستوى اللوحة         فإن    مبمعلومية نقطة مشاهدة ن     جميع الخطوط الموازي

 .على خطوط موازية لها على اللوحة م من النقطة نيتم إسقاطها
تم إسقاطها من ن       ، توازي مستوى اللوحة   والتي ال  ،الخطوط المتوازية    م ي

 يهسموهي ما ن   تتؤول جميعها إلى نقطة ن      من الخطوط  حزمةعلى شكل   
 .نقطة التالشي

اك   انون هن قاطات  ق ق لصورة اإلس تخِددقي داثي،ميس ام إح ارًا، آنظ   إط
ديًا تقيمًاOrhtogonal Frame تعام ى اللوحة ومس ًا عل ر  عمودي ا يم  عليه

 .عد نقطة المشاهدة عن اللوحةهذه العالقة تتضمن ُب، مبنقطة المشاهدة ن
 

د     ذه القواع اء ه ن إعط الب يمك ات     للط ة بالمتجه وى معرف ب س ارين ال تتطل آتم
 . المتجه، وهي مبادئ يتم تدريسها في السنة الثانية الجامعية القياسي ووضربها

 :يلي توصيف أآثر دقة لهذه القواعدفيما 
نقطة المشاهدة    أننفترض، و)س،ص(المستوى   تقع في    اللوحةأن   عتبرن 
ا  من داثيات  له ة    ). د-،0،0(اإلح ين النقط ل ب ط الواص إن الخ
ة ن) س،ص،ع(ن توى موالنقط ع المس ة ) س،ص( يقط ي النقط  \س د (ف
 .لى اللوحةن ع النقطة  إسقاط  نقطةهي  هذه;))د+ع (\، ص د )د+ع(
ى      ] أ، ب، جـ    [ المستقيمات ذات االتجاه الموازي للمتجه        تم إسقاطها عل ي

ـ   \ـ ، ب د      ج  \أد   (شكل مجموعة من المستقيمات تمر جميعها بالنقطة          ج
ل هذه النقطة هي نقطة التالشي ل     ).  ى     تمثي ة عل تقيمات المتوازي ذه المس  ه

 .ة إنها المفتاح لخلق إحساس بالعمق في اللوح;اللوحة
اه    تقيمات ذات االتج قاطها ] 0أ، ب،[ المس تم إس ة  ي توى اللوح ى مس   عل

 .آمستقيمات لها نفس االتجاه
 

اد           ى و    ذات رتب   هذه الدائرة من األفكار تفتح أمامنا إمكانية دراسة أبع  الحصول   أعل
 .رباعيذات البعد الاألجسام لمحة عن على 

 



ا المعاصرة    قسم آخر من الخطة الدراسية الجامعية له تأ    هنالك   ى حياتن  ثير مباشر عل
القطوع المخروطية والسطوح الدورانية    إن خواص   . نظرية القطوع المخروطية  وهو

داً    ة جي ات معروف ا تطبيق ا له ة عنه ار وذاتالناتج ع  انتش ها واس ة ال، فخواص بؤري
ر ضمن       هذه التطبيقات   إن  . تستخدم في نقل اإلشارات والطاقة      إطار   تقع إلى حد آبي

ا ال ةخبراتن ة اليومي ث أن حياتي ي    حي دير دور الرياضيات ف ة لتق ات آافي بضع آلم
 .الحياة

 
ار، وت             ذه األفك اريخ ه ات وت ر جمالي د تناقش المراجع المذآورة أدناه وبتفصيل آبي  في

 .لرسم الحاسوبي آمصادر تعليمية في الفنون التقليدية واأيضًا
 
اروف س ذي ئيالحظ الق اول حل ال ابقة أنهح ارين الس نة  التم ب الس اول طال ا بمتن

ا   إن  . الثانية الجامعية  ا ف       سهولة إدراآه دير عميق للرياضيات ودوره ى تق ود إل ي تق
وم  ون والعل رء ،الفن ه الم عر مع رتبط   تقديريستش ه م دة بأن ياء عدي ه; بأش اط  إن  ارتب

 .عاطفي
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