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 :الممخص

حث عمى دراسة أمثمة عمى تصاميـ األقمشة المزخرفة المستخدمة في يقـو الب 
ثاث الموظفة داخؿ البيئة الداخمية في عصرنا الحالي، تـ الوصوؿ إلى النتائج مف األ

خبلؿ تجربة الباحث في تصميـ عدد مف النماذج أجيزة اإلضاءة ومقاعد الجموس 
إف  ىـ استنتاجات البحث،أومف  د،والجدراف والمزىريات باستخداـ تقنية ثبلثية األبعا

التعامؿ مع السطوح والكتؿ بشكؿ قصدي يتحقؽ عندما تكوف التصاميـ األقمشة التزيينية 
تكوف تقميدية وعفوية وبسيطة، تصميـ المكمبلت واالثاث يرتبط بعبلقة وثيقة الستخدميـ 

 التزيينية.في البيئة الداخمية التي تتسـ بضرورة تحقيؽ التبلئـ مف خبلؿ األقمشة 
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Abstract: 

 The research is based on a study of examples of designs of 

decorative fabrics used in furniture employed within the internal 

environment of our time. The results were reached through the 

researcher's experience in designing a number of models, lighting 

devices, seating benches, walls, and vases using a three-dimensional 

technology, and one of the most important findings of the research is 

that Dealing with surfaces and blocks intentionally is achieved when 

the designs are decorative fabrics that are traditional, spontaneous and 

simple. 
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  :مشكمة البحث

والفمسفية  ىـ المجاالت المجسدة لممواقؼ الفكريةأحد أ األقمشة يعد تصميـ
سيمت في تكويف سمات الفف النفعي أكونيا  ،عمى اختبلؼ مراحميا التطورية

لقابميو مما منحو االمتنامي والمتكيؼ مع كؿ عصر  بناء نسيجووالجمالي مف خبلؿ 
ات المظيرية والعبلقات فيو المترجـ لمصف ،توثيؽعمى التجدد والتميز والتعبير وال

ا لما دراكي  إا ا فني  بداعية تكسب العمؿ التصميمي حس  إما يبرزه مف طاقات البنائية ب
في  فاعمةاستجابات  مفبما يحققو و  اإلبداعصالة و يتضمنو مف عوامؿ القوة واأل

التزينية  األقمشةاميـ السيما في تصلدى المدرؾ لو التكويف العقمي والمضموف الحسي 
 فكار المصمـي ألاإلبداعا عمى التطور الثقافي والنشاط ا واضحً التي تعد مؤشرً 

ية اإلبداعالمتناسقة في صياغة العبلقات والتنظيمات الشكمية المتضمنة القدرة 
بذلؾ  بيف التعددية التصميمية ليؤلؼ واالبتكارية لمتصميـ بما يحدثو مف توافؽ ما

ة )قماش ببلستؾ نوعالمتامات لخاو ترتب فييا العناصر نسيؽ المبتكر تعممية مف الت
برات لخافي قالب جديد يحمؿ معنى مفيوـ وشكؿ متوازف ناشئ مف تضافر  (خشب

زج فييا ا مدرؾ صوريا في وحدة تمتالمتنوعة مع بعض في سياؽ متوافؽ ينتج تجميعً 
في وحدة واحدة غـ تنوعيا ر  نيا تنساب حوؿ بعضياأفتبدو وك ،االعناصر الفنية معً 
ىذا المجاؿ ف إ .شكاؿ والسطوح المتباينة في موضوع ينفرد بذاتوتجمع ما بيف األ

التصاميـ  مف بعدألى إالمبتكرة التي امتدت  توظيفاتوفي  اريادي   ادورً  يشغؿيني يالتز 
فكار جديدة تشمؿ أت استحدثف ،قمشة المبلبس والمفارش والستائرأالدارجة كتصاميـ 

ضمنيا والمتمثمة  األقمشةثاث بيئة التصميـ الداخمي التي تدخؿ أيزة ومعدات و جأ
ثاث ثاث المقاعد الجموس المكمبلت الممحقة باألنارة )التيببلمات( وقطع األجيزة اإلأب

ىمية ىذا الجانب كونو ألى إوعميو كاف البد مف االشارة  ،إلخ....والقواطع والزىريات
ثاث جيزة واألشكاؿ األأنو حدد أل ؛داخمي والصناعيتداخؿ مع فروع التصميـ ال

لى كونو إزو يني المبلئـ لو وبحثنا الحالي ال يعوالمكمبلت المتوافقة لمتصميـ التزي
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لى جوىر المادة إضافات مستجدة في سياؽ الفعاليات التصميمية التي تنفذ إيمثؿ 
ة في الرؤية فكار متباينأنو يمتد ليشمؿ تركيب عناصر وعبلقات و إ ،فحسب بؿ

خرى وتمتد في صياغتيا الشكمية ألى إوالنشاط والتعبير تتغير مف بيئة تصميمية 
المتسمة بالتحديد فكار والتقنيات )الحاسوب( والمعنوية كونيا تتبنى المستحدثات مف األ

بيف فروع  والدقة والتبلئـ مع العصر ومتغيراتو بما تحدثو مف عممية توافؽ وتناسؽ ما
مف ىنا جاءت المشكمة التي تتمخص  ،ع بعضيا البعض في ىذا المجاؿعدة ترتبط م

 اإلبداعما مدى إمكانية تصميـ أقمشة تزيينية تتسـ باالبتكار و  :تياآلالتساؤؿ ب
 ؟وتظيفيا في مكمبلت وأثاث بيئة التصميـ الداخمي

 :ىمية البحثأ

ية ال نماط التصميمف التعددية في األألى إرة اشتتأتى البحث مف خبلؿ اإل
نما توعييـ في كيفية التعامؿ مع ا  و  ،ا عمى العممية الذىنية لممصمميفتؤثر سمبً 

 ،فكار وتطبيقيا ضمف بيئات تصميمية متنوعةالمعمومات والبحث عنيا وتوليد األ
ف تتسـ بالفعالية الديناميكية لمعمميات أفي شخصيتيـ التي ينبغي  اوذلؾ يمثؿ جزءً 

ما بيف  مناسبة تجمعكيفية ترابطيا ب ثـ تعيد ،تفككياحداث و الفعمية التي تربط األ
بما يحقؽ و التصميـ الصناعي بيف و البيئة الداخمية التزيينية لتصاميـ  األقمشةتصاميـ 

 ،حد  وا ف  آا يتسـ باألصالة والمرونة والجدة والحداثة في ا ووظيفي  ا جمالي  ا مظيري  توافقً 
اغتيا وصير عناصرىا في تركيب جديد صيفاستخداميا في تكوينات تصميميو تعني 

فكار المصمميف مف خبلؿ أدد عممية تطوير ونحف ىنا بص ،خرج عف سياؽ المألوؼي
فكار والعبلقات والنظـ والصياغات ضمف تقنيات ترابطية التوعية بضرورة توافؽ األ

 .عية وجماليةوعة في قالب موحد يحقؽ استجابة نفتصميمية لتوليد تحوالت شكمية متن
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 :ىداف البحثأ
التصاميـ التزينية لما تحدثو مف ترابط وتوافؽ مابيف عدد مف ىمية أعمى التعرؼ -1

ثاث وىذه جيزة واألالتخصصات التصميمية لما تبرزه مف قيـ جمالية ووظيفية لؤل
 .ومصممي التصميـ الداخمي والصناعي األقمشةالعممية تخدـ مصممي 

المصممة  األقمشة ومف ضمنياا وتقنياتيا تعددية التصاميـ التزينية وخاماتي -2
يادة الجودة والجمالية وقمة الكمفة ز وذلؾ ل ؛كسسوار يحقؽ التنوع واالبتكارواإل

فيما لو نفذ التصميـ التزييني المضاؼ لمفردات  نتاجوسرعة التنفيذ وزيادة اإل
 والتي ،إلخشب والمعدف خالحدى المواد المكمفة كإالبيئة الداخمية باستخداـ 

 .شكاؿأللتطويع اكثر ألى جيد إتحتاج 
 :حدود البحث

جيزة التزيينية المستخدمة لؤل األقمشةيتحدد البحث بدراسة نماذج مف تصاميـ 
 ثاث الموظؼ ضمف البيئة الداخمية في عصرنا الحالي والتي تتضمف.واأل

  .نارةجيزة اإلأ-1
  .مقاعد الجموس -2
 القواطع )الفواصؿ( -3
 الزىريات  -4

 يد المصطمحات:تحد
ا : ىو تأسيس شيء أي تأليؼ شيء جديد مف عناصر موجودة سابقً اإلبداع -1

 (31ص  ،4.)العممي اإلبداعالفني و  اإلبداعك
يتصؼ  إنتاجلى إو الجماعي الذي يقود أ: ىو النشاط الفردي اإلبداع ويعرف

 (8ص  ،21.)جؿ المجتمعأصالة والقيمة والجدة والفائدة مف باأل
 بالجماؿ الجديد ىذا يتصؼ شريطة أف الجديد إيجاد يعني :عاإلبداويعرف 
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 (22ص  ،18) .التشكيمية الفنوف في الحاؿ ىو كما
 بيدؼ والمفردات العناصر مف لمجموعة وترتيب اختيار عممية : ىوالتصميم -2

 مف ضخـ عدد بيف االختيار المصمـ وعمى ،اتصاؿ مرئي كوسيمة االستخداـ
 مف مرضية تركيبة يصنع بحيث ،التنفيذ وسائؿ اعتباره في واضًعا األفكار

 جيبلـ " يراه ما وىذا.أفكاره توصيؿ في ينجح لكي المختارة واألفكار العناصر
 (5 ص ،12.)غرضو يحقؽ الذي بلؽلخا العمؿ يعني التصميـ أف " سكوت

و أ ،تنظيـ وتنسيؽ مجموع العناصر التي يتألؼ منيا :نوأويعرؼ التصميـ عمى 
 (25ص  ،7خمة في أي تناسؽ يجمع بيف الجانبيف الوظيفي والجمالي.)جزاء الدااأل

تتميز بجماؿ الزخرفة  ،و آليةأىي منسوجات يدوية  التزيينية: األقمشة  -3
يينية تعد مف منتجات التز  األقمشةو  ،تقافمف اإل عاؿ  والموف وعمى مستوى 

عيف يتحقؽ نمط م عادة ما تتألؼ مف تكرار األقمشةوزخرفة  ،الفنوف التطبيقية
وقد استخدمت الطرؽ الثبلثة منذ  ،و التطريزأو الطباعة أعف طريؽ النسيج 

 (1ص ،32ا. )وكانت معروفة لجميع الشعوب تقريبً  ،ـ العصورقدأ
جرائي وىو إعداد تعريؼ إقامت الباحثة ب -:التزيينية األقمشةتصاميم  -4

 :تيكاآل

صاؿ البصري الذي االت والتزيينية ىي التكويف الفني ذ األقمشةتصاميـ 
ذواؽ المتمقيف مف خبلؿ تنسيؽ العناصر الفنية المتنوعة عمى أيخاطب ميوؿ و 

ىداؼ الجمالية جواء البيئة الداخمية وبما يحقؽ األأو  ءـسطح القماش بما يتبل
 .والوظيفية

لفاظ تستعمؿ بجوار أ أتمو وجمعيا مكمبلت، :أكمؿ الشيء :اْلُمَكمِّاَلتُ   -5
شارة واإل ،لتدؿ عمى معاف تكميمية مثؿ الضمائر ،الجممة ساسية فيلفاظ األاأل
 (1962ص  ،1)دوات التنكير " أو  ،احيانً أ

وتعمؿ عمى  ،شياء رئيسةأضافات تصاحب إنيا " أا بيضً أوتعرؼ المكمبلت 



 م.د. ىند محمد سحابأ.             ثاث بيئة التصميم الداخميأاإلبداع في تصاميم األقمشة التزيينية لمكمالت و  

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021 257 

 ،26)ساسية ". أف كانت ىي في حد ذاتيا ثانوية وليست ا  و  ،زيادة تأثيرىا
 (69ص

 ،1)ثاثة.أالواحدة  ،جمعأالماؿ كمو  :ثاثواأل .رد لوالمف ،" متاع البيت :ثـــــاث -6
ثاثو /متاع أمؼ  ،ثثأجج  :}جمع{نو"أا عمى يضً أثاث ويعرؼ األ (13ص 

 .(62ص  ،1)البيت والمكتب ونحوىما مف فراش وغيره " 

كؿ ما يكتسيو المرء ويستعممو في الغطاء  نو "أا عمى يضً أثاث ويعرؼ األ
متاع، وال واحد لو. والمتاع كؿ ما ينتفع بو  والوطاء، أو ىو كؿ ما وجد مف

مف الحوائج، أو ىو كؿ ما ينتفع بو مف عروض الدنيا كثيرىا وقميميا سوى 
واألثاث في العرؼ كؿ الحوائج الثابتة والقابمة لمتحريؾ والنقؿ  ،الفضة والذىب

التي تفيد اإلنساف في مسكنو وأماكف عممو واألماكف العامة، وتمبي حاجاتو 
 (296ص  ،23)ومية، مف جموس ونـو وراحة، وتحفظ أشياءه ". الي

و أمػكاف تتوافر فيو الػعوامؿ المناسبة لمعيشة كػػػػػػائف حي  :}مفرد{" :البــيئة -7
 ،1)كالبػيئة االجتماعية والطبيعية والجغرافية.  ،مجموعة كائنات حية خاصة

 (258ص 

رتبط مدلوليا بنمط العبلقة نيا " لفظة شائعة االستخداـ ويأوتعرؼ البيئة عمى 
. والبيت بيئة والمدرسة .ولىنساف األـ بيئة اإلفرحـ األ ،بينيا وبيف مستخدميا

ف أويمكف  .رضية بيئة والكوف كمو بيئةالحي بيئة والقطر بيئة والكرة األبيئة و 
. فنقوؿ البيئة الزراعية .لى البيئة مف خبلؿ النشاطات البشرية المختمفةإننظر 

ا البيئة يضً أوىناؾ  ،والبيئة الصحية ،الصناعية والبيئة الثقافيةوالبيئة 
 (14ص  ،12.)االجتماعية والبيئة الروحية والبيئة السياسية "

 بيف ما تجمع بنية عمى يقـو األوجو، متعدد تخصص "ىو التصميم الداخمي: -8
 الحموؿ ىذه تكوف داخمي، لفراغ بيئة تحقيؽ بيدؼ التقنية والحموؿ اإلبداع

 تكوف كما الفراغ، ىذا لشاغمي والثقافة نوع الحياة تحسيف إلى وتيدؼ يفيةوظ
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 (2ص  ،5)وجذابة "  جمالية الحموؿ ىذه

 فكاراأل بيف الوصؿ حمقة يمثؿ ميـ نو "مسمؾأبالتصميـ الداخمي ويعرؼ 
وصؼ  فيو ،حقيقية خامة نحو وسيمة وكؿ اصلخا التصميـ في التصويرية

ص  ،25)".  لئلنساف فائدة كثرأ لتصبح وتركيزىا ليةالحا األماكف تغير لكيفية
22 – 21) 

 :طار النظرياإل -أوًل 

 :التزيينية األقمشةتصميم 

نسانية كونو ييتـ بقدرة ا يتضمف الميارة والمعرفة اإل فني  يعد التصميـ مجااًل  
 وأدوات أو أشياء أنساف عمى رؤية التكويف والنظاـ والقيمة واليدؼ والمعنى في اإل

مجموعات يحيط بيا ويدمجيا مع بعضيا ليحقؽ التبلئـ فيما بينيا مف خبلؿ مجموعة 
فكار التي تتسـ بالمرونة والتي تنشأ في العقؿ وتوجييا خبرات المصمـ عف الطريؽ األ

( 6ص  ،17)نشطة العمـ المتمثمة بالتقنيات الحديثة واتجاىات الفف المتنوعة أالمزج بيف 
ترتيب وتنظيـ العناصر التصويرية التي سبؽ أف ُدرست منفصمة ويتـ مف خبلؿ التصميـ 

بيدؼ خمؽ وحدة مفاىيمية يتـ اختيار موضوعيا مف الواقع لتحقؽ التفاعؿ مع الُمتمقي 
فالتصميـ يعد بمثابة المعادؿ الديناميكي لبلنفعاالت الجمالية  ،ذفإ (19، ص 13)

ة المتجددة والمتحولة لمنظومة القيـ الشاممة والمتغيرات الوظيفية الثقافية واالجتماعية بمنيجي
تنسيؽ يتعامؿ مع  التي تمتقي فييا النظرة الفنية الجمالية مع الحقيقة الفكرية والفمسفية في

ثر بعاد وفؽ توزيع قصدي لمعناصر ذات النفاذية العالية لبناء األوالكتؿ المتنوعة األ حالسطو 
ما بيف العقؿ والعاطفة والحس والرؤية باالعتماد عمى الحدس الذي يدمج  التصميمي
فيبدأ الفناف عممو التنفيذي ويغير ويبدؿ صفاتو المظيرية حتى يكتمؿ ويظير  ،الشخصية

 ،التصميـ لعممية األخيرة الجمالية الممسة)فيصبح بمثابة  ،ا عما بدأ بوبصورة مختمفة كمي  
 عممية الزخرفي التصميـ رفيعتب ،شكمو تكويف مف بعد االنتياء ارجيلخا المظير وتجميؿ
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 بإضافة المنتج قيمة لرفع الزخرفي التصميـ فيمكف استخداـ ،ارجيلخا لممظير تحسيف
 أو التطريز أو البلمع رزلخاو  الترتر أو واألشرطة المزخرفة الكمؼ مف المختمفة الزخارؼ
دة شكاؿ وظائفية متعدأاستحداث  زاءإفنحف  ،و الطباعة وعميوأ (1ص  ،11) (األبمكيو
 ،زاء ايجاد عنصرإننا لسنا إو الحؽ أي أني تواصمي أمخيمة وتفكير وتحقيؽ  إنتاجتمثؿ 

ا لغرض كمي كتطويع الشكؿ ثـ صفاتو بإجراء بؿ توليؼ العنصر ذاتو وتطويعو جزءً 
 ميًماا التصميمي واستخداماتو فتصميـ القماش يعد جزءً  المعالجات تختمؼ تبعا لمموضوع

فيو يعكس  ،والعمـ واالقتصاد معات مف حيث تطور الذوؽ والثقافةكونو يمثؿ تقدـ المجت
 األقمشةف )تصاميـ أويبلحظ  ،قمشتياأميوؿ وعادات الشعوب التي تظير في تصاميـ 

نساف لتجنب وذلؾ لكي تبلئـ متطمبات العصر الحديث وميوؿ اإل ،تتغير بصفة مستمرة
نساف الدائـ لكؿ جديد ألنتيجة تطمع ا وذلؾ ؛شكاؿ ذاتيا لفترة طويمةالممؿ مف استخداـ األ

 األقمشةف تصميـ إوعميو ف ،(26ص  ،9)امات( لخايبيجو في الحياة وتطور المدنية وتنوع 
لى حيز الوجود يتمثؿ إفكار فكار لمتصميـ وخروج األبرة في وضع األلخا)يتطمب جانبا مف 

 األقمشةيعتبر تصميـ كما و  ،(152 ص ،8امات المختمفة( )لخافي الدراسة والتطبيؽ عمى 
ط لخافف يشكمو مجموعة مف العناصر المتداخمة في تكويف واحد يجمع بيف )التزيينية 

جزاء بالكؿ وبعضيا البعض مما يساعد عمى يقاع والتناسب وعبلقة األوالشكؿ والموف باإل
يعتبر مف  األقمشةف تصميـ إحيث  ،اكتماؿ منظومة العناصر الفنية الناجحة لمتصميـ

انب الوظيفية التي تستجيب لمتغير السريع في الموضة ومتطمبات الصناعة الحديثة الجو 
وبما يتناسب مع  ،مةأاصة بكؿ لخامع محافظتيا عمى العادات والتقاليد  ،لممنتج والمستيمؾ

ف المصمموف اىتموا منذ بداية القرف أويبلحظ  ،(372ص ،22قيميا االجتماعية( )
داء نساف والبيئة مع مراعاة حسف المظير واألـ احتياجات اإلتصميمات تبلئ إنتاجالعشريف ب

لى تصميـ القماش ىو اختيار عنصر محدد إف ما يجذب أو  ،الوظيفي وكذلؾ مبلئمة التكمفة
ما إفيؤثر  األقمشةرد فعؿ مف  يظير والممموس(، المرئيو المممس أالموف  ،الشكؿ ،طلخا)
 ،لقيـ الجمالية أو الفنية التي تبرز شخصية التصميـىذه اا الختيار ا تبعً و سمبي  أيا يجاب  إ
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بوعي جمالي  األقمشةويمكف مف اختيار وتنسيؽ أنماط  ،والمصمـ ىو الذي يحمؿ العناصر
 ،28) صائص الجمالية لؤلقمشة(لخاوحساسية يمكف تطويرىا أو تحسينيا مف خبلؿ معرفة 

p1) ( متطمبات العصر الحديث وميوؿ تتغير بصفة مستمرة لتبلئـ  األقمشةف تصاميـ إكما
نساف وذلؾ نتيجة تطمع اإل ؛شكاؿ ذاتيا لفترة طويمةنساف لتجنب الممؿ مف استخداـ األاإل

والتزييف  ،(26ص ،9امات( )لخاالدائـ لكؿ جديد يبيجو في الحياة وتطور المدنية وتنوع 
نماط تصميمة أرض وقد تطور ىذا العامؿ التزييني ليشمؿ نساف عمى سطح األقديـ قدـ اإل

و أمتعددة التمثيؿ كػ )أنماط المرجعيات المستوحاة مف محاكاة أسموب العصور السابقة 
و األنماط ىندسية التي أالفف  POPالفف أو OPنماط التي تحاكي الحركات الفنية مثؿ ألا

نماط العضوية التي ألاو أيتـ ترتيبيا في تكرار منتظـ لتحقيؽ التوازف المتناظر ألنماطيا 
صور األشكاؿ الطبيعية مف النباتات والحيوانات واختيار الفئة األكثر شعبية مف التصميـ ت

التصوير، والتطريز، تطريز، الطباعة اليدوية  ،كذلؾ شمؿ التقنيات المتنوعة تتمثؿ بالرسـ
يمثؿ األنماط التي يتـ ترتيبيا في تكرار منتظـ وفؽ أساس رياضي المصمموف  ،والرقمية

ىندسية غير مرئية عمى أساسيا يتـ إنشاء أنماط عديدة مف التصاميـ لدييا يتحدد بشبكة 
 .(p1،34).، بيدؼ تحقيؽ التوازف(ationdىيكؿ منتظـ 
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ف التصميـ التزييني الجيد ىو الذي تنساب مفرداتو أليو إشارة ومما يجدر اإل
باه المركز كثر مف شدة االنتأف تواجو منحنياتيا الرقيقة ألذا فيو يميد لمعيف  ،برقة

لى التشكيؿ إعمى وحدة منفردة مف التصميـ والتصاميـ ذات الكثافة الزخرفية تحتاج 
ماـ التصاميـ ذات الوحدات أالمباشر التكرار لصعوبة معرفة الوحدة التصميمية 

 .و غير المباشرةألطرؽ المباشرة فيسيؿ تشكيميا با ،الزخرفية المنفردة البسيطة

طار يتصؿ ببقية إالقماش التزييني ووضعو ضمف ف عممية تصميـ إف ،وعميو
لى المتخصص الذي يفيـ ويدرؾ مضموف ومغزى اليدؼ إالعمميات التكميمية يحتاج 

سس العممية التي تقؼ عمى صوؿ واأللماـ باأللى مستوى التطبيؽ واإلإمف نقؿ الفكرة 
تطوير خطيط وبناء و نيا عممية تإأي  ؛التصميـ ومقترحات حمولو وتطويره سمبيات

ف يمـ بطبيعة العمؿ التصميمي والعبلقة الوثيقة مابيف العمميات التقنية أوالبد لممصمـ 
تقاف تشكيميا التصميمي بحيث إف استخداـ عدة مواد مختمفة تستمـز إأي  ؛والتنفيذية

فراد التي يستجيب ليا األ اإلبداعتغمب عمييا في النياية سمات الجاذبية واالبتكار و 
ا بالتطورات المستمرة والشاممة لممواد وكيفية ساسً أعند حؿ بؿ تربط كونيا التقؼ 

ف ىذه العممية عبارة عف نظاـ أل ،وبذلؾ فيي نتيجة نحو الشموؿ والتكامؿ ،تطويعيا
ا لتثبت ا وثيقً تتداخؿ فيو مجموعة مف المكونات والعوامؿ التي ترتبط ببعضيا ارتباطً 

 .في النياية كفائتيا وتميزىا

  :مراحمو ،عناصره ،مستوياتو ،التصميمي إلبداعا :اثانيً 

يجاد حموؿ لمشاكؿ رئيسة في محاولة إو أالتصميـ ىو )جيد يستيدؼ توليد 
 ،لتنفيذىا والتصميـ ىو عممية منظمة تعتمد عمى التحميؿ والتقييـ وصنع االختيارات

تمر ىو وصنع شيء ناتج مف التفكير المس ،ومرحمة التفكير واالختيار مف بيف الحموؿ
ف يمر بعدة ألى عمؿ مبدع في التصميـ ينبغي إوالوصوؿ  .جزء مف عممية التصميـ
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وىذه  والتحقيؽ (االستبصار)الحدس ،البزوغ ،واالختمارو التفكير أعداد مراحؿ وىي اإل
كما ويعد  ،(27ص ،27) (لى تفكير مستنيرا  لى منظومة مرتبة و إتحتاج العممية 
ا ا داخمي  ا نفسي  نسانية كونو يمثؿ )مظيرً قمية لمنفس اإلىـ العمميات العأحد أ اإلبداع
مف والدة  اليات والديناميات النفسية بدءً ي الذي يتضمف المحظات واآلاإلبداعلمنشاط 
وتندرج في  ،ياإلبداعولية وانتياء بتحقيؽ النتاج و صياغة االفتراضات األأالمشكمة 

يجاد العبلقات بيف ا  نقؿ المعمومات و  طار ىذه العممية نشاطات التفكير والقدرة عمىإ
ا دينامية الحياة العاطفية واالنفعالية والعوامؿ يضً أوتندرج  ،العناصر المعرفية
يمثؿ القيمة الحدسية  اإلبداعف إ( بمعنى 38 – 37ص  ،21) (الشخصية بكامميا

التي تطرح البل مألوؼ مف الصياغات الشكمية المتجسدة في سمسمة مف العناصر 
لية المبتكرة والمتفردة باألصالة والحداثة المرتبطة بالتكويف التصميمي شكبل الجما

و أومعنى بحيث تحافظ عمى ديموميو ليس مف خبلؿ استمراره في ىويتو المعبرة عنو 
 ،لى شيء يقاربو في الواقعإنما في سكونو وتوتره الذي ال ينتسب ا  و  ،و تجانسوأتطابقو 

 .نفسو ولة ويحافظ عمى خصوصيتو في الوقتفتجعمو يندمج مع ما يجاوره بسي

والفف َحْدس أو ىو معرفة َحْدسية، وىو )نواع الفنوف أوالتصميـ ىو نوع مف 
َحْدس فني أو َحْدس شاعري جمالي وتكوف المكانة األولى فيو لممخيمة في حيف تكوف 

ي ومف خصائص الحدس الفن ،المكانة األولى لمعقؿ ومحاكماتو في المعرفة المنطقية
والموف واألشكاؿ وسيمة  ،أنو مقترف بالتعبير سواء بالكممات أـ باألنغاـ أـ باأللواف

والحدس  ،حيث ال يمكف تصور حدس مف دوف تعبير، كالصورة عمى الموحة ،المصور
حتى قبؿ تجسيدىما في  اإلبداعوالتعبير أمراف متبلزماف في داخؿ الفناف في عممية 

ات الفنية والتي يمكف اإلبداععقوليـ مميئة ب وفالمبدع وففالمصمم ،وسط مرئي
 ،19.)ظيارية التي تستوعبيا(ترجمتيا في قوالب تدركيا حواسنا مف خمؿ التقنيات اإل
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 ،ف الموف مثبل ال يوظؼ عمى وفؽ تقميديأالتصميمي نبلحظ  اإلبداعوفي  ،(52ص 
لؼ معناه فيو يخا ،طلخاوانما يجسد لذات تبرز قيمو التعبيرية والجمالية كذلؾ 

المألوؼ ويتخطاه ليتمعف مع نفسو بحيث يخرج عف ذاتو بانحنائو وتكسره وامتزاجو مع 
لواف تتشابؾ بطريقة طوط والتشكيبلت واأللخاف ،ا في العمؿ الفنيالموف بما يبعث روحً 

نما يتحرؾ ا  و  ،ف الموف ال يندمج ليسكفأبمعنى  ؛ف واحدآمتضادة ومنسجمة في 
ويتـ ذلؾ بالوعي الذي يمثؿ تزامف متعاؿ  ،مساحة الكميةويحرؾ ماىو ساكف في ال

بعاد اقتصادية واجتماعية وعممية المتناىية أالماثؿ بما يتضمنو مف  وحضور التكويف
لكؿ منيا قيمتو النفعية والجمالية التي تتجسد في التوافؽ ما بيف المتضادات التي تمزج 

فالتمايز والتفاضؿ يعتمد  ،ثقافاتعف الترتيب العادي الذي ال يمتزج مع غيره مف ال
عماؿ ويؤجج الحركة ويبتعد عف النسبي الساكف والمنبسط السطحي مف األ ،صالةاأل

طوط التي تتحكـ لخالواف و الديناميكية التي تبعث عمى الحياة في المساحات واأل
بمسارات الرؤية وتسيرىا خمؼ االنحناءات والتواءات متناسقة متقنة في تفكيكيا 

فييا القوة الداخمية التي تتمازج وتتبمور بخواصيا في  عيا بما يفاضميا لتتوازفوتجمي
 اإلبداعف )التصور الحديث لقدرات أ فيبلحظ ،اإلبداعما مستويات أ ،العمؿ التصميمي

ا يمتمكوف كؿ القدرات والسمات ولكف بقدر يتفاوت في ف الناس جميعً أفي جوىرىا 
 ،قياس متصؿ الدرجات ما بيف الموىوبيف والعباقرةوىـ يندرجوف عمى م ،اإلبداعدرجة 

 ةظير خمسأوىذا بالتالي  ،خرىأفالفروؽ موجودة بيف فرد وآخر وبيف جماعة و 
مستويات لئلبداع تتمثؿ بالمستوى التعبيري وىو التعبير المستقؿ عف الميارات بتمقائية 

والمستوى  ،بقدر ما تقدـ ميمةفيي غير  ،نتاجصالة ونوعية اإلما األأ ،وحرية
 إنتاجلى إلى مستوى تنمية الميارات لموصوؿ إي وىو الذي ينتقؿ باألفراد نتاجاإل
والمستوى االختراعي الذي يتطمب المرونة في  ،صيمةية الكاممة واألاإلبداععماؿ األ
و أوالمستوى االبتداعي  ،اجزاء منفصمة لكف موجودة سابقً أدراؾ العبلقات الجديدة بيف إ
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ساسية بما ييسر ي يتطمب قدرة عالية عمى التصور التجريدي لممبادئ األالتجديدي الذ
دراؾ كونو رفع صور اإلأاالنبثاقي وىو  وأوالمستوى البزوغي  ،تحسينيا وتعديميا

 – 17ص ،6) .ا(عبلىا تجريدً أكثر المستويات و أا في جديدً  يتضمف تصور مبدأ
فراد في مجاؿ األدب مف األوؿ يظير لدى النابغيف ف )المستوى األأويبلحظ  ،(18

فراد الذيف يعمموف عمى تقديـ منتجات والمستوى الثاني يظير لدى األ ،والفف والثقافة
و ما أوالمستوى الثالث يسمى بالعممية الذىنية  ،أشكالياكاممة عمى مختمؼ أنواعيا و 

كما ىو الحاؿ في اختراع آلة جديدة أو أساليب  "Synthesis" تسمى بالتركيب
امس يعمؿ عمى لخاوالمستوى  ،والمستوى الرابع يسمة بعممية التجديد ،ية جديدةتشغيم

 (1ص ،37) .حد(ألييا إبداع وفتح آفاؽ جديدة لـ يسبؽ ا  يجاد و إ

تكمف في مدى ما تحققو العمؿ  اإلبداعف مستويات إف ،وفي مجاؿ التصميـ
تفاعؿ حساس الجمالي نتيجة التصميمي مف تأثيرات تحدث استجابة محفزة لبل

وىذه عممية تتطمب تحقيؽ تبادؿ  ،المستقبؿ مع التكوينات الشكمية واستيعابو لمعانييا
برات ضمف عدة مستويات بيف المجاالت التصميمية المتصمة لخافكار و لممعمومات واأل

مع بعض لتوصيؿ الصورة الذىنية المرتبطة بالحركة والتفاعؿ والواقعية والممارسة 
مف خبلليا يمثؿ  اإلبداعف أنجد  اإلبداعا بالنسبة لعناصر مأ ،صيؿأبشكؿ متكامؿ و 

و موقؼ ابتكاري يمكف مف أو عممية أ إنتاجنيا إلييا عمى إظاىرة متعددة يمكف النظر 
وجود استعداد وخصائص معينة  حداث ترابط بينو وبيف الشخص المبدع بمعنىأخبللو 

ذف )العمؿ الفني ىو فردي إا ي المقبوؿ اجتماعي  اإلبداعلدى الفرد تييأه لمتفكير 
لكنو تنظيـ  ،وىو يمثؿ تنظيـ لتجارب لـ تقع اال ليذا الفناف ،واجتماعي في آف واحد

ىذا الفناف ويتخذ منيا عامبل صوؿ االجتماعية التي يحمميا طار ذي األفي سياؽ اإل
 (292ص  ،24). ىـ عوامؿ التنظيـ(أمف 
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  -:تيىي كاآل اإلبداعىم عناصر أومن  

ىي جوىر التفكير االبتكاري وتعني التمقائية )وىي قدرة الشخص عمى  -:ونةالمر  .1
 ،ىما المرونة التمقائية :لممرونة افوىنالؾ مظير  ،تغيير حالتو الذىنية بتغير الموقؼ

والتي ال تنتمي لفئة  ،عطاء عدد مف االستجابات المنوعةإوىي قدرة الشخص عمى 
و أة وىي السموؾ الناجح لمواجية موقؼ والمرونة التكيفي ،و مظير واحدأواحدة 

ا تعد النمط الثاني مف التفكير وتمثؿ القدرة يضً أ( وىي 1ص  ،15) (مشكمة معينة
و مواقؼ محفزة تتسـ بالتنوع وبقدر زيادة تفرد االستجابات أاستجابات  إنتاجعمى 

ى تزداد المرونة وتتمثؿ بسرعة االنتقاؿ ما بيف المتناقضات بسيولة والقدرة عم
 .التجدد باستمرار في موضوع معيف لمرات متتالية

فكار جديدة وتقاس بمستوى الميارة والبراعة أ إنتاجىي )القدرة عمى  -:صالةاأل .2
 .في االختيار المتفرد غير المكرر

فكار في وقت محدد وليس عدد مف األ كبرأ إنتاجىي القدرة عمى  -:الطالقة .3
عوامؿ منيا مجموعة مف الوتتضمف  ،صالة والتفردف تتميز باألأمف الضروري 

والطبلقة التعبيرية  ،فكاركبر عدد مف األأفكار وىي القدرة عمى ذكر طبلقة األ
أي  (88 – 87ص  ،6(.)ىي القدرة عمى التفكير السريع والمبلئـ لموقؼ معيف

أي  ؛استجابات قميمة التكرار إنتاجنيا تمثؿ الجدة وعدـ الشيوع والقدرة عمى إ
عبلقات نادرة الستخدامات غريبة  ظيارإو أذات صورة غير مألوفة شكاؿ أنيا إ
ساليب العادية وىي القدرة عمى تجنب األ ،شياء مألوفة تعتمد عمى االجتيادأل

ف يصبح الفرد مثؿ غيره كاستحداث خامات لـ ألى إفي التعبير وعدـ الميؿ 
مى المصمـ ولذلؾ ينبغي ع ،لؼ رؤيتياأشكاؿ لـ نأو استحداث أيسبؽ توظيفيا 

وبذلؾ فيو يكوف في  ،ف يركز انتباىو ويوجيو نحو الحاجة المراد تصميمياأ
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أي  ،حساس معيف ضمف نطاؽ محدد مف المثيرات ترتبط بتوقعوحالة توقع اإل
لى نتيجة معينة إف يتـ توجيو طاقة االنتباه قبؿ حضورىا تعد خطوة لموصوؿ إ

ف يتسـ ألذا ينبغي  ،قبؿ وقوعياحداث وىو نوع مف استباؽ األ ،تتمثؿ بالتركيز
فكار ألما تحدثو مف تنوع في  اإلبداعىـ عناصر أبالمرونة التي تعد مف 

لى التكنيؾ إالمصمميف في كؿ فترة كالتحوؿ مف الصناعات اليدوية المنفردة 
ىو قدرة الفرد عمى تجنب الطرؽ التقميدية في التفكير  اإلبداعف ،ذاإ ،ينتاجاإل

المستحدث والمتميز بالطبلقة الفكرية والمرونة التمقائية  نتاجإلوالتنفيذ لتحقيؽ ا
ط والشكؿ والموف لخا صالة في تشكيؿ عناصر التكويف وتوحيدىا بدا مفواأل

ساسيات التعبير الفني التي تتأثر أخرى وىذه امات األلخاعف  والنسيج فضبًل 
لتحقيؽ الحاجة  يقاع والنسبةبالعناصر إلحداث السيطرة والتكامؿ والتوازف واإل

 أي إحداث الشامؿ التكويف)مما يظير  ،النفعية والجمالية المرتبطة بالمجتمع
 ،التنظيـ عمميات خبلؿ مف لمعمؿ تمفةلمخا بيف العناصر والتكامؿ الوحدة
عادة  األشكاؿ في والتغيير ،واإلضافة ،والحذؼ ،والتركيب ،والتحميؿ ،التنظيـ وا 

 يعني ف التكويفإأي  ،إلخ..،والظؿ والمساحات الضوء وقيـ ،المونية والدرجات
 كؿ وجود وطبيعة ،واحد النياية شيئ في تكوف بحيث ،امعً  عديدة أشياء وضع
 أف مف بد وال ،النيائي العمؿ في تحقيؽ فعالة مساىمة يساىـ العناصر ىذه مف

 خبلؿ مف والنشط الدور المطموب ويؤدي محدد في موضع شيء كؿ يكوف
 .(136 –135ص،14ت األخرى(.)بالمكونا عبلقتو

التصميمي يمر بالمراحؿ  اإلبداعف أومف خبلؿ ما تقدـ نستطيع القوؿ 
 -التالية:

 لفترة اوقوي   اواعيً  اتحضيرً  يستمـز إبداعي فعؿ أي إف) عداد والتحضير:اإل .1
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 يتعمؽ فيو ،العاـ التحضير أما .اوخاص   اعامً  يكوف وىذا التحضير ،طويمة
 التحضير بينما ،(إلخ. .داخمي ،قمشةأ)ف فروع العموـ باالختصاص كفرع م

 ويحاوؿ الباحث يفترضو والذي مباشرة المبحوث يرتبط بالموضوع فيو اصلخا
 حوؿ سابقا كتب ما بكؿ يمـ أف الباحث عمى ينبغي لذا ،حؿ لو عف البحث

 .(33 – 32ص  ،21)(.الموضوع الذي يريد البحث فيو

عداد والتحضير تشمؿ التعرض اإل ف عمميةإف ،األقمشةفي تصميـ و 
ما يحتؿ بؤرة االىتماـ كالموف الفاقع الذي  ءيلممثيرات المحفزة لمرغبة في ش

فقوة وجاذبية  ،و نوعية الموضوعأكثر مف الموف اليادي لقوتو أيجذب االنتباه 
كثر مف أالموضوع تنعكس في شكمو الذي يمفت النظر ووظيفتو االستخدامية 

 ،إلخ.....و المعدفألواف و األأاء المؤلؼ منيا كالنسيج جز تفاصيمو أي األ
 ،وليذه المرحمة الدور الكبير في التركيز عمى العوامؿ الموجية لبلنتباه

لى إو الرجوع أعف المعمومات المتعمقة بالموضوع  البحث أفالمصمـ المبدع يبد
  .التصاميـ الماضية وربطيا بصور جديدة لموصوؿ الى التصميـ المطموب

 لكؿ اوامتصاصً  اشعوري   وال اشعوري   اعقمي   اىضمً  تتضمف)ىذه المرحمة  :الختمار .2
 المرحمة ىذه تتميزو  بالموضوع تتعمؽ التي المكتسبة المبلئمة تابر لخاو  المعمومات

ىمية ىذه أوترجع  ،الموضوع سبيؿ حؿ في المبدع يبذلو الذي الشديد بالجيد
 الشوائب مف كثير مف و التخمصألمتحرر فرصة  نيا تعطي العقؿإلى إالمرحمة 
 ال التي فييا ميمةال األجزاء تعطؿ ربما أو تعوؽ أف يمكف التي طألخاواألفكار 

وتعد ىذه المرحمة بمثابة فترة  ،(16ص ،22) (و الموضوعأليا بالمشكمة  صمة
التي يدنو فييا المصمـ مف غايتو  (و التفريخأالبزوغ )ا بػ يضً أالحضانة وتسمى 

حيث يتـ انتقاؿ الذكريات ويتخيؿ التصاميـ التي يتـ  ،و الموضوعألحؿ المشكمة 
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  .ا لممعالجات التي يمر بيا التصميـو تقصر تبعً أبداعيا وقد تطوؿ إ
 رةاشر  انبثاؽ وتتضمف منو حاسـ جزء الحؿ أو وىي) -:ليامشراق واإل اإل .3

الكاممة  الجديدة الفكرة تولد وتشرؽ فييا التي ىي المحظة لياـف اإلإ أي ،اإلبداع
 المرحمة ىذه تعتبر وليذا ،المشكمة حؿ إلى تؤدي بدورىا في ذىف المبدع والتي

 (28ص  ،22) .(اإلبداع عممية في لمعقؿ والحاسـ الدقيؽ العمؿ مرحمة
لى الذروة في إو الحدس )وتعني الوصوؿ أوقد تسمى بمرحمة االستبصار 

 كأنيا قد الفكرة أو المادة وتبدو فجأة الفكرة تظير حيث ،ية حيثاإلبداعممية الع
ف أو  ،اغامضً  كاف ما كؿ اواضحً  يتجمى وبالتالي ،تخطيط دوف اتمقائي   نظمت

األساسي  الوجو أف عمى بتأكيدىا االستبصار ومرحمة البزوغ العبلقة بيف مرحمة
 (.34،ص ،21) .الداخمي( التحضيري العمؿ ىو كاممة لمعممية

 وىنا لئلشراؽ، تصحيح فييا يتـ خيرة )حيثوىي المرحمة األ -:التعبير والتحقيق .4
 ىي ىؿ ليرى فييا النظر المبدعة ويعيد الفكرة يختبر أف المبدع المتعمـ عمى يتعيف
 أخرى مرحمة وبعبارة ،والصقؿ التيذيب مف شيئاً  تتطمب أو ومفيدة مكتممة فكرة

 .الجديدة المبدعة لمفكرة التجريبي يب أي االختبارالتجر  مرحمة ىي التحقؽ

ىي سبع مراحؿ تبدأ باليوية وتنتيي  اإلبداعف مراحؿ أوقد يرى البعض 
فيي  ،ما البصيرةأ ،عداد والتحضيرفالنية والرؤية يقصد بيا مرحمة اإل ،باالستخداـ

 (17ص  ،22.)(واالستخداـ تعني مرحمة التحقؽ ،االستبصار واليندسة والبناء

حيث  ،دارة الفنية عف التصميـغو التحقيؽ يتـ التعبير بالأوفي مرحمة التحقؽ 
 .جراء تعديؿ عمى الناتج النيائي وتقترب ىذه المرحمة مف مرحمة التنفيذإيتـ 

ما أ ،فكاريعني العممية الذىنية التي تساعدنا عمى توليد األ اإلبداعمما تقدـ 
 .فكار المولدةاالبتكار فيو يعني التطبيؽ العممي لؤل
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 بداعية تتطمب عقبًل إف التصميـ يمثؿ عممية إا -:ثاثتصميم المكمالت واأل  -ا:ثالثً 
بحيث يدرؾ مف  ،برة الشاممة التي ال تجزئو فييالخاساس أا يفكر عمى ابتكاري  

حساس بالرؤية والذات والموضوع والفرد خبلليا كبل مف االنفعاؿ والتفكير واإل
ية التي يحتؿ رصيد اإلبداعا في العممية وامؿ تندمج معً وكؿ ىذه الع ،والبيئة

والتكويف التصميمي في النياية  ،ا فيياا ميم  المعمومات المختزنة لدى المصمـ دورً 
عف  وضوعات فضبًل ا مستقبل عف شتى الميظير بشكؿ صورة مبدعة تحمؿ وجودً 

ا تتضمف مضمونً دراكيا مف خبلؿ عممية التنظيـ التي إكونو يحمؿ قيمة بذاتو يتـ 
ومف ثـ توجييو لمممتقي  ،عف وعي المصمـ وقصده في تأليؼ ىذا التكويف يعبر

برة التي تختمؼ في لخاوفؽ صياغة واعية تعتمد درجات متنوعة مف الصناعة و 
تأثيراتيا النوعية وتتوحد في قيمتيا التعبيرية )وتعد المكمبلت مف أحد العناصر 

ف ليا األثر الكبير في إثراء وتكامؿ الفراغ إ كما ،في التصميـ الداخمي الميمة
الداخمي مف الناحية الوظيفية والجمالية والمكمبلت ىي أي عنصر يمكف أف 
يستخدـ في تجميؿ الحجرة مف صور أو مطبوعات أو المعمقات الحائطية والمرايا 
يـ باإلضافة إلى أي مجموعة مف النباتات المنزلية واألواني الزجاجية وأدوات التقد

عمى المائدة ووحدات اإلضاءة بأنواعيا، ويمكف تعريفيا أيضا باألجزاء واألشياء 
ا ا ومعنوي  التي تجمع بيف الوظيفة والفف لتحقيؽ المنفعة والجماؿ وتثري المكاف مادي  

 .مف أجؿ تحقيؽ بيئة مناسبة

 :ويمكف تقسيميا إلى نوعيف ىما

أو المتحركة البلزمة ألداء وظائؼ : وىي األشياء الثابتة المكمالت الوظيفية -1
مفاتيح ،المرايا،وليا أىميتيا في تكامؿ عناصر الفراغ مثؿ الساعة ،معينة

 .دمات كالمقابض وأقمشة الستائرلخاالكيرباء، أغطية الممبات وأجيزة 
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ولكنيا الزمة  ،: وىي القطع غير المستعممةوظيفيةالالمكمالت غير  -0
حصوؿ عمى الجانب الجمالي ومف أمثمتيا لتحقيؽ النواحي الفنية مثؿ ال

كثرتيا(. الرسومات والمطبوعات والموحات وال يمكف حصر المكمبلت بسبب 
(32،p1) محتويات أف)ثاث يعني تمثيبل لذلؾ كوف األ إالثاث وما تصميـ األ 

 مف ارجيلخاالفراغ  محتويات أو الداخمي الفراغ في مفروشات سواء الفراغ
 وظيفة تعكس محتويات مف ذلؾ غير إلى ...مقاعد ،شاؾكأ ،إنارة وحدات
 (.74ص  ،3).(الفراغ

خذ طابعيا مف وظيفتيا في التصور الكمي لمتصميـ أثاث تف المكمبلت واألإ
بذاتو وبتعبيراتو  اف كاف تصميميا مكتفً إف ،الذي يتسـ بالحيوية والدينامية والعضوية

ا عمى خارجو لقوة حضوره التي بً ا مف داخمو ومنصف جمالو سيكوف نابعً إف ،المتنوعة
ثاث ومكمبلت تجعمنا نتأممو بعمؽ في التصميـ الداخمي كونو يتناوؿ تصميـ األ

 يشغميا التي تصميـ البيئة عممية مفال جزء )إخيرة وما ىذه األ ،الديكور الداخمي
 الوظيفي الجانبفييا جميمة يبرز  بيئة خمؽ باتجاه النزعةلى إوالذي يميؿ  اإلنساف

 ،حد العناصر المؤثرة فيو بشكؿ فاعؿأالجمالي الذي يكوف الموف  الجانب عف بلفض
ثر ألذا كاف عمى المصمـ فيـ خصائصو ومؤثراتو في أي موقع يشغمو لما لو مف 

شكاؿ لواف واألف قدرة األأو  ،(2ص  ،5) (لى عنصر الشكؿإباإلضافة  ،نفسي
جمالي بسيط تجعمنا ندرؾ التصميـ اإللى النزوع لموجداف البشري بتمثيميا الإالتعبيرية 

نما يعمؿ ا  و  ،كونيا ال تكتفي بصب المعطيات الفكرية والبصرية ،مامناألمتكويف الماثؿ 
ويسيـ في بمورة  ،عمى رصد العبلقات التنظيمية في المجاالت التخصصية المتنوعة

و التأثيرية ميتدوائرىا الثقافية وقيميا بغية التركيز عمى جودة المنتوج وخصائصو وفاع
 أا بابتعاده عف التقميد الرتيب مما يحقؽ مبدا وجمالي  ا وابتكاري  بداعي  إالتي تمنحو بعدا 
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سس لى العناصر واألإوىذا ال يشير  ،كسسوارثاث واإلالوحدة والتنوع في تصميـ األ
ف نما يمتد ليشمؿ المواد المتنوعة في التصميـ كالزجاج والمعدا  و  ،البنائية الفنية فحسب

والتي تتوحد مع بعضيا ضمف صياغة  إلخ.....شب والمدائف الببلستيكية والنسيجلخاو 
 فأ)لذا نجد  ،تصميمية واعية باليدؼ الوظيفي الذي اليخمو مف الجاذبية الشكمية

األشكاؿ  أو الطبيعية األشكاؿ مف موجود ما لمتصميـ تعتمد العامة النظرية الرؤية
 الحقؿ في االختبلؼ المصمميف بحسب تفكير طريقة توجيو خبلؿ مف المصطنعة

 معايير ومؤشرات بوجود يتمثؿ وىذا ،ما نوع مف تصميميإليجاد توافؽ  المتبنى
يجاد ىذا التوليؼ ما بيف مكونات إمحاولة  عند الفيـ واجبة واضحة ومحددات

ف عممية تصميـ المكمبلت أوبما  ،(3ص ،2( )تفصيمي وبشكؿ التصميـ النيائي
نشطة الفكرية والجسدية لممصمـ منذ لحظة اختياره فعاؿ واألثؿ مجمؿ األثاث تمواأل

ف يتـ التعامؿ مع أفعميو ينبغي  ،لمفكرة الموضوعية حتى دخولو حيز التشغيؿ الفعمي
ثاث وفؽ مبادئ التوازف المتوافؽ والتناسب الصحيح )المكمبلت( واألكسسوارىيئات اإل

واالىتماـ باأللواف المتوافقة  ،اصر ونقاط التأكيدوالوحدة واالنسجاـ بالنسبة لكافة العن
ظياره لمشكؿ الجيد إا في ا بارزً برة الذي يؤدي دورً لخاا لعامؿ والمبلمس المتنوعة تبعً 

والتصاميـ البسيطة مثيرة لبلىتماـ لرقة ووضوحيو خطوطيا  ،والجذاب والممتع
 ؛بغي الحذر عند توظيفيافين ،ما التصاميـ ذات التفاصيؿ الزخرفية المميئةأوبساطتيا 

شكاؿ ف اليدؼ مف التصميـ ىو تحقيؽ مظاىر بصرية ممتعة تستوحى مف األأل
بشكؿ  ؤىانشاإو يتـ أوش والزخارؼ المحورة عف الطبيعة و التقميدية كالنقأالطبيعية 

شكاؿ اليندسية المربع و ىندسي يستوحى مف األأتجريدي ال يرتبط بشيء سابؽ 
شكاؿ الرومانية األالتصاميـ المستمدة مف )كما في  ،تحويراتيـوالدائرة والمستطيؿ و 

منمنمة المببلب الدوارة والتموج الدوار مع و  الدوارةاألقنثة  وراؽأغريقية المتمثمة بػ واإل
 (p2 ،29)شكاؿ( ألمف ا إلخ.. .ضفيرةالزىور والدوائر المتقاطعة وتشكيؿ ال



 0202مارس  – والستون الواحد العدد              السنة السابعة واألربعون –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021 274 

  

 

 

 

متشابكة كاألرابيسؾ التي تظير  سبلميةإنماط أوقد تستمد التصاميـ مف )
في التصاميـ و  (p1 ،33) (.أشكاؿ النباتات فييا عمى أساس التقويس والتفرع

تكرار الشكاؿ بدقة ويضاؼ ليا التنوع مما يظير تقنيات في ترتيب )سبلمية يتـ اإل
يارات تأخذ ترتيبات لخانشاء توليفات مختمفة إالمجموعات اال متناىية يتـ مف خبلليا 

 .(p 91 – 92 ،36) (.رر ببساطة شعاعيةتتك
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 (يوضح التوليفات الشعاعية صورة)

ا الستخداميا الوظائفية كأجيزة وتتنوع تصاميـ المكمبلت في البيئة الداخمية تبعً 
لواف زاىية أضاءة بنارة تعمؿ عمى عكس اإلواني التزيينية الزىريات فأجيزة اإلو األأنارة اإل
ف تركزت في الزوايا مف حيث أعمى الجو العاـ السيما  ا فاعبًل يحدث تاثيرً  ىادئة مما وأ

ا لمفضاء الرتيب في زوايا البيئة فتحدث خرقً  ،الواجيات المكشوفة القريبة مف النوافذ
جيزة ف تـ اعتماد تصميـ مسند مف الطبيعة مثبل في التصميـ التزييني ألإف ،الداخمية

تالؼ مع نيا ستإف ،يعة عمى المساند التي تثبت عميياضيفت لمسات مف الطبأنارة و اإل
كيد الفكرة بما يتوافؽ مع خصوصية المكاف وتفصيبلتو ويعزز أالجو العاـ وتساعد عمى ت

خر يعمؿ آميمي مف ذلؾ استخداـ قواطع بنفس المواصفات المظيرية كعنصر تكميمي وتج
عناصر الفتجمع  ،ى بعضياو بيف الفرؽ المفتوحة عمأخر آجذاب بيف واحد و بشكؿ فاصؿ 

و مع أف كانت بمفردىا إيسيؿ اندماجيا وتقبميا بسيولة بحيث متحركة الطبيعة الذات 
نسجـ مع الكؿ العاـ بممساتيا الغنية التي تحمؿ مواصفات المكمبلت ي وبما خرىأتفاصيؿ 
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مارية أزىار الكرز التي تدرج في اليندسة المعمستمدة مف الشكاؿ األفي )وتظير  ،المسبقة
 تظير في وأ ،وىي واحدة مف التصاميـ اآلسيوية الشعبية ،بالزخارؼ اليابانيةالمتمثمة 

نمط غني مف  اعتمادتظير مف خبلؿ و أ ،مستمدة مف ىيئة بذور السمسـالشكاؿ األ
 .(p 6 – 11 ،31) (الربط المثمف والرباعي والصمباف المتوازية

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

ولربط المثمف والرباعي  زىار الكرز وىيئة بذور السمسـيوضح الزخرفة بأصورة )
 والصمباف المتوازية(

جواء أحداث فرؽ شكمي كمي في إلى إف لمسة بسيطة قد تؤدي إف ،وعميو
بحيث تتماشى مع فصوؿ السنة كافة لما تضفيو مف تجديد ال يتطمب  ،البيئة الداخمية

 .استحداث تغيير جذري
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  -:ينة بالبيئة الداخميةالتزي األقمشةعالقة تصميم  

)فف يشكمو مجموعة مف العناصر المتداخمة في تكويف  األقمشةيعتبر تصميـ 
جزاء بالكؿ وبعضيا ط والشكؿ والموف بااليقاع والتناسب وعبلقة األلخاواحد يجمع بيف 

ف إحيث  ،البعض مما يساعد عمى اكتماؿ منظومة العناصر الفنية الناجحة لمتصميـ
يعتبر مف الجوانب الوظيفية التي تستجيب لمتغير السريع في الموضة  األقمشةتصميـ 

مع محافظتيا عمى العادات والتقاليد  ،ومتطمبات الصناعة الحديثة لممنتج والمستيمؾ
ثاث ما األأ (372ص  ،22) (مة وبما يتناسب مع قيميا االجتماعيةأاصة بكؿ لخا

قيمة تعبيرية بابعاد جمالية  نو تحقيؽ فعؿ تصميمي مؤثر ذيأفيوصؼ ب، ومكمبلتو
ووظيفية تتجسد بييئات محسوسة ومنظورة ومادية بحيث تتفاعؿ مع التكويف العاـ 

 إنتاجوقد اىتـ المصمموف منذ بداية القرف العشريف ب،لمييئة االجمالية لمبيئة الداخمية
داء نساف والبيئة مع مراعاة حسف المظير واألمع احتياجات اإل ءـتصميمات تتبل

المواد ويخضع التصميـ لمجموعة متغيرات تتمثؿ بػ ) ،وكذلؾ مبلئمة التكمفة ،وظيفيال
وما  (p1 ،35) (امات وتسمى متغيرات التصميـ الديناميكيلخالواف و والتقنيات واأل

سموب لتصميـ أال بمثابة إثاث ومكمبلتو التزييني وتشكيمو عمى األ األقمشةتصميـ 
ميـ النماذج وتنفيذىا ومراعاة قياساتيا الحقيقية مع فعند تص ،و مكمبلتوأثاث شكؿ األ

 ،فضؿ لممظير النيائي لمتصميـفإف ذلؾ يتيح الفيـ والتصور األ ،وظيفتيا النيائية
فكار لمتصميـ برة في وضع األلخاا مف )يتطمب جانبً  األقمشةف تصميـ أوىنا نجد 
 امات المختمفةلخامى لى حيز الوجود يتمثؿ في الممارسة والتطبيؽ عإفكار وخروج األ

ية التخيمية لممصمـ والميارة في اإلبداعذف فيو فف يعتمد عمى القدرة إ ،(152ص ،8)
تكوينات تؤدي غايتيا النفعية  نتاجصالة إلتشكيؿ يتصؼ بالجماؿ والجدة واأل

صوليا وقواعدىا التي تبتكر أسس عممية ليا أا عمى ا قائمً وىذا يعد عممً  ،والجمالية
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كاألجيزة  بحيث يبرز دورىا ضمف مفردات بيئية متعددة ،عة المستوىتشكيبلت رفي
قؿ أفضؿ كفاءة و أبرة لتحقيؽ لخالى الدراسة و إتخطيط موضوعي يستند  ثاث وفؽواأل

قؿ كمفة لمتصميـ بحيث يتماشى الناتج النيائي مع االتجاىات أية و إنتاججود أجيد و 
ئة الداخمية تتجسد في عدة عناصر التزيينية بالبي األقمشةعبلقة تصميـ و  ،الحديثة

ف ما يحقؽ الجاذبية في إ)حيث  ،تعمؿ متظافرة لتحقيؽ الجاذبية في التصميـ النيائي
الممموس و  المرئيوالمممس  نواعيا ىو عنصر الموفأعمى اختبلؼ  األقمشةتصميـ 

حيث تؤثر ىذه القيـ الجمالية أو الفنية في مشاعر المتمقي التي  ،فضبل عف الشكؿ
صائص لخاف يمتمؾ المعرفة الشاممة حوؿ تحميؿ أفعمى المصمـ  ،كس شخصيتوتع

ثاره آمزجة و وتأثيره عمى األ لواف )الصفات الجاذبة فيوالجمالية لؤلقمشة مف حيث األ
لمخمفية االجتماعية والثقافية والمستويات االقتصادية، ا فعاؿ الناس تبعً أعمى ردود 

و الرفاه( وعمى االنطباع ألتالي عمى المظير )الزىد والتأثيرات البيئية( التي تؤثر با
ضاءة التي تتغير ونوع اإل (إلخ....الفرح ،الكآبة ،التحفيز ،العاـ مف حيث )السكوف

االصطناعي( والمممس )النسيج(  ،الطبيعيىا )ا لمصدر ا تبعً يضً أاأللواف في تدرجاتيا 
 ،وعي جمالي وحساسيةب شةاألقممما يمكف مف اختيار وتنسيؽ أنماط  ،إلخ..والتصميـ

وبما يحقؽ  األقمشةويمكف تطويرىا أو تحسينيا مف خبلؿ تحميؿ تصاميـ 
امات المكونة لمتصميـ الداخمي وتصميـ لخاما بيف  ـؤفي التبل (p1 ،28)(القبوؿ

لتصميـ سوؼ يعتمد عمى اوالتعبير النيائي بالتالي في  ،اوتعبيرً  التزيينية شكبًل  األقمشة
العوامؿ المادية المتاحة، التقنيات، االحتياجات  ،تراثالعوامؿ المختمفة )كالعديد مف ال

يتـ  وكميا تؤثر عمى الطريقة التي يختار فييا المصمـ التعبير عف شيء إلخ. .والثقافة
مف قبؿ الجمع بيف مختمؼ المتغيرات التصميمية مثؿ أنماط الموف  ؤهإنشا

ات في تصميـ تمؾ المتغيرات لمتعامؿ يار لخاويقدـ المصمـ عدد مف  ،إلخ..والشكؿ
معيا في عممية التصميـ الذي يعبر عف وظيفة تحقؽ األفكار في محاولة لتمبية 
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وتوفير الحموؿ التي تتوافؽ مع معطى مواصفات حؿ المشاكؿ  ؛متطمبات المستخدميف
 وعقبلنية ئوساس ممارسة بناأنيا إي أ ،وتحويؿ األفكار المجردة إلى تعبيرات ممموسة

تحدد األمور األساسية المتعمقة بتصميـ المتغيرات وتحويميا إلى تجريدات محددة 
تبحث عف األساليب التي يمكف أف تساعدنا عمى ضماف أف التصميـ المقترح سيوفر 
الحؿ إلى حد معقوؿ وبما يتوافؽ مع مواصفات معينة بحيث تمبي متطمبات المستخدـ 

ىو في تشكيميا  اإلبداعف ،(p 35،1)) ينةالتعبير عف وظائؼ معينة تحقؽ أفكار مع
طة ويثبت بالتالي ديمومتو التي تجذب العيف لخازمانيا بتحريكو لمموقؼ و  يالذي تعد

حساس وتحفز الوعي وتستحوذ عمى المشاعر بما تتضمنو مف معاني في وتحرؾ اإل
مثؿ البنية المنظمة المتكاممة مف العناصر والعبلقات والتمثيبلت الشكيمية التي ت

ية والقيـ الكامنة اإلبداعفكار والماديات في قالب تصميمي يفجر طاقاتيا انصيار لؤل
بداعي محمؿ بالقيـ الجمالية المنبثؽ إبداع منظـ يبرز بوعي إب ؤىاجزاأفتتناثر  ،فييا
فكار ونواتجيا الفعمية التي ينشأ عنيا عمؿ عممية تنظيمية لؤل اإلبداعوبيذا يعد  ،عنيا

فتمثؿ بذلؾ استعداد الفرد  ،لى المخالفة الكميةإالتسمسؿ العادي  جديد ينشؽ مف
ولية داخؿ تنظيـ الذات والقيـ الشعورية وتكامؿ حداث تكامؿ في القيـ والحوافز األإل
بحيث يمكف تشخيص الصعوبات  ،ارجي ومتطمباتولخابرة الداخمية مع الواقع لخا

يجاد حموؿ ليا مف خبلؿ البحث في ا  و اممة لتعديميا لخاوالبحث عف العناصر المفقودة و 
وبما يضمف تحقيؽ الطبلقة في التفكير  ،الجيات المختمفة ذات العبلقة بالموضوع
صالة في التنفيذ وبشكؿ عادة الصياغة واألا  والترابط والتعبير والمرونة في التكييؼ و 

فييا  يمس الذوؽ العاـ مف حيث المظير والجوىر لبموغ حالة مف االنسجاـ التي تمتزج
ىمية شاممة لبلنتفاع المباشر بالمادة لوظيفتيا أالمتناقضة بفاعمية موحدة لتحقيؽ  القوى

ف عممية المشاركة بيف المجاالت إ ،االستخدامية وغير المباشر لجمالية مظيرىا العاـ
ىو بجعميـ  لآلخريفف قدرتنا عمى نقؿ االحساس الفني أالتصميمية كافة يفصح عف 
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سموب يفصح عف الجانب أحساس والجيد الذي يجسده المصمـ بيتأمموف نوعية اإل
ف عممية التجانس مابيف فروع التصميـ ا  و  ،الموضوعي االجتماعي البعيد عف االنعزالية

نيا عممية تعاوف واقعي ندرؾ مف خبلليا بسيولة االستجابة لعممية ألييا عمى إيشار 
يدىا لمتعبير الموضعي الواعي االتصاؿ المتنوع ضمف عبلقات متباينة تتوافؽ في تجس

 .طار موحد يتضمف العمميات الناشطة عمى اختبلفيا كافةإلمقدرة التصميمية في 
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 :المقترحات

ظيار اإلبداع عداد مجموعة تصاميـ مقترحة اعتمدت فييا البساطة إلإتـ  
ي ظيار الجانب اإلبداعإلى اعتماد البساطة والتعقيد في إضافة لمتصميـ التزييني، باإل

 :لمتصميـ وكما يمي

نسابية ا  يني لمستائر و البساطة والتعقيد في التصميـ التزي، أ( 1المقترح )اعتمد في  -1
لتحقيؽ الوحدة ما بينيا وبيف الوحدة التصميمية تشكيميا برقة وفؽ توازف متماثؿ 

ا في تصميـ شكاؿ اليندسية ذات التوزيع المتنوع والمكررة رباعي  المؤلفة مف األ
الكنبو والبارتشف والزىرية والتيببلـ( لتحقيؽ االنسجاـ التاـ مابيف عناصر اث)ثاأل

 . ،ب(1مقترح )في ال ماألداخمية، االبيئة 

 
 )الكنبو والبارتشن والزىرية والتيبالم(، أ( 2)مقترح )
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 (والبارتشن (والزىرية والتيبالم )الستائر والكراسي ، أ(0مقترح )

بقػػػاء عمػػػى صػػػفات التصػػػميـ لتشػػػكيؿ السػػػتارة مػػػع اإل ثػػػؿاختيػػػر التػػػوازف غيػػػر المتما
ثػػػػػاث لتحقيػػػػػؽ االنسػػػػػجاـ التػػػػػاـ والتنػػػػػوع فػػػػػي شػػػػػكؿ السػػػػػتارة وفػػػػػي كػػػػػبل التزيينػػػػػي لؤل

      .التصميميف القيـ المونية جاءت متجانسة
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، أ(: اعتمد التبايف الموني والتوازف المتماثؿ في توزيع 2التصميـ المقترح ) -2
ا ا خطي  ا تارة وموزعة توزيعً وعة الحجـ والموف والمكررة رباعي  شكاؿ اليندسية المتناأل

خرى، فالتبايف الموني والحركي ىو نمط تصميمي مبتكر يجمع مابيف أتارة 
وفي المقترح  ،ثاث الكبلسيكيالبساطة والتعقيد مف حيث التصميـ التزييني واأل

حمر ا الستخداـ األف القيـ المونية اتسمت بقوتيإال إسموب اعتمد نفس األ ،ب(2)
ف كافة أا، ويبلحظ يضً أالفاتحة لى وجود إضافة إزرؽ بدرجات لونية صريحة واأل

صمي لتصميـ األ لى المقترحإضافة إالتصاميـ قدمت معيا احتماالت لونية 
 .القماش التزييني

 
 
 
 
 
 
 

 ،ب(2مقترح )

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ارتشن(الستائر والكراسي والزىرية والتيبالم والب،ب( 0مقترح ))
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ظيار الجانب اإلبداعي لمتصميـ إ، أ( اعتمدت البساطة والتعقيد في 3)التصميـ المقترح  -3
بداعي وفؽ برمجيات الحاسبة، كما في إالتزييني حيث تـ تطويع الحرؼ العربي بأسموب 

واعتمدت القيـ  ،ثاث )الكنبة والبارتشف والموحة الجدارية والمنضدة الوسطية(الستائر واأل
 .حمر( إلضفاء طابع الفخامة العصرينية المتباينة )الرمادي واألالمو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 )الكنبة والبارتشن والموحة الجدارية والمنضدة الوسطية( من زاويتين ، أ(3مقترح )
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، ب( استخدمت القيـ المونية السمائية وتدرجاتو مع 3التصميـ المقترح )ما أ
المنسجـ عمى التصميـ المستمد مف الحرؼ العربي  بيض إلضفاء الطابع العصرياأل

مع استبداؿ الموحة الجدارية بتزييف امتد عمى مساحة الجدار استمد مف نفس تصميـ 
 .ماش التزيينيالق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )الكنبة والبارتشن والموحة الجدارية والمنضدة الوسطية( من ثالث زوايا ، ب(3مقترح )
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استخدمت فيو وحدات تزيينية لمقماش مستمدة مف  :أ( ،4المقترح التصميمي) -4
زىار الربيع المؤلؤية أالحضارة البابمية تمثمت بالماعز واآلجر والحقوؿ الزخرفية مف 

شكاؿ ىندسية مستطيمة الموجودة عمى البوابات البابمية كميا أزىرة البابونج( و )
يغير شكميا عف القديـ  دديات والتيببلـ( بحيث لـلخاوظفت عمى )الستائر والكنبة و 

ضفت عمييا أثاث معاصر أاإلبداع مف خبلؿ دمجيا مع وحدات فتحقؽ 
  .بيةواأل مظيرالرقي والفخامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من ثالث زوايا مختمفة )الستائر والكنبة والخدديات والتيبالم( ، أ(4مقترح )
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 زوايا مختمفة ربعأ)الستائر والكنبة والخدديات والتيبالم( من  ، أ(4مقترح )
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، ب( فقد استخدمت فيو نفس الوحدات التزيينية لمقماش 4ما المقترح )أ
لى حقوؿ زخرفية توزع فييا شكؿ إضافة شكاؿ اليندسية المثمثة باإللى األإضافة باإل

ف الماعز لـ يظير فييا، ووظفت العناصر عمى إال إالثور المجنح وفؽ تنظيـ خطي 
 . الفخامة ضفاء مظيرثاث إلالستائر واأل

 

 

 

 

 

 

 من زوايا مختمفة ، ب( )الستائر والكنبة والخدديات والتيبالم(4قترح )م
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اعتمدت عناصر مف الحروؼ العربية وعنصر النقطة التي  :(5)التصميـ المقترح  -5
تطويعيا باسموب زخرفي وىندسي في آف واحد وفؽ تشكيبلت تتسـ بالتناظر 

ضراء والمتباينة لخاالشكمي والموني مابيف القيـ المونية الحارة الحمراء والباردة 
وتـ  ،ساسية مف خبل عبلقة كؿ جزء مع اآلخرت الوحدة األوقد صيغ ،القيوائيات

فقد وظفت  ،ما التيببلـ والموحةأدديات( لخاثاث )الكنبو و تكرارىا رباعيا عمى األ
 .فييا الوحدة التصميمية بشكؿ منفرد

 

          

 الكنبو والخدديات()( 5مقترح )
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  :الستنتاجات

ة في التزيينية فف يشكمو مجموعة مف العناصر المتداخم األقمشةف تصميـ أظير  .1
جزاء يقاع والتناسب وعبلقة األط والشكؿ والموف باإللخاتكويف واحد يجمع بيف 

 .بالكؿ مما يساعد عمى اكتماؿ منظومة العناصر الفنية الناجحة لمتصميـ
يتحقؽ عندما تكوف التصاميـ  قصديبشكؿ ف التعامؿ مع السطوح والكتؿ إ .2

تقميدية وعفوية وبسيطة فتتسـ ما عندما تكوف أ ،التزيينية متسمة بالتعقيد األقمشة
  .عشوائيا بالتوزيع الحيانً أ
 .ييماو كمأ طباعةو الأالمكمبلت  التصميـ التزييني ألقمشة البيئة الداخميةيستخدـ  .3
التمقائي  وىو التعبير ،منيا المستوى التعبيري ظير بمستويات ،التصميمي اإلبداع .4

صيؿ لى التكامؿ األإؿ ي الذي ينمي الميارات لموصو نتاجالحر والمستوى اإل
القدرة العالية  و التجديدي ذيأوالمستوى االختراعي المرف والمستوى االبتداعي 

 .دراؾرفع صور اإلأو االنبثاقي الذي يمثؿ أوالمستوى البزوغي التصور عمى 
 صالةىي جوىر العمؿ االبتكاري وتتمثؿ ب المرونة واأل اإلبداععناصر ف إ .5

 الطبلقة.و 
وثيقة الستخدميـ في البيئة الداخمية التي عبلقة يرتبط ب ثاثواألتصميـ المكمبلت  .6

 .التزيينية األقمشةتتسـ بضرورة تحقيؽ التبلئـ مف خبلؿ 
 :التوصيات

 ،فقطاعتماد المبالغة في تعقيد التصميـ بي لمتصميـ ليس اإلبداعاالىتماـ بالجانب  .1
ة والمؤثرة في نفس نما مف خبلؿ البساطة والوضوح الذي يحقؽ الجاذبية الفاعما  و 

 .المتمقي
ونية غير مألوفة لكف االىتماـ بالقيـ المونية المبتكرة مف خبلؿ اظيار درجات ل .2

 .بشكؿ متناغـ
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 والمراجع المصادر

 ،عالـ الكتب ،ولىالطبعة األ ،وؿالمجمد األ ،حمد مختار عمر: معجـ المغة العربية المعاصرةأ .1
 .ـ 2228 ،القاىرة

 – المعمارية اليندسة قسـ ،والمنيج اإلبداع بيف المعماري التصميـ: بيالعقا حميد ىاشـ حمدأ .2

 .ت ،ب ،التكنولوجية الجامعة
رسالة ماجستير  ،الرقمية العمارة ضوء عمى العمارة فى المعاصرة تجاىاتاال :عرابى حمدأ فوزى إنجى .3

 .2212 ،جميورية مصر العربية ،جامعة القاىرة –كمية اليندسة  ،في اليندسة المعمارية
دار الكتب  ،نكميزية واالتينيةلفاظ العربية والفرنسية واإلالمعجـ الفمسفي باأل :جميؿ صمبيا .4

 .1976 ،بيروت ،المبناني

 الداخمي التصميـ في لؤللواف والجمالي الوظيفي معاد: البعد الرزاؽ عبد ،وزيت دبس حساـ .5

 .2008 ،الثاني العدد -لعشروفوا الرابع المجمد اليندسية لمعمـو دمشؽ جامعة مجمة ،المعاصر
سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا  ،عالـ المعرفة ،في الفف والعمـ اإلبداعحمد عيسى: أحسف  .6

 .1992 ،الكويت –المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب 

دار فكر وفف لمطباعة  ،1ط ،واإلنترنتعبلـ التصميـ الجرافيكي في وسائؿ اإل ،حسنيف شفيؽ .7
 .2229 ،لتوزيعوالنشر وا

 مطبوعات في البحرية الكائنات مف جماليات مختارات استثمار " :أحمد طنطاوي أحمد حناف .8

 كمية – منشورة غير دكتوراه رسالة – "باإلزالة الطباعة السيدات ألزياء الواحدة جديدة لمقطعة

 .2225جامعة حمواف  – الفنية التربية

 في الموضة قوائـ تصميمات إنتاج بيانات بيدؼ دةقاع ابتكار" :شاىيف جميؿ السيد عصاـ خالد .9

 جامعة – التطبيقية الفنوف كمية – غير منشورة ماجستير رسالة – المنسوجات طباعة نجاح تصميـ

  .ـ 2225 – حمواف

سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا  ،البيئة ومشكبلتيا:رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني .12
 .1992 ،الكويت –واآلداب المجمس الوطني لمثقافة والفنوف 

 ،األوؿ الجزء ،"التصميـ واالختيار بيف المبلبس:إبراىيـ عزة ،النبي رب وعبد إبراىيـ لطفي سامية  .11
 .اإلسكندرية ،المعارؼ منشأة
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 - محمود يوسؼ محمد ،محمد الباقي عبد ترجمة – " التصميـ أسس " :جيبلـ روبرت ،سكوت  .12

 .1982،ىرةالقا – والنشر لمطباعة مصر نيضة دار

 ،: حركة األشخاص وعبلقتيا بالتكويف في الرسـ العراقي المعاصرخضير شياب أحمد ،السويدي .13
 .2221 ،رسـ ،قسـ الفنوف التشكيمية ،كمية الفنوف الجميمة ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستير

سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا  ،ية في فف التصويراإلبداعالعممية  ،شاكر عبد الحميد .14
 .1992 ،الكويت –مجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ال

 .2212 ،ىاإلبداعمفيـو التفكير  صبري محمد خميؿ: .15

 ،مختار القاموس مرتب عمى طريقة مختار الصحاح والمصباح المنير :حمد الزاويأالطاىر  .16
 .1964 ،تونس –ليبيا  ،الدار العربية لمكتاب

قمشة أسود لتصميـ بيض واألاصرة لبناء الشكؿ باألاالتجاىات الفنية المع :عائشة عواد حسف .17
 .2223 ،جامعة حمواف ،كمية الفنوف التطبيقية ،طروحة دكتوراهأ ،المعمقات المطبوعة

 .2222،دمشؽ ،البشائر دار ،اإلبداع إلى الطريؽ :صالح المشيقح بف الرحمف عبد .18

 ،تربية وعمـ نفس :يؼتصن ،وؿالمجمد األ ،الموسوعة العربية ،الفني اإلبداعفاخر عاقؿ:  .19
 .1999 ،الجميورية العربية السورية

 منسوجات طباعة لتصميـ الممموكية مصدر العمائر في الكتابية العناصر" :محمد محمد فاطمة .22

  .ـ 2214 – منشورة غير ماجستير رسالة –"الواحدة القطعة

مسمة كتب ثقافية س ،اصلخاالعاـ و  اإلبداع ،د. غساف عبد الحي ابو فخر :ت :لكسندرو روشكاأ .21
 .1992 ،الكويت –شيرية يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب 

 مركز ،1ط ،ياإلبداعالتفكير النمطي و  :نجي صبلح فريد عدويإ ،محمد خضر عبد المختار .22

 .2211 ،القاىرة جامعة – اليندسة كمية،والبحوث العميا ساتاالدر  تطوير

 :تصنيؼ ،وؿالمجمد األ ،ثاثاأل :الموسوعة العربية :عبدو كسحوت -وليد الجبلد  محمد .23
 .1999 ،الجميورية العربية السورية ،اليندسة

الطبعة  ،منشورات جماعة عمـ النفس التكاممي ،بداع الفنيسس النفسية لئلاأل :مصطفى سويؼ .24
 .1982 ،القاىرة -كورنيش النيؿ ،دار المعارؼ لمنشر ،الرابعة
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 ،دار الكتب والوثائؽ ببغداد ،ولىالطبعة األ ،باء التصميـ الداخمي لؼأ :البياتي خمؼ قاسـ نمير .25
 .2225 ،جامعة ديالى

 لمرحمة الممونة الشرائط باستخداـ بسيةمم تصميمات ابتكار :افغاني الديف نور بف اهلل عبد بنت نيى .26

 .2211 ،القرى أـ جامعة ،الداخمي والتصميـ الفنوفكمية ،رسالة ماجستير ،المبكرة الطفولة

 اإلبداعتعميـ التصميـ المعماري عمى ضوء العبلقة بيف عمميتي  :ىشاـ جبلؿ ابو سعدة .27
 .2223 ،(2) 8مارات لمبحوث اليندسية مجمة اإل ،والتصميـ

 :جنبيةالمصادر األ

28. Analyzing the color، design and texture of fabric،oregon state university 

extension service، reprinted may 1993. 

29. Decopanels | 97 Ringroad | Bucharest | Ilfov County | 

office@decopanels.eu | www.decopanels.eu. 

30. encyclopedia2.thefreedictionary.com/Decorative+Fabrics 

31. Geometric patterns in islamic art. Heilbrunn timeline of art history. 

Metropolitan museum of art. Retrieved 1 december 2015.  

32. Linda Worbin: Designing Dynamic Textile Patterns،Department of 

Computer Science and Engineering، Chalmers University of 

Technology،Gothenburg، Sweden 2010. 

http://www.decopanels.eu/
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 :اإلنترنتمواقع 
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