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 النظم التصمٌمٌة للخداع البصري مصدرا البتكار تصمٌمات أقمشة المفروشات المطبوعة
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: ٌتعرض البحث إلى دراسة فن الخداع البصري من حٌث نشؤته واألسس والقوانٌن التً  Abstractملخص البحث ِ

قام علٌها وكٌفٌة توظٌف هذا الفن فً تطوٌر الفكر التصمٌمً لدى المصمم، واالستفادة من نظرٌات هذذا الفذن فذً متذاالت 

أقمشة المفروشات المطبوعة " حٌث ٌواتذه التصنٌع المختلفة إلٌتاد حلول تشكٌلٌة مبتكرة، ومن أهم هذه المتاالت "متال 

لتحقٌذ  كذم مذن الوظٌفذة النفعٌذة المصمم العدٌد من المشاكل فً األقمشة المطبوعة  والتً تتطلذ  وعذع الحلذول المناسذبة 

فقد تاء دور المصمم فً هذا البحث من خذمل وعذع بعذض الحلذول حة النفسٌة والوظٌفٌة لإلنسان. لتوفٌر الراووالتمالٌة 

مٌمٌة فذذً إطذذار االسذذتفادة مذذن نظرٌذذات فذذن الخذذداع البصذذري و التذذً تقذذوم بذذدور المعالتذذة الفنٌذذة ل قمشذذة المطبوعذذة التصذذ

 أقمشذذة المفروشذذات المطبوعذذة. فهذذً تقذذومعلذذى اإلٌهذذامً، وتنفٌذذذ هذذذه التصذذمٌمات اإلحسذذاس بذذالعم  الفرااذذً واالتسذذاع و

ور الذداخلً ن أقمشة المفروشات المطبوعة إحدى عناصذر الذدٌكللمفروشات، باعتبار أ تمالىبدورها فً استكمال الشكل ال

 .المهمه

 :   Keywords المفتاحٌة  الكلمات

 .األقمشة المفروشات المطبوعة –الخداع البصري   –ٌم التصم  

 

Abstract: 
 The study investigates the art of visual deception in terms of its origin, foundations and laws, 

and how to use this art in the development of the design thought of the designer, and take 

advantage of the theories of this art in the various areas of manufacturing to find innovative 

creative solutions. The most important of these areas is "printed fabrics" where the designer 

faces many problems in printed fabrics that require the development of appropriate solutions 

to achieve both utilitarian and aesthetic function and to provide psychological and functional 

comfort to man. The role of the designer in this research was through the development of 

some design solutions in the framework of the use of the theories of the art of visual 

deception, which are the technical treatment of printed fabrics and the sense of spatial depth 

and the breadth of inspiration, and the implementation of these designs on printed fabrics. It 

plays its part in completing the aesthetic form of furniture, as the printed upholstery is one of 

the important interior decoration elements. 

Statement of the Problem: 

Innovative treatments in furnishings require new design techniques and techniques that can 

add a new spirit in general and address the design problems facing the designer in finding 

solutions and inventing new designs that keep up with the times and different techniques to 

keep pace with the general market and to satisfy the consumer and achieve great purchasing 

power. The motivation to think about how to reach To creative design solutions through the 
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use of the art of visual deception and theories and employment in the design of upholstery 

fabrics by studying the art of visual deception in the fields of visual arts of all kinds and 

artists. The problem is summarized in the following two questions: 

- How can you create designs for upholstery fabrics through the theories of the art of visual 

deception and satisfy the general market and achieve high purchasing power? 

- How can the spatial depth and wideness of the interior decoration be achieved by providing 

designs through the design systems of the visual illusion? 

Research Objectives : 

- Use the art of visual deception in the designs of printed upholstery fabrics. 

- Creating designs from the works of some artists of visual deception. 

- The development of technical treatments through the sense of the depth of the vacuum as 

one of the elements of interior decoration. 

Methodology 

- Analytical approach: through the study of some selections of the art of visual deception of 

some artists of the twentieth century and the innovation of the designs of interior decoration 

fabrics. 

- Application approach: Some applications of designs inspired by the art of visual deception 

on printed fabrics 

Introduction: Since the second half of the twentieth century and the art of printing textiles is 

moving steadily towards progress, like other arts that have changed with the nature of the era 

to imitate the development of knowledge in all fields and derived from science to the origin of 

creativity of the artist, and also launched several modern art schools that were affected by 

progress and development incident In this era as a reaction to the interaction of the artist with 

his age, expressing the most important issues. Among these modern art schools that have 

appeared in the School of Visual Deception, which is an extension of engineering abstraction. 

Which aims to create paintings that suggest the aesthetic values of movement, silence and 

depth and to invent designs that have deceptive visual effects and inspired by the emergence 

and the embodiment, despite the flattening of the art painting. In this context, the art of visual 

deception is an abstract art geometrically linking scientific theories and modern art of 

scientific data To produce  designs and solutions based on color, color and shape The art of 

visual deception has many areas, the most important of which is the field of furniture design, 

which is the field of innovation and the search for the most appropriate solutions that can be 

followed to reach the goal, which is the best choice for interior furnishing and décor. And the 

breadth of furniture The art of visual deception is one of the latest trends in this field. Visual 

deception is defined as visual deception. It is a dynamic characteristic that evokes images that 

are oscillating. And a sense of movement in the viewer, and the verbal statement here applies 

to the work of two dimensions and three dimensions that reveal the ability of the eye to see 

Visual deception is a variable motor sensation based on the illusion of vision, a mechanical 

sense of vision in the process of perception itself, and the resulting vibrations of vision, which 

in turn, a kind of movement, and is dependent on the retina to cause mental confusion at 

moments fast, Some cases confirm themselves as fact, and this confusion is the difference 

between visual confusion and the realization of the physical properties of the matter, ie the 

obvious difference between personal information and objective facts The illusion of visual 

engineering is an illusion that involves distorting the size, shape and direction. The illusions 

here refer to phenomena that contain specific systematic errors where sufficient evidence is 

available for correct perceptions. The term is used to describe the broadest categories of 

illusions, including deception of light, and shapes in geometric illusions when compared to 

those Of visual art, and in the interpretation of the phenomenon of visual deception is the 

relationship that determines what we see That is, visual deception is achieved when the eye 

tries with the mind to compensate for the differences between what the vision device and what 
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the mind accepts as its form suitable for what the individual sees. In fact, the method Visual 

art is a phenomenon unique to this art from the other trends of modern art thanks to modern 

scientific development, which gave artists the opportunity to get out of the natural forms with 

specific topics. 

Research Results: 

1 - The development of new designs that keep pace with the general market and consumer 

taste using engineering elements. 

2 - The art of visual deception includes many elements and shapes to give the depth of the 

interior decoration of the interior and keep pace with the modern market. 

3 - Combining the theories of visual deception and the design of printed upholstery fabrics 

resulting in designs to achieve the widest range of interior decoration. 

Recommendations: 

1- Expanding the study of the modern production techniques for furniture in general and 

especially the design of the fabric printer with visual deception for the global competition in 

furniture design. 

2 - Studying new printing methods that achieve visual deception in modern designs. 
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 :  Statement of the Problemمشكلة البحث

ة  تدٌد ٌمكن من خملها إعافة  روح  ةتقنٌات تدٌدتصمٌمٌة و ٌة فً المفروشات تحتاج إلى أسالٌ بداعإلالمعالتات ا

العصر  ة  تواك تاد حلول وإبتكار تصمٌمات تدٌدٌالتصمٌمٌة التى تواته المصمم فً إ بشكل عام ومعالتة المشاكل

ة للتفكٌر فً كٌفٌ ،  وكان الدافعخمهعٌة ة  شرابالمستهلك وتحقٌ  قو السو  العام وإرعاء كبةختلفة لمواوبتقنٌات م

توظٌفها فً تصمٌم و همن فن الخداع البصري  ونظرٌات  ةستفادالوصول إلى الحلول التصمٌمٌة اإلبداعٌة من خمل اإل

وتتلخص المشكلة  نواعها وفنانٌها.بصرٌة بؤمتاالت الفنون ال فًفن الخداع البصري ل دراسة المفروشات من خمأقمشة 

 :ٌٌنالتال ٌنفً التساإل

اء السو  العام كٌف ٌمكن إبتكار تصمٌمات ألقمشة المفروشات من خمل نظرٌات فن الخداع البصري وإرع -

 وتحقٌ  القوى الشرابٌة العالٌة؟

كٌف ٌمكن تحقٌ  العم  الفرااى واإلتساع اإلٌهامى فً الدٌكور الداخلى بإٌتكار تصمٌمات من خمل النظم  -

 التصمٌمٌة للخداع االبصري؟

 ::Objectivesأهداف البحث 

 المفروشات المطبوعة.أقمشة توظٌف فن الخداع البصري فً تصمٌمات  -

 إستحداث تصمٌمات من أعمال بعض فنانً الخداع البصري. -

 إستحداث معالتات فنٌة من خمل اإلحساس بالعم  الفرااى كإحدى عناصر الدٌكور الداخلى. -

 ::Methodology  منهج البحث

التحلٌلً: من خمل دراسة بعض مختارات من فن الخداع البصري لبعض فنانى القرن العشرٌن وإبتكار المنهج  -

 لتصمٌمات أقمشة الدٌكور الداخلى.

ألقمشة المفروشات منهج تطبٌقً: بعض تطبٌقات للتصمٌمات المستلهمة من فن الخداع البصري على  -

حٌث توصل البحث إلى إستحداث تصمٌمات تدٌدة تواك  السو  وذلك بالدمج بٌن نظرٌات الخداع البصري فً المطبوعة

 .تصمٌم أقمشة المفروشات

 

منذ النصف الثانً من القرن العشرٌن وفن طباعة المنسوتات  ٌسٌر بخطى ثابتة  : Introductionمقدمة  -

نحو التقدم مثله مثل الفنون األخرى التً تغٌرت مع طبٌعة العصر لتحاكى التطورالمعرفً فً كل المتاالت وتستمد من 

ةالحدٌثة التً كانت متؤثرة بالتقدم والتطور الحادث فً العلم منطل  إلبداع الفنان، كماانطلقت أٌعاالعدٌد من المدارس الفنٌ

هذاالعصر كرد فعل دال على تفاعل الفنان مع عصره معبرا عن أهم قعاٌاه. ومن تلك المدارس الفنٌة الحدٌثة التً 

بالقٌم ظهرت مدرسة الخداع البصري والتً تعد امتدادا للتترٌدٌة الهندسٌة، والتً تهدف إلبتكار لوحات تشكٌلٌة توحً 

 والسكون والعم  و إلى ابتداع تصمٌمات لها تؤثٌرات بصرٌة خادعة وتوحى بالبروز التمالٌة المتمثلة فً الحركة

الفنٌة، وفى هذا اإلطار فإن فن الخداع البصري ٌعد فنا تترٌدٌا هندسٌا ٌربط بٌن  بالرام من تسطٌح اللوحة والتتسٌم

ات العلمٌة إلنتاج تصمٌمات وحلول تشكٌلٌة تعتمد على اللون والمساحة النظرٌات العلمٌة والفن الحدٌث من المعطٌ

والشكل. وفن الخداع البصري له متاالت عدٌدة أهمها متال التصمٌم المفروشات الذي هو متال االبتكار والبحث عن 

داخلً والدٌكوروالتؤكٌد أنس  الحلول التً ٌمكن اتباعها للوصول إلى الهدف والذي ٌتمثل فً االختٌار األمثل للتؤثٌث ال

المفروشات المطبوعة وكٌفٌة توظٌف فن الخداع البصري فً تصمٌمها وزخارفها  على قطع المفروشات المختلفة ومنها

، دٌكور الداخلى ٌا  كؤحد مفردات اللتحقٌ  العم  الفاراً واالتساع اإلٌهامً للمفروشات. فالمفروشات تعد عنصراأساس

شكٌل الفنً من قٌم فنٌة وتمالٌة وتشكٌلٌة لتعبر عن معمون معٌن مما تعل الحاتة إلٌها الحتوابها على عناصر الت

مستمرة، وفن الخداع البصري أحد االتتاهات الحدٌثة فً هذا المتال وٌعرف الخداع البصري بؤنه الخداع البصرى 

اللفظ بصرى هنا ٌنطب  على عبارة عن خاصٌة دٌنامٌكٌة تستثٌر صورا مذبذبه وإحساس بالحركة عند المشاهد ، و



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

732 

األعمال ذات البعدٌن والثمثة أبعاد التً  تكشف عن قدرة العٌن على اإلبصار ، وٌعتبر الخداع البصري  إحساس حركً 

متغٌر ٌعتمد على إٌهام الرإٌة، وهذا اإلحساس بصرى مٌكانٌكً فً عملٌة اإلدراك ذاتها ، وما ٌنتج عنها من ذبذبات 

شبكٌة العٌن لٌحدث حٌرة ذهنٌة فً لحظات سرٌعة ، وقد  ٌعتمد علىدورها نوعا من الحركة ، وهو الرإٌة التً تحدث ب

تسٌطر هذه الحٌرة فى بعض الحاالت لتإكد نفسها كحقٌقة، وهذه الحٌرة هً االختمف الموتود بٌن الحٌرة البصرٌة وبٌن 

لمعلومات الشخصٌة والحقاب  الموعوعٌة، واألوهام إدراك الصفات الفٌزٌابٌة الحقٌقة للشا أي االختمف الواعح بٌن ا

واألوهام هنا تشٌر إلى الظواهر التً تتعمن ، البصرٌة الهندسٌة هً أوهام تتعمن تحرٌف الحتم والشكل واالتتاه 

أخطاء منتظمة محددة حٌث ٌتوفر الدلٌل الكافً للمدركات الصحٌحة أما لفظ بصرى فهو ٌستخدم لوصف أوسع أصناف 

بعمنها خداع العوء، واألشكال فً األوهام الهندسٌة اٌر حادة إذا ما قورنت بتلك الخاصة بالفن البصرى، أي  األوهام

أن الخداع البصرى ٌتحق  عند محاوله العٌن مع العقل فً تعوٌض نس  االختمف الواقعة بٌن ما ٌراه تهاز اإلبصار 

واقع ان أسلو  الفن البصرى إنما هو ظاهرة انفرد بها هذا الفن عن وبٌن ما ٌقبله العقل كصٌغه مناسبة لما ٌراه الفرد، وال

سابر اإلتتاهات الفنٌة الحدٌثة بفعل التطور العلمى الحدٌث الذى اتاح للفنانٌن فرصة الخروج عن األشكال الطبٌعٌة ذات 

 .حددةالموعوعات الم

 :Optical Art Illusionمفهوم الخداع البصرى أوال: 

البصري: الخداع البصرى ظاهره تحدث للمشاهد نتٌتة إلثارة حاسة اإلبصار عنده بمتموعة من المثٌرات تعرٌف الخداع 

فتتسب  فً اإلحساس بالحركة فً متال الرإٌة سواء ذات البعدٌن أو الثمثة أبعاد، أى أنها تعتمد على بعض الخدع 

 ( 1كما فً الشكل ) .(1)الحسٌة لإلدراك البصرى

 

 

 

 

 

 

 

 ( الخداع البصري1الشكل )

 

ٌعنً الفن   artبصري وكلمة  optical "  وتعنً Op.Artوملخصه "   "  Optical Artالفن البصرى أو ما ٌسمى "

وتعنً المعنى باإلتمالى الفن البصري ولكن الشابع هو فن الخداع البصري هو مصطلح ٌطل  على حركة تدٌدة فى 

مٌمدٌا وهى تعتمد على اإلٌهام بالحركة والعم  أو اإلثنٌن معا  1967 – 1965التصوٌر وصلت إلى قمة شهرتها سنه 

، وٌمكن إعتباره مظهرا من مظاهر التشكٌل (2)  إلى التصمٌم الهندسًعن طرٌ  المزاوته بٌن الخطوط واأللوان األقر

اإلبتكارى للفراغ حٌث ٌقوم هذا الفن على بعض الخدع الحسٌة فى عملٌة اإلدراك البصرى وما ٌنتج عنها من ذبذبة 

، اذ ٌعتمد فً الرإٌة لكى تحدث نوعا من الحس الفرااى المتحرك فهو فن دقٌ  فً تركٌبه، تترٌدٌى هندسً فً أساسه

تكوٌنه على تنظٌمات هندسٌة محسوبة بدقة ٌنتج عنها العم  واإلحساس بالبعد الثالث والحركة. كما ٌعتبر أٌعا  فن 

دٌنامٌكى بصرى ألنه ٌمكن اإلحساس به عن طرٌ  العٌن فهو كما ٌسمٌه البعض فن العٌن المستتٌبه إذ ٌهاتم شبكٌة 

بطرٌقة سرٌعة تتعل العقل فً حٌرة وتنتج عنها ذبذبات التى تحدث بدورها نوعا العٌن بإدخاله ألكثر من صورة ذهنٌة 

                                           
1

 -
233ص  – 2777-كهٛح انفٌُٕ انتطثٛمٛح –رج فٙ انًعهك انُسجٗ " جايعح انًُصٕرج يحًذ أتزاْٛى يحًذ " انزؤٚح تأسهٕب انخذاع انثصزٖ تٍٛ انحزكح ٔاإلحا 

 
2

 -
 Rene Parola: “Optical Art- theory and practice “, New York, 1996
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ٌعتمد على أشكال متردة إستطاعت أن تتفو  على  و ،(3)من الحركة التً ٌمكن أن ٌطل  علٌها فن الخداع البصري

خعوع اللوحة للموعوع ، وتنطل  باللوحة كشىء ال ٌقٌده آثار لموعوع وال ٌعوقه عن حرٌة الرإٌة وحرٌة الحركة 

أستطاع أن ٌخلط الحس بالفكر والفن بالعلم وأن ٌخرج بتدٌد الحركة البصرٌة  حٌثأشٌاء دابمة الحٌاه والتترٌد وإبداع 

توهر الفن البصرى ، والخداع أحد أنواع هذا الفن الذى ٌهدف إلى إبتكار رإٌة متنوعة متغٌرة فً صوره واحده هً 

على الرام من إستاتٌكٌة األشكال ذاتها عن طرٌ  تنظٌم األشكال بطر  واعٌة بعملٌات اإلبصار وكٌفٌة التؤثٌر علٌها إما 

عوء فما نراه شكم بارزا فً لحظة معٌنة نراه فى اللحظه التالٌة فرااا إٌحاء بالعم  أو بالمسافة أو بإستخدام الظل وال

أتوفا، الفن البصري فى توهره فن هندسً تترٌدي ٌستغل المإثرات التى تنشؤ عن تنظٌم الخطوط واألشكال خمل نظم 

على اٌر  رٌاعٌة بهدف إحداث التباس فً الرإٌة، الوهم البصري الذي ٌصور للناظر دابما الصورة المربٌة

تردة وبعد معالتتها بواسطة ،حٌث تكون الرإٌة خادعة أو معللة. فإن المعلومات التً تتمعها العٌن المحقٌقتها

تعطً نتٌتة ال تطاب  المصدر أو العنصر المربً والخدع التقلٌدٌة مبنٌة على افتراض ان هناك أوهام فزٌولوتٌة  ،عقلال

و التدٌر بالذكر  .هام التً ٌمكن البرهنه علٌها من خمل الحٌل البصرٌة الخاصةتحدث طبٌعٌا ومعرفٌا ٌاإلعافة إلى االو

أنه هنالك شٌبا أكثر أساسٌة عن كٌفٌة عمل أنظمة التصورات البشرٌة. فالخدع البصرٌة هً صور مصنوعة بطرٌقة 

خمل العمقة الوطٌدة هو فن علمى رٌاعى ٌخاط  العقل من  (4)مدروسة لتظهر للناظر بطرٌقة معٌنة وهً لٌست كذلك

بٌن الخطوط والمساحات واأللوان وٌإكد على النواحى التمالٌة والفنٌة من خمل تنظٌم وترتٌ  العناصر المستخدمة فً 

 . (5)تكرارات وتتابعات تختلف فً النس  واألحتام والمساحات واأللوان فً تدرٌتات متتالٌة بما ٌحق  اإلتزان واإلٌقاع

 

 Reasons of o Optical Art: الخداع البصرىثانٌا: أسباب 

عدد محدود من أسبا  الخداع البصرى هو الذي عرف حتى اآلن وتم التؤكد من صحته، منها أسبا  مرتبطة بتشرٌح 

( وأسبا  مرتبطة باألداء الوظٌفً للعٌن Astigmatismالعٌن كالبقعة العمٌاء فً شبكٌة العٌن وإال بإرٌة) األستتماتٌزم 

الشبكٌة وتنافس العٌنٌن، وأسبا  مرتبطة بظاهرة االنتشار للعوء، وأسبا  مرتبطة بظاهرة  التباٌن المتزامن)  كإتهاد

 :(6)مإثرات محٌطة بالرإٌة( وأسبا  أخرى مرتبطة بخبرتنا السابقة عن المربٌات أي أن هناك أسبا  منها

 أسبا  ععوٌة مرتبطة بتكوٌن العٌن ذاتها -

 بالعوء أسبا  فٌزٌابٌة مرتبطة -

 أسبا  حسٌة مرتبطة باإلدراك البصرى -

 أسبا  معنوٌة مرتبطة بخبراتنا السابقة عن المربٌات -

 Interpretation of what happened in the ر ماٌحدث فً عملٌة الخداع البصرىتفسٌ

process of visual art: 

ٌدرك المشاهد العناصر عن طرٌ  البصر فٌمحظ بعض الخدع الحسٌة فً عملٌة اإلدراك فٌنتج عنها تذبذ  الرإٌة حٌث 

تقابل شبكٌة العٌن باندفاع عدة صور ٌدركها العقل فً نظام ٌوحى بالحركة، وبذلك تتعح سمات الخداع البصرى التى 

                                           
3

 -
32ص -7988 -جايعح حهٕاٌ –انتزتٛح انفُٛح –غٛز يُشٕرج  -عثذانزحًٍ انُشار "انتكزار فٙ يختاراخ يٍ انتصٕٚز انحذٚج ٔاإلفادج انتزتٕٚح، رسانح دكتٕراِ 

 
4

 -
جايعح  -ُفٛذ انشخارف اإلساليٛح فٙ انتصًٛى"، يجهح تحٕث انتزتٛح انُٕعٛححسٍٛ يحًذ يحًذ حجاد، أحًذ انسعٛذ عثذ انمادر صمز، رشا رسق عثذ انعال عثذرتّ: "تمُٛاخ انخذاع انثصز٘ ٔئيكاَٛح االستفادج يُٓا فٙ ت

43ص -و0212انًُصٕرج، انعذد انخايٍ عشز، سثتًثز 
 

5
 -

856ص   -2772اتزٚم  –كهٛح انتزتٛح انُٕعٛح  -" انًإتًز انسُٕٖ انساتع انذٔنٗ انزاتع سًاخ انخذاع انثصزٖ فٙ انطثٛعح ٔاإلستفادج يُٓا فٗ يجال انخشف" يحًذ يصطفٗ َزيٍٛ يًتاس  
 

6
 -

231ص -2991 -تامعة حلوان –"رسالة دكتوراه  نتصًًٛاخ ألًشح انستائزأسس انتصًٛى ٔخاصٛح انخذاع انثصزٖ كفزع يٍ فزٔعّ ٔأحزِ فٙ تطٕٚز انحم انتشكٛهٙ منى أنور عبدهللا "  
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. وٌتحق  ستخدامهاٌمكن ا تعتبر متال الدراسة حٌث، والتى ظهرت فً الطبٌعة واعتمد علٌها فنانو الخداع البصرى

 الخداع البصري فً اإلتتاهات اآلتٌه:

آلخر من حٌث االنتقال أساسا للتصمٌم، فلكل خط طاقة تعبر عن اتتاه حركته ولكل لون مٌزة عن اهم الخط واللون  نا -

 .لنوع حركىاألرعٌة وتحقٌ  وبٌن الشكل 

 الدقٌقة فً تنظٌم العناصر وتكرارها وتنوعها.الحسابات الرٌاعٌة وتقوم  -

 ظهور األشكال الهندسٌة والععوٌة أكثر من األشكال التمثٌلٌة.كذلك  -

 تكرار العناصر والمساحات واأللوان فً تنظٌمات بسٌطة ومركبة إلنشاء إٌقاع حركى. -

 تشابة الصفة الهندسٌة والععوٌة للعناصر فً تدرتات متنوعة. -

 بٌن الخطوط والمساحات واأللوان فً تكرارات متنوعة ومتدرتة.العمقة التشكٌلٌة  -

 .(7)العمقة التشكٌلٌة توحى بالحركة اإلٌهامٌة نتٌتة تذبذ  رإٌة العناصر -

 :Principles of the optical art ثالثا: مبادئ فن الخداع البصرى

 التموتات. –التراكبات الدٌنامٌكٌة استعمال مفهوم التعاد بٌن األلوان واألشكال داخل إٌقاعات متحركة مثل:  -

 .(8)فً العمل الفنى توظٌف أشكال تترٌدٌة هندسٌة -

 اتخاذ النقطة والخط والشكل واللون أساسا لتصمٌم االعمال الفنٌة. -

 البعد عن الرمزٌات واألشكال ذات الطبٌعة الععوٌة. -

 نهج أسالٌ  المعاودة والتكرار وف  نس  هندسً دقٌ . -

 .فٌتم توزٌع العناصر المستخدمة على شبكٌات متعددة ألحداث الخدع البصرٌة.البروزات اتزان الفرااات و -

 والخلفٌة. شكلت إٌهامٌة تصع  الفصل بٌن الخل  حركا -

 االعتماد على الحسابات الرٌاعٌة الدقٌقة فً تنظٌم العناصر المستخدمة فً االعمال الفنٌة. -

لفرااى رام ثبات العناصر المستخدمة، وذلك عن طرٌ  بعض الخدع التؤكٌد على احداث الحركة اإلٌهامٌة والعم  ا -

 الحسٌة فً إدراك األشكال والعناصر المستخدمة.

 إلٌتاد نوع من اإلٌقاع الحركى. ركبةاأللوان فً تنظٌمات بسٌطة ومتكرار العناصر و -

 . (9)ىاإلعتماد على العٌن فً الرإٌة والعقل فً اإلدراك لتعل المشاهد تزء من العمل الفن -

-  

  Theories of optical art: نظرٌات الخداع البصري رابعا: 

 نظرٌة الخداع البصرى وعمقتها بحركة العٌن  -1

 نظرٌة الخداع البصري وعمقتها بالمنظور   -2

 .(10)نظرٌة الخداع البصرى وعمقتها باإلدراك  -3

وذلك فً نظام خاص باإلحساس بخذداع العمذ  منذ عهد النهعة إعتمد الغر  علً طرٌقة واحدة لتنظٌم الدالالت الفرااٌة 

وهو ما ٌسمى بالمنظور ، كما أننا تعودنا التفكٌر فى أن المنظور ٌعكس األشٌاء كما نراهذا ، وأن ماٌعنٌذه بذؤن الرسذم ٌشذبه 

                                           
7

 -
718ص   -2772اتزٚم  –كهٛح انتزتٛح انُٕعٛح  -" انًإتًز انسُٕٖ انساتع انذٔنٗ انزاتع سًاخ انخذاع انثصزٖ فٙ انطثٛعح ٔاإلستفادج يُٓا فٗ يجال انخشف" َزيٍٛ يًتاس يحًذ يصطفٗ  

 
8

 - 
235ص  – 2777-كهٛح انفٌُٕ انتطثٛمٛح –رج فٙ انًعهك انُسجٗ " جايعح انًُصٕرج " انزؤٚح تأسهٕب انخذاع انثصزٖ تٍٛ انحزكح ٔاإلحايحًذ أتزاْٛى يحًذ 

 
9
 - 

 38ص -2775 -انفٌُٕ انتطثٛمٛح  كهٛح -جايعح حهٕاٌيعاٚٛز تصًٛى طثاعح انًعهك انُسجٗ نتحمٛك انثعذ انخانج اإلٚٓايٗ فٙ انحٛش انذاخهٗ نهًُشل انًصزٖ "أسًاء يحًذ انُثٕٖ " 

10
 -

39ص  -يزجع ساتكيعاٚٛز تصًٛى طثاعح انًعهك انُسجٗ نتحمٛك انثعذ انخانج اإلٚٓايٗ فٙ انحٛش انذاخهٗ نهًُشل انًصزٖ "أسًاء يحًذ انُثٕٖ "  
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موعوعه تماما ، هذو أنذه ٌتفذ  مذع تصذورنا  فذى متالنذا المربذً لذه ، ومعنذى هذذا أننذا نذرى بؤعٌننذا عذن طرٌذ  عقولنذا ، 

 المنظور عبارة عن وسٌلة لكشف هذا التصور الذهنى ومن هنا نستخلص نظرٌات الخداع البصرى على أنها :ف

 

: هذً إسذذقاط المتذال المربذى علذى شذذبكٌات العذٌن وهذى فذذً  نظرٌةة الخةداع البصةري وعهقتهةةا بحركةة العةٌن   -1

فإذا نظرنا إلى رتلٌن أحذدهما علذى بعذد ثمثذة  تفاوت زواٌا العوء الذى ٌتتمع فى أعٌننا من المربٌات القرٌبة أو البعٌدة ،

أمتار واآلخر علً بعد ستة أمتار فإن زاوٌة العوء التى ٌتتمع منها التسم القرٌ  تكون ععف الناتتة مذن التسذم البعٌذد 

 ، وعلى ذلك فإسقاط التسم القرٌ  على الشبكٌة ٌشغل منها مساحة أععاف ما ٌشغلة التسم االبعده .

لخاصة الثانٌة لحقل الرإٌة ذي العم  الحقٌقً ، فاألشٌاء التى تقع بعٌدة عنا بمسافات مختلفة البد التراك  وهو ا  -

أن تتراك  أثناء إسقاطها على شبكٌة العٌن فإذا ستر أحد األشٌاء تزاءا من شا آلخر ، فإننا نعرف بالخبرة أن ذلذك الشذا 

 البد أن ٌكون أمام اآلخر أو علً األصح أكثر قربا منه .

التفاصٌل المتناقعة : واإلرتباط بٌن حدة الرإٌة والبعد ٌمثذل الخاصذٌة الثالثذة للحقذل المربذً ذي العمذ  الحقٌقذً  -

عذن أعٌننذا فكلمذا اقتربذت منذا أمكذن رإٌذة  شذكاللذذي نذراه ٌتوفقذان علذً بعذد األومعنى ذلك أن درتة ووعذوح التفصذٌل ا

 بالتدرٌج . شكلها بوعوح ، وكلما ابتعدت التفصٌل

 

فذراغ الحقٌقذً هذو لمنظور التوى وتذؤثٌر العذوء والتذو فذً الا: نظرٌة الخداع البصري وعهقتها بالمنظور     -2

أسلو  الرإٌة فالستار التوى الذي ٌتزاٌد عمقه والذي ٌتتازة العوء الصادر من أشٌاء بعٌدة ٌلطذف مذن ألوانهذا الظذاهرة 

 كما ٌهدئ من عمقات هذه األلوان .

نركذز الرإٌذة علذى اللذون األحمذر مذثم فذنحن نكٌذف عدسذات أعٌننذا  فعندمالفراغ لدمة والمرتدة دالالت األلوان المتقوتعتبر

ٌبة وفً حالة اللون األزر  تكون هذه العمقة مرتبطة باألشٌاء البعٌدة وهذه الحقٌقة قرقة تركٌز الرإٌة على األشٌاء البطرٌ

 تعتبر أساسا ل لوان المتقدمة والمرتدة .باإلعافة إلى عمقتنا باأللوان الباردة والدافبة 

فالمنظور هو الطرٌ  الوحٌد للتعبٌر عن العم  الذذي سذٌطر علذى تصذور الغذر  للفذراغ فذً عصذر النهعذة ، والمنظذور 

ٌرتبط إلى حد كبٌذر لفذن الخذداع البصذري فذً بعذض نقاطذة مثذل تراكذ  األشذكال والعذوء واللذون التذى تحذدث تغٌذرا فذً 

ن خذدع بصذرٌة ، اال وقذد أعذاف فذن الخذداع البصذري إلذى نظرٌذة المنظذور بعذض الخذدع الحركٌذة كمذا الرإٌة لما لهذا مذ

  . (11)ٌدركها العقل وإن كانت فً الواقع أشٌاء ثابته وذلك من أثر إرتباط الحس بالفكر والفن بالعلم

 

   نظرٌة الخداع البصري وعهقتها باإلدراك : -3

 .قوى الداخلٌة و الخارتٌة للمشاهدمتموعة من القوى الفعالة فً المتال المربً و هً الأوال : إن عملٌة اإلدراك محصلة 

إن ثبات الشكل ال ٌعنً ثبات إدراكه حٌث تتعافر هذه القوى بحٌث تتعل إدراك األشكال ٌتم على نحو مخالف  ثانٌا : 

 لخواصها الحقٌقٌة .

 

 

                                           
11

 -
 785ص –ك" يُٗ إَٔر عثذهللا" أسس انتصًٛى ٔخاصٛح انخذاع انثصز٘ كفزع يٍ فزٔعّ ٔأحزِ فٙ تطٕٚز انحم انتشكٛهٙ نتصًًٛاخ ألًشح انستائز"يزجع سات 
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 وهذه القوى هً :

 خصابص الموعوع ) الشكل المربً (

 الكفاءة الوظٌفٌة لتهاز اإلبصار 

 :التالٌة النقاط لهذا الفن من خمل اإلدراكٌة وٌمكن تطبٌ  النظرٌات 

تغٌر شكل الدابرة إلى البٌعاوى الذي ٌوحى بتحرك الدابرة فى إتتاه العم ،وتغٌر شكل المربع إلى المعٌن ومتوازى 

 المستطٌمت. 

 ى وكؤنها تتته نحو العم .الدوابر المتداخله التى تؤخذ الشكل الهمل

 إستخدام القٌم اللونٌة الفاتحة تدا التى توحى بالبروز، والقاتمة تدا التى توحى بالعم  واإلنتقال  التدرٌتى بٌنها.

 إستخدام بعض قواعد ونظم المنظور فً العمل الفنً عن طرٌ  حركة الخطوط األفقٌة .

 تبعا لكبر أو صغر حتمها.التنوع فً أحتام العناصر الموزعة داخل التكوٌن 

 األشكال المتسمة كالمكع  ومتوازى المستطٌمت والكتل المعمارٌة.

 .المتراكبة تراكبا تزبٌا أو كامم األشكال

 .(12)التناقض التدرٌتً فى حتم الوحدات كالمربع والدوابر الخطٌة

 

 البعد الثالث والعمق فى فن الخداع البصرى :

الحقٌقى والبعد الثالث اإلٌهامى، فالبعد الثالث الحقٌقى ٌنتج عنه الكتلة والفراغ، كما فى  ٌت  التفرقة بٌن البعد الثالث

النحت والعمارة، كما انه ناتتا عن بناء الهٌبة األساسٌة للعمل كما فً العمارة والنحت، وٌنتج عن بناء الهٌبة األساسٌة 

 ٌمثل بعدا إٌهامٌا ٌظهر على سطح العمل الفنى للعمل الفنى متعمن متموعة أسطح ومستوٌات مختلفة البروز، وال

 .(13)بإستخدام الحٌل والخدع األدابٌة المختلفة إلعطاء تمثٌل مربى ل بعاد

وٌقصد بالبعد الثالث اإلٌهامً تحقٌ  األشكال ذات الحتم التقدٌري التى تنشؤ من خمل المنظور وإستخدام الظل والنور فً 

والبعد عن طرٌ  التكبٌر والتصغٌر، كذلك تحقٌ  األبعاد الفرااٌه بٌن االشكال من خمل  بناء هذه األشكال وتحقٌ  القر 

 .(14)صور التراكٌ  المختلفة

كما ٌقصد بالبعد اإلٌهامى هى تلك الحاسة المعنوٌة الناتتة عن المعالتة الفنٌة التى تتعل المشاهد ٌشعر عبر مفردات 

 ز نحو الخارج على الرام من كونه عمل ثنابً األبعادالتصمٌم بخداع العم  نحو الداخل أو البرو

وهو ٌشٌر فً بعض األحٌان إلى البعد الدال على التتسٌم، أو إلى البعد الدال على المسافة أو العم  الذى قد ٌصل إلى 

ع الشا عن .والعم  المدرك أقل من العم  الحقٌقً ل شٌاء، وكلما بعد موقة من خمل مستوٌات متدرتة األبعاداالنهابٌ

 .الرابً كلما كان عمقه المدرك أقل من العم  الحقٌقى

 .(15)فالبعد اإلٌهامى عبارة عن هٌبات ثنابٌة البعد، تم مزتها بالظمل والمممس لتعطى إٌهام بالبعد الثالث

                                           
12

 - 
785ص –ز"يزجع ساتك" يُٗ إَٔر عثذهللا" أسس انتصًٛى ٔخاصٛح انخذاع انثصز٘ كفزع يٍ فزٔعّ ٔأحزِ فٙ تطٕٚز انحم انتشكٛهٙ نتصًًٛاخ ألًشح انستائ

 
13

 -
.33ص  – 2772 –رسانح دكتٕراج  –كهٛح انفٌُٕ انتطثٛمٛح  –طارق عثذانزحًٍ أحًذ " تحمٛك انثعذ انخانج فٙ انتصًًٛاخ انًُسٕجح ٔكٛفٛح انحصٕل عهٛٓا تاسانٛة َسجٛح ٔفُٛح يثتكزج " جايعح حهٕاٌ  

 
14

 -
 .36ص – 2777 –كهٛح انتزتٛح انفُٛح –جايعح حهٕاٌ  –عًزٔ يحًذ عهٗ ساليّ "تحمٛك انثعذ انخانج نتصًًٛاخ انطثاعح انٛذٔٚح تانشاشح انحزٚزٚح تاستخذاو انكًثٕٛتز"  

15
 -

77ص  -و 2778 -جايعح حهٕاٌ -كهٛح انفٌُٕ انتطثٛمٛح –تٛإ غٛز يُشٕرج عًزٔ حًذٖ انهٛخٙ " االستفادج يٍ انخذاع انثصز٘ نعُاصز انطثٛعح فٙ تصًٛى انًعهماخ انُسجٛح " رسانح ياجس 
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، والتتسٌم عامة هو  البعد الثالث بواقعة التمثٌلى الذي ٌنتج عن تؤكٌد قٌمة العوء والظل والغام  والفاتح فً العمل الفنً

 من خمل أحد الطر  التشكٌلٌة واألدابٌة التً ٌلتؤ إلٌها الفنان للتعبٌر عن البعد الثالث اإلٌهامً علً مسطح ثنابً األبعاد

 .(16)النظم التصمٌمة فً العم  الفرااىعدة نقاط تمثل 

ة الموتودة باللوحات اط  الظمل، الشفافٌإنعكاسات اإلعاءة التى تظهر فى المناط  التى توحى بالتتسٌم باللوحات ومن

 والفرااات المعٌبة.البارزة 

الحتم التقدٌري أو اإلٌهامً ٌعنً التتسٌم، وهذو معنذً معذاد للتسذطٌح الذذي ٌقتصذر علذً بعذدٌن فذً إبذراز مربٌذات أن و

 .الطول والعرض ، والحتم التقدٌري ٌعنً الطول والعرض والعم  علً المسطح ذو البعدٌن 

البعد الثالث اإلٌهامً فً الفذن قد ظهر و،  صورة خٌالٌة وبالتالى هو اٌر حقٌقى أو هو إٌهام بالواقعٌعتبر البعد اإلٌهامى و

اإلارٌقً الكمسٌكً والذي أعتمد علً مبدأ تقصٌر القٌاسات نتٌتة للرإٌة البصرٌة ، ولذلك تمكن الفنان مذن رسذم األبعذاد 

 أن عذذرض النظذذام الكمسذذٌكً فذذً التعبٌذذر عذذن البعذذد الثالذذث اإلٌهذذامى ٌعتمذذد علذذى مبذذدالموعذذوعٌة بذذدءا بنظذذام النسذذ  وكذذا

القٌاسات التمالٌة التى تعتمد علً الخبرة البصرٌة بدءا من أكبر تذزء إلذى أصذغر تذزء مسترشذدا بقذانون النسذ  المذرتبط 

 .بالمفهوم البصري ل شٌاء التى سوف ٌتم تمثٌلها

 

 لتصمٌم:ا فً اإلٌهامً البد من مراعاة النقاط التالٌةعند التعبٌر عن البعد الثالث و

 ازدٌاد انعكاس النور علً األتسام بازدٌاد ثقل األتسام . -

 التمٌٌز بٌن األعاءة الطبٌعٌة واإلعاءة المصطنعة . -

 مراعاة المنظور الخطى الذي ٌإدى الً تغٌر درتة اللون بحس  بعد الشًء. -

 درتة اللون بحس  بعد الشًء. المنظور اللونً الذي ٌإدي إلى تغٌٌر  -

 المنظور التصغٌرى ل شٌاء المتطاولة فً العم  . -

تصوٌر المشاهد اللٌلٌة التى تكون فٌها األشٌاء القرٌبة من مصدر العوء تحتفظ بؤلوانها ثم تختفً هذذه األلذوان عذاربة  -

 .إلى الحمرة

 .األتسام األكثر قربا من العوء تلقى ظم أوسع -

 .وحة علً مستوي عٌن إنسان متوسط الطولنقطه النظر فً الل -

 

 حقق البعد الثالث اإلٌهامى تنقسم إلى:للتصمٌم الذي ٌاألسس البنائٌة 

الملمذس )القذٌم  –الحتم )الكتلذه(  –الشكل )المساحة(   –الخط  –التشكٌلٌة وبناء التصمٌم: وتتمثل فً النقطة العناصر  -1

رهذا هذً مثٌذرات لحاسذة اإلبصذار، تنشذؤ وتلك العناصر التشكٌلٌة فذً توه، الفراغ –اللون  –العوء والظل  –السطحٌة( 

عن تفاعل العوء مع مادة الشكل، لتعكس قٌمذا مختلفذة مذن النذور والظذل واللذون، تمذر خذمل العذٌن لتحذدث الرإٌذة، ومذن 

رٌا، ٌحق  بهذا رإٌتذه خمل تلك المإثرات والمثٌرات التى ٌعفٌها المصمم فً عمقات تشكٌلٌة تحق  له أبعادا ملموسة بص

 المشاهد. توازى مع رإٌةبشكل م

                                           
16

 -
32ص  –و 7997 –يصز  –دار انًعارف  –يحسٍ يحًذ عطٛح" غاٚح انفٍ"  
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األسلو  الذي ٌنظم به عددا من العناصذر والمفذردات فذً عمقذات تخذدم البنابً )هٌكل التكوٌن(: هو فً متمله النظام  -2

التوافذ   –بععها البعض بحٌث تبدو فً وحدة كلٌة تمثل هذا النظام وفٌما ٌلً بعض من هذذه األسذس: )الشذكل واألرعذٌة 

 التصمٌم والشبكات الهندسٌة(. –والتباٌن 

اإلنشابٌة )العمقات التشكٌلٌة(: األسس اإلنشابٌة تعد إحذدى أسذس بنذاء التصذمٌم، إذ أنهذا المحذدد للعمقذات التذى األسس  -3

 تربط بٌن عناصر العمل أو المفردات التصمٌم ومدى تؤثٌره بالعناصر المحٌطة به ووحدة التصمٌم وترابطه.

التمالٌة: هو مصطلح ٌشٌر فً توهرة إلى القٌم التى تتعمنها العمقذات الشذكلٌة فذً التصذمٌم الذذي نذراه تمذٌم، قٌم ال -4

 التمالى، لكنه لٌس سلوكا تمالٌا أو عملٌا. كفهو مفهوم معنوى ٌوته السلو

 حداث وإبتكار تصمٌماتنتتة الدراسة إلستوخصابصه وتفسٌر هذه النظرٌة  هدراسة الخداع البصري وممٌزاتمن خمل و

الذي ٌواك  العصر الحالى  إلعطاء العم  الفرااى واإلتساع اإلٌهامى للدٌكور الداخلىنها أقمشة المفروشات واإلستفادة م

والتكنولوتٌا التى أصبحت تستخدم كل ماهو ذات بعد ثالث وخداع النظر وتقنٌات من الطباعة مختلفة إلبراز التصمٌم 

طباعتها على أقمشة الغرض منه ومن هنا تاءت كٌفٌة الدمج بٌن التصمٌمات ذات البعد الثالث وبالشكل الذي ٌحق  

قدراته ٌستغل  حٌثقدرة المصمم على اإلبتكار،  على التصمٌم فً متال طباعة المفروشاتمد عملٌة تالمفروشات وتع

 فالتصمٌم التٌد أساس كل عمل فنى،ه. التخٌلٌة ومهاراته المهنٌة فً خل  عمل مبتكر ٌحق  الغرض الذي وعع من أتل

. ان عملٌة م باللون وقٌمته بالخط بالقٌم السطحٌة، بالمساحات واألشكال وبموعوع التصمٌاإلدراك وهو ٌعبر عن 

التصمٌم عبارة عن أختٌار وترتٌ  كافة العناصر المستخدمة لعمان اخراتها بصورة تمالٌة بحٌث ٌظهر المفروشات 

المرتو فً بالغرض تأو ال  مبمبصر ال قٌمة لها إذا كان اٌر ماصر لها، وقد تصبح التؤثٌرات التاذبة للمساٌرا للفترة المع

 . امنه

 :أقمشة المفروشات المطبوعة 

حٌث انه ٌواك   أقمشة المفروشات المطبوعة قد تطور بشكل ملحوظ فى اآلونة األخٌرة وهذا ٌبدو طبٌعٌا تصمٌماتان 

 العصر الحدٌث .المحٌطة وٌواك  العصرٌة كل التطورات 

أن االقمشة المطبوعة هى طور من أطوار صناعة الموعة  تسبقها أطوار وتلٌها أطوار أخرى حٌث ٌسبقها طور االلٌاف  

والخٌوط والصبغات ثم تؤتى عملٌات النسٌج وأخٌرا الطباعة ثم التتهٌز النهابى وقد انتظمت كل هذه االطوار فى كٌان 

 مه قواعد مركزٌة واٌقاع عام وهذا النظام االنتاتى هو ما ٌطل  علٌه صناعة الموعة. واحد مرتبط تحك

وبذلك نرى أن طباعة المنسوتات هى حلقة فى سلسلة متشابكة تعمل فى اٌقاع منتظم حٌث تقدم كل حلقة أسالٌبها التدٌدة 

 المتطورة دورٌا وفى وقت مبكر تدا للحلقة التى تلٌها فى االنتاج. 

 ت وخطوط الموعة ألقمشة المفروشات المطبوعة:اتتاها

نى العوامل االساسٌة التى تؤثر فى اتجاهات الموضة والتى ٌضعها المصمم فى اعتباراته االولٌة قبل بداٌة ابتكاره الف

The main factors affecting the fashion trends that the designer places in his 

initial considerations before the beginning of his artistic creation: 

 :Elements and units العناصر والوحدات -

ٌستخدم قدراته االبتكارٌة  لمصمملفوعى للوصول الى النظام واأن التصمٌم هو أسلو  الحٌاه وهو طرٌقه للتخلص من ا
مكونه  واألشكال وتود إٌقاع بٌن المساحاتومن األسس . ها كٌفما ٌناسبهلربط العمقات والظواهر الكونٌة واعادة ترتٌب

وحدات قد تكون متماثلة أو متكررة أو متقاربة أو متباعدة وٌتحكم فً إٌتاد هذه اإلٌقاعات الوحدات التً تمثل العنصر 
 االٌتابً .
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 :Color االلوان  -

حٌث أن ، تصمٌمرسابل وأهداف الل ٌتوصاأللوان قادرة علً ف ٌم ٌعد من أهم خطوات التصمٌم.إختٌار األلوان فً التصم

المفرط فً إستخدامها ٌإدي الً واأللوان ، ٌصبح التصمٌم تذا  ومثالًفتتناس  مع الغرض من التصمٌم كل لون لة تؤثٌر

 .اٌر المناسبةالتلوث البصري والتصامٌم  إنتشار

وعملٌة التنبإ باللون تتم من خمل التتبع والتؤثر بالتراث والبٌبة المستمرة المتغٌرة والٌقظة للتغٌرات الموسمٌة فى الشكل 

ون لهام للوان الطبٌعٌة هى مصدر اإلللوحة األ تصبحرض والسماء فواألالمابٌة واللون فى الحقول والغابات والتداول 

 .ولتركٌبات اللون بالنسٌج والتصمٌم

 : Kind of print fabricنواع أقمشة المفروشات أ

 أاطٌة األسرة والمفارش.   -1

 ممءات األسرة وأكٌاس الوسادات .-2

 أقمشة التنتٌد -3

 الستابر .-5

وتستخدم هذه المفارش لتغطٌة األسرة والمحافظة علً الشكل التمالً لها طوال الٌوم ثم ترفع :أاطٌة االسره والمفارش

بها وكذلك من مكانها أثناء النوم لذلك فاختٌار تلك المفارش البد وان ٌتناس  مع تصمٌم الحترة وألوان األثاث الموتود 

ٌفعل استخدام أقمشة ذات تودة عالٌة مثل القطن فٌعتمد هذا االختٌار أٌعا علً نوع الخامة و الحوابط و األرعٌة 

المخلوط باأللٌاف الصناعٌة التً تعطً مظهرٌه عالٌة وملمس تٌد أو خامة الغبران كما ٌت  أن تتمتع تلك األقمشة 

بالمرونة و االنسدالٌة .أما بالنسبة للصبااات المستخدمة فٌت  أن تكون ذات درتة ثبات عالٌة عد الغسٌل والعوء 

كما  بتاثٌث ارف بالفناد  السٌاحٌة . خاصة فٌما ٌتعل  ش لمقاومة الحرٌ  واالشتعال حتكاك كما ٌفعل تتهٌز القماواال

 (.2فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( المفروشات المطبوعة لألسرة2الشكل )

 : مهءات األسرة وأكٌاس الوسائد

وتعتبر هذه االقمشة سرٌعة االستهمك لكثرة استخدامها واسٌلها المتكرر حٌث تحتاج الً التغٌٌر باستمرار وعند اختٌار  

تلك األقمشة البد من اختٌار خامات ذات متانة وقوة  شد عالٌة ونستخدم األقمشة ذات التركٌ  النستً السادة الذي ٌعطً 
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ام الخامات الطبٌعٌة مثل القطن ، الكتان حٌث ان هذه الخامات تمتص العر  ل قمشة اعلً درتة متانة وٌفعل استخد

 وتسب  الشعور بالراحة عند النوم علً الرام من ارتفاع ثمن هذه الخامات .

أقمشة  تنتٌد وهذه األقمشة ٌشترط فٌها المتانة العالٌة ومقاومة االحتكاك و التوبٌر واالتساخ وتوافر المرونة والشد لذلك 

الكتان والصوف  –الحرٌر الطبٌعً  –أفعل الخامات المستخدمة لهذه الوظٌفة هً األلٌاف الطبٌعٌة مثل القطن  فان

.وٌمكن استخدام قلٌل من الحرٌر الطبٌعً و الراٌون أو الخٌوط المعدنٌة كلحمات مع القطن أو الصوف حتى تعطً لمعانا 

كما رط أن تكون خٌوطه عالٌة البرم وتركٌبه النستً محكما .وتعٌف تماال وللحصول علً قماش ٌدوم فترات طوٌلة بش

 (.3فً الشكل )

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ( أقمشة المفروشات المطبوعة3الشكل )

 

 أقمشة الستائر

وأقمشة الستابر تعتبر من أهم االقمشة المنزلٌة وتوتد انواع كثٌرة من أقمشة الستابر التً تختلف فً الوزن تبعا لنوع 

النوعٌات المختلفة من خٌوط القطن أو الكتان أو الحرٌر الصناعً أو ألٌاف الصناعٌة المختلفة أو  القماش وتصنع هذه

خلٌط بنس  معٌنة من األلٌاف الصناعٌة و الطبٌعٌة هذا إلً تان  أن سطح المنسوج المستخدم فً عمل الستابر ٌإثر 

 كثٌرا علً نوعٌة التصمٌمات ووحداتها.

الشخصٌة بحرٌة كافٌة لممارسة الحٌاة الحوابط وذلك تغطٌه النوافذ الزتاتٌة والفتحات فً  والغرض من استخدام الستابر

لً من التؤثٌر العار ألشعة أو حت  العوء النافذ والتقلٌل من تؤثٌره و أٌعا بغرض العزل الحراري ووقاٌة األثاث الداخ

 ( 4كما فً الشكل ) الشمس

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المطبوعة( أقمشة الستائر 4الشكل )
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 Factors to be covered inالعوامل الواجب توافرها فً تصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة

the design of printed upholstery fabrics: 

ل امإلى ثمث عوامل ربٌسٌة وهً) عو منتج أقمشة المفرووشات المطبوعة تنقسم تصمٌم إن المتطلبات األساسٌة فً

 .هذه العوامل دون استثناء عوامل تكنولوتٌة( وال تكتمل منظومة تصمٌم المنتج إال بتوفر كافة -امل وظٌفٌة عو -تمالٌة

ع القٌمة التمالٌة الممٌزة له فسوٌا وتسهم فً رتآلف عناصر التصمٌم: ٌتكون التصمٌم من متموعة من العناصر ترتبط 

ر فن الخداع البصري فن عتباإلٌقاع( وٌ -التكرار -التباٌن -اللون -الملمس -المساحة - الخط بؤنواعه )ومن تلك العناصر

شامل لكافة هذه العناصر وٌتوقف نتاح التصمٌم على توزٌع هذه العناصر بشكل تدٌد ومبتكر ٌحق  من خمله قٌمة 

 .متالتثري ال تمالٌة وتشكٌلٌة تدٌدة

 الساب  ذكرها. الخداع البصرىمبادئ فن ٌوعح التصمٌم وٌعنى ذلك  من أتل الذي الوظٌفًٌت  أن ٌراعً الغرض  

ن أقمشة المفروشات المنزلٌة والستابر تتمٌز عناصرها ووحداتها بكبر الحتم وألوانها تتصف بالهددوء حتى تعفً على إ

 المكان واألساس الراحة والتمال.

وٌرتبط  كبٌر فً نتاح التصمٌم ال التى لها دووان المتناسقة باألل وثٌقا، ارتباطا ٌرتبط  خٌار األلوان المناسبة للتصمٌما

 اختٌار األلوان للتصمٌمات المطبوعة بفصول السنة.

ومنها المٌكانٌكٌة، واتخٌار وسٌلة التنفٌذ ٌتحدد  منها الٌدوٌةفٌذ التصمٌم طر  لتن ةالتصمٌم وعمقته بطر  التنفٌذ: توتد عد

ع معٌنة من الصبغات ٌمكن اتركٌبٌة( أنو -صناعٌة -)طبٌعٌةتبعا للتصمٌم وعدد ألوانه، ولكل خامة من الخامات النستٌة 

 .(17)أن تستخدم فً عملٌة الطباعة، وٌرتبط استخدام كل نوع من الصبغات بنوع معٌن من العتابن الطباعٌة

وبناء على ماسب  فان على مصمم المفروشات المطبوعة ان ٌعع فً اعتباره األسلو  األمثل للتنفٌذ مثل عدد األلوان 

ٌحدد نوعٌة ف وملمسها  لهذه الخامات وسمكها كٌ  النستٌةاوع الخامة وكمٌة وعرض المفروشات المراد طباعتها والترون

 المناسبة. األصباغ المستخدمة فً عملٌة الطباعة، كما ٌحدد أسلو  التنفٌذ ونوع التكنولوتٌا

الخط ً عناصر التصمٌم المتمثلة فومستوحاه من نظرٌات ومبادئ فن الخداع البصري لتصمٌمات الوهذه بعض من ا

التوظٌف لكل  ٌلٌهاصلح ألقمشة المفروشات على التصمٌم المطلو  الذي ٌ لوالنقطة بؤنواعهم وأبعادهم المختلفة للحصو

التى تحق  العم  الفرااى  يوتصمٌمات الخداع البصر إبتكارالبصري وكٌف تم  من التصمٌمات المحق  فٌها الخداع

 والبعد الثالث .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( :التصمٌم المقترح األول5الشكل رقم )

                                           
كهٛح انفٌُٕ –دكتٕراِ غٛز يُشٕرج رسانح -خانذ عصاو انسٛذ جًٛم شاٍْٛ : "اتتكار لاعذج تٛاَاخ تٓذف اَتاد تصًًٛاخ تٕائى انًٕضح فٗ يجال تصًٛى طثاعح انًُسٕجاخ "17-

29ص  2775-انتطثٛمٛح 
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التصمٌم األول وهو عبارة عن استخدام لعناصر التصمٌم المتملثة فً الخط المنحنى وتكراره على حدود ومنتصف 

 المطلو . إلى تحق  التصمٌم الخداع البصري مما أدى والسمٌك فً المنتصفالتصمٌم باحتام متساوٌة بدأ بالخط الرفٌع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : التصمٌم المقترح الثانى6الشكل رقم )

أطوال مختلفة بؤحتام ومن خط ومساحة فً شكل مثلثات  : متمثل فً متموعة من العناصر الهندسٌة الثانى التصمٌم 

الغرض من التصمٌم وهو الخداع البصري عناصر، وهذا اإلختمف ونتٌتة لتداخل العناصر تحق  لل وسمك مختلف

 (6شكل رقم ) التالٌة التوظٌف لهذا التصمٌم واستخدم لون األسود والرمادى فقط والخلفٌة البٌعاء والصورة

 

 

 

 

 

 

 

 ( : التصمٌم المقترح الثالث7الشكل رقم )

 

: هو تصمٌم من عنصر الخط فقط ومقتبس من الفن اإلسممى ومحق  الخداع البصري لتداخل الخطوط  الثالثالتصمٌم 

األسود فقط على أرعٌة  وأٌعا اللون المستخدمخطوط الطولٌة والعرعٌة .المابلة مع األرعٌة والمتمثلة أٌعا فً ال

 (.7بٌعاء مع إختمف الخطوط بزواٌا مختلفة شكل رقم )
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 ( : التصمٌم المقترح الرابع8رقم ) الشكل

خطوط  –مثلث  –) المستطٌل التصمٌم الرابع: هو تصمٌم مستوحاه من تقاطع وتشابك األشكال والعناصر المختلطة 

 لبصري ونتتت أشكال فحققت البعد الثالث اإلٌهامى للتصمٌم ونتٌتة لهذه التقاطعات نتج الخداع امختلفة السمك( 

 . (8ز تصمٌم الخداع البصري والعم  الفرااى للمكان شكل رقم )واستخدام األسود فقط عمل على إبرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: التصمٌم المقترح الخامس9الشكل رقم )

التصمٌم الخامس: وهو مستوحاه من العناصر الهندسٌة المثلث وأنصاف الدوابر ومتموعه من الخطوط الطولٌة 

نسبه كتل اللون األسود على األرعٌة البٌعاء من خمل إختمف  والعرعٌة بتفاصٌل مختلفة وحق  الخداع البصري 

 .(9شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: التصمٌم المقترح السادس10لشكل )ا
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ثذل العمذ  الفرااذى فذً هذذا التصذمٌم نتٌتذة إلتتاهذات الذدوابر المنعكسذة، ووتذود الخذط األبذٌض فذً التصمٌم السادس: ٌم

عمذل علذذى إبذذراز التصذمٌم وتذذذ  اإلنتبذذاه، اسذتخدم فذذً هذذذا التصذمٌم اللذذون األسذذود فقذط علذذً األرعذذٌة منتصذف الذذدابرة 

 .(11هات مختلفة شكل رقم )وقد أوحى بالحركة اإلٌهامٌة للدوابر فً إتتا البٌعاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: التصمٌم المقترح السابع11)الشكل رقم

التصمٌم السابع:  الخداع البصري فً هذا التصذمٌم متمثذل فسذماكه الخطذوط العرعذٌة والفرااذات بذٌن الخطذوط ، ونتٌتذة 

مذذع إخذذتمف مسذذاحات اللذذون  العرعذذٌة حقذذ  العمذذ  الفرااذذى، واسذذتخدم اللذذون األسذذود فقذذط و لتقذذاطع الخطذذوط الطولٌذذة 

 .(11ل رعٌة فاكد الخداع البصري للتصمٌم وأعطى عم  فرااى من خمل منظور الكتلة الفرااٌة شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: التصمٌم المقترح الثامن12الشكل )

واألسود ومتموعذة الخطذوط  الناتج من التصمٌم المتمثل فً االبٌضالتصمٌم الثامن: تحق  الخداع البصري نتٌتة للتكرار 

 (.12المموتة وإعطاء حلركة من خمل التماثل الشكلى للخطوط المركزٌة شكل رقم )
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 : Research results نتائج البحث

 تصمٌمات تدٌدة تواك  السو  العام وذو  المستهلك باستخدام العناصر الهندسٌة . استحداث -1

شكال لتعطً العم  اإلٌهامى للدٌكور الداخلى وتواك  السو  عدٌد من العناصر واألالفن الخداع البصري ٌشمل  -2

 .الحدٌث

الدمج بٌن نظرٌات الخداع البصري وتصمٌم أقمشة المفروشات المطبوعة ٌنتج عنه تصمٌمات تحق  إتساع إٌهامى  -3

 .للدٌكور الداخلى 

 : Recommendationsتوصٌات

الخداع المفروشات ذات  أقمشة تصمٌم طابعة وخاصةعامة التوسع فً دراسة تقنٌات اإلنتاج الحدٌثة للمفروشات  -1

 البصري من أتل المنافسة العالمٌة فً تصمٌم المفروشات.

 .ً التصمٌمات الحدٌثةطر  طباعٌة تدٌدة تحق  الخداع البصري ف دراسة -2
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