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فن الخذاع البصري ودوره في تصميم المعلقاث الوبريت المستخذمت في العمارة 
الذاخليت محذودة المساحت  
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 .جامعة دمياط _ كمية الفنكف التطبيقية _ ستاذ بقسـ الغزؿ كالنسيج كالتريكك أ
رانيا رشاد توكل جعفر / مصمم

 .جامعة دمياط _ كمية الفنكف التطبيقية _ معيد بقسـ الغزؿ كالنسيج كالتريكك 
:  الكممات المفتاحية 
 . التصميـ الداخمي– الفراغات الداخمية  – ةالمعمقات الكبرم- التجريدية اليندسية – اإلدراؾ البصرم – فف الخداع البصرم 

: ممخص البحث 
يتعرض البحث إلى دراسة فف الخداع البصرم مف حيث نشأتو كاألسس كالقكانيف التي قاـ عمييا ككيفية تكظيؼ ىذا الفف في تطكير 

كمف , كاالستفادة مف نظريات ىذا الفنفي مجاالت التصنيع المختمفة إليجاد حمكؿ تشكيمية مبتكرة , الفكر التصميمي لدل المصمـ
حيث يكاجو المصمـ العديد مف المشاكؿ المعمارية فيالمباني الحديثة كالتي تتطمب , " مجاؿ التصميـ الداخمي"أىـ ىذه المجاالت 

.  كضع الحمكؿ المناسبة لتكفير الراحة النفسية كالكظيفية لإلنساف 
إال أف مف يشغميا يشعر بعدـ االرتياح ,  لمتطكر التكنكلكجي مف حيث التصميـ ةفبالرغـ مف أف المنشآت المعمارية الحديثة مكاكب

فقد جاء دكر المصممفي ىذا البحث مف خالؿ كضع بعض الحمكؿ التصميمية في إطار , فييا نتيجة ضيؽ مساحتيا الداخمية 
االستفادة مف نظريات فف الخداع البصريك التي تقـك بدكر المعالجة الفنية لضيؽ المساحات المعمارية المختمفة مف خالؿ اإلحساس 

باعتبار أف Hand Tufting اليدكم ةكتنفيذ ىذه التصميمات كمعمقات نسجية بأسمكب الكبر, بالعمؽ الفراغي كاالتساع اإلييامي
.  فيي تقـك بدكرىا في استكماؿ العمارة الداخمية  ،المعمقات النسجية إحدل عناصر الديككر الداخمي الميمة

Optical art and its role in designing pile wall hangings that used in the limited area of 

interior architecture 
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Abstract : 
This research presents a study of optical art in terms of its origins , basics and lows that is based on ,how to 
use that art in designer thinking development and making use of that art theories in different manufacturing 
fields to find innovative fine solution . the most important of these fields is the field of interior design where 
the designer faces a lot of architectural problems in modern buildings that require finding suitable solution to 
provide psychological and functional comfort for people.                                                                            

    Although modern architectural installations cope with the technological development in terms of design, 
those who live inside them feel un comfortable awing to their interior narrow space. therefore ,the role of the 
designer in this research is to provide some designs solutions with the framework of making use of optical art 
theories which handle the problem of narrow space of different architectural installations through the sense 
of spacing depth and illusive width and execution of these designs as wall hangings using hand tufting  
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technique , since the wall hangings are considered one of the most important elements of interior design 
that plays its role in the accomplishment of interior architecture. 

 :مقدمة 
منذ النصؼ الثاني مف القرف العشريف كفف النسيج يسير بخطى ثابتة نحك التقدـ مثمو مثؿ الفنكف األخرل التي تغيرت مع 

. طبيعة العصر لتحاكى التطكر المعرفي في كؿ المجاالت كتستمد مف العمـ منطمؽ إلبداع الفناف 
كما انطمقت أيضا العديد مف المدارس الفنية الحديثة التي كانت متأثرة بالتقدـ كالتطكر الحادث في ىذا العصر كرد فعؿ داؿ عمى 

. تفاعؿ الفناف مع عصره معبرا عف أىـ قضاياه 
كالتي تيدؼ , كالتي تعد امتدادا لمتجريدية اليندسية " مدرسة الخداع البصرم " كمف تمؾ المدارس الفنية الحديثة التي ظيرت 

بداع لكحات تشكيمية تكحي بالقيـ الجمالية المتمثمة في الحركة كالسككف كالعمؽ  إلى ابتداع تصميمات ليا تأثيرات بصرية خادعة كا 
. كالبركز بالرغـ مف تسطيح المكحة الفنية 

حيث استفاد فنانكه ، كفى ىذا اإلطار فإف فف الخداع البصرم يعد فنا تجريديا ىندسيا يربط بيف النظريات العممية كالفف الحديث 
. مف المعطيات العممية إلنتاج تصميمات كحمكؿ تشكيمية تعتمد عمى المكف كالمساحة كالشكؿ 

كفف الخداع البصرم لو مجاالت عديدة أىميا مجاؿ التصميـ الداخمي الذم ىك مجاؿ االبتكار كالبحث عف أنسب الحمكؿ التي 
كالتأكيد عمى قطع المفركشات , تباعيا لمكصكؿ إلى اليدؼ كالذم يتمثؿ في االختيار األمثؿ لمتأثيث الداخمي كالديككر ايمكف 

ككيفية تكظيؼ فف الخداع البصرم في تصميميا كزخارفيا لتحقيؽ العمؽ الفراغي  "  الكبريةالمعمقات النسجية" المختمفة كمنيا 
. كاالتساع اإلييامي لمغرؼ محدكدة المساحة 

حدم مظاىر الرفاىية كالتجميؿ نتيجة الحتكائيا عمى إفيي ,  عنصرا أساسيا  كأحد مفردات العمارة الداخمية  دفالمعمقات تع
كقد أدل ذلؾ إلى , عناصر التشكيؿ الفني مف قيـ فنية كجمالية كتشكيمية لتعبر عف مضمكف معيف مما جعؿ الحاجة إلييا مستمرة 

. ظيكر أشكاؿ مختمفة منيا مصنعة بأساليب إبداعية مبتكرة 
: مشكمو البحث 

،  األمر الذم أدل إلى شعكر مف يشغميا بعدـ االرتياح ،انتشار الفراغات الداخمية محدكدة المساحة لممنشآت المعمارية المختمفة
مما دفع المصممإلى إيجاد بعض الحمكؿ التصميمية في إطار االستفادة مف نظريات فف الخداع البصرم كالمتمثمة في تصميمات 

 باعتبارىا أحد مفردات العمارة الداخمية بحيث تؤدل بدكرىا إلى اإلحساس بالعمؽ الفراغي  كبريوتصمح تنفيذىا كمعمقات نسجية
 .ا كما تضفى عمى المكاف إحساسا فنيا كجماليا خاصًّص ،كاالتساع اإلييامي لممساحات المحدكدة 

: أىمية البحث 
 . في عالج بعض عيكب ضيؽ المساحات إسياـ تقديـ أفكار فنية كجمالية مالئمة لممصمـ الداخمي ؾ .1
 . مف خالؿ أشكاؿ الخداع البصرم الكبريةمحاكلة إلضافة أفكار جديدة لتصميمات المعمقات النسجية .2
كدكرىا في إثراء المنتج النسجي ,  المنفذة  الكبريوإلقاء الضكء عمى السمات الجمالية كالفنية التي تحكييا المعمقات النسجية .3

 .
: أىداف البحث 

المستخدمة في  الكبرية االستفادة مف فف الخداع البصرم كما يحكيو مف قيـ جمالية ككظيفية في عمؿ المعمقات النسجية .1
 .العمارة الداخمية 

 االستفادة مف أسس كقكاعد فف الخداع البصرم في عمؿ معالجات فنية تيدؼ إلى حؿ مشكمة األماكف محدكدة المساحة .2
 . كذلؾ مف خالؿ التحكـ في الخطكط كالمساحات المستخدمة في التصميـ ؛
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: فروض البحث 
  الكبريةاالستفادة مف أسس كقكاعد فف الخداع البصرم يزيد مف القيمة الجمالية كالكظيفية لتصميمات المعمقات النسجية .1

. المنتجة كالمستخدمة في العمارة الداخمية 
 المستخدمة  الكبريةاستخداـ التصميمات المعتمدة عمى أسس كقكاعد فف الخداع البصرم في تصميمات المعمقات النسجية .2

.  في العمارة الداخمية يعطي إيحاء باالتساع كالعمؽ في األماكف محدكدة المساحة 
: حدود البحث 

  . كبرية معمقات نسجية:المنتج النسجي  .1
 .تصميمات مستكحاة مف فف الخداع البصرم  : التصميمات المستخدمة .2
 .Hand Tufting أسمكب الكبرة اليدكم :األسموب التطبيقي  .3
 . مخمكط قطف مع بكلي استر:قماش األرضية :الخامات المستخدمة  .4

% . 100 قطف :قماش الظير 
. صكؼ طبيعي % 100 : ة الكبر

 
: منيج البحث 

 مف خالؿ عمؿ دراسة تحميمية  لفف الخداع البصرم كمبادئو األساسية التي يقـك عمييا كطرؽ تحقيؽ :منيج تحميمي  .1
 ككذلؾ القكانيف التي تحكمو كالدالالت اإلدراكية المعبرة عف اإليحاءات البصرية بالعمؽ الفراغي كاالتساع ،الخداع 

كذلؾ دكرىا المؤثر , كاألساليب التنفيذية المختمفة إلنتاجيا , لنشأة المعمقات النسجية ةكذلؾ عمؿ دراسة تحميمي, اإلييامي 
. في العمارة الداخمية بما تحكيو مف قيـ جمالية ككظيفية 

: كيتأتى مف خالؿ جانبيف  : منيج تجريبي .2
 تحمؿ ة عف طريؽ التكظيؼ الجمالي لمعطيات فف الخداع البصرم لعمؿ  تصميمات زخرفي : جانب تصميمي

ثراء المعمقات بيا لتحقيؽ المعالجة الفنية كالتشكيمية لضيؽ المساحات   .فكر كفمسفة ىذا الفف كا 
 كيتـ مف خاللو تنفيذ بعض مف تمؾ التصميمات بالخامات كاألساليب المناسبة كما يتالءـ معيا  : جانب تنفيذم

. مف تقنيات يتحقؽ فييا البعديف الجمالي كالكظيفي 
 :أدوات البحث 

  .Hand Tuftingجياز الكبره اليدكم  : الماكينة المستخدمة .1
 .Photoshopبرنامج   :  الحاسب اآللي .2

  .Illustrator  برنامج 
: اإلطار النظري لمبحث 

: نشأة فن الخداع البصري
الحت مالمح ىذا الفف مف أكاخر العشرينات كبداية الثالثينات مف القرف العشريف حيث ظيرت جذكره العميقة في مدرسة 

ك تأسست ىذة  المدرسة , كىي كاحدة مف أعظـ مدارس الفف التشكيمي كقد اىتمت بالفنكف كالعمارة  )Bauhaus(90:23)الباكىاكس
حيف قاـ مجمكعة مف أعضاء تمؾ المدرسة بإجراء  (Walter Gropius(91:38) بألمانيا عمى يد Weimarـ في فايمار 1919عاـ 

الذم كاف طالبا ثـ عمؿ أستاذا في نفس " Josef Albersجكزيؼ إلبرز "عدة بحكث في الظاىرة البصرية تحت إشراؼ 
 (71:15).المدرسة

 كفى أكائؿ الخمسينات ظير (25:12)كمع بداية األربعينات ظيرت عدة نماذج متفرقة مف الفف البصرم تضمنت تأثيرات بصرية
 V.Vasarely."(86:11)فيكتكر فازاريمى "فف الخداع البصرم كأسمكب متميز داخؿ الحركة الفنية العالمية عمى يد  الفناف 
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 عمى ىذا النكع مف الفف مف قبؿ كسائؿ اإلعالـ  ككاف  Optical Art كىك اختصار لكممة Op Artكقد تـ إطالؽ مصطمح 
 William أقاـ 1965كفى عاـ  , Time  Magazinـ مف قبؿ مجمة 1964أكؿ ظيكر ليذا المصطمح في أكتكبر عاـ 

C.Seitzتحت مسمى ان معرض The Responsive Eye بمتحؼ الفف الحديث (230:34)  أك العيف المستجيبة(Moma)  بنيكيكرؾ
كمنذ ذلؾ الكقت أصبح الخداع البصرم ممثال إلحدل , (657:41)ق حيث احتكم ىذا المعرض عمى أعماؿ فناني ىذا االتجا

 (90:23). ككاف ذلؾ عمى يد مؤسسة الفناف فيكتكر فازاريمى ،االتجاىات الفنية الحديثة
: ماىية فن الخداع البصري 

 كالذم Geometrical Abstractionحيث يعد امتدادا لمتجريدية اليندسية (2:45)فف الخداع البصرم ىك نكع مف الفف التجريدم
حيث يتـ خداع البصر نتيجة إحكاـ التنظيـ اليندسي الذم , (21:40)ييدؼ إلى إنتاج تصميمات ليا تأثيرات بصرية خادعة لمرائي 

 ،يعتمد في بعض جكانبو عمى المنظكر الحسي حينما تصغر بعض األشكاؿ اليندسية في تدرج بينما غيرىا المقابؿ ينظـ بالعكس
 (52:6). أك العمؽ أك االثنيف معا (107:24 )كيتكلد نتيجة ىذا التنظيـ إحساس عاـ بالحركة

: األسس والقوانين التي يقوم عمييا فن الخداع البصري
  حكاـ تكزيعيا داخؿ  (الشكؿ – الخط – المكف )العناصر المستخدمة في فف الخداع البصرم يتـ اختيارىا بدقة شديدة كا 

 (12:5).إطار العمؿ الفني لتحقيؽ أعمى تأثير بالخداع
  كذلؾ عف طريؽ بعض الخدع ،التأكيد عمى إحداث الحركة اإلييامية كالعمؽ الفراغي رغـ ثبات العناصر المستخدمة 

 (87:11).الحسية في إدراؾ األشكاؿ كالعناصر المستخدمة
  لتحقيؽ أقصى حد مف التأثيرات (46:19)كاستخداـ األلكاف المتباينة  , (43:22)التضاد الكامؿ بيف المكنيف األبيض كاألسكد 

 (43:22).البصرية
 (87:11).تكرار العناصر كاأللكاف في تنظيمات بسيطة كمركبة إليجاد نكع مف اإليقاع الحركي 

: مفيوم اإلدراك البصري
بكؿ ما تحكيو مف أشياء يمكف رؤيتيا كمعرفتيا , (173:3)اإلدراؾ ىك الكسيمة التي يتصؿ بيا اإلنساف مع بيئتو المحيطة 

كىك ما يؤدل إلى تراكمات بصرية تككف بمثابة ,  كذلؾ عف طريؽ األعضاء الحسية المختمفة كخاصة العيف ،كاإلحساس بيا 
 (6:30).خبرات يعتمد عمييا اإلنساف في تحميمو لألشياء كالمكضكعات التي مف حكلو

كالتي تتمثؿ في , فاإلدراؾ في أم مجاؿ مف مجاالت الحياة المختمفة يشير إلى كجكد استثارة ألحد األعضاء الحسية لإلنساف 
كعندئذ تتـ عممية اإلدراؾ , الخ مما يؤدل إلى حدكث عممية عقمية فكرية ينتج عنيا استجابة اإلنساف لممثير ... الرؤية أك السمع 

.(32:22) 
فاإلدراؾ البصرم اعتمد عمى العقؿ في , * كاف نتاجا لتجارب الجشطمتVisual Perceptionظيكر مفيـك اإلدراؾ البصرم 

 عممية عقمية تجرل بناء عمى استقباؿ المثيرات البصرية عف قتفسير المدركات أك المرئيات البصرية فمفيـك اإلدراؾ البصرم أف
 (327:28).طريؽ العيف لمتعرؼ عمى المرئيات المكجكدة في المجاؿ البصرم 

 (175:3): كعممية اإلدراؾ البصرم بالنسبة ألغمب الناس تمر بأطكار متتابعة كىى
  تبدأ بالنظرة اإلجمالية. 
  دراؾ العالقات القائمة بيف األجزاء  .ثـ بعممية التحميؿ كا 
  ثـ بإعادة تأليؼ األجزاء في ىيئة الكمية مرة أخرل. 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كىى مدرسة فكرية جديدة نشأت في ألمانيا في أكائؿ القرف  ,Form(4:43)أك الييئة  Shape كممة ألمانية تعنى الشكؿ الجشطمت*

 (373:14). كتقـك عمى دراسة الكؿ قبؿ دراسة الجزء, العشريف ككانت تتبع نيجا مستحدثا في دراسة اإلدراؾ البصرم 
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: قوانين اإلدراك البصري
 ىذا االتجاه كأساس في تنظيـ العناصر كاألشكاؿ في كتخذىا فنافاىناؾ عدة قكانيف تتحكـ في عممية الخداع البصرم 

كلعؿ مف أىـ  , (38:12)إلحداث الحركة اإلييامية كالعمؽ كتحقيؽ قيما جمالية كفنية بأسمكب غير تقميدم  ,(48:22)إبداعاتيـ الفنية 
حيث تكجد بعض المؤشرات التي تساعد اإلنساف عمى " Depth Perceptionقانون إدراك العمق أو المسافة" ىذه القكانيف 

:  اإلحساس بالعمؽ الفراغي ك االتساع اإليياميكالتي يمكف إيجازىا فيالنقاط التالية 
 : Linear Perspectiveالمنظور الخطى  .1
 المنظكر الخطى ترجمة بصرية لألشكاؿ البعيدة عف طريؽ تحكيؿ البعد الحقيقي إلى بعد إييامي مف خالؿ تقارب دكُيع

 (19:16).الخطكط األفقية لمتعبير عف امتداد األشكاؿ في العمؽ 
 :Color Perspectiveالمنظور الموني  .2

كما أف لدرجات األلكاف كتكزيعيا داخؿ المكحة أكبر ,  في اإلحساس بالعمؽ الفراغي لألشكاؿ كالمساحاتميمًّصاإف لأللكاف دكرا 
كبتطبيؽ نظريات األلكاف كمعرفة الدالالت البصرية لكممف األلكاف ,(118:6)األثر في اإلحساس بالتجسيـ كالفراغ أك البعد كالقرب 

بينما ، تبدك قريبة لمرائي أم في المقدمة  (األصفر , البرتقالي , األحمر  )نجد أف األلكاف الساخنة مثؿ  ,(20:16)الساخنة كالباردة
 (130:42).تبدك مبتعدة أم ترتد في الخمؼ  ( األخضر ، األزرؽ ،البنفسجي  )األلكاف الباردة مثؿ 

 ردكد األفعاؿ التي تحدث اإلحساسات بالبعد أك القرب عمى سطح قكيقصد ب" التأثير المنظكرم لأللكاف" كىذا ما يطمؽ عمية 
كانتقاؿ العيف مف لكف بارد إلى لكف ,  بالحركة لمخمؼ إحساسان فعند انتقاؿ العيف مف لكف ساخف إلى لكف بارد يعطى (119:33)ممكف 

 (20:16). بالحركة لألماـان ساخف يعطى إحساس
 :Tonalityالتدرجات الظمية  .3

 حيث تؤثر (15:30)التدرجات الظمية إحدل الطرؽ األدائية المستخدمة لمتعبير عف التجسيـ اإلييامي عمى المسطح ثنائي األبعاد 
 (214:14).كاإلحساس بالمسافة (94:3)الظالؿ في اإلحساس بالعمؽ الفراغي

 كذلؾ يقؿ اإلحساس بالعمؽ كمما تقاربت  ،كيزداد اإلحساس بالعمؽ كمما زاد التبايف في شدة اإلضاءة الساقطة عمى المساحات
ف التباينات بيف الفاتح كالغامؽ تعمؿ عمى إبراز إحيث ,(19:16)شدة اإلضاءة بيف المساحتيف حتى نصؿ إلى اإلحساس بالتسطيح 

 (15:30).األبعاد المختمفة في العمؿ الفني 
 :Transparentالشفافية  .4

تحدث ىذه الخاصية عندما يتراكب شكالف ممكناف فيظير أحدىما اآلخر ككأف لو خاصية شفافة حيث يظير الجزء المختفي 
فالشفافية إذف مف السمات التي , (37:29)مف الشكؿ الخمفي مف خالؿ مادة السطح األمامي محدثا تداخالت لكنية مختمفة لألشكاؿ 

 (17:30). مما ينتج عنة قيما فنية متنكعة(22:16)تعطى إمكانات كاسعة في خمط األلكاف 
: Overlappingالتراكب  .5

كالمقصكد بة أف األشياء التي تقع بعيدة عنا بمسافات مختمفة البد , (18:30)يعد التراكب حيمة فنية بسيطة إلبداع البعد اإلييامي
خر فإننا نعرؼ بالخبرة أف ذلؾ الشئ البد أف آفإذا ستر أحد األشياء جزءا مف شئ , أف تتراكب أثناء إسقاطيا عمى شبكية العيف 

 (91:11).أم أف الجسـ الحاجب يككف أقرب لمعيف مف المحجكب( 13:18)يككف أماـ اآلخر
 :Repetitionلتكرار ا .6

كيحدث عندما يتـ تكرار مجمكعة مف العناصر المتشابية أك التي بيا عامؿ , (15:44)التكرار ىك أبسط طريقة لعمؿ التصميـ 
محققا , كيمثؿ التكرار أحد أنكاع اإليقاع الذم يقـك عمى تنظيـ أك ترتيب العناصر في عمؿ ما , (37:37)مشترؾ داخؿ التصميـ 

 (207:22).الثراء الفني مف خالؿ التنكع كالتعبير بأسمكب منتظـ
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 : Dynamic Lineديناميكية الخط  .7
حيث ال يكاد أم عمؿ فني , مصمـ لؿ كالرئيس في بناء العمؿ الفني الميـ الخط عنصرا مف عناصر التصميـ ذات الدكر ديع

ف كاف ذلؾ بدرجات متفاكتة   (50:3).يخمك مف عنصر الخط كا 
 فضال عف أف تنكع ،حيث تسيـ في تحقيؽ التكازف كالتناسؽ بيف أجزاء العمؿ الفني ، كما أف لمخطكط تأثيراتيا الجمالية 

الخطكط بيف المستقيمة كالمنكسرة كالمنحنية كالسميكة كالرفيعة يعطى أثرا جماليا مثمما تعطى المكسيقى أثرا جماليا مف خالؿ 
 (185:22).نغماتيا العالية كالمنخفضة

 حيث ،حيث يختمؼ دكر الخط باختالؼ نكعو , كلمخطكط دكرىا الرئيسي في اإلحساس بالبعد اإلييامي كالعمؽ الفراغي 
كتعمؿ أيضا عمى اإلحساس , تعمؿ الخطكط األفقية كعامؿ أساس في التعبير عف أرضية التصميـ كتعطى إحساسا بالرسكخ 

تتمثؿ دائما في مسارات التصميـ الرأسية كىى تعطى إحساسا باالتزاف فيما بيف ؼأما الخطكط الرأسية , بالعرض كاالتساع كالثبات 
  (47:17).أشكاؿ التصميـ

 (51:8):ك الجدكؿ التالي يكضح التأثير النفسي لمخطكط كدكرىا في التشكيؿ
تأثيرىا النفسي دورىا في التشكيل أنواع الخطوط 
إال أنيا إذا ، تحمؿ القكة كالجفاؼ كالبدائية الخطوط المستقيمة 

. زادت تدؿ عمى الركاكة 
. القكة –الثبات–االستقرار

تعطى – تعمؿ كأرضية أك قاعدة لألشكاؿالخطوط األفقية 
كسيمة لتقدير بعد األشكاؿ – إحساسا باالتساع

. أك قربيا 

–الراحة–الثبات–االتزاف–اليدكء
. االسترخاء 

ينبثؽ – تعطى قكة كصالبة لعالقات الخطكط الخطوط الرأسية 
. مف اتجاه قكل النمك في الطبيعة ىا أثر

–القكة–السمك–الشدة–الشمكخ–الثقة
. النمك –العظمة–الكقار

. النشاط – االندفاع –الترقب–التكتر. تعبير عف الحركة كالبعد الثالث الخطوط المائمة 
تضـ العناصر المتفرقة – ىي خطكط الحركة الخطوط المنحنية 

. كتجمعيا في التصميـ ليتميز بالكحدة 
-الكداعة-المركنة- اليدكء– الراحة 
. االسترخاء-النعكمة-السماحة-الرقة

. عدـ االستقرار-اإلثارة. الحدة في الحركة كالقكة الخطوط المنكسرة 
الخطوط الحمزونية 

والمتموجة 
. الخياؿ . تعطى تأثير الخداع البصرم في التككيف 

 
صمح تنفيذىا كمعمقات نسجية مكقد استفاد المصممفي إطار تمؾ المؤشرات في عمؿ بعض الحمكؿ التصميمية مف خالؿ تصميمات 

.    بدكرىافي المعالجة الفنية لممساحات المحدكدة  في الفراغات المعمارية المختمفة سيـكالتي تُ 
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 :  الوبريةالمعمقات النسجية
 كقد أطمقت الكممة كصيغة لمنسكجات عمقت ،المعمؽ في المغة كممة تتسع لتشمؿ كؿ ما يمكف تعميقو ماديا كاف أك معنكيا 

 (684:20).كعرفت باسـ معمقات الكعبة, عمى أستار الكعبة 
تمؾ الييئة المرنة في مساحة تسمح باالنسداؿ لتعمؽ فكؽ الجدراف تحكل مضمكنا مسجال بمعالجة تشكيمية فنية : فالمعمقة ىي 

 في االنجميزية كىى  ستارة أك Hangingككممة معمؽ تعنى  , (47:10)سكاء ارتبطت بغرض كظيفي أك كانت غاية في ذاتيا  
 (480:7).سجادة تعمؽ عمى الحائط كتطمؽ عمى كؿ ما ىك معمؽ أك متدؿ مف أعمى إلى أسفؿ

 كاألنماط التككينية ق، يشمؿ الكياف المنسكج كالعناصر الفنية المشكمة مف خاللو أك عميان  مركبا فنيًّص ان  المعمقات نمطدك ُتع
مع الطريقة المتبعة في التنفيذ كذلؾ األسمكب التقني كأخيرا أسمكب التكظيؼ , كاألساليب التصميمية المتبعة في إخراج التصميـ 

.(342:32) 
:  ودورىا في العمارة الداخمية الوبرية المعمقات النسجية

كىى _  ترجمة لظاىرة سادت عند استخداـ المنسكج في غرض غير الممبس قلك نظرنا لممعمؽ مف زاكية االستخداـ لكجدنا أف
 لذا غالبا ما اتبعت ة؛ جديداتالذم ارتبط في األذىاف بالمنسكج فكاف استخداـ كممة معمؽ بصفة خاصة لتحديد استخداـ_ التعميؽ 

 (52:10)".معمؽ حائطي " أك " لكحة معمقة " كممة معمؽ بكممة تحدد االستخداـ أك تصؼ العمؿ نفسو مثؿ 
 في استكماؿ العمارة الداخمية قكفف المعمقات النسجية أصبح مف الفنكف التطبيقية التي ليا قيـ فنية كجمالية عالية لما تفي ب

فبينما تؤدل الزخرفة الجدارية كظيفة جمالية قد تتطمبيا بعض الكاجيات المعمارية أك جدراف بناء  , (120:31)ألغراضيا الكظيفية  
 فإف المعمقات النسجية الحائطية تؤدل ذات الكظيفة كلكف داخؿ المبنى تبعا لما تقتضيو أصكؿ عمارتو ،خاص بمبنى لو أىميتو 

فالمعمقات النسجية ال تختمؼ مف  , (4:25)مما يستمـز أف يككف لتصميماتيا طابعا مميزا لو اعتباره , الداخمية مف نظاـ كتصميـ 
 (5:13). إال أنيا أكثر صعكبة كدقة لما يتطمبو مف ميارة عالية في التنفيذ،حيث أغراضيا الفنية عف أعماؿ التصكير الحائطي 

 إنما اتسعت لتشمؿ أيضا  ك,كلـ تعد تقتصر المعمقات النسجية عمى تحقيؽ الجكانب الفنية كالجمالية فقط في مكضكعاتيا 
 ( 34:27):ويمكن حصر تمك الوظائف فيما يمي , (1:35) جكانب كظيفية كنفعية يمكف أف تؤدييا المعمقات الحائطية 

  التعبير الفني الجمالي عف مكضكع مف مكضكعات الحياة أك التراث أك تصكير القصص الدينية أك الدنيكية. 
 حيث تشيع في المكاف إحساسا  ،تقـك المعمقات بكظيفة األعماؿ الفنية في بعض الكاجيات المعمارية كذلؾ داخؿ المبنى 

 . لو أىميتو ان فنيا خاصا أك تكضح مكضكع
  النفعية "  كبذلؾ يمكف أف تؤدل كؿ مف الكظيفتيف ؛ كذلؾ في تصميـ يناسب الغرض ؛الفصؿ بيف مدخؿ قاعة كأخرل

 " .كالجمالية 
 حكائطوقإعطاء اإلحساس باتساع المكاف الذم تزيف ب . 
  مة مكضكعيا كأساليبيا التطبيقية مع كؿ مف كظيفة المكاف ء كذلؾ مال،تناسب حجـ المعمقات مع حجـ المكاف المزينة لو

 .كطرازه المعمارم 
 لكف لممعمؽ غرضا ،فالمعمؽ ليس مجرد تآلؼ كانسجاـ مجمكعة عناصر تتمتع بمظير جمالي مف خالؿ عالقات تشكيمية 

فيك يعطى اإلحساس باالندماج مع الفراغ الداخمي لممكاف مع االستمرار في تحقيؽ , كظيفيا أيضا بجانب المتعة الجمالية 
 (177:30).خصكصية ىذا الفراغ 

كتعكس األنكاع المعاصرة مف المعمقات النسجية الحرية المطمقة لمفناف في اختيار الخامات كاستخداـ التراكيب النسجية أك 
كما تعكس أيضا حريتو في التعامؿ مع الخيكط إلخراج معمقات تبعد كؿ البعد عف الشكؿ التقميدم ، األساليب التطبيقية المختمفة 

فقد أصبح المعمؽ النسجي اليـك عبارة عف قطعة نسيج تعمؽ عمى الحكائط أك تنسدؿ مف األسقؼ أك تستقر  , (115:26)المألكؼ 
كما تؤدل مالمس  , (157:2) مركنة كمممس األلياؼ التي تتـ معالجتيا لعمؿ تككينات أك أشكاؿ ق كأضيفت إلي،عمى األرض 
االسطكح دكرا   كتحديدىا ، حيث تسيـ مع غيرىا مف عناصر التشكيؿ الفني في تككيف معالـ العمؿ الفني ، في بناء المعمؽ ميمًّص
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كتؤكد العمؽ ,  كاستخداـ المالمس في المعمؽ تساعد في تحقيؽ القرب كالبعد ،كتحقيؽ التبايف المرئي بيف األشكاؿ كالكحدات 
 ،ف استخدامو يضيؼ بعدا نفسيا خاصا عند المتمقيإ المكف مف العناصر الفنية األساسية في المعمؽ حيث دكما يع , (31:9)الفراغي 

 (116:16).كيرجع اختيار المكف إلى المصمـ كمدل إحساسو بالمكضكع
بؿ تطكرت لتأخذ شكال دائريا أك , لـ تعد تقتصر عمى الشكؿ المربع أك المستطيؿ ، حيث كتتعدد أشكاؿ المعمقات النسجية 
نما تخضع لشكؿ العمؿ الفني المراد تعميقو , دكف التقيد بالشكؿ اليندسي عمى اإلطالؽ , نجميا أك متعدد األضالع أك حر  كا 

 (160:30).كمساحة المكاف 
:  الوبريو األساليب التنفيذية لممعمقات النسجية

كيظير في أنماط نسجية مختمفة تتعدد بكيفيات تنفيذىا ك , تتعدد السمات كاألنماط كاألساليب التي يبدك مف خالليا المعمؽ 
كىناؾ محاكالت كثيرة  , (438:21)فالمعمؽ المنفذ مف خالؿ كياف منسكج يسمح دائما بمركنة في التنفيذ كاالبتكار كالتجديد , إخراجيا 

كخرجت مف نطاؽ التركيز عمى التصميـ باالىتماـ , في العالـ قامت بتطكير األساليب الفنية كالتطبيقية لممعمقات النسجية 
كمف األساليب الحديثة ،  في المعمؽ النسجي في آف كاحد ةباألساليب النسجية كالتطبيقية لمحصكؿ عمى تأثيرات جمالية كمممسي

 كىك األسمكب المستخدـ في تنفيذ عينات البحث محؿ  Hand Tuftingالمتبعة في تنفيذ المعمقات النسجية أسمكب الكبره اليدكم 
ألنة يحتاج إلى نكعية معينة مف القماش لنسيج  , (173:2) أسمكب تطريز أكثر منة أسمكب نسجدكىك في الكاقع يع. الدراسة 

كالسطح الكبرم يتـ تككينو عف طريؽ أداة خاصة , األرضية يتـ إضافة السطح الكبرم إلية حتى نحصؿ عمى المعمقة المطمكبة 
 (129:1).تسمي المسدس تقـك بغرز الخيكط الخاصة بالكبره داخؿ نسيج األرضية

ك يتيح ىذا األسمكب إمكانية إنتاج معمقات نسجية حسب رغبة المصمـ مف حيث اختيار شكؿ التصميـ أك مف حيث شكؿ 
وتتم عممية تنفيذ (165:36).بحيث يتـ استخداميا كأحد قطع الديككر الداخمي, المعمقة النيائي سكاء كانت مربعة أك أم شكؿ آخر

 : المعمقة كاآلتي
كيتـ تثبيت القماش عف طريؽ مجمكعة مف , في البداية يتـ شد قماش األرضية عمى البركز في الجياز الخاص  بالتنفيذ  .1

كذلؾ لتحمؿ قكة ضغط ؛ كيراعى أف يككف الشدد عمى القماش بالدرجة الكافية , المسامير المكجكدة عمى ىذا البركاز 
 مف ان  مع مالحظة أف القماش المستخدـ يمكف أف يككف مصنكعة، كلسيكلة غرز الكبر(223:39)المسدس عمية أثناء التنفيذ

أك مف خيكط البكلي استر ,  ممتد في كال االتجاىيف 2/2 أك 1/1القطف بتراكيب نسجية مختمفة مثؿ نسيج السادة 
 (123:16). أك خيكط الجكت، المزكيو 

مع تكازل كؿ منيما مع قكائـ ,  كيراعى أف يككف اتجاه خيكط السداء متعامدا مع اتجاه خيكط المحمة عند شد القماش 
 سـ 10كما يراعى ترؾ مسافة ال تقؿ عف  . (265:4) كلسيكلة عممية إضافة الكبره ،النكؿ لمحصكؿ عمى أحسف النتائج 

كتثبيتيا في عممية التجييز ,  كالتي تستخدـ فيما بعد لعمؿ البراسؿ،بعيدا عف حافة قكائـ النكؿ , مف بداية القماش كنيايتو 
 (180:27).النيائي 

 عمى Over Head Projectorيتـ تكبير التصميـ بالمقاس المطمكب حسب رغبة المصمـ باستخداـ المكبر الضكئي  .2
كبعد ذلؾ يتـ  , (123:16) (كأنة في مرآة )لذلؾ يمـز رسـ التصميـ عمى قماش األرضية بشكؿ معككس , قماش األرضية 

 (180:27). عمى حسب األلكاف المحددة بالتصميـةمؿء كؿ مساحة بالمكف المحدد ليا بمسدس إضافة الكبر
 كؿ لكف في ةككذلؾ نكع الكبر,  المطمكب ةيقـك العامؿ بغرز السطح الكبرم عمى خمفية القماش حسب طكؿ الكبر .3

 (167:30).المساحة المخصصة لو حسب التصميـ
 بفحص كؿ جزء مف كجو ،تتـ بعد ذلؾ عممية مراقبة جكدة المعمقة في المساحات التي تـ ممؤىا بالغرز بكاسطة المسدس  .4

 يتـ ممؤىا مرة أخرل ، الخفيفة التي تظير في كجو المعمقة رة كفى حالة كجكد بعض األماكف ذات الكب،المعمقة 
 (267:4).بالمسدس
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بإضافة مادة  (بعد االنتياء مف إضافة الغرز في جميع المساحات بالكثافات المطمكبة  )يتـ بعد ذلؾ لصؽ المعمقة  .5
كتتـ إضافة المادة الالصقة بشكؿ يدكم إما بكاسطة الرش بمسدس ىكائي  , (267:4) مف جية ظير المعمقة Latexالصقة 

 ( 228:39).أك بكاسطة فرشاة عريضة تقـك بتكزيع ىذه المادة عمى ظير المعمقة
كيتـ بعد ذلؾ ,      كالغرض مف عممية المصؽ ىك تثبيت الغرز مع قماش األرضية حتى ال تنسمخ تمؾ الغرز مف القماش 

كذلؾ لعدـ ظيكر الطبقة الالصقة لمعيف كإلعطاء مظيرية جيدة ؛ تغطية الطبقة الالصقة بطبقة مف القماش 
 (183:27).لمظير

 باالرتفاعات المطمكبة كعمؿ المناطؽ الغائرة كالبارزة حسب رغبة المصمـ كىك ما يسمى بالحفر ةفي النياية يتـ قص الكبر .6
 (166:36):كالشكؿ التالي رسـ تكضيحي لمراحؿ تنفيذ المعمقة . (129:1) كعمؿ الحفر ةكىناؾ أجيزة خاصة بقص الكبر, 

 
يكضح مراحؿ تنفيذ المعمقة  : (1)شكؿ 

 
ومن ,  إلنتاج معمؽ متميز يفي باحتياجات المستيمكيف ءمةحيث تعد الطريقة األكثر مال, ك تتعدد مميزات ىذا األسمكب 

 : مميزات ىذا األسموب ما يمي
نتاج تصميمات صعبة ذات درجات لكنية متداخمة حسب رغبة ،يمكف استخداـ عدد ال نيائي مف األلكاف  .1  كا 

 (168:30).المصمـ
 (270:4) .( مـ 6حتى قطر  )إمكانية استخداـ نمر خيكط مختمفة التخانات  .2
 Infinitely Max مـ إلى ماال نياية 9 باالرتفاع كاالنخفاض حسب التصميـ المطمكب مف ةيمكف التحكـ في طكؿ الكبر .3

 Uncut Pile.(124:16 ) أك لمكبره غير المقصكصة Cut Pile المقصكصة ةسكاء لمكبر
كما يمكف استخداـ ,  (ألياؼ صناعية – حرير – صكؼ – قطف  )يمكف استخداـ خامات مختمفة طبيعية أك صناعية  .4

 (168:30).بكاقي الخيكط في عمميات التصنيع المختمفة 
ـ بدكف كصالت x 30ـ 20 كالتي تصؿ في بعض األحياف إلى ،إمكانية التحكـ في مساحة السجادة أك المعمقة المنتجة  .5

.(270:4) 
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أك أشكاؿ غير  (بيضاكم – دائرة – مربع – مستطيؿ  )يمكف إنتاج أم شكؿ لمسجادة أك المعمؽ النسجي  .6
 (125:16).منتظمة

 (169:30).إمكانية إنتاج تصميمات بالقطعة دكف التقيد بإنتاج كمي بالمصنع .7
 (125:16).سيكلة عمؿ الحفر اليدكم إلكساب السجادة أك المعمؽ مظيرية خاصة كمتميزة .8
نتاج مجمكعة مف النماذج ،اإلنتاج السريع كاالقتصادم لعمؿ تصميمات لمسجاد أك المعمؽ  .9 حيث يمكف , (270:4) كا 

 (175:2). متر مربع في الكردية الكاحدة10لمشخص المدرب جيدا إنتاج حكالي 
: الجانب العممي لمبحث 

تـ عمؿ بعض ،في إطار االستفادة مف مبادئ فف الخداع البصرم كقكانيف اإلدراؾ البصرم الخاصة بإدراؾ العمؽ كالمسافة 
كتـ انتقاء , التجارب التصميمية القائمة عمى تمؾ القكانيف كالتي تؤدل بدكرىا إلى اإلحساس بالعمؽ الفراغي كاالتساع اإلييامي

بحيث يتـ استخداميا في الفراغات  Hand Tuftingبعض مف تمؾ التصميمات كتـ تنفيذىا كمعمقات نسجية بأسمكب الكبره اليدكية 
كفيما يمي عرض , المعمارية محدكدة المساحة كأحد عناصر الديككر الداخمي بحيث تؤدم دكرىا في اإلحساس بالعمؽ كاالتساع 

كلعؿ ، محدكدة المساحة  الداخمية مع عرض لتمؾ التصميمات كمعمقات في إحدل الفراغات المعمارية،لتمؾ التصميمات المنفذة 
 "  .المنازؿ "  التي يتعامؿ معيا اإلنساف بشكؿ يكمي ىي الداخميةمف أىـ تمؾ الفراغات 

: التصميم األول 
: توصيف التصميم

فنجد ,  عمى المنظكر الخطى باستخداـ الخطكط المستقيمة ئويعتمد ىذا التصميـ في بنا
 يحتكل عمى كؿ مف الخطكط األفقية كالتي تزيد اإلحساس باالتساع في قفي ىذا التصميـ أف

كما يحتكل عمى  الخطكط الرأسية كالتي تدرؾ بجيد أكبر مف الخطكط ، االتجاه األفقي 
كما يحتكل أيضا عمى الخطكط المائمة ك التي تزيد , لذا يزداد إحساسنا باالرتفاع ؛ األفقية 

كما نالحظ أيضا تكرار كؿ مف ىذه الخطكط , اإلحساس بالحركة ك االتجاه نحك العمؽ 
كتدرجيا مف الزيادة إلى النقصاف في الحجـ كاتجاىيا إلى الداخؿ مما يزيد إحساسنا بالعمؽ 

.   اإلييامي 
 

 أكبر لمخداع البصرم ان كما نالحظ أيضا في ىذا التصميـ التضاد الكامؿ بيف المكنيف األبيض كاألسكد مما يحقؽ تأثير
.   كاإلحساس بتجسيـ التصميـ المسطح ككأف لو بعد ثالث 

: أبعاد التصميم 
 سـ  120x  180تـ تنفيذ ىذا التصميـ كمعمقة عمى أبعاد 

توضح  (2 ) رقموالصورة,  لمتصميم كمعمقة في إحدى الغرف محدودة المساحةا تخيميًّي اً توضح نموذج  (1) رقم والصورة 
:  شكل التصميم بعد تنفيذه  
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(      1(           )2  )

 

: التصميم الثاني 
: توصيف التصميم 

 حيث يقـك ىذا ، عمى التدرجات الظمية ئويعتمد ىذا التصميـ في بنا
التصميـ عمى استخداـ الخطكط المنحنية كالتي تعطى اإلحساس بالحركة 

 كما أف تكرار تمؾ الخطكط المنحنية كاختالؼ اتجاىات ،كالبركز عف السطح 
 كما ،انحنائيا يعطى اإلحساس بالعمؽ نحك الداخؿ ككأف لمتصميـ بعد آخر 

أف استخداـ التدرجات الظمية مف األسكد إلى األبيض مركرا بدرجات المكف 
ف المكف الرمادم مف األلكاف إحيث , الرمادم يؤكد اإلحساس بالحركة كالعمؽ

 باالتساع   ان الباردة التي تعطى إحساس
: أبعاد التصميم 

.  سـ 150x150تـ تنفيذ ىذا التصميـ كمعمقة عمى أبعاد 

توضح شكل  (4 ) رقموالصورة,  لمتصميم كمعمقة في إحدى الغرف محدودة المساحةا تخيميًّي اً توضح نموذج (3 ) رقموالصورة
:  التصميم بعد تنفيذه  
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(                               3                                                            )( 4 )
 
 

: التصميم الثالث 
: توصيف التصميم 

 عمى المنظكر المكني باستخداـ لكف كاحد كدرجاتو ئويعتمد ىذا التصميـ في بنا
 ان  كبيران فنجد أف ىذا التصميـ يعتمد عمى الخطكط األفقية كالتي تعطى إحساس, 

كما يحتكم أيضا عمى الخطكط المائمة كالتي تكحي بالحركة , باالتساع العرضي 
 ، فيظير التصميـ ككأف لو بعد ثالث ،نحك الداخؿ مما يزيد اإلحساس بالعمؽ 

كما تـ استخداـ المكف المبني كالذم يعد مف األلكاف الباردة كالتي ليا أثر كبير  في 
 حيث اعتمد التصميـ عمى تدرج المكف المبني مف ،اإلحساس بالعمؽ كاالتساع 

الفاتح عمى حدكد التصميـ إلى القاتـ كمما اتجينا إلى الداخؿ مما يؤكد إحساسنا 
 .بالعمؽ كاالتساع 

: أبعاد التصميم 
.  سـ 150x150تـ تنفيذ ىذا التصميـ كمعمقة عمى أبعاد 

توضح شكل  (6 ) رقموالصورة,  لمتصميم كمعمقة في إحدى الغرف محدودة المساحةا تخيميًّي اً توضح نموذج (5 ) رقموالصورة
:  التصميم بعد تنفيذه  
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(5)(                                     6 )
 
 

: التصميم الرابع 
: توصيف التصميم 

حيث نجد في ىذا التصميـ ,  عمى الشفافية ئويعتمد ىذا التصميـ في بنا
مع ظيكر الشكؿ الخمفي مف خالؿ مادة , تراكب شكميف إحداىما فكؽ اآلخر 

السطح لمشكؿ األمامي ككأف الشكؿ األمامي شفاؼ يمكف لو أف ُيظير ما خمفو 
 كما ، بالبعد الثالث لمتصميـ كمف ثـ اإلحساس بالعمؽ ان  فيعطينا ذلؾ إحساس،

 مف األلكاف الباردة دأف استخداـ درجات متنكعة مف المكف البني كالذم يع
يزيد  مف اإلحساس بالعمؽ كاالتساع , كاستخداـ الخطكط المائمة المتجية لمداخؿ 

. 
: أبعاد التصميم 

.  سـ 150x150تـ تنفيذ ىذا التصميـ كمعمقة عمى أبعاد 

توضح شكل  (8 ) رقموالصورة,  لمتصميم كمعمقة في إحدى الغرف محدودة المساحةا تخيميًّي اً توضح نموذج (7 ) رقموالصورة
:  التصميم بعد تنفيذه  
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(            7(                                                      )8) 

 

: التصميم الخامس 
: توصيف التصميم 

فنجد في ىذا التصميـ , يعتمد ىذا التصميـ في بناؤه عمى التراكب 
مما ، تراكب شكميف متشابييف مع إزاحة الشكؿ الخمفي إزاحة أفقية جية اليميف 

 بالتجسيـ ككأف لمشكؿ األمامي  ان يعطينا إحساس
كما أف اختيار ,  (الرمادم  )ظؿ يتمثؿ في الشكؿ الخمفي  (األسكد  )

 كالتبايف بيف المكف ،المكف األسكد كالرمادم يؤكد اإلحساس بالتجسيـ كالعمؽ 
األسكد كأرضية التصميـ البيضاء تزيد مف ىذا التأثير  كما أف استخداـ الخطكط 
المتعرجة في التصميـ كالمتجية بشكؿ رأسي تعطي إيحاء باالتساع الطكلي مما 

 . لحؿ مشكمة األسقؼ المنخفضة في المنازؿان يجعؿ مثؿ ىذا التصميـ مناسب
: أبعاد التصميم 

.  سـ 140x160تـ تنفيذ ىذا التصميـ كمعمقة عمى أبعاد 
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توضح شكل  (10 ) رقموالصورة,  لمتصميم كمعمقة في إحدى الغرف محدودة المساحةا تخيميًّي اً توضح نموذج  (9 ) رقموالصورة
:  التصميم بعد تنفيذه  

 

(          9()10) 

 

: التصميم السادس 
: توصيف التصميم 

فنجد في ىذا التصميـ تكرار ,  عمى التكرار ئويعتمد ىذا التصميـ في بنا
كالمككنة مف خطكط   (المحاطة بالمكف األحمر  )الكحدة األساسية لمتصميـ 

فينتج لنا مجمكعة مف الخطكط ,  ككأنيا مرآة تعكس التصميـا عكسيًّص ان منحنية تكرار
 بالحركة كالعمؽ في ا قكلًّص ان المنحنية المختمفة في اتجاىات انحنائيا فيعطينا إحساس

كما أف استخداـ التبايف بيف , مناطؽ كالبركز في مناطؽ أخرل مف التصميـ  
 .المكنيف األبيض كاألسكد يزيد مف ىذا التأثير 

: أبعاد التصميم 
.  سـ 150x150تـ تنفيذ ىذا التصميـ كمعمقة عمى أبعاد 
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توضح شكل  (12 ) رقموالصورة,  لمتصميم كمعمقة في إحدى الغرف محدودة المساحةا تخيميًّي اً توضح نموذج  (11 ) رقموالصورة
:  التصميم بعد تنفيذه  

 (11) ( 12) 

 

:  التالية ات تبعا لممواصف وبريةوقد تم تنفيذ ىذه التصميمات كمعمقات نسجية
 "مع العمم أنو تم تنفيذ جميع التصميمات بتمك المواصفة "

 .صكؼ طبيعي % 100 : ةنوع خيوط الوبر .1
 . ديتكس 1/3 : ةنمرة خيوط الوبر .2
 . ميميمتر 12 : ةارتفاع خيوط الوبر .3
 .قطف مخمكط مع بكلي استر  : خامة قماش األرضية .4
  .1/1سادة  : التركيب النسجي لقماش األرضية .5
 .أبيض ناصع  : لون قماش األرضية .6
 % .100قطف  : خامة قماش الظير .7
  .1/1سادة  : التركيب النسجي لقماش الظير .8
 .رمادم  : لون قماش الظير .9

 . VML 16 Hofmann Hand Tufting Gun 2010 : موديل مسدس التفت .10
  . MS40 Hofmann Carving Machine : موديل ماكينة الحفر .11
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: نتائج البحث 
 كحيا البتكار الكثير مف د لذا فيي تع، مف مصادر التصميـ ميمًّصا مصدرا تعدإف مدارس الفف الحديث غنية كمتنكعة  .1

 .التصميمات النسجية كخاصة التصميمات التي تصمح لممعمقات النسجية
كىذا التنظيـ ،الخدع البصرية في فف الخداع البصرم تقـك عمى التنظيـ العممي المصحكب باأللكاف كاألشكاؿ اليندسية  .2

العممي ىك الذم يثرم األشكاؿ باإلمكانيات البصرية التي تصنع الحركة اإلييامية كاإلحساس بالعمؽ الفراغي كاالتساع 
 . اإلييامي 

 . فف الخداع البصرم مدخال مثيرا لإلبداع في مجاؿ تصميـ المنسكجات كخاصة تصميـ المعمقات النسجية ديع .3
مف خالؿ الدمج بيف القكانيف كالطرؽ التي تحقؽ العمؽ الفراغي كاالتساع اإلييامي في فف الخداع البصرم في تصميـ  .4

عطائيا قيمة ،المعمقات النسجية كاستخداميا في التصميـ الداخمي لممنشآت المختمفة  أدل ذلؾ إلى إثراء المكحة النسجية كا 
 .  نفعية مف خالؿ اإلحساس باالتساع كالعمؽ الفراغي

كما تتيح الحرية في إنتاج المعمقة ، استخداـ األساليب الحديثة في إنتاج المعمقات النسجية يثرم مف قيمتيا الجمالية  .5
 .بأشكاؿ مختمفة سكاء مربعة أك مستطيمة أك دائرية أك أم شكؿ آخر 

 فيي تعمؿ عمى استكماؿ ،استخداـ المعمقات النسجية كأحد مفردات العمارة الداخمية يزيد مف القيمة الجمالية لممكاف  .6
 .الديككر الداخمي 

: توصيات البحث 
: في ضكء النتائج التي أسفر عنيا البحث نكصي باآلتي 

 كيمكف االستفادة منو بتدريسو ،فف الخداع البصرم فف زاخر باإلمكانات التشكيمية مف خالؿ األسس التي قاـ عمييا  .1
 . كمادة تصميمية تفيد في تنمية القدرات التصميمية لدل الطمبة مف خالؿ دراسة األلكاف كالخطكط

ضركرة تدعيـ الجامعات بنتائج الدراسات الخاصة بالمدارس الفنية الحديثة التي تنتيج منيج العمـ كالفف معا لتطكير الفكر  .2
 .التصميمي كاالستفادة منو في مجاالت التصنيع المختمفة إليجاد حمكؿ تشكيمية مبتكرة 

،  اليدكية لمحصكؿ عمى معمقات نسجية تتميز بالتنكع في ارتفاع كبرتيا ةاالستفادة مف اإلمكانيات التنفيذية ألسمكب الكبر .3
 .كبالتالي اإلحساس بالعمؽ كالبركز في المعمقة النسجية ،  في المستكيات لمكحة النسجية الكاحدة ان مما يعطى تنكع

مما يعمؿ ، االستفادة مف األساليب التنفيذية المختمفة لممعمقات النسجية في تنفيذ أكثر مف أسمكب في المعمقة الكاحدة  .4
 .عمى إثراء القيـ الجمالية في المعمقة النسجية 

: مراجع البحث 
 :أوال المراجع العربية 

االستفادة مف قيـ االتزاف في أساسيات التصميـ لعمؿ تطبيقات ك معالجات جديدة تصمح : " أحمد أميف مصطفى مطر  .1
 .ـ 2002_ جامعة حمكاف _ كمية الفنكف التطبيقية _ رسالة ماجستير _ " ألقمشة المعمقات 
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