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 :البحث مقدمة

قماا ااات إتسايل  قولياا و  أو علا  مماياا المجاتاات ولام يعاد موصاوراً  وعالميااً  محلياً  السلعفي رواج  عاماًل هاماً يعد تصميم العبوات  
اصاميم العباوات ترت ا  فقدرتيا الاجافسيا، ججباا الا  ججاع ماع ماا تحاويان مات مجاتاات    وزيادةالسلع    تسويق شك  عاماًل مؤثر في  ي

وكالهماا  Structural Designواألخار يللاق عليان الاصاميم الييكلاي  –Design Visual جاقبلت األول الاصميم المرئاي إل 
 تؤثر في جودة وقتاح تسويق السلع المخالفا 

طبيعاا السالعا تاتياا والخاماات المالئماا لااليفياا والساعا اتاقاع تايولا الاجااول والعدتاد مات عل     ويعامد الاصميم الييكلي للعبوات
 البصري فاي هلةاا ثالثياااإلبداع  عل عوام  قتاح الاصميم الييكلي للعبوة يعامد اشك  كبلر  أمد أهم أن وال شكالعوام  األخرى  

اإلباااداع فمااات جياااا والاوميااات األمتااا  لاوجياااات اإلقاااااج وماااا تشاااام  عليااان مااات خاماااات وأتااااللع طبا ياااا مااات جياااا أخاااري،  األاعااااد
ملا  تاؤدي ، Thinking Visual تاراتيتيات الاف لر اإلبداعي وباألخص الاف لر البصري البصري يعابر قااج للاوميت التلد إل

 ااتاااخدا علاا  مااا تااران العاالت لا ااويت يااور تهجيااا تاخلليااا المصاامم ويارجميااا  اعاماااداً  بدا ياااإقااااج أف ااار إ  لااإالاف لاار البصااري 
مااع طبيعااا المجاااق وتحوااق جاا    تاااال   ومياياااً مبدعااا  األاعاااد ثالثياااأشااكال عجاياار وأدوات الاصااميم المخالفااا للحصااول علاا  

 للمالوي  ري البصواإلبيار   االقابان
 البحث: مشكلة

 وت مت مشكلا البح  في اإلجااا عل  الاساؤالت الااليا:
 ؟ البصري اإلبداع هل هناك مقومات تؤثر في عملية  •
 ؟ البصري اإلبداع ة التفكير اإلبداعي و ماهي   •
 البصري في التصميم الهيكلي للعبوة؟اإلبداع ما هي سمات  •
 من مبادئ فن األوريجامي كملهم بصري في تصميم العبوات؟ االستفادةكيفية  •
 :البحث هدف

)فات طاي الاورل اليااااقيذ الا ي يعاماد علا  تشاكل   Origami األوريتااميالواا  الواو  علا  فات   إلا تيدف ه ن الدراتا البحتيا  
باداع اصاري جلادة إقاااج عباوات تات تامات إ، واتااتمار مبادئان فاي األاعااد متسما ثالثياأشكال  إل وتحويلن  األاعاد  الورل ثجائي

 اعامادا عل  أتاللع الاف لر البصري، داخ  مجظوما الاف لر اإلبداعي 
 البحث: فروض

 ن الدراتا تاحوق عدد مت الجاائق أهميا: أيفارض البام  
 العبوات الاف لر البصري ركل ة أتاتيا في الاف لر اإلبداعي لدي مصممي  •
 في زيادة قدرة العبوة عل  المجافسا  مؤثراً  الاصميم الييكلي المبدع للعبوة عامالً  •
   األاعاد لعبوات ثالثيا  أف ار مبدعا اصرياً  التاليا  يعابر فت األوريتامي متااًل خصباً  •
 البحث: منهج

وعدد مت العبوات الاي تام توميات  عل  طريوا األوريتاميقااجيا إتم  األاعاد ثالثياشكال تابع البح  المجيق الويفي الاحلللي أل
 بداعيا إفت األوريتامي في 

 :البحث محاور

 إل  أربعا محاور رئيسيا كما تلي:  اإلطار الجظري تم توسيم مت البح  يدف اللاحولق 
 الاف لر البصري  البصري كجااج لعمليات اإلبداع أواًل: 
  األاعاد اصري في الاصميم ثالثيليم : األوريتامي ومبادئن كم  ثاقياً 

   البصري ومبادئ األوريتامي اإلبداع بلت العبوات الورقيا ثالتًا: 
 البصري كنتاج لعمليات التفكير البصري. اإلبداع : المحور األول

هااو اإلبااداع ان الاتدتااد و  ليولجاانعاات الااروتلت والاوللديااا فااي كافااا الممارتااات اللوميااا،  االباعاااديسااعي الماار  فااي مياتاان اللوميااا الااي 
هااو الباا رة الاااي تجمااو مجيااا شااترة الالااور والاوااد  لاايا علااا  اإلبااداع الماااجفا األتاتااي لاان فااي تساايل  اعمالاان واتااامرار مياتاان، ف

دعاا والمليماا تجاال اتاحساان التمياع باد ًا مات مبادعيا إن األف اار المبمام  مسااوي الشاعو  واأل   علا المساوي الشخصاي فواب با  
بالت علماا  الاجفا والارباويلت، فماجيم مات تاري  قسااقياً إ ااعاباارن تالوكاً اإلباداع وتعاددت تعريفاات "  الي كافا المسافلدتت بيا ا اإلباداع 

كمياا األعماال المجاتاا ااان الجظار عات قيماياا  علا هو مظير مت مظاهر الخصع والسلولا في الاف لر، فيو يعامد اإلبداع  أن  
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متارد قاااج  أو لام يعاد مااهرةاإلباداع ف ،ذ20ص  - 2002،نعبد اإللن بات إباراميم الحلا ا) "الفجي والعلمياإلبداع  الجو يا في عالم  
قدمان  لا يا Creatologyفمصالل  "طارن، أياب  علماا لان مجيتياتان و أقماا إممارتا مات قبا  اشاخاص  لار عاادتلت و   أو  للصدفا

اإلبااداع الاا ي عوااد برعايااا مركاا  دراتااات اإلبااداع فااي مااؤتمر أاحااا   Magyari-beck Istvanبيااك -مغياااري  اتااايوانالمتااري 
، م والاعلايم والاف لاار الااي ت تساا  بجاا  علاا  أاحاا  الاادما مات المفاااميم الماعلواا اااالاعل    تلااراليوام هاا ا العلام ، ملاا  1990عاا  

أاحااا  وماات باالت متاااالت الدراتااا الماعلوااا بياا ا العلاام ) ،م المسااامر وأتاااللع الاف لاار الجواادي واإلبااداعيتاواامت أتاااللع الاااعل   هااوو 
الاف لاااااار اإلبااااااداعي وقااجاتاااااانذ" ، أقااااااواع الاف لاااااار، وتااااااائ  الاف لاااااار، طبيعااااااا الاف لاااااار العولااااااي،اخلاااااايب العماااااا  الاااااا ا رة و ، الااااادما 

(www.m.ahewar.org/s.asp?aid=42197&r=0) 
 وأعمال الدماغ:بالفن والتصميم  اإلبداع عالقة  1ـ1

 الفاات المرئااي مجفاا  للاعبلاار اإلبااداعي فااي كاا  مكااان ويعاادهااو قااااج للاف لاار والاف لاار هااو قااااج لةعمااال العوليااا، اإلبااداع ال شااك أن 
 ألعماال ن اشاك  وثلاق امتاال أتاتايبلاالفات البصاري قاد تام ر اج جااف يظير اشك  ماا فاي كا  ثوافاا اشاريا معروفاا   مل   ،وزمان

البصااري  مااا  أن اإلبااداع جاان أو  خاار مااتافااالفت والاصااميم يعااد وجاان  لعواا  البشااري، كمااا افارداان العدتااد ماات المجظااريت الجفسااللت ا
 الاف لااراألعمااال الفجيااا "الواق،يااا"، الاااي يخلويااا الفجاااقون فااي محاولااا لاوللااد العااالم المرئااي ااا  بر قاادر ممكاات، تسااال   قاادرًا كبلااًرا ماات 

ور، ور وكياات يصاا  موارقااًا ااااإلدراح الح يوااي للعااالم، مااع متموعااا ما امجااا ماات الخيااارات ماات جاقااع الفجااان مااول مااا يصاا  اإلبااداع و 
اإلبااداع ا ماات فااقيااا أقمااات مخالأ علاا  ا، ماات الجاميااا البصااريا، يمكاات مشاااهدة العدتااد ماات لةعمااال الفجيااا والاصااميميا اساايولا وهكاا

ا عماال اإلباداع بب دراتاات تودائماا ماا تار  ذ،(Vlad Petre Glăveanu, 2016, page 573-574 والمصامم انالبصاري للفجا
 علا  تؤكاد الحدتتاا مات الدراتاات العدتاد هجااح أن إال أيسار، واألخار أيمت أمدهما  جاقبلت  مت  البشري   الدما   "مل  تا ون   الدما 

 يمالااك فاإلقسااان الحياتيااا، المواقاا  مااع الاعاماا  فااي التاقااع األيساار عاات األيماات التاقااع فصاا  يمكاات وال اكاملاان يعماا  الاادما  أن
 فااي تاخصااص الاادما  ماات األيماات فالجصاا  مخالفاالت، ا تاالوبلت المعلومااات لمعالتااا قصاافي كاارة ماات تا ااون  أقاان إال واماادًا، دما اااً 
 خلياا اصاورة تجاوا  وهاو ال المجفصلا، األج ا  بلت العالقات عل  تاعرف أقن كما ما ام ، ك  لا ويت األج ا   بجا  وتركلع  إعادة
 والمكاقياا، البصاريا المعالتاا عمليات في افاعلي   الدماغيالل رة  األيسر الجص  تبدي بلجما وماواٍز، ماوافق  كلي اشك   يعم   وإقما
ص  – 2013، قادا  عا و إتاماعل  عفاقاا) العلياا" العولياا العملياات فاي يشاارح ف الهماا اآلخار، دون  وامد بجص  قف ر ال فجحت
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لجصا  ال ارة األيمات  ات الادما عل  أقن ما  في ميم   ودل  قاائتيا 2012اتامعا بجسلفاقيا عا   اتدراتجا  في أمد الوه ا ما 
تشالر و  .األيسار تادعم المعالتاا اإلبدا ياا الادما يوازي الووي في الجص  مالبصرياذ، فإن الجشات الو المعالتا المكاقيا  الماعلوا ا)

تلاك الميماا   فايلتا   األقا  ميمجاا اماا فاي تلاك ا الدماغيا،ه ن الجايتا التدتدة إل  أن المعالتا اإلبدا يا تتجد كال قصفي ال رة 
األيساار علاا  الاار م ماات  الدماغياااالبصااري يتجااد قشااات قصاا  ال اارة اإلبااداع فااي الوقاا  الاا ي قتااد  ياان أن فعلاا  وجاان الخصااوص، 
تتااد عااادًة  لفظيااا األيماات، إال أن الاوااارير السااااوا تظياار أن الميااا  اإلبدا يااا الاااي تاواامت لاااا الدماغيااا  وقاان ميمااا قصاا  ال اارة

 ذLisa Aziz-Zadeh, and others, 2012. Page 479) .األيمت الدماغياقشاًطا  لر طبيعي في قص  ال رة 
 البصري والتفكير: اإلبداع ة ماهي   2ـ1

وبااات تافااق  يمااا بلجااا اكوقيااا ماات مجاتااات الاادما  البشااريا ماات خااالل أقمااات مخالفااا ماات الاف لاار اإلبااداعي، اإلبااداع أشااكال ان كاا  
أشاكال الاي دراتاا  تالمبدعلت تجاتون ابداعاتيم امساويات مخالفا ك  مسع اهاماماتن مماا دفاع العدتاد مات علماا  الاجفا والارباويل

العلماي   ال(ذ  –الفجاي  -الرياداي -المعمااري اإلباداع اإلباداعي ) الجااجطبيعا  المخالفا ومحاولا تصجيفيا تارة عل  أتاساإلبداع  
يا تايمار اإلباداع البصاري هاو مالاا مات اإلباداع وعليان فاان   إباداع خااصذ –)إبداع عاا  اإلبداع  وتارة اخري احسع المسافلدتت مت  

ملاااول  أو  لااار توللااادي وإقاااااج عالقاااات جدتااادةشااايا  مولااان اشاااك  والصاااور واألشاااكال اعاماااادا علااا  قدرتااان فاااي قااارا ة األمصااامم ال
للمشكالت الاصميما بجا  عل  ما تاران العالت  وتا تي عملياا الاف لار البصاري لمحاولاا فيام وتحللا  ماا تاران العالت ويابا ا األف اار 

 التلدة المبدعا 
 سمات النتاج اإلبداعي: 3ـ1

تاح، ووفق طبيعان ودرجاان ومسااوان فاي األياالا  أو وميفا ه ا الجشات عدتدة وماجوعا وتلك وفق  شكال ويمكت للجااج ان يظير ا
وال يمااا والفائاادة ماات أجاا  المتامااع  وهاا ا الاجااوع فااي الجااااج يمكاات أن تجاادرج فااي يااجفلت ماات الجااجااات: الجااااج المحسااوس الااواقعي 

قااااج عماا  مااا  أو مااادة ا اشااافاع جياااز، العماا  األدبااي، الولعااا الجحايااا، واللومااا الفجيااا، اخااار  يًا عاات مبدعاان )متاا ساابالمجفصاا  ق
 أو أوركسااارا قائااد أو إبااداع الممتاا  الاا ي يوااو  باادور مااا،  تجفصاا  عاات مبدعاان باا  تاصاا  ااان مباشاارة متاا ال علمااي  ذ والجااااج الاا ي

وقا  ها ا الجاااج األخلار يمكات تحدتادن ودابلن فاي ال ماا ول ات  راقصا االين   وه ا الجااج يعبر بودوح عت الشخصيا المبدعا 
تااماعن كعما  مسااو  عات مجاتاان، وبالااالي يمكات أن يواو  كالجااااج  أو الحادار بواتالا األجيا ة البصااريا والصاوتيا ويمكات رؤياان

  ذ27يفحا   1989فخر،  أبو يعبد الح ) سان لو كان يامع ه ا الجااج فارل الحياة ما المحسوس الواقعي 



121 

 البصري  والتفكير اإلبداعي التفكير 4ـ1
 االموارقاا جادا مخالا  شاي  رؤياا عملياا إقياا  ومفلاد للدهشا ومتلر وفريد جدتد شي   اخاراع  عل   المر   قدرة  هو  اإلبداعي  الاف لر

فااي هلةااا ماديااا   اإلبااداعي الاف لاار هااو الاف لاار البصااري  األميااان ماات كتلاار فااي تلااك، علاا  وعااالوة  المادااي فااي رؤيااان كيايااا مااع
واإلمكاقياات  واألف اار المفاميم، لخلق  المرئيات الاعام  مع في وتلك لدين قدرات  لر عاديا،  شخص  هو  المبدع اصرياً   فالشخص
فاااالاف لر مودرتااان الاعبلرياااا الفجياااا والاصاااميميا   ااتااااخدا  الحيااااة إلااا  واتاااادعا ها فياااو يخلاااق ياااورة تهجياااا فاااي مخللاااان،  التدتااادة
   جدتدة ف ارأ لاوللد العالم،  الاف لر وتصور  كيايا تدعم اإلبداعي

(www.visualthinkingmagic.com/framework/competencies/creative-think) 
 : في تصميم العبوة أدوات التفكير البصري  5ـ1

اعا ز وتجماي الاف لار البصاري ومياراتان لوفاي عصارقا تلاورت ها ن االدوات   دميا،واتاجوع ادوات الاف لر البصاري باجاوع العصاور وت
الخلاااوت الاااي الرتاااومات الاودااايحيا  علااا فمااات الويااا  ااااال ال  الاااي ال،باااارات المكاوباااا الاااي الرتاااومات الاخليلياااا المعامااادة 

 وعلاا  مساااوي تصااميم العبااوات فااان كاا  المفااردات الشااكليا الاااي تراهااا العاالت فااال  الماواامجا لرتااو  ال اريكاااتلر والصااور الحيااا واأل
 دوات الاف لاار البصااري كاا  مااا تااران العاالت، ويكااون لاان داللااا ومعجااي:أ اعابااارويمكاات  عمااال مبدعااا اصااريًا،أ يمكاات توميفيااا إلقااااج 

 ذ98:ص 2016طارل عبد الرؤوف عامر، اتيا   يس  المصري، )
 : والرسوم الصور 1ـ5ـ1

 عاتااابدا جميااع المتاااالت المعر يااا والتوا يااا  امااا تشااملن ماات  علاا هاام تاامات هاا ا العصاار فوااد ميمجاا  الصااورة أ تعاباار الصااورة ماات 
 لمشااهد تحاااوي زمااان ومكااان محاادد امااا فليااا ماات الجااور والظااالل والاادرجات اللوقيااا والمالمااا المخالفااا وكاا ا البعااد التالاا  الااوهمي 

 ذ1)شك 

  
 اصريا اعامادا عل  توميت الصور وتحلل  تمات الاشاان بلجيا وبلت المجاق: قموتج لعبوة مبدعا 1شك  

 الهندسية: شكال األ 2ـ5ـ1
ن الشك  اليجدتي ويخوع بجا  الشك  لعمليات مت الاف لر مل  تاتمع الخلوت المسا يما والمجحجيا مع اعويا البعن لا و  

مرئيًا ومعجي يمكت للدما  ترجمان   لوان وفرا ات اشك  يصجع قسواً ألاجظيم مفرداتن مت خلوت ومسامات و ال هجي البصري 
خايا وشك  مبدع اصريًا   سبيا يفات ردة ويام توميفيا كف رة لعبوة لا  مت  شكال وت ون طبيعا تلك األ دالالتن  عل والاعرف 

 ذ  2)شك  

       
 الرف  عل وإيتاد ترااب بلت تركلع العبوات  اليجدتياشكال األ: قموتج لعبوة مبدعا اصريا اعامادا عل  توميت 2شك 

 :األبعاد المجسمات ثالثية 3ـ5ـ1 
ادوات  أماادالتالثيااا )اللااول والعاارض واالرتفاااعذ تعاباار  ااألاعااادقسااان المصااجوعا االلااد والاااي تراهااا اإل أو الالاار مرتااوما فاألشاايا 

المتساما تات شاكال وتمالا  اللبيعاا مولجاا االعدتاد مات ااأل الاف لر البصري وهي مجاشرة  البا داخ  بلةا المصمم المبدع اصريا 
 ذ 3العدتد مت األف ار المبدعا اصريًا )شك المعجي الاي يمكت ان يساليم مجيا مصمم العبوات 



122 

  
: قموتج لعبوة مبدعا اصريا اعامادا عل  توميت فواعات اليوا  للداللا عل  خفا الوزن لةم يا  3شك  

 الرياديا
 المالمس والتأثيرات الخاصة: 4ـ5ـ1

وكلياا شاكال األ علا تافاوت األشيا  في اللبيعا مت مولجا في ملمسايا وقاد يكاون الملماا أماد الركاائ  الااي يسااجد عللياا الاعارف 
إدراح العلت لالك المالما يعجي قدرة ترجما ما تلمسن اللد مت تواريا وتحللليا مع ما تاران العالت و أدوات مليما لإلبداع البصري  

  ذ4)شك 

    
 مالما الشعر المخالفا وربليا اشك  المجاق: قموتج لعبوة مبدعا اصريا اعامادا عل  توميت 4شك  

فالعلت الفامصاا لتملاا تلاك األدوات الااي اإلبداع ممارتا عمليا  عل تلك األدوات هي قواة الاف لر البصري كمتلرات تحف  ال هت 
ماات  أو اعايااادي، تااوا  كاقاا  تلااك المتلاارات ماات اللبيعاااقااااج إبااداع اصااري  لاار إ  الاا هت قحااو حتشاااهدها فااي الحياااة اللوميااا تشاا

 يجع اإلقسان 
 : البصري اإلبداع عملية ات نجاع مقوم 6ـ1

عاات طريااق  والمتسااماتشااكال واأل الصااور رؤيااااللياات ال اماا  لللاارل الاااي يمكاات ماات خالليااا  تشاام  مساااويات الرؤيااا المخالااا
مووماات تتعا  المصامم قاادرًا علا  اإلباداع الاي يمكات رؤياياا فاي العاالم الح يواي مات خاالل مواتاجا  هجااح تااا و الاف لر البصري  

باادرجات  أويساااخدميا اشااك  مدتااي،  مكااان معظميااوإن ، وكاا  شااخص توريبااًا يمال يااا تحاا  تصاارفن الريوااان الخايااا، البصااري 
وفاي ها ا الصادد   فاي بلةاا اإلباداع توافرهاااألتاتيا الاي يمكت  الممارتاللرؤيا قوًعا مت  لمووماتامافاوتا مت الاوللد  تشك  ه ن 

البصااري اإلبااداع لجتاااح عمليااا مخالفااا  مووماااتتاااا ياايا ا  البصااري اإلبااداع فااي كااااان  Pricken Marioاتااالاع ماااريو باارايكت 
 (Mario Pricken, 2004, P:36-59):   ما تلي

 :الفاحصة للعينالرؤية  1ـ6ـ1
كتلارا ماا قجظار إلا  األشايا  دون أن   يايا االقاوال مت مترد الجظر إل  فت الرؤيا، احلا  يصاب  العاالم الح يواي مصادًرا لإللياا  

تسات  كا  تفايال  ماا هاو موجاود أمامجاا   أن ماتيساجا الباا ال قادع متاااًل ألجحت فا،   ما قران هاو متارد عجايار م لوفااقراها مواً 
وإيتاااد اإلليااا  ماات خااالل إدراح األشاايا   جدتاادة،، يتااع عللجااا باا ل جيااد واعااي  عجاادها فوااب يمكججااا ا اشاااف أشاايا  ماات أجاا  تلااكو 

ن اللريوااا الاااي قاارى بيااا أ John Berger يؤكااد الجاقااد والمؤلاا  الفجااي جااون بلر اارو   ا الترياااياتتعولاادالمواقاا  اكاا   أو وال ائجااات
قحات ، و قشالا اخايارالجظر هو عمليا فاألشيا  تا ثر اشك  كبلر اما قؤمت ان وما قعرفن  قد يوال أيًوا أقجا ال قرى إال ما قعرفن  

 ويمكت تحدتد عجاير الرؤيا الصحيحا مت خالل: قرى فوب ما قبح  عجن 
 لوو  الساقب علليا في اللبيعا مت خالل اشكال األ تملل الوو  والظالل:  -
وتملل هاا بالت الجعوماا  اتحدتاد المالمااأللوان واألتل : الاملل  بلت األلوان والدرجات الظليا المخالفا اا  بر مادي و  -

 والخشوقا وبلت الشفافا والمعاما اليااسا والللجا 
ملا  يعجاي  مق البصاري عوال الفرا ياألجسا  في اللبيعا وإدراع العمق   عل   الوو   ت ثلر تووت الفوا  والمجظور:   -

 ه ا العام  اعالقا الشخص اما مولن في الفرا  
ان الرؤيااا التلاادة تعامااد علاا  الجسااع باالت الموجااودات وبعواايا وباالت أجاا ا  تلااك الموجااودات فااي الجساابا والاجاتااع:  -

 توميت ه ن الجسع لا ون ابداع اصري و تاتيا  
 لعالم المرئي مخزن بالدماغ:ا 2ـ6ـ1

شااكال   االفعاا  يساااليع الاادما  اإلمافاااا اعاادد هائاا  ماات األ ياات تتلااع العااالم إلاا  خيالااك البصااري وتتعاا  يااورح أ تاار ودااوًما
فالمبادع البصاري هاو تلاك الشاخص الا ي  تم تدريبن اشك  مجاظم إلدراح وت كر ه ن الافايل  الواخما إتاوالصور والافايل  ما  
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تصااوير العااالم الخااارجي ام يااد ماات الودااوح والم يااد ماات علاا   العاالتااادريع فمحاادودة علاا  إقشااا  يااور داخليااا   لاار قاادرة  لدياان
ا تص  رؤيااك الخاياا للعاالم إلا  تروة ثرائياا، تااامكت مات إعاادة ألقن فوب عجدم  األلوان والم يد مت الافايل  والم يد مت الحياة 

وبالااالي فاإن دماا  المصامم يكاون تا طبيعاا تخ يجياا مخالفاا فدما ان يسااليع تخا يت   مخللااكإقااج ياور تات جاودة مماثلاا فاي 
وتفاياالليا أو الاخاا يت الخلااي المرئياات ماات خااالل ماا   األلااوان الاااي يساااليع تملل هااا وتخا يت مااا ورا  الشااك  ماات خااالل مكوقاتاان 

 والييكلي   
 : أحالم اليقظة 3ـ6ـ1

لايا االوارورة أن تالاق علجياك ف أشايا  ال يمكات ألماد رؤياياا  وا اشاافكيايا التمع بلت الواقاع والخياال فاي رؤياا إبدا ياا تعجي ا
 الحلا خيالاك لوعلجياك مفااومالت لااوفر  الخياال  الًبا ما يكون مت الواروري أن تمار عبار عاالم  تلك،ل ي تحلم  عل  العكا مت  
 ماتالرائعاا البصاريا  اتااخدا  البلةاا كمحفا  إلطاالل جمياع أقاواع الاروااب و   مات خاللان ال هجياا الصاورالصحي  الا ي ترياد عارض 

 الخيال 
 :السيطرة على الصور  4ـ6ـ1

وتدوير المشاهد وتحدتاد تفايالليا  عولك  البصريا داخ شكال األلبصري بوعي  احل  يمكجك توجين السيلرة عل  الاف لر ات مت  
واق،يااا الصااور الخياليااا هااو الواادرة  أو ، فااإن مااا هااو أ تاار أهميااا ماات ودااوحالمباادعلتالجساابا إلاا  والبحاا  عاات الباادائ  األفواا ، وب

 تمدتادهاإقيا تمكججا مت إعادة بجا  األف ار في رؤوتاجا، وتحسالجيا،  العدتد مت الومائ  الياما  تحوق ي ن الودرة ف  عل  الاحكم بيا 
  األخرى  المفردات البصرياو شكال األ واتادعا البدائ  الشكليا توتيعيا عت طريق تتربا   أو
 مل اإلحساس:الرؤية بكا  5ـ6ـ1

 السااااواربااع طاارل فااي األ  مبدعااا أف ااار اصااريا تاولااد حااواسالجميااع   باتاااخدا  ،ان يساامع بلدياان أو  تقاانالمباادع ان تااري يمكاات ل
ألن الصاور البصاريا عاادة ماا ت اون مصاحوبا ا ربعاا  ويا تي هجاا دور الحاواس،  الخياالتومج  فوب التاقع البصري مات   للرؤيا

اياااا إلقاااااج األف اااار المرئياااا ااتااااخدا  خأتااااللع فرديااا  اإلباااداعاتاعااان  تاللاااعمااواس أخااارى: السااامع، اللماااا، الشااام والاا ول  
الموتيو   الي ف تلر مت المبدعلت تلت داخلي لةف ار التدتدة   أو كمحف  خارجي ميماً ًا  السمع دور و    مكاوبا  أو  مورو ةقصوص  

  تعأو  خياليل إل  عالم اواالقاو  المخللاإثارة و لاحفل  الخيال 
بالجساابا و العواط ، و البااًا ت ااون إبااداعجا وخبالجاا مصااحوبًا ااا  مواتاجاواا  أهميااا عاات يال دورًا عواطفجاا  تلعااعاف لاار البصااري، ال وفاي

ن إومتلياااا متااا  الموتااايو  والحاااوارات الداخلياااا،  عماااا إتا كاقااا  أف اااارهم "ياااحيحا" أ  ال  تخبااارهم مشااااعرهمف ،المبااادعلتلااابعن 
 المجبيات لخيالجا يمكت أن ت تي مت داخ  أقفسجا ومت الخارج، مت خالل مواتجا 

لخيااال  الحاااف  الوملااد الواداا  ألي شااخص يفياام اللريوااا الاااي يعماا  بيااا العواا  البشااري وا  البصاار ليساا اتااان مإ   وفااي الواقااع
 البصري اإلبداع ال يمكت فصلن عت الحاتا الرئيسيا في  اإلبداعي  العم ل،بن السمع واللما والشم والا ول في تدور فيجاح 

 تدفق الصور:  6ـ6ـ1
ا  تاااادفق ماااج  م ياااد مااات الجلاااال للحااادس اإلباااداعي، احلااا  يمكااات أن  األف اااار و شاااكال دفق الصاااور واألإن تااا األف اااار المرئياااا تلوائياااً

اإلبدا يااا هااو فعاا  عولااي داخلااي  اال اقاان تاللااع بلةااا اتااادعا  ومحفاا  خااارجي، وال شااك ان البلةااا هجااا تات مواااتيا ماالاارة باالت 
   إقيا بلةا فريدة يعلم طبيعايا فوب الشخص المبدع كما يعلم كيت تيلةيا  الصخع، أو اليدو  والومدة

اعامااادا اإلبااداع البصااري ماات ميااارات وأتاااللع رؤيااا مخالفااا تحفاا  جواقااع اإلبااداع ماات خااالل مااا تاابق يمكاات اتا شاااف مااا تاللباان 
الصااور ال هجياااا  علاا اليوظااا مااات خااالل الساايلرة  امااال والسااعي خلاا   الماادر  علاا  ميااارات الرؤيااا الفامصااا والاخاا يت العولاااي

    ااتاخدا  العاطفا والحواس ك  تلك مت خالل بلةا خايا االمبدع البصري ال يعرف طبيعايا توان 
 .األبعاد األوريجامي ومبادئه كملهم بصري في التصميم ثالثي المحور الثاني:

 : ونشأتهفن األوريجامي تعريف ب 1ـ2
تاام تلااوير فاات ملاا  تعااود أيااولن إلاا  اخاااراع الااورل قفساان  و  جبااع ماات جاا ور ياااقياااويلااورل  طااي افاات اريتااامي أو  تاارتبب مصاالل 

إلا  ا يااا العاالم  مالت مماا  الرمباان البوتتااون الاورل إلاا  الياااان فااي الوارن السااادس ياجاعا الاورل فااي الصالت، وماات هجااح تااافر 
" يعجااي kami" يعجااي طااي، وكااامي "oriرو "أو  كلمااا وقواا  الااي اليااااان وتاام تااداول هاا ا المصاالل  المكااون ماات مولعاالت الماالالدي

ا  كاا ا وفجيااً ات الورقيااا فااي ورقااا  ولاام يكاات هاا ا الفاات فااي بداياتاان فجااًا قف،يااًا، باا  كااان ترفلييااً أشااكال ان "أوريتااامي" ومااا زال فاات اللياا 
بااداع إربمااا اتتاان قحااو  أو ماات خااالل تتساالد األشاايا  الواق،يااا فااي اللبيعااا ماات ملواقااات وطلااوراإلبااداع زخر يااا، بياادف المحا ااا و 

وبالت  البسااطا والاعولادالمبدعا مات خاالل فات األوريتاامي بالت شكال وتافاوت األ (.Peter Angel, 23) .متسما زخر ياأشكال 
البصااري إتا مااا اتااالاعوا فياام المبااادئ الاااي اإلبااداع وهااي وتااللا جلاادة لاعلاايم األطفااال الصاااار مفاااميم  الصااالر الاادقلق وال بلاار،
ما عل  مساوي المبدعلت فود تهع العدتد مجيم الي ما هو ااعد مت الاوميت المباشر لالاك المباادئ ملا  أيعامد علليا ه ا الفت، 

مات خاالل العما  علا  اقشاا  ميا ا  األورجاامي مات الخاماات المخالفاا كرقاائق المعاادن  وأبرزهاان العدتد الي كسر تلك الوواعد اتت
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تاعوا  با  كما كان فاي الساابق  ورقا وامدةمت ولم يكافي المبدعلت اعم  المتسمات  والبوليمرات واألقمشا والمواد المعودة األخرى 
بااجمب معاالت يظياار  الموصوياااربمااا  أو اتاااخدا  األورال الملوقااا تات الااوجيلتا ايااا فااي الاعولااد مساالحا زخر يااا أشااكال إلقااااج 

ذ 5)شااك    الرطبااا أو ربمااا مجحجيااا لااةورال التافااا أو بداعاان كاا  تلااك ماات خااالل طااي الااورل فااي خلااوت مسااا يماإالشااك  المااراد 
(Edwin A. Hernandez, P: 2-3.) 

    

 

األورال الرطباأوريتامي   العمارة  أوريتامي أوريتامي األشكال المجحجيا    أوريتامي الفسيفسا  
   : قماتج ألعمال أوريتامي تظير الودرة عل  تتاوز مبادئ األوريتامي 5شك  

العدتاااد مااات الماااؤتمرات فاااي العدتاااد مااات المتااااالت اليجدتااايا والريادااايا والفجياااا جاااول فااات األوريتاااامي، بااا  ويشاااارح  وتعواااد تاااجوياً 
البصااري وميااااراتيم اإلباااداع وإمياااار قاادراتيم فااي تاااعلت الااي تحسااالت أقمااات اللااي  العدتااد ماات المساااااوات   فاااي تااجوياً  المباادعون 

 (Robert J. Lang, Page 4)  ت ون تلك األعمال مفاج ة لرواد ه ا المتال المخالفا، و الباً الاصميميا وقدرتيم البجائيا للييا   
 األوريجامي نمط لإلبداع البصري: فن  2ـ2

البصااري موروقااًا اخامااا اإلبااداع اإلبااداعي وأمااد األمتلااا التليااا علاا  اف لاار للاألوريتااامي فجااًا للاسااليا واقمااا مااجيق  يعاادلاام ماات جدتااد 
 الفامصاا   فالمبادعلت فاي ها ا المتاال ال شاك وان لادتيم تلاك المووماات الساابق تكرهاا فمات خاالل رؤياايمومباادئ محاددةوأتلو   
تمكااجيم ماات  األاعاااد تاادقلق كافااا الافاياال  والمكوقااات وبجائيااا اصااورة تهجيااا ثالثيااا علاا وقاادرتيم فااي اللبيعااا  والحلواقااات للللااور

وماادة الاخاا يت الرئيساايا  هاايعوااوليم ان  ،رتااوميم ومتسااماتيم ماات كافااا ال وايااا علاا ا فااي مخللااايم واتااواطيشااكال تحريااك تلااك األ
شاكال الورل وثجاياتن المخالفاا  ان السايلرة علا  تلاك األ ااتاخدا الللور والحلواقات شكال الاي تؤهليم التادعا  تلك الصيا ا أل

  ذ6)شك وقووش مخالفا تجو  ما يمال ون مت عواط  واماتيا تتان اللبيعا الاجيا بالك  ألواناألورال تات  تشكلليا او 

  
 البصري االتاليا  والاف لر اعامادًا عل  اإلبداع عل   ريتامي تظير قدرة الفجانأو  : قماتج ألعمال6شك  

والجااائق با  وباتا  تليام الفجااقلت والمصامملت فاي شاكال تاولاد مجياا األقااجات فت األوريتامي فيي في تاتياا متلارات ومحفا ات   اام
المبااقي والاصااميم الملداقياا، واليما  مصامم األثاا   علا  وتلبيوانتاليم مجيا المعمااري أتالو  للاصاميم إشاي المتاالت، مل   

  ذ7)شك    المولعات، وك ا مصمم األزيا  ال ي وم  خاما الوماش في ابا ار أزيا  مبدعا  ر مجيا قلع األثا  ماعددة با ف

 
البصري لةوريتامي في الديكور واليجدتا اإلبداع : قماتج ألعمال إبدا يا تظير إمكاقيا توميت 7شك  

 والاصميم واألزيا 
 :األبعاد فن األوريجامي.. فن االستلهام والمحاكاة ثالثية 3ـ2

وبخاياااا اإلتاااداع يمكااات اتااااخدامن لالاااوير الاف لااار اإلباااداعي  كمااااالااادما  األيسااار واأليمااات اشاااك  ماااا امت   طاااي الاااورل  تااادر  فااات
فجااان المصاامم الواادرة علاا  ن تاااوفر فااي الأويعامااد فاات االتاااليا  ماات اللبيعااا والمحا اااة علاا   وتلااوير األف ااار المبا اارة البصااري 

يمكات إعاادة بجاا ن  األاعااد ج ا هاا ومكوقاتان بيادف ياجع قماوتج عولاي ثالثايأفي اللبيعا وك لك تحلل  شكال  الرؤيا الفامصا لة 
 ذ 8)شاااااااااك  :رئيسااااااااايا أقماااااااااات  4مااااااااات جدتاااااااااد ااتااااااااااخدا  الاااااااااورل  ويمكااااااااات مصااااااااار قااجاااااااااات فااااااااات األوريتاااااااااامي مااااااااات خاااااااااالل 

(http://www.uniqarts.com.sg/origami.html) 

http://www.uniqarts.com.sg/origami.html
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 المجردةشكال األ الطبيعية شكال األ

  
 الصناديق أشكال  الفسيفساءأشكال 

 : األقمات المخالفا لةبداع في فت األوريتامي 8شك  
 : Origami Natural Formsالطبيعةالمستوحاة من شكال إبداع األ •
ملااواا للشاك  الح يواي  األاعااد ثالثيااأشاكال مشااهدة اللبيعاا الحياا اشاك  مباشار بيادف اقاااج  علا اإلباداع مت ه ا الجوع  يعامد  

المخالفاا وكا لك الفراشاات والللاور وياوال لةتاماح والحلواقاات أشاكال لت الاي مسااويات مات الاعولاد باشاكال وقد تام توسايم ها ن األ
 األشتار وربما الحشرات وال وام  

 : Modular Origami مجسمة مجردةأشكال بداع إ •
 اياا فاي الاعولاد أشاكال مجشاورذ وقاد تاام اقشاا   -مولع –مخروت  -)مكعع األاعاد ثالثياأشكال وهو قمب اخر يوو  عل  ابداع 

الاجااوع فااي اتاااخدا  األورال تات األلاوان والمالمااا المخالفااا امااا يحوااق اعاماادا علاا  بجااا  المتساام مات وماادات يااالرة ما ااررة ماع 
 ال يما التماليا 

 : Tessellation Origami ءالمزخرفة وما يطلق عليه فن الفسيفساشكال بداع األإ •
قااجاان ماات مااا تااام اا  ميكلااي ب اتاان ول اات للااام اتاااخداميا فااي تاا يلت جاالاام يكاات الياادف ماات اقااااج متاا  هاا ن المجمجمااات ان ت ااون ب

 المبدعا  شكال ن تم اقااج العدتد مت األأالمتردة ول ت ما لبت  شكال األ
 : Origami Boxesبداع الصناديقإ •

وكاقا   الباا  وكاان بيادف لا  اليادايا وا اراض الاخا يت تام اقاااج ها ا الاجمب مات المتسامات فاي فاارة ماا خرة عات األقماات الساااوا
، واإلبااداعاتالعدتاد مات المؤلفاات  أقاتاوااتااولب  العدتاد مات المبادعلت الاا ي  فوادوقظارا لبساااطايا  تاخا  الشاك  المكعاع الاوللادي 
 المتردة والا يلت االفسيفسا شكال دمق في متاليا إبداع الصجادتق واألالاي أيبح  تاجوع اشكاليا لا  

 مبادئ فن األوريجامي: 4ـ2
المجيتيات الاي تابعيا الفجان في إقاااج ابداعان، كماا أن لان عادد ت المبادئ و عدد م عل البصري في فت األوريتامي  اإلبداع  يعامد  

، األاعااد ثالثيااشاكال لة  بصاري ال إلباداعلتتاوزها، ليظ  فات األوريتاامي هاو فات طاي الاورل  عل مت المحددات تسابق المبدعون 
وجان ها ن الورقاا  علا عادد مات التجاياات  إلقشاا اللاي  علا واالعامااد  وامادة مربعاا ورقاااتاخدا   ال التيكيا ومت تلك المحددات

 Rona Gurkewitz and)  لورقاا إلمياار الشاك  بادون اتااخدا  الماواد الالياوااف  قعمليا ل ويوالً بدون اتاخدا  أي أدوات، 
Bennett Arnstein, 1995, P:8)  دد مت المبادئ والمحدداتل   مجيا ع رئيسيا لفت األوريتامي  مبادئويمكت تحدتد أربع:  

 (: Shapes of Paperالورق ) شكل 1ـ4ـ2
المخالفااا للااورل شااكال الخايااا اااالورل تاالام اتاااخداميا باالت األشااكال تعاباار مرملااا البدايااا الاااي تااام فليااا تحدتااد أي ماات أقمااات األ

رال  وتافاااوت األورال باالت األوزان واأللااوان والمالمااا الماااوفرة وهااي أو  تتميااع الشااك  اال اماا  ماات ورقااا واماادة ا  ماات عاادة وكيايااا
رال تات أو  اتاااخدا ارال مربعااا باا  تاام تتاااوز هاا ا المحاادد أو  للمباادع وكمااا تكرقااا تااااوا لاام يعااد االواارورة اتاااخدا  يحااددهاأمااور 
 (www.origami-resource-center.com/origami-basics.html)  ذ 9مخالفا )شك أشكال 
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 الورل المخالفا الاي تام اتاخداميا في إبداعات األوريتامي أشكال : 9شك  

 : (Following the Diagrams) المخطط اتباع -تقسيم الورق    2ـ4ـ2
توسيم هجدتي للورقا احل  تجشا  خلاوت تاام يوو  الفجان خالل ه ن المرملا مت العم  باوسم الورل اعامادا عل  أاعادن مت خالل 

قاد تلتا   أو عل  اتاتيا ثجي الورل، وتجف  ه ن الخلوة اشك  مرملي وامدة تلو األخرى تاااعا مع المرملا الاالياا الخاياا اااللي،
 د مات المباادئالورقا اال ام  ثم تام المرملا الااليا اشك  مساو ، ومت اجا  تلاك تام وداع عاد عل المبدعلت الي رتم مخلب ما  

 Rona)ذ، 10الااي تالاخ ها فاي طاي الاورل ومراملان  )شاك شاكال المخلاب ليحادد  يان األعلا   هلةا رموز يوعيا المبدععل  
Gurkewitz and Bennett Arnstein, 1995, P:21)  فمخللاات األوريتاامي تحااوي علا  لااا خاياا بياا وعليان فاان

 درايا كاملا امفردات تلك اللاا وكيايا أعداد المخللات المخالفا  عل المبدع لفت األوريتامي يتع ان يكون 

 
 : اهم الرموز الاي يعامد علليا مبادئ رتم المخلب بيدف تحدتد شك  اللي ومودعن وقوعن10شك  

 (:Paper Foldأنماط طي الورق )  3ـ4ـ2
وهااو للااي  الاصااوير وتااي  اليااا التباا  وطيااا الااوادي  كالهمااا تااي  األوريتااامي، وتعاارف الليااات فااي ل أتاتاايان مباادئانهجاااح 

 ن يلاوي للخاارج وعجادها تاخا  الورقاا شاك  التبا  أ أو يعامد عل  طي الورقا ليكون محور اللي اماا للاداخ  وي خا  شاك  الاوادي
 (Jun Mitani, 2016. P:130) ،ن ماا كاان وادي يصاب  جبا  والعكااإقان إتا ماا قاا  الفجاان اولاع الورقاا فاأالا كر والتادتر ا

خلاق زواياا علا   والاوسايم المعامادوالما ارر فيجااح الاوسايم الجصافي أهمياا توسايم الورقاا علا   اللايأشاكال تعاماد  كماا ،ذ11)شك 
 جدتدة أشكال وقد تجاق عت تبدت  اللي مت قمب الي االخر اقااج االورقا   

 
 المتسما لفت األوريتامي شكال : اهم أقواع اللي المساخدما في اقااج األ11شك  

 (:Assembly Processل )ف  الق   -تجميع الشكل   4ـ4ـ2
هااو عااد  اتاااخدا  المااواد الاليااوا إال ان تتميااع األجاا ا   األاعاااد الشاارت الرئيسااي فااي تتميااع الشااك  األوريتااامي ثالثاايوان كااان 

ان  علاا ثجليااا فاي الموااا  األول وهجاااح ثاال  أقمااات للوفا  يساااخدميا المبادعون األول يعامااد  علا والتواقاع المخالفااا للورقاا يعامااد 
واألتلو  االخر هو إيتاد زوائد تاام طلياا اشاك  عكاا الاي  -تتات  األج ا  معاعل     الاتاعلد وال وايا المجش ة مت الورقا تعم 

 ن تحاااوي أاالاشاابيك و  وماادات يااالرة تااام تركلبيااا معاااعلاا  شااكال قااااج األإداخاا  الحااواف والااجمب األخلاار ماات الاتميااع هااو اعاماااد 
 Rona Gurkewitz) ج الشاك  المر او  إلقااا  ي تليان وهكا اتلاك االقمااع فاي تتويات الا ساقمااع متلتاا تاام تركلاع رؤو علا  

and Bennett Arnstein, 1995, P:24)  ذ 12)شك 
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   بدون اتاخدا  الاليوات والوف  : اهم أقواع الاتميع12شك  

 توظيف فن األوريجامي في صناعة الصناديق والعبوات: 5ـ2
فيااي تخوااع لاا ات المبااادئ ويصااجفيا ال تخالاا  كتلاارا يااجاعا الصااجادتق ماات الااورل الملااوي عاات ااااقي إبااداعات فاات األوريتااامي 

الاوللادي ويعابار ياجدول اللباعاا  Modular Origamiاألوريتاامي المتسام أشاكال مالاا خاياا مات  اقيا اعن الماخصصالت ا
ملا   printer’s hatتجفل ا وال يشارت اتاخدا  قياس خاص للورل ويللق علين البعن قبعاا اللبا اع  وأتيلياشكال األمت ااسب 

ربماااا االمافااااا اال مياااات الماب ياااا مااات الحبااار اعاااد تجظيااات الما لجاااات  أو يسااااخدميا ماخصصاااي اللباعاااا فاااي مااا ج علجاااات اللاااون 
 Decorative يجادتق األوريتامي الم يجا في كااان بيشقد قد  ريك و (Rick Beech, 2007, P:7) ذ 13)شك اللبا يا، 

Origami Boxes  االتافادة مات تلاك عل   مخلب للعدتد مت الصجادتق الاي قد تساعد المصمم المبدع للعبوات 20ما ت يد عت
لاواديم اليادايا  وتافااوت الصاجادتق احساع اتااخداميا فواد اتااخدميا العدتاد المخللات إلبداع عبوات تتاريا للعدتد مت المجاتاات،

خايااا اتا مااا تاام اقااجيااا ااتاااخدا  األورال الم خرفااا والمجووشااا، وهااي مصااجوعا ماات وماادتلت يااجدول و لااا ن، وقااد تاام تلويرهااا 
 Tomoko  ذ14الفسيفساا  )شاك االخماتايا والسداتايا والم يجاا  الواعدة تلرا مت مالا الصجادتق المك،با ويواًل لصجادتق تات 

Fuse, 1898, P:66 

 
 : المخلب والخلوات المابعا إلقااج يجدول اللباعا  13شك 

 
 : المخلب والخلوات المابعا إلقااج يجدول اواعدة تداتيا مكون مت التسم والالا  14شك  

 :لعبوات الورقية ومبادئ األوريجاميالبصري لاإلبداع  المحور الثالث:
بدايااا اف اارة  ،مياااة عباوة مااا قراهااا اواادر اخااالف المجاتااات إال اقيااا تات قماب محاادد يمكاات عرداان كمشااهد فااللم دورةإتا قظرقاا الااي 

الارف ثام تا تي عملياا تا اوج المجااق ماع عبوتان ومرملاا الااليات الااي علا   اقااج مجاق ماا ثام ت ليات المصامم إلقاااج عباوة العارض
عباااوات الشاااحت والجواا  والاوزياااع، وياااوال الاااي مشاايد البلولاااا بوقاااوف العباااوة  تشاام  تاليااات المجااااق الوامااد ثااام عباااوات الات ئاااا الااي

ماات اتخاا  قاارار الشاارا  جاا   اقابااان العمااال ، الااي ان تالوفيااا اتااداي علاا   الاارف داخاا  الماتاار تاجااافا مااع قريجاتياااعلاا   المبدعااا
 فاي تالا الميماالت المالا ما الجيايا ا لواا  ت تي كلوبعد االقايا  مت اتاخداميا، وي خ ها في رملا جدتدة الي مكان اتاخداميا، 

إقيا دورة ميااة طويلاا تااحكم مصامم العباوات فاي جا   كبلار مجياا فياو مات يملاك   ذBrian Adducci, 2008, P:96ذ)15)شك 
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قصالرة كلماا كاقا  الارف علا   ميارة اتاادعا ها الاي الوجاود  كماا يمالاك مياارة اجاا ابيا للماساوقلت، وكلماا كاقا  فاارة اواا  المجااق
  المجاق جودة وتمعا ر اودموالاصميم ااإلبداع قتاح المصمم في عل   مؤشر

 
www.boudreault.wordpress.com/2015/04/22/the-life-cycle-

assessment/ 
  الي تلا الميمالتاإلبداع : دورة مياة مصارة للعبوة مت 15شك 

 والقدرة التنافسية: لعبوة الورقية التصميم الهيكلي ل 1ـ3
تاشارح في تصميم واقااج وتسويق العبوات الورقيا المخالفا العدتد مت الماخصصلت مات مصاممي الترا ياك الاي مصامم الاصاميم 
الصجاعي اتاقع الماخصصلت في متاالت اللباعا واإلقااج ويوال الي الماخصصلت فاي متااالت الاساويق والاخا يت ومجظمالت 

ا تر في يايا ا الشاك  البجاائي للعباوة ومات ثام الاصاميم المرئاي لياا، والااي قاد  أو وقد تاشارح مصمملت  ومجسوي الرف االمااجر،
فااي  مظياار العبااوة علاا  فساايا تاا ثلر تاالبياالاج تحااد يساااتمر كاا  مصاامم مااجيم قدراتاان اإلبدا يااا فااي دااو  تخصصاان شااريلا اال 

 ,Polyakova Ksenia, 2013) ) لام بياا المصامم وهاي:فالاصميم الييكلي للعبوة تؤدي عدد مت الومائ  يتع ان ت   ،العرض
P:13-14 

 اماوا  المجاق االاوافق مع طبيعان ومتمن وأاعادن وكملان  •
 احسع طبيعا المجاق  مرات/تيولا تجاول المجاق مت داخ  الحاويا لمرة •
 مت خالل توفلر أتاللع إمكا  الالق والفا  ممايا المجاق طوال دورة مياتن   •
   يق الرف بيدف الاسو  عل  ما ان ليا وميفا ميما في ميورها اشك  ممل   •

 :البصري اإلبداع و   المكونات الرئيسية للعبوة الورقية 2ـ3
بااودرةذ، فوااد يحاادد  أو يااساااً أ تاار، كااان  أو مااا كااان قلعااا )إتاطبيعااا المجاااق  علاا تخالاا  قسااع وااعاااد البجااا  الييكلااي للعبااوة بجااا  

   الا(ذ وقاد تاخا  المجااق شاك  الحاوياا ) ماا فاي تعبةاا البا ور زجاجاا علار أو المجاق شك  الحاوياا ) ولاع البساكوت والشاوكوالتا
مات  واتا ما مددقا المكوقات التالثا للعبوات الورقياا اشاك  مبساب قتاد اقياا تا اون  والبيارات والحبو     ال(ذ كاًل احسع طبيعان،

ذ 16واخلاااااااااارًا مجلوااااااااااا تتميااااااااااع العبااااااااااوة وقظاااااااااام الحماياذ)شااااااااااك  -مجلوااااااااااا الاجاااااااااااول -جساااااااااام العبااااااااااوة أو )مجلوااااااااااا االماااااااااااوا 
(www.johnsbyrne.com/blog/printing-packaging-terms-part-3-tucks-folds)  وكااااااااا  مجلواااااااااا تات طبيعاااااااااا

جسام العباوة وهاو التا    أو وجيا قظر البام ذ يكاون لشاك  الحاوياامت )اإلبداع في عمليا خايا ومكوقات ج ئيا، إال ان أهميا  
بلجماا كااًل مات مجلواا الاجااول وأجا ا  الحماياا  يالاع علليماا  األ تر ميورًا أثجا  العرض وهاي المسااما األ تار مروقاا فاي اإلباداع،

ال يما التمالياا وهاي أجا ا  تملا  قحاو هجدتاا بجاا  العباوة وفاي الاالاع اتا ماا تام تجفلا ها االشاك  المالئام فإقياا عل     عد الوميفيالب
لان ماات اماااوا   الادور الااوميفياتاقااع الوميفااا التمالياا الارفذ علاا   )التا   األ تاار مياوراً تحواق الاادور الاداعم للااؤدي جسام العبااوة 

مات خاالل ماا يشاملن مات الاصاميم المرئاي الموداوع  الواي وتحولاق الصاورة ال هجياا المرجاوة للمجااق والشاركاج   اقاباان المالمجاق و 
 علين 
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 : المكوقات األهم في البجا  الييكلي للعبوة الورقيا 16شك 

 :طي الورق األوريجامي لمبادئ الورقية و عبوات مدي التوافق بين ال 3ـ3
األوريتامي واهم مبادئن وخلاص الباما  الاي ان مباادئ األوريتاامي ال تخالا  عات ماللباات تصاميم تجاولجا في المحور التاقي فت 

 ، ومواداااع الاتمياااع والوفااا  المخالفااااواللاااي وطبيعاااان أماااا ت التجاااي  وجاااود مخلاااب توداااعلااا   العباااوات الورقياااا، ف الهماااا يعاماااد
 دا  أدوات الوااص ول اات فااي تات الوقاا  يمكاات اتاااخدا ذ، وتكرقااا تااااوًا ايوااًا ان ماات مبااادي األوريتااامي هااو عااد  اتاااخ17)شااك 

مخالفاااا وهاااي اااااللبع ماااا تاااوفرن قوالاااع الواااص المسااااخدما فاااي اقاااااج العباااوة الورقياااا، كماااا اقااان لاحولاااق مباااادئ أشاااكال رال تات أو 
العبااوة باادون اتاااخدا  األوريتااامي تجباااي عااد  اتاااخدا  المااواد الاليااوا والاااي قااد تعااد ملاا ة إدااا يا للعبااوة الورقيااا اتا مااا تاام اقااااج 

الماواد الالياوا والااي قاد تفلاد فاي قابلياا فاك وتركلاع العباوة فاي ماال تصاميميا لمجاتاات األطفاال مماا تااي  لةطفاال إمكاقياا تعلام 
ا األوريتامي واالمافاا االعبوة كل،با اعد االقايا  مت اتاخداميا، اما الت   األهم في جسم العباوة فيجااح مجلواا توميات بجائياا لما

فاي كاااان "مياارات  Paul Jacksonباول جا ساون وها ا ماا أ اد عليان  ذ18)شاك  Origami Tubeيعارف ا قابلاع األوريتاامي 
اللي للمصمم مت المسل  الي المتسم" ملق تجاول االشارح العدتاد مات الجمااتج األقبوبياا لفات األوريتاامي وكياياا توميفياا إلقاااج 

فاي  Jun Mitaniوبالت ماا قدمان جاون مااتات  ذPaul Jackson, 2011, P:9  )ماويات تصل  للاوميات فاي العباوات الاتارياا
 ذ Jun Mitani, 2016. P:130) األاعاد  تامي ثالثي ااان عت فت األوري

  
 مخلب قالع الوص والتجي الخاص اعبوة تتاريا  مخلب لللي والوف  لمجشور مت األوريتامي 

 : مخلب ل   مت عبوة ورقيا ومجشور مصجع عل  مبادي األوريتامي وياو  توار  الشك  واالتتان17شك  

  
وبلت مخللات العبوات الخايا ببول  لتون ماتات بلت اقابلع األوريتامي: الاوافق الشكلي 18شك  

 جا سون 
 : األوريجامي ئمبادمبدعة بصريًا اعتمادًا على بوات ورقية  ع 4ـ3

طاي الاورل بيادف  علا وبما ان هجاح توافق بلت مخللات الخايا باصميم العبوات والمخللات األوريتامي وان كالهماا يعاماد 
مباادئ األوريتاامي  وتعامد عل  تحولق و يما تلي عرض لعدد مت العبوات المبدعا اصريا تات وميفا  األاعاد ثياثال أشكال  اقشا   
 ذ 19)شك 
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تعامد في   Papayas confitadasمخلب وتصميم لعبوة ورقيا مبدعا لشركا توديم تكا ر لةطفال ااتم 
وتظير اشك  مخال  عت العبوات الاوللديا كما لو كاق  قلعا   الاوزيع االقبوبي لةوريتاميعل   مخلليا

  األعل االقبو  بلجما تام قفليا مت  أطرافملوي كبلر وهي مت الاصاميم الاي تحااج الي لصق لربب 
 واألتف  بجظا  األوريتامي باشااك الحواف 

https://kingart.com/wp-content/uploads/2018/07/Package-Design-
makethumbnail6.jpg 

 
مساوماة مت فت األوريتامي   Guactruckعبوة ألمد ملاعم الخدما السريعا في ماقلال االفلبلت تحم  اتم 

وعد  اماياجيا الي مواف للصق  البسيب الاشكل  مت قلعا ومدة مت الورل تات الاصميم عل   فيي تعامد
تشااك الحواف ااإلدافا الي شريب  عل   الوف يي تفا  كصحت ويمكت إعادة ا القيا مت جدتد ويعامد ف

-www.packagingoftheworld.com/2012/04/sustainable-origami-foodاليق ااألعل   )
box.html ذ 

تحولق مبادئ األوريتامي عل   : عدد مت العبوات في السول العالمي اعامدت في تصميميا19شك    
 :النتائج

فااي تملاا  المصاامم وبخايااا الاف لاار البصااري قظاارا العامااادن علاا  موومااات يمال يااا  يمتاا  الاف لاار اإلبااداعي عااامال مااؤثرا •
تااام يااوليا خااالل  األاعاااد المصاامم ماات الواادرة علاا  الرؤيااا اشااك  مخالاا  والاخلاا  البصااري وإقااااج يااور تهجيااا ثالثيااا

 مرام  دراتان وعملن 
و لارن مات فجاون الاورل  Origami الفجيا كفات األوريتاامياالطالع عل  الموروثات إن قدرة المصمم علي الرؤيا التلدة و  •

 األاعاد   الورقي ثالثي  يممبدعا يمكت توميفيا في الاصمر ق كليا ركائ  إلقااج أف اجليال و  أو  فت قلع الورل 
   الاصميم البصري المبدع للعبوات ت يد مت قدرتيا عل  ج   االقابان ورواجيا تسوي يًا  ان •

 التوصيات:

اادريبيا وياو  مسااويات الرؤياا ألقياا الجاواة الح ي ياا فاي إقاااج أعماال مبدعاا وهاو ملالاع بيمالك المصمم علت مخالفاا   •
 الاخ يت والاحلل  والاركلع مت اج  اقااج يور تهجيا ماجوعا  عل مع تدريع الدما    اصرياً 

 م ااأل اديميات الماخصصا البصري دمت مجاهق الاصمياإلبداع أهميا تدريا الاف لر البصري وعمليات  •
بياادف ماات أجاا  اقااااج عبااوات مبدعااا اصااريًا ال بااد ماات تظااافر التيااود باالت األ اديميااات العلميااا والمؤتسااات الصااجا يا  •

   تع ي  المجاق المصري في تول الاجافا العالمي
 :العربية المراجع
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