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 الرقمى  العصر  ظل فى الداخلية العمارة ملكمالت جديدة رؤية
 فاروس جامعة – والتصميم الفنون  كلية  – الديكور  بقسم مساعد مدرس           هللا عبد احمد  سامى سهى

 

 : البحث ملخص   

تعددمكمالتددلعكارعتددداخكارمانصردد ك يقددأامكةكعندداكى تردد ك ددمكردددلدك يدةددأكارعتددداخكارمانصردد كيك ادددكتعتدداك صدددكمددي كار قددتر كار  قددر ك
ارتتيزخكرهكممكنللكاإلضد دعكاريادئر كار دكييظأكإريادك صدككونادكاةعحدءكاألنيأكأل تدلكار قدتر كاردمانصاكار ددكتحدميكتاييدأاعك ددك

 دكارفأاغكوككذرككتيو دك دكار دمدعكارتس  مم ك دكتيفيذ دكوتحنيقكار وازنكوكاإلعندعكوكار أكيدمك صددك و د كار قدتر كوككارضوءكوكارظا
وكتبدأزكى ترد ك دذهكطأازهكيكعضدفكاردكذرككمدكتضفرهك صدكارتالدنكممكوحمخكوكتيوعكلدمكةكي حندقكرتعدرتددعكارتدماانكوكاألفدديك ند ك ك

كتددكىناددك وارتصتد،ي وارصدونك وار دمد  اروظرفد  مدمكانسدتدبكنديمك يدةدأكار قدتر كوكمفأماتدهكمدمكحيد كارتالتدلعكار قدترتر كمرتددكتحننده
د مواما تصعب  ىفأ ره كدن مياد  يقأ ىي  نم إذا ىنه حي ر مواك دبك دكاإلفأاءكاربقأىكرصحيزكارمانصد وراد وإغيدءكارفأاغ إفأاء  ا ائرسم
ك.ارفأاغ  ا األنأىك ارعيدةأ رقر   صد سصبا

ك ادداكررسدد كل عدددمكار قددتر كارددمانصدك دداككوظرفردددمكك ندد كندداكرعبدد كمواامك يقددأامكاتدرردددمككىنكمالتددلعكارعتددداخكارمانصردد ككعتالددمكانكنع بددأةك
ارت يو دد كوكار دددكضدددءخكومدددكإردددكذرددك ك يتددمكارعميددمكمددمكاريتدددذ كواة ددالدلك دداكاإلوظرفردددمكميادددكمدددكعسدد  مبكوركددمكرصعددأفك ندد كاتدرردد ك

وار داكعتدبكىنكتكدونكضدتمكنفد،كار ددرصكار ددمكردر قدتر يكاوككمالتلتدهمانصداك يدةدأهكوكك دأاغىنكركداككحيد ت  صد كتبعددكرص قدتر كيك
ىفددأعكاررددواخك . مصف دد كرصيظددأكوكيكيكاتيصد كم يدغتدد كواحددمخككرحيدد كت ددالاكوحدمخكوبقددأ دمككرونرددمككمعددهكلأ بد كمددمكارت ددامكاردمانصايكم وحددمخ

  كارت  صف ك صدكار الاكار قترتدكرعيدةأكارفأاغكارمانصدكوكمالتلتهكو تص ك صددكوكارتمااسكارتعتداك ارألتر كوكاةتتد دعكار قترتر 
ندةدمكمتيزامكرادكيكممكنللكتاييأ دكرتفدهر كار قتر كر الاك دبكيكوىتدح كرصتقدت كامالدنرددعكغيدأكمحدمومخكرص دأو ك دمك طدرعدمك إضفدء

رد كمدمكاةنادداكمدمكندللكتندمع ك كدأكغيدأكم ولدصكيكغيدأكارتأروفكوتحنيقكتصككارقدمم كمدمكندللكار قدتر ككواردذيكعسدعاكارداكنصدقكحد
 ي  يدةدأكارفدأاغكاردمانصد تقدتر  متددل  ا ارادئا ار  وا  ذا ىن ردرذكأ  كوارتميأككارعتداخكارمانصر نت دكيكوغيأكتنصيميكرتالتلعك

 تقدترتدع ان دد  ي در  ر دالا ي قدتر ار  مدص ارعصدوب كد د  وتضدد أ ار كيوروارددكارعصترد  ردمم  ن دادد كددن ارألترد  ارردواخ ىن ت ده واردذي
 .  صدكحمكسواءك وار الصا اروظرفا مح وا د نلل مم ي ارت  وا ارعقأكار كيورواا تواادع  م تعبأ مس حمف  رعيدةأكمالتص 

 متدلكارأؤ  ككك–اإلفأاءكاربقأىككك–:كمالتلعكارعتداخكارمانصر ككاركصتدعكارتف دحر 
  : مقدمة 

,كومدمكارقدعبكتحميدمكتددا ذكرادذهكارعللد كار داكت دواعكن  ددرصكاألزميد ككناددكاإلنسددنكميدذكارندمبكا   دنر ككظد أخكإنسككار تتياتع بأكظد أخكك
ار تتياكوكإحسدسهكوكتذولهكرصتتدلكوىعضدكن أفيأكارعواماكارحضدا  كارت ايأخ,كومدكعظاكفدن دك وكاغب كاإلنسدنك اككك,ككوارتيدطقكارت  صف 

درتالتلعكار قدددترتر كمدددمكى ددد كارعيدةدددأكار ددددكار ددددكتسددد  مبكر أ نددد كوظرفرددد كإرددددكادندددبكوكتعدددمكارعيدةدددأكارتالتصددد كىوكمددددكععدددأفكرددد,ك
إلكتددلكارقدواخكاربقدأ  كوكار دالاكارياددئدكرعيقدأكك وملدك ان ندؤ ددكرعيدعدكاس  مامادكارتتدردك ادكارعيدةأكاريادئر كارتالتص ككار دكعتب

دك صدوةمكإردكمتدلكارعتداخكارمانصرد كوكع صدقكرفدلكارتالتداكار قدترتاكمدكىوكل ع كىفديكىوك دكمتدلكاألز دءكىوكارت د مكارسييرتدئر كوة
رألز ددءكيكارتنددروكوكارتفقدلعكرألفدديكيكمدمدهكمونكسدواهككددرحصاكىمالددنكمعديمكت ولد كارعديمككداردكاريظأكعنوبكردا ذابارعيقأكارذىك

رقدف ك دمد كتعتداككمخك وكارعيدةدأكارتالتصد مالتلعكار  قردعكوكارت د مك دكمتدلكارتسأحكوكارسييتدكوكغيأ دكمدمكارتتددةعكارت عدم
ار دالاكوك داكت دالياكوتتميدمكدمك دمداامكراددكموك دننكردذاكوكألىك يقأكىوك أاغكتضدفكإررهكككىىكمتدل صدكار عبيأك مكارفأمع كوار تيزك اكك

يقدأ كارتالتداك كرهكيكوكنعدأفكرفدلككارعارعدبككار الاازءكضأوايكممككتترا,كناك اكرصعيقأككإضد  كتقترتر  ااكررس كمتأمككككتاييأه
وككتدا)كاس ك(ك د اكممكككالتام:ككمعت كارتعدناكارتدمص:كراو دمك دككتعأ فكارعيقأكارتالتاراو دمكوك دكم  ص كارتتدةعك صدكىنهك:ك

  ك1 رت تىىكا:ككارعيقأكارتالتا
كوكىستدءكاإل داخكىحردندمك كمراكارضتدئأيككىرفدظكتكتيصر كتوضصكرتدنبكاألرفدظكاألسدسر ك دكارتتا:ككارتالتلعك دكارصا 

 
1 http://www.almaany.com/ar/dict 
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ار داكتضددفكر حسديمكوتتتيداكارتظادأكىيكىناددكإضدد دعكىوكل دصكسدواءككدند كإكسسدواااعكككارعيدةدأ اكك:ككككارتالتلعك دكمتدلكاألز دء
 يددمكارقردددبكن قددترتادكمددمكى تادددكار دمدددعكارتسدد  مم ك دداكإن ددد كارتالتدداكواروظرفدد كار دداك ددأفأخكرعددمخك وامدداكار قددتر كىكرددأكاونندددكمتبددأزك

كارتالتاك ك قتر سرنوبكنادكوارفكأخكارعدم كر
 ويمكن تقسيم مكمالت المالبس إلى قسمين رئيسين :

مدمكحصرد كسدواءكىفيددءككل عد كارتلرد،دفكإرددكوةكتيفقاك يهكيكىيكىنادككاكمددكعضدكر،و اك دمخكمرب  كردرتل:كككمالتلعكم قص ككك-1
  كحردك ادكىوكرعمكاإلن ادءكممكحردك اد

 كحي كعتالمكإضدد  ادكىوكنصعاددككAccessoriesارتضد  كممكندمدعكم  صف ك ككارعيدةأكارتالتص ع صقك صدك:ككككمالتلعكميفقص ككك-2
وإنككدند ك داك داكحدمكذاتاددكفدنو د ككدز ددمخكتأفيأ دوتعتداك صددكك ارأئرسدركل ع كارتلرد، مكارتلر،كيكو اكإضد دعكىوكل صكتقدحبك

ك كوررس كىسدسر ك
ك
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رفددلك  ددننك  سدد  مبككصتدد كمالتددلعكىوكاكسسددواااعكيكوكإنككدددنكعفضدداك2ىمدددك دددكمتدددلكارفيددونكار عبيأ دد كوكمتدددردكارتسددأحكوكارسددييتدك
ردرحميكنفسهكىوكارت امك  ستدكمالتلعكارحدميكىوكارفعداكىوكارحأكد كيكمالتلعكحي كىنهكى  كوكى تاكيكوكإذاككدن كارتالتلعكت عصقك

وك دك يقأامك دمدمكعس  ممهكمقت كارمعالواكإلضفدءكارقمقكوكتتسيمكارتوكارعدبكارت صوبكوكان ردداهكرص فدةدياكيكسدواءككددنكمالتدلعك
ر كىوكتحدر كناددكيكعسدد مك صددكتتسديمكىرعدم ددكت عصقكردر  قر كىوكردرت امكيك ادوكردن ردداهكرصتالتدلعكارتيدسدب كار ددكتسد عتصادكار  قد

اةا تدعردد كوكاريفسددر كوكارماامردد كيكىمدددكارتالتددلعكارتسدد  مم ك دددكارت ددد مك ادددكتركددمكمقددمابر كارددمعالواكوكااتبدطددهكردر  قددردعكإردددك
ار  قر كوكعنقمكنادكار دككادنبكار أكيمك صدكاربيئ كارزمدنر كوكارتالدنر كرصعتاكارفيدكيكوك يدككنوعكّانأكممكارتالتلعكو وكارتالتلع

تلزبكار  قر كمراكاريظداخكىوكسصسص كارتفدتر كىوكارسوااكىوكار وات ك   كإرذكيكوكلمكتكونكممكارعلمدعكارتتيزخكرص  قر كار دكتسد مك
  صدكتفأم دكيكو دكارعدمخكتض ك ذهكارتالتلعك

إردكارتلر،كوركمكعالونكرادكمواكما ك دكارحميكيك ادكتعمك يقأامكىسدسردمكممك يدةأكار قتر ك تمكنلرهكي كدماكاإلطداكارعدبك
كةنمكوكىنكععبأك مك  أخكزمير كمحممخكيكمس يمخكإردكى تر كارمواككك- صدكسبياكارتردلكك-رصعتاكارفيدكوكارذىك

عحدئدكوكاريفساكراذاكارعيقأكارتعبأك مكارحميكيكوكنذرككتظاأكى تر ك ذاكارعيقأكممكتأفيأهكوكإعحدئدتهكارتي صن كممكااتبدطهككاإل
رتحمماعكار  قر كيكونظأامكةاتبدطكارتالتلعك دكارمعالواكارسييتدئدكردررند دعكارت فأمخكيكراذاك وضصكوكتقتر كارعيقأكارتالتاكك
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قت كحي كىنادكىحمك يدةأكارمعالواكارتركمخكرتقمابر كاألحمايكوكمالتص كرأل تدلكارفير كيكمرتالمكارنولككىةب كعتراك تلمك دمدمكرصت
ىنادكرتردر ك لمدعكارضب كارصاوىكرصت امكارسييتدئدكيكوكعضدفكإردكذرككبرت كارتالتلعكار  اليصر كسواءككدن كاتدرر كىوكوظرفر كك

كوكممكىنوا ادك:ككك3رح  ك 
 رتس عتص كممكلباكارتتراك كارعيدةأكارتحتور كىوكا •
 ارقواكوكارصوحدعكارتعصن كوكىغ ر كاألفديك •

 ذرك ككوكمدكإرد
كىغ ر كاألاضردعكوكارس دئأك  •

 المكمالت فى العمارة الداخلية  : 

 

 ادكيك كردلدك يدةأكارعتداخكارمانصركةكعناكى تر ك مممك يدةأكارفأاغكارمانصدك يقأامكتعمكارتالتلعكار قترتر كرأنوا ادكارت  صف ك
ييظأكإريادك صدككونادكاةعحدءكاألنيأكأل تدلكار قتر ك دكاراريادئر كاإلضد دعكتعتاك صدكمي كارفأاغككطدرعدمكندةدمكممكنللك

ار دكتحميكار اييأاعك دكارضوءكوكارظاك دكارفأاغكيكوتركمك صدك و  كار قتر كوكطأازهكعضدفكاردكذرككمدكتضفرهك صدكككارمانصا
وعكلمكةكي حنقكرأىكمعدرتدعكىنأىك,ك ادك يدةأكيرفأكواوم دك صدكار قتر كوكتكدمصهككتدكعتراكوضصكاريندطكارتالدنكممكوحمخكوكتي

  صدكارحأوفك دكارصا كرتدكعقح كىرتمي ادكوكممك يدككدنكاة  تدبكردرتالتلعكار قترتر كرأنوا ادكرموا دكارادبك دكار قتر كارمانصدك

 

 

 

 

 

 

  ومعيو مدكوذرك مدمعمد رقأ ُدكو وإفأاءه وإكتدلكارفأاغ ارتتدرا وارتدنب ارتيفع  ر حنيق وارتتدل رف اروظ نيم تتتص ار ا ارعيدةأ  
ك:ككك4وكتينس كإرد "  أاغكمانصدكم وازنكيكم يوعك,كم تدن،ك,كوغيدكرقأ دُك ر حنيق

 ر كدما تتد ا مونك ى تي اد وراد ىنأىك وظرف  ر كتص  ىو وظدئ  ألماء ارلزم  ارت حأك  ىو ارردن   األ ردء و اكاروظرفر ك: ارتالتلع
 .ارتأاعدك   كارذك( ي ارتم أخي )كارسد  كيك:ىمرص ادك ومم األسدسر ي ارفأاغ  يدةأ

 

 ارتتدرايك ارتدنب  صد ارحقولك ىااك مم ارفير  اريواحا ر حنيق ةزم  وركياد ارتس عتص  غيأ ارن ص و اك :ظرفر اروك غيأ ارتالتلع
  :ىمرص اد ومم
يكارنواطرصكككك وحماعكاإلضدءخك ارصوحدعيكار تدفياي ىحوافكاريبدتدعكي ىو ارز وا ةيدعر ككآنر  ىب طبرعر  سواء واريبدتدع )األز داك

 ارتينور ك    كارذك(كك

 
3 . المعز زكى  السينمائىعال عبد  العمل  للديكور فى  المكملة  العناصر  الفنون   دور  الديكور شعبة  . قسم  الجميلة .جامعة حلوان  الفون  . كلية  . رسالة ماجستير 
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 وعليه يمكن تعريفها بأنها : 

 ( يوضح عناصر الفراغ الداخلى 1دياجرام  )

 

 

استخدام  (3شكل )

المكمالت التصميمية  

فى األزياء  

ى أوبرا  المستخدمة ف

عايدة وهى معبرة  

عن الفترة الزمنية  

التى تدور فيها  

 أحداث القصة 
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ك
ك

 أوال : مكمالت الفراغ الداخلى :

:ك دك (كى) ارمانصر ك ارعتداخك  دككككارتس  مم عيدةأككارككمالتلعك
طدرص وإضفدءك إكتدرهك وك ارفأاغك )ككرهمتيزاككككتأفي ك مراك كيك

ستدمكيككاريبدتر كيكارككارعيدةأيرتعصندعكارحدئ ر ككارس دئأكيكا
 ااكك    كارذك(ككوحماعكاةضدءخكيكارتتستدعكوكار تدفياكك

ار  قر كارتتيزخكرصفأاغكوكك اكتكو مككككدتعمكارعدماكاألسدس
 عس  مبكرعضادككعيقأكاذبكرقأىك

 مدك دككوارهكاريظأكإردكمالدنك(كر كFocal Point)ك (ب)

 يكوإلضفدءكار يوعكوك تاكتوازنكنيمكاألروانكوككارفأاغ

 ارتلم،كارت  صف ك دكارفأاغكارمانصدكك

 العمارة الداخلية : 
 :5تظهر أهمية مكمالت العمارة الداخلية كعنصر تصميمي فى أنها 

ارتالتص كك • ارعيدةأك اركاك اككتتراك إردك ردريسب ك ارتزءك مواك
ىنكك وارتتدل ك يتمك اروظرف ك حي ك ممك ارمانصاك ار قتر ك
ت  أكك ازئر يك وظدئ ك ذاتادك رحمك تعمك واألازاءك ارعيدةأك

يكىوكرتعيدك دكارفأاغككضتمكآرر كاربير كر رس،كارعلل كاركصر كك
ارعيدةأكوظرف ه ىوك يقأكممك ركاكازءك ىنك ار قتر ككككىنأك نير ك ررتراك وار كو مك ار الاك توازندمك اكنظ ك يك أطكىنكعحميك

  كارمانصاكاريدا 
 تداخكارمانصر كار نصيمع ككتدكتكسبكارفأاغكطدرصكتقترتدكوانسدندكعتيزهك مكارفأاغدعكاألنأىك تكسأكار درصكارحدمكرعيدةأكارع •
تسد مك صدكتوازنكاألروانك دكارحيزكارمانصدكحي كىنادكتصعبكموااك دمدمك دكار يغر كارصوندك دكارفأاغكوكار وازنكنيمكاألروانكك •

 ارسدني كوكاألروانكاربدامخك ك
ي كىنكىحتدبكوكى الدلكل صكاألفديك دكارفأاغكعتالمكىنكتكونككبيأخكارحت كرقواخكتتراك دئندمكتوازنكاألحتدبكوكاأل الدلكح •

رقأ دمكرصعيمكعتيعادكممكاةحسدسكنيسبكارفأاغكيك ي  كاس  مابك يقأكنبدتدكععتاككين  كاذبكمضدمخكرعيمامك مكل ع كك
)ك دكةواخكمتتو  كممكار ح كىوكارتعصندعككككاألفديكارت صوبكتعمياكنسب ادكرقأ دمكيكىوكعتالمكاس  مابكمالتلعكتقترتر 

 
5 http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx 

 ( يوضح المكمالت التصميمية فى الحيز الفراغى  2دياجرام  )

 

ك(كك5 الاك)ك
مأا دخكاس،كار قتر ك دكتيسيقكارتعصندعكارحدئ ر كوكمأا دخكك
  يقأكار وازنكنيمكارك اكنييادكوكنيمكارحيزكارتوضو  كرهككك

 

ككك(ك4 الاك)ك
ارعيدةأككك صدكتيظر كمييدمرالاكرتتتو  كممكعع تمكار قتر كارتيمك

 ارت عممخكك
 



  ج.م.ع  -كلية الفنون اجلميلة جامعة املنيا   تصدر عن                                                     2021يونيو    السابعالعدد   جملة الفنون والعلوم اإلنسانية
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 340 

ار وازنكك اركبيأخككمرحميك ريسب كحت كل ع كاألفديك رعتاكفنلمكرقأ دمكمعدملك ارحدئ ر ك(كذاعكىحتدبكةايأخك دكمتتو دعك
 اربقأىكارذيكت أاتهكارعيمكاردكاتدلكحسدككعسااكإمااكه كك

ك

ك

كك

ك

ك
 ك:كرن صكاألفدي)ب(:كارتالتلعكار دة ك

كنكلمكتكونك:ككو دكنو دك

)ككككداخلية • مراك إةك يمك  حادك تظاأك ةك األفديك ل ع ك ماناك
ارتفقلعكرأنوا ادكارت  صف ك,كارزواعدك,كوحماعكار تترصك  كإرذكك

 (كوكتع بأكمالتاكوظرفاكةزبكةماءكوظرف كمد
يكككخارجية • األو تدك يك ارتندروك )ك مراك رهك اريادئاك رص الاك ككمالتص ك

ك6  كإرذك(كارتالتلعكارتعمنر ك
كارتالتلعكار داار ك:

سواءكك رادك اريادئدك ار الاك إلكتدلك األفديك رن ع ك ارتضد  ك ارعيدةأك و دك
رادكوظرف كاس  مامر كمراكارتندروكيكىوإضد دعكمعززخكرص الاكارتتدردكوكك

 كردن لفكنوعكوكطأازكل ع كاألفديكمراكاألو تدكوكارتالتلعكار دكت  ص
ارتعمنر ككوكار دكعتالمكممكنلرادكتتميمك الاكل ع كاألفديكردركدماك مكك

 طأ قكإضد  ك يدةأكمالتص كمب كأخك ك

الداخلية   العمارة  البصري  مكمالت  لالثراء  دورها  كعنصر  و 
 :  اإلثراء البصرى    : فى تغيير شكل الفراغ

تسد مك رقواخك ارعيدةأك توز صك األولك دك مس و يمك اربقأىك صدك اإلفأاءك عالونك
حي ك يك ار فقيصر ك األازاءك اإلفأاءك وك دك ممك ارردندك ارتس وىك وك اإلفأاءك  صدك
اربقأىك اإلفأاءك ارحسر كوكعسببك نمانك رص تأب ك ار يوعك اإلفأاءك صدكز دمخك ععتاك

نييادكظاأعكارأتدر ك دكارعميمككممكنللكارتفأماعكوكارعيدةأكار قترتر كمرتدكك
ممكارفأاغدعكارمانصر كوكراذاكي  صبكاإلفأاءكاربقأىكلد مخكىةيص كعع تمك صيادك

ك ك7ارتقت كك
 ويعتمد اإلثراء البصرى على عاملين : 

:كار دكيأىكميادكارس  كىوكارعيقأك مسد  كارأؤ د ك:كحي كىنكتاييأكككالمسافة
ر دكعتبكىنكعالونكاإلفأاءكضتيادكحي ككمسد  كارأؤ دكترفأك دكماا كارتقردسكا

 
6 http://www.scribd.com/doc/80682167 
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ك(6 الاك)ك
يككرصفأاغككارتالون كو اكارتقت ك اكت  ر هكرصعيدةأكارت عممخركككي رت كتي  كوحمخكار قتر ك

ككىس،كوكلوا مكتتعاارعللدعكنيمك ذهكارعيدةأكر   كو قكككو أكزكر الاككبيأك صدكتحميم
 للدعككوار دكتظاأكممكنللكواومكككرداتردحكند ئك مكوحمخكار قتر مس  مبكارفأاغكع عأك

ككاةاتبدطكردر تدفاكار الصاكوارحتتارهكيكوك دك ذاكارتردلكعظاأككاار  كنيمكاألازاءكارتالون ك
 كأسدسكرص قتر ك حولكمحواكواحمكي وس كارتم أخك دكارتي ق ك

 (11شكل )

تصميم كرسي مستوحى من الكرسي المتحرك للمصمم ديفيد  

بومبا و فيه تم إضافة العجلة كعنصر مضاف لقطعة األثاث  

 غيرت من الشكل التقليدى له تماما  

 

مقابض ذات شكل غير تقليدي و أخرى على هيئة حيوانات   ( 12شكل )

 ف التنوع لقطعة األثاث من العناصر الوظيفية المكملة التى تضي 

 

 (19شكل )

إثراء المجال البصرى للحيز الداخلى يتطلب وجود  

عناصر و مكمالت تصميمية تخاطب حاسة البصر  

للمتلقى سواء كانت أعمال فنية أو وحدات إضاءة ذات  

 تصميم مبتكر و تأثيرات ضوئية جذابة 
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ىنهك يممدكعالونكميظواامكممكمسد دعكرعيمخك ننكاإلفأاءك صدكارتقردسكاركبيأك وكارت صوبكوكركمك يممدكعالونكاريظأكممكمسد دعكلأ ب ك
  ننكاإلفأاءكي حنقكردس  مابك يدةأكوكتنسرتدعكرتندير،كةايأخكك كك

ا ارمانصر ك ننك ارفأاغدعك ذركك صدك ن  بيقك ارتت مخككوك ارواسع ك ارمانصر ك رصحيزاعك اربقأيك ارتتدلك إلفأاءك ارتس  مم ك ارتالتص ك رعيدةأك
كت  ص ك دكمقردسادك

كوككرد  كاس  مامادك مكارحيزاعكارضرن كارتاصن كيكوكذرككةن لفكمتدلك
كارأؤ دكوكارتسدح كارتماك كرقأ دمك دككاكمياتدك ككك

:كار دكس تأكنادكارأؤ دك كزممكارأؤ دك ك عيممدكعالونكممكارضأواىكاؤ  كس  كممكموضصكمعيمكرف أخكطو ص ك ننهكممكككالمدة الزمنية
ارتا كىنكعالونكارس  كمس تأامك دكإنماءكندةر كاإلفأاءكألطولك  أخكمتالي كيك دربيئ كار قترتر كةكتأىكم ع كواحمخكناكن  درعدعكحي كك

   ول كار صندكوكارتمخكارزمير كت  ص كارأؤ  ك دككاكمأخكردن لف

تع بأكارعيدةأكارتالتص كرصفأاغكبرت كمضد  كتضفدك صدكار الاكارعدبكرص قتر كبرتدكاتدرر كوكااح كنفسر كركاكممكعس  مبكارفأاغكوك دك
اغكارمانصدكنمونككيك درفأك ار دكتكتاكن  كتيسيقكارفأاغكممكنللكإضد  كميزخكوىسصوبكعتيزكارفأاغك مكغيأهككتدكتفعاكاةروانك دكحردتيد

كاضد  كارتالتلعكيبموك أاغكمتاكوكاتيبكيك ادكررس ك ن ك يقأكاضد دكناكىنادكترمىكك
وك ار قتر ك ىس،ك مبير ك صدك ر أ ن كةحرح ك ارتالتلعك تصكك اس  مابك نمونك يبموك دمعدك ارذىك رصفأاغك وارفأمع ك ار  قر ك تحنيقك اردك

 كدن  سواء ي ت اليصر   ير   يدةأ او تتتيصر  وحماع مم غارفأاك  ا يوضص مد كاارعيدةأكار  اليصر كارتالتص ك دككككت ترالوا مهك ككوكك
تنوبكوكك ار قتر  افأاء  ا كبيأ موا راد ارعيدةأ و ذه ي معصن  روحدع ىو ي ارحوائ   صا مس حدع ىو ي اغارفأك وس كك ا متستدع

ارذ ير ككوتسد مكككككتدكتع دكمقردسكإنسدناكرصفأاغككىوككل تدكمعدمكيككنمواكاتدراكىوكوظرفا   ذهككوتس  مب رهكيك صدكتكو مكارقواخك
 Focal رقأ دمكككادذر ك مأاكز و نندط وتع بأ يغ ردرفأا اروحماعك ردلا حوراد تص   حي  يك غارفأاك  ا ائرسر  رقف ك ىحردند ارعيدةأ

point)  رتر كوكا  بدا دكار قتككارتالتلع كوكممكار  أكإغفدلكمواكك8ككارمانصا اغارفأك  صا ارحيو   و ارتتدل مم رتسدع تضرف(كك
نمونكاس  مابكتصككككدمك دمعارذىكيبموككككحيزكوترميكإردكتحنيقكار  قر كوارفأمع كرصكك ك يقأامكىسدسردمك دكارفأاغككوذرككألنادككررسككرأنادكك

كره كوىسصوبمدككوتضرفكميزخكارحيزكارمانصدكارتالتلعيك ااكتكتاكاألسدسكر   كتيسيق
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ب (    -  21، )( أ -21شكل )

م خاطئ للمعلقات الحائطية  استخدا

بنسب غير مدروسة و غير  

متناسبة مع حجم األثاث و حجم  

 الفراغ

عع تمكار قتر كاريدا ك صدكار يظر كارمييدمرالاكرتتتو  كممكارعيدةأكارت عممخككدر  كوارتسدح كوارعتقكوارصونكنماادتهكارت  صف يكك
ف ككريتعاكممك ذهكارعيدةأكتكو يدمكإعندعردمكاتيلمكعت دزكنوحمخكار الاكارعدبكمونكاإلنللكردريسبكوتوازنكار كو مكنيمكاألازاءكارت  ص

 مصكمااس كارفأاغدعكنيمكاألازاءكارتالون كرصفأاغك ك

ب(كنتمكىنكارصوحدعكارفير كارتس  مم ككتالتاكتقترتاكرصحدئ كر كتتراكإضد  كاتدرر كألنادكاس  مم ككك-21ى(كيك)ككك-21وك دكار الاك)
كرتقردسكندطئكمصك مبكمأا دعكىس،كار قتر كممكاتزانكوكنسب كوكتيدسبكرصتزءكردريسب كرصكاك ك

بعد  

النهـــائ

ي 

ــ  للفــــــ

 ــراغ

قبل  

النهـــا 

ئي  

ــ لل فـــــ

 ـــراغ

       شكل الفراغ بدون أى مكمالت تصميمية
عناصرالفـراغ من حوائط و أرضيات و أسقف و أثاث بدون استــخــدام  تظــهر  (20شكل )

العنــاصــر المـكمـــلة لـهــا أو اى معالجات فنية للحيــــز الداخلى، فيظهر الفراغ بارد غير  

 جاذب للبصر و يوحى بالفراغ . 
 

 

 



  ج.م.ع  -كلية الفنون اجلميلة جامعة املنيا   تصدر عن                                                     2021يونيو    السابعالعدد   جملة الفنون والعلوم اإلنسانية
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 342 

ك
ك
 
 
ك
ك
 

 مكمالت العمارة الداخلية فى ظل العصر الرقمى : 
مأتب كردرتدمخكارتالون كرصس  كارتأئديككككعيدةأكارتالتص إذاككدنكار أفيأكاربقأىكرص

ار أفيأكرهكمواككبيأك دكار عأفك صدكاأل ردءكوتحميمكمد ي اديكك ذاكككك ننيككككح و هكممكمالوندعومدكتككوىنكارتدمخك دكاروالصك دكاألس  
كردرقلر كوارنوخك ك درحتأكمرلكعع دكاإلحسدسكردرربدعكوارنوخكوار  ون كواألن دبكتع دكاألحسدسكردرمفءكوارتعمنكعع دكاألحسدس

ار اكادءعكر عبأك مك الاككك صاكانادكموامكتنصيمع كيكردر لفكرصتوامكارذكر ونظأامكركونكارتوامكارسدرن كفدن  كار وامك نمكت كتقيرفادكك
رصت ارككقتتيمغيأكمعاومك ارمانصدككومس  مماك ركككيكوذرككمرتدكي عصقكنأؤ  كاإلنسدنفأاغك تقتر كككيكومدكتحمفهكممكتأفيأ صاهككار نصيمع ك

ارتالتاكك إن دئهارعيقأك موامك نللك ممكككك9ممك ارذكر ك ار دمدعك ُتتاِلمك حي كيك ترلمك ارتدمخيك وك ار دل ك تم قك ممك ارنقوىك اإلس فدمخك
تس يفذ دكر الاكمبد أكىوكغيأكمبد أكممكاربيئ كارتحر   كوكت زايمك دكارول كارحدردكضأواخكإس  مابكار دمدعكارذكر كسعردمكممكىااكك

نذركك وك يك نادك ارتحر  ك اربيئ ك مصك ت فد اك تفد صر ك مي تدعك وك مأكب ك ندمدعك وك مب كأخك حصولك ارعدرتر كككارحقولك صدك ارحدا ك ت زايمك
نأا دكك كيدك مرتدك ارتعتدا  ك رصايمس ك ارأؤ  ك س  ايأك ردر دردك وك ار دب ك ارتوامك إردك ارحدا ك إردك ردإلضد  ك ار كصف ك ار دل ك درر ك رتقدماك

ك10ك قترتدعكمعتدا  يكوكذرككردإل  تدمك صدك يوعكإس  مابكار دمدعكارذكر كوكارترفأاعكاربقأ  كرصتي تدعكارتس نبصر  ك
كارألتر ك:كك Digital Dawnدئأكس 

ك تفد صدك س  ك ذاعك س دئأك ك دك كار حفيزكرتحدكدخك تصر ك كاأبدئردمكPhotocatalysis ارضوئاك ار بد  ك تكيورواردك كردس  مابك
electroluminescent printing technologyىاازخكاس  عداكارضوءكار اكتع تمك صدكمأابب كمس و دعكارضوءكارت ايأخكممكنللكككك

ك كك11وكعظاأكتأفيأ دكممكنللكظاواكىوااقك تأك ضو  ك صدكارس داكككارفأاغماناك
 

 

 

 
 

: Innovative Origami Fabric فن األوريجامى و دوره فى استحداث نسيج مبتكر 
ك:كككcurtain-magnetic-furniture-origamiدمدكارتايدطرسدككس داكاألوا ت

س داخكعتالمكىنكت الاكرأيك الاك دكارتايدطرساككارس داكذوكنسر كاألوا تدمد
بندككتكوكي  كت اليصادكيمو دمكوارتايدطر،يكرهككممكاأل الدل كممكنللكهرالاكىما 

ك 12ُ الص ك صرهككارذيككاروضصك اك
ك
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11dawn-http://buildingindustry.org/digital  
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 ( 22شكل ) 

هو الصورة النهــائية و النــــاجحة للفــراغ بــعد إضـــافة المكمالت المختــلفة لـه ، 

مثــل حـالـــة تتــوزع فيهــا ويظهــر الفــراغ متماثــل و متــزن بصــريا  .... وا تـــزان ي 

الوحـدات المـشكـلـة للتـصـميـم بصورة متعادلة حول محور فى المنتـصــف تتماثـل 

مكونات الفراغ علـى يمينـه و يســـار  ، وهــو أبســط أشكــــــال التـوازن المدركـة 

 بصريا  بمجرد دخول اإلنسان للفراغ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكــل النهـــائي للفــــراغ 

 (  23شكل )

  الرقمية   Digital Dawnستائر 

لها سطح تفاعلى يتأثر بتغير  

 مستوى اإلضاءة فى الفراغ 

ارس داكارتايدطرسدكىحمكت برندعك كأكاألوا تدمدك  ( 24شكل )
 origami-furniture-magnetic-curtain دكاألنست كك
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 ك:كEprismaس داك
كمرصردعكمقيوعكممكل صك يمسر كممكاربوريرس أ صدك الاككنسر كارس دا

كيكمتدواخكربعضادكاربعووكنسر ك بهك فدفككمرب  ك صدةمع كك
كيرعدمكتعال،كارضوءك يمكسنوطهك صيادوكت تيزكرأنادكفلفر كاأل

 وكعنولك يادكمقتتادكىنادكىلأبكإردككك
 

فلفدككك فدفار بهككد ذاكاريسر كاريح بكرقأىك دكارفأاغكيكوك تاكنح دكفلفدكاألرعدمكمعصقكميادكإردكس داكيكمتدكع الاكنن  كاذ
 13ع بهكاريسر كار  بدكرصتقتت كإررسدكس أوز ككاألرعدمك

 ستدمكممكار  بكارندناكرص دك:كك

ل صكممكاألن دبكمرصر كار الاكممكرندعدكىن دبكمن ع كردرصيزاكلدنص كك
ك ككرصريدكوكار  الياكت الاكنسر كفلفدكاألرعدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 :  النتائج

عسا كر الاك عدلك اككككان ردا دكوكتيظرتادككبأكمسدح كمأئر ك اكىيك أاغكرذركك ننكحسمكككتتراكىكككمالتلعكارعتداخكارمانصر  •
 ار قتر كارمانصاك ك

ارمانصر مالتلك • ارعتداخك ردلاككعك ي فد اكمصك رصفأاغك ارمانصر ك ارتيظوم ك األستدكككتتراكازءكممك ارامفك ر حنيقك  يدةأار قتر ك
 رصعتداخكارمانصر كوك وكتحنيقكارأاح كاإلنسدنر كماناكارفأاغ 

 ارعيدةأكارتالتص ك كميذكارنمبك كدن كاأللت  كوكارس دئأكواحمخكممكىلمبكككمالتلعكارعتداخكارمانصر  أ  ك •
ار الصر كك • ار قدئصك ارأغ كممكىنك ارمانصر  صدك ارعتداخك ىنككرتالتلعك ارفأاغكإةك ارتدنبكذاعكولصكمرفأ صدك هكةكعتالمكإغفدلك

  هك دكار  الياكاروظرفدكرصفأاغكمواكاروظرفدكرادكوك
ةنمكممكككاس  دعكارتقت كارسر أخك صدكاتدرردعكار قتر ك دكارفأاغكيكممكنللكاة  تدبكرتفأماعكوك يدةأكار قتر كار د •

 اتبد ادك يمكتقتر كارحيزكارفأاغدكارمانصدكك
ةدحبكار  واكارتذ اك اكندمدعكاإلن دءكوكار  يمكت واكمتدفاك اكاأل كداكار قترتر كمتدكىميكإردكظاواكىنتدطكمعتدا  ك •

 ارتالتاكار قترتاك اكذرككىفأك صدكتايأكمفاوبككغيأكمسبول  ك
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 د(  -127ج(، )  -127ب ( ، )  -127أ( ، ) -127)شكل  

 origami-furniture-magnetic-curtain  أحد تطبيقات فكر األوريجامى فى األنسجة  الستار المغناطيسى  

 

 (  25شكل )

 Eprismaستار 

المكون من قطع مثلثة 

متصلة ببعضها 

البعض مستوحا  من 

 وريجامى فكر األ

 

   (26شكل )

مجموعة من السجاد من تصميم المصممة األلمانية إليسا ستروزيك   

مكونة من قطع من األخشاب تشكل نسيج خشبى يتميز بمرونة التشكيل  

و يعد هذا النسيج الخشبى مزجا مبتكرا  بين الخشب كمادة صلبة  

 وتحويلها الى نسيج خشبى مرن  
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وككاس  مابككسد   • ار قتر ك ارحمير ك دك ىضدفككار نيردعك متدك ؛ك ارتالتاك ارعيقأك ت واك كككار الاكك اككوفأاءككتيوعككار يفيذك دك
  ككوارصونك,ككوارتصت،

تقتر كك • ىفأ دك صدك ار وامك ارت ايأخك ندة ك رصتوامك ارت  واخك ارتعدرتدعك وك ك ارحمير ك ارتالتص ك ننكرص دمدعك ارتوامككككارعيدةأك
ار نصيمع كك ارتوامك تماناك ن د ك ارمبارذكر ك دك اإلرك أونر ك األنظت ك ردد,اعصا ككرنمصك تس تيبك وككصدك حورادك ممك ارحدمف ك ت ايأاعك

 ارفأاغكارمانصدك ككماناككدددددوكىمدكمكتواام كدكرفر كإس  ماماوككار فد اكمعادكرتدكيلئ كاروظرف كار دكى معكممكىاصاد
 :  التوصيات

  كمب كأخكتقترتر كى كداكنللكممكإس الرادكوكتقتر كارعيدةأكارتالتص ككطأقكك اكارت نمم كار نيردعكممكاإلس فدمخ •
  كارت  صف كار قتر كك يدةأكنيمكوككمالتلعكارعتداخكارمانصر كنيمكاربقأيككار وازنككتحنيقكمأا دخ •
تي ر كطأزكارعتداخكارمانصر كوكاب ادكن قتر كارعيدةأكارتالتص كرتعيدكىنكععبأكارعيقأكارتالتاك مكارستدعكارتتيزخكةتتدهك •

  طهكار قترتر ىوكطأازكمدكّانذامكممكةفدتهكارتعتدا  كوكن وك
 اس  مابكمالتلعكارعتداخكارمانصر كرأنوا اد ك ممكنلل عالونك ارفأاغ  ا مانصر  تايأاع إلحماي ار أقك ىساا و ىسأع مم •
 .ر يسيقكمالتلعكارعتداخكارمانصر  األمرا اروضص و األسصوب ر نأ أ اري دط نوعر  و ارمانصا ارفأاغ حت  مااس  عتب •
ارصونكلوىكار تييزكاربقأىكممكنللككككومااس كك,ككارفأاغدعكارمانصر كماناكك  تدبككردر أفيأاعكاربقأ  ككاإل • وككككارتلم،كك–ككن  ك

كاواءكمب كأخكوكم تممخكوكتقتر كى صقكر,وكذرككككن  كإس  مابكار دمدعكارت  صف 
 : البحث مراجع

 :  العربية الرسائل
كصر كارفيونكارتتيص ك كادمع كحصوانك كلس كككمأوخكانأاهر ك بمكارحتيمك بومك كار  الياك دكارتسأحكاألسومك اسدر كمداس يأ  •

ك94ارمعالواك عب كارفيونكار عبيأ  كةد
 ككصر كمك وااهكاسدر ككارمانصدكنيمكاألماءكارزظرفاكوكارذاتر كاإلنسدنر ك كديزخكمحتمكىحتمكارمةلك كارتيظوم كاإلمااكر كرصحيز  •

ك33ةدكارفيونكارتتيص  كلس كارمعالوا ك عب كارعتداخكمانصر ك كادمع كاةساليما  
ككصر كارفيونكك(كاسدر كمداس يأك ار واهكارتس نبصدكرصعتداخكارمانصر كرصفيدمقك)ك يدمقكارعقأكارتميماعتدنكاحتمكطداقكمحبك ك •

ك47ةدكارتتيص  كلس كارمعالوا ك عب كارعتداخكمانصر ك كادمع كاةساليما   ك
 كاسدر كمداس يأ ككصر كارايمس  كلس كارعتداخكتأفيأكتكيورواردكارتعصومدعك صاكت واكارفكأكارتعتدايك كمحتمكحسمكنصياكىحتم •

ك13ك4 كادمع كاألز أكةد
دكمفاوبكار قتر كارمانصدك كاسدر كمدارس يأ ككصر كارفيونككا ادبكمحسمكمحتمكحسييمكعرسدك ك مكاألوا تدمدكوكتأفيأهك ص •

 186ارتتيص ك كلس كارمعالواك ك عب كارعتداخكارمانصر ك كادمع كاإلساليما  كةد
 :   االليكنرونية الشبكة مواقع

• http://www.almaany.com/ar/dict 
• http://www.scribd.com/doc/80682167 
• http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx 
• http://buildingindustry.org/digital-dawn 
• http://collectiftextile.com/rideau-magnetique/ 
• http://www.studioaflo.com/inspirations/extravagant-fabric-design-made-of-geometric-

sequins-eprisma 
• http://www.kraeutli.com/index.php/category/projects/ 
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