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بكلية الفنون التطبيقية 

جامعه بنها



:  الداخليالتصميم على الطبيعية ة بيئالقواعدأثر أستخدام أسس و
ه مقنعه وموصله ومحقق( قواعد-أساسيات)أسس والى الياتيخضع التصميم

قواعدوكل مصمم مبدع يحاول ان يجعل هذه ال, لإلبداع في العمل التصميمي 
لهذه ولعل أفضل مقياس, أهداف في أعماله سعيا وراء أضافه قيمه إبداعيه جديدة 

اإلبداع المنظومة الطبيعية والتي تحقق دالالتو قوانين قواعدهو استخدام قواعدال
قواعد وفيما يلى يتم شرح بعض من. من جمال وإبهار وموائمه تعبيريه وابتكار 

صميم تتحقق آليات اإلبداع الموجودة في المنظومة الطبيعية والتي بتطبيقها في التو
ي التصميم كال من متلقعلىتأثيرات فسيولوجية ونفسيه وحسية وعاطفيه مرغوبة 

.ومبدعه 

دعاء أسماعيل/ د.م.أ



التكرار ,التوافق ,التناقض , التعقيد ,البساطة , هذه اآلليات تتوفر في الوحدة 
,  سيابيةاالن, التعدديه , اإليقاع , االتزان , المقياس , النسبة والتناسب , السيادة ,

ض  كل هذه العناصر لها عالقة ببعضها البع. الوظيفية وغيرها , االستمرارية 
و الداخلي الجيد المبدع  هوالمصمم .التصميميالعمل إنجاح وتدخل جميعها في 

ان في مكان فقد يدخل اإلنس, الماهر في استخدام وتطبيق لهذه األساسيات التصميميه
ي هذا يكون رد فعل طبيع, ما لم يسبق له أن دخله ويالحظ ان شئ ما غير مريح 

ف والمصمم المتخصص سوف يكتش, لعدم تحقيق أحد أو أكثر من هذه اآلليات 
فقط يتوقف الوعلى ذلك فالوصول إلى تصميم جيد , ويدرك بسهوله أين تقع المشكلة

لهذه على ذوق أو شخصيه المصمم ولكن أيضا على التطبيق المناسب الصحيح
:يلييتم  توضيحها فيما والتي اآلليات 



:Balanceاالتزان -1

:  فى البيئه الطبيعه االتزان -أ

المتماثلزنىوالوالشكلىاالتزانمثل:باالتزاناليتصفالطبيعهفىعنصريوجدال

النصفينبمتماثلوالغيرااليسروالنصفااليمنالنصفبينالحيهالكائناتفى

سيقانهاوواوراقهاالحمراءالزهوربتالتفىاللونىاالتزان,االسفلوالنصفاالعلى

,اقهااورنعومهمعللشجرهالخارجيهالقشرهخشونهفىالملمسىاالتزان,الخضراء

.مهاحجضعفلتعوضالصغيرهوالحشراتللحيواناتالالسعهالقوهفىاالتزان



:االتزان فى التصميم الداخلى واالثاث -ب

النههاماوراداالبداعىالتصميمىالعملتقييموفىالتصميمفىاالتزانيلعب

هعنيبحث,ذاتهاالحياهاسسمنالنهبلفحسبالتصميممبادئمنليس

,اتهحيفىوعىدونربماويطبقه,عملهوفىمنزلهوفىعالقاتهفىاالنسان

الضغوطمنويقللوالسالموالهدوءاالرتياحمنحالهاالتزانيعطيهحيث

.والعصبيهالنفسيه



:الداخلىفى التصميمأنواع االتزان•

 :ينقسم االتزان فى التصميم الى ثالث انواع هم

,  (مىغير رس)االتزان الوهمي غير المتماثل ,( رسمي)االتزان المتماثل -

  .االتزان االشعاعى

(. رسمي)االتزان المتماثل 

.(غير رسمى)االتزان الوهمي غير المتماثل 

.االتزان االشعاعى



:المتماثلاالتزان -

ين متمماثلين نقطه االتزان تكون عاده فى المنتصف ويقسمم محمور التماثمل الشمكل المى نصمف

لممون اى ان عناصممر التصممميم تتشممابه فممى الحجممم والشممكل وال,احممدهما صمموره طبممق لالخممر 

ولذلك توضع على مسمافات,ولفت النظر وعلى ذلك لها نفس قوه جذب االنتباه, والملمس 

والمؤثر , ارالوق, الهدوء, التقليديه,هذا االتزان يتصف بالرسميه .متساويه من مركز الفراغ

عممات ولممذلك نممراه كثيممرا فممى المنممازل واالممماكن الرسممميه مثممل القصممور وسممكن العظممماء وقا

. استقبال كبار الزوار فى المطارات وغيرها

.تصميم يحقق االتزان المتماثل 
او ع اثاثهاتوزيسواء افقيا فىغرفه تحقق  االتزان المتماثل 

.راسيا

ل مسقط افقى محقق االتزان المتماث

.من خالل المحور



:االتزان الغير متماثل •

راكثالنهالمتحركبالديناميكىاالتزانمنالنوعهذايعرف

منزاناالتفنقطه,للتخيلاكبرفرصهويقدم,وفاعليهنشاطا

لعبيالبصرىاالدراكولكن,المنتصففىالتكونانالممكن

,الحجمفىمختلفهالعناصرتكونحيث,اهميهاكثردورا

ذبجعلىقدرتهمفىمختلفيناىاللوناو,الملمس,الشكل

لكلىااالدراكعلىقائمااالتزانيكونالحالههذهفىو.االنتباه

ونيكانالممكنمنمتماثلالغيراالتزان,التكوينلمفردات

والحجمهاالنتبالفتقوهفىمتزنينفىالفوتيانمثلبسيط

.االخرىالجههفىالكنبهمعوالملمسواللون

قق االتزان الغير متماثلحتصميم ي



:االشعاعىاالتزان 

تخرج االتزان االشعاعى يكون به جميع العناصر مرتبه على اشعه

.هذه العناصر لها نفس اللون والشكل والملمس,من نقطه مركزيه



: االيقاع-2

:االيقاع فى البيئه الطبيعيه -أ

ركممه هممو قممانون الحيمماه الممذى يممنظم حركاتهمما واسممتمراريتها  و يجمممع بممين السممكون والح

لناشممئ عممن يوجممد بممانوع مختلفممه فممى النظممام الطبيعممى مثممل االيقمماع ا, والتغيممر والثبممات 

:التكرار و التنوع 

:االيقاع الناشئ عن التكرار•

نظمام هو عباره عن تكمرار لمجموعمه احمداث وفمق:التتابعىااليقاع التكرارى الزمنى-

دوران الكواكممب حممول , زمنممى محممدد مثممل دوران االكترونممات حممول النممواه فممى الخليممه 

عاقمب وتكمرار ت, تكمرار حركمه الفصمول , الشمس وحول نفسها فى المجموعه الشمسيه 

.الليل والنهار



خاليرا يظهرر فرى تكراراالكركال الهندسريه مثرل وحردا : التكررار  الكركليااليقاع -

كرررار ت, والوحرردا  الكريسررتاليه االكررعاعيه فررى بلررورا  االلمرراس والررثل , النحررل

. تكراراالصابع العكره لالنسان , النجوم فى السماء 

ة فى جلد مثل الوحدا  الزخرفيه البنيه اللون المكرر:التكرار  اللونىااليقاع -

ضاء وفى تكرار الخطوط البي,الخطوط المتتابعه الملونه فى السمكه ,النمر 
.والسوداء فى الحمار الوحكى

.ايقاع تكرارى لونى فى البيئه الطبيعيه



الصغيرهيظهر مثال فى الطيور : التكرار  التدريجى المستمرااليقاع -

مستمر قاعها التى تتدرج فى خطواتها الضيقه وبالتالى تضطر الى السرعه فيكون اي

طوا  سريع وكلما كبر  تمكى  بايقاع مستمراقل سرعه مع اتساع اكبر فى الخو

كونها يظهر ايضا فى تدرج نمو الكجره ابتداء من. كذلك فى الحيوانا  والحكرا ,

ركها بذره ثم استمرارها فى النمو الى ان تصل كجره ذا  فروع  واوراق صغيره يح

الهواء بقوه وسرعه اكثر مما تكون عليه الكجره الكبيرة ذا  الفروع الطويله
.  لثقلهاواالوراق الكثيره حيث تتحرك مع الهواء ببطئ 



:االيقاع الناشئ عن التنوع•

ماال عمن طريمق فالشجره تزداد قيمه وج, يظهر فى البيئه الطبيعيه بصور كثيره ومتعدده 

لتربمه ايضما التنموع فمى ا,  وزهورهما, التشعب والتنوع الذى يحدث فى فروعها واوراقهما

والتنمموع فممى المخلوقممات مممن حيوانممات وطيممور , مممن وديممان وانهممار وصممخور وجبممال 

و يظهممر التنمموع مممن خممالل االخممتالف فممى الشممكل او اللممون او الملمممس.واسممماك وانسممان

.والملمس اوالحجم اوالمقياس ففى المخلوقات اليوجد اثنان متشابهان فى الشكل واللون

.تحقق التنوع فى البيئه الطبيعيه من انهار وصخور واشجار وفروعها واوراقها 



:واالثاثالداخلىالتصميمفىااليقاع-ب

:التصميمفىااليقاع

منطقيااترتيبمرتبمتناغمبشكلالتصميملعناصروالمنسقهالمنظمهاالداههو

توافقهماومنتظمهعالقاتفىلبعضبعضهاالعناصرانتماءكيفيهفىويظهر

,اللوانا,الخطوطمنترتيباىفىتتبعهالذىالممرللعينتحددسهلهبطريقه

وصولإلىتؤدىالمنظمهالحركهمننوعفهو,االضاءهاو,المالمس,االشكال

مايحدثلدامقالتصميمفىااليقاعيكونذلكوعلى,التشتتوليسللجمالالعين

الواحدالشكلبينالتكاملعلىترتكزمجردهشكليهعالقاتمنالطبيعيهالبيئهفى

بالجزءالكلليرتبطاخرىعناصرمنبهيحيطمااوبهيرتبطوماالشكلبيناو

,ايقاعىشمولفى



هذهبينكراروالتالمتبادلوالتتابعوالتباينالتوافقاظهارعلىااليقاعيعتمدو

اتعالقمنمكونهفنيهوحدهوجودفىالحرالتنغيمالىيؤدىالعناصرالذى

اتعالقفىومنسقهالمساحهاواللوناوالشكلفىمختلفهانغامذاتمتنوعه

ىفالمحسوبالتغييراوالوحداتبعضطولزيادهمثلمتواليهاومتبادله

يهحرطرقاكثريعدالوهمىوااليقاع.الفراغاتاوالمساحاتاوااللوانعالقات

.اكبرحيويهللتصميميعطىحيثوديناميكيهوجمال



:اشكال المنظومه االيقاعيه فى التصميم الداخلى•

يتعاممممل المصممممم فمممى تصمممميماته ممممع مجموعمممه مختلفمممه ممممن الوحمممدات والعناصمممر 

قاعيه تنغيميمه التى تاخذ اشكال مختلفه  ويمكنه ان ينسقها فى منظومه اي,التصميميه 

ار واحممده العطمماء التمماثير الحركممى الجمممالى االبممداعى المطلمموب عممن طريممق التكممر

ط همممذه االشمممكال متعمممدده كمممالنق, والتمممدرج واالسمممتمراريه واالنسممميابيه وغيمممر ذلمممك 

.والمستويات والكتل والفراغات والحجوم,والخطوط



فىخاصوبوجهالتصميمفىابداعيادوراالخطوطتلعب:الخطوطفىااليقاع

لهمائاوافقيهاوراسيهخطوطشكلفىتظهرفالواجهاتالداخلىالتصميم

هدائرياومتموجهاو,مركزيهنقطهخاللمنللخارجتنمواشعاعيهاومتقاطعه

الزجاجفذنوافىكمامتتابعهبصورهزخرفيهتكويناتذاتحلزونيهاو,هندسيه

هاالسالميالزخارفوفى,"الجديدالفن"تصميماتفىوكذلكالملونالمعشق

معيننظامفىومنحنيهمستقيمهلخطوطايقاعاتفهى"االرابيسك"باسمالمعروفه

كالهااشفىالخطيهااليقاعاتوتتنوع.محاورعدةحولومتماثلومتناظرمتداخل

ايقاعينىاليتطوروقد,متقاربهاومتباعدهمسافاتعلىوالمفتوحالمغلقبينما

االيقاعىنظيموالت,اومختلفتينمنتظميتينمسافتينعلىمتعامديناومتداخلين

.طوطللخالسهلالمتدفقبالتقدمالعينحركهاستمرارالىيؤدىالخطوطلهذه



ونى داربزين السلم  فى ايقاع خطى ل

حلزونى.
الزجاج المعكق الملون فى ايقاع

.خطى حلزونى



o االيقاع فى المستويات:

او فمى ,النحناء واحاديه او ثنائيه ا, ايقاعات المستويات بتنوع اشكالها من مستقيمه ترتبط 

"جمماودى"انحنمماءات متتاليممه قممد تصممل الممى درجممات عاليممه مممن التعقيممد كممما فممى اعمممال 

ه ايضممما تمممرتبط االيقاعمممات بتنممموع اشمممكال ومالممممس والممموان واتجاهمممات همممذ. ببرشممملونه 

لمى مسمافات ع, تاخذ اوضماع راسميه او افقيمه , المستويات فاالشكال قد تتطابق او تختلف 

فمممثال . ه منتظمممه متسمماويه او متباينممه وبالتممالى تتنمموع ايقاعاتهمما اممما متماثلممه او متناقضمم

ينمما ب, ذات لون واحد وملمس واحد قمد يصماحبها شمعور بالململ والرتابمه مستويه حوائط

همذا راجمع قد  ينجح المصمم فى تغيير الوضع الى شعور باالنسجام والتوافمق والراحمه و

ى ذلممك الممى اسممتخدام مالمممس مختلفممه ومممواد مختلفممه بممنفس اللممون او بممالوان مختلفممه وعلمم

.اتالمستويالتكرار والتباين فى الملمس والمواد وااللوان يعمل على اظهار ايقاع 



oااليقاع فى الكتل والفراغات:

ه نتيجممه وتتكممون الكتلمم, الفممراغ بمجموعممه مممن المسممتويات المتقاطعممه والمتوازيممه يتحممدد 

فممى وبوضممع مجموعممات مممن الكتممل. التقمماطع بمجموعممه مسممتويات افقيممه وراسمميه ومائلممه 

ات لهما تكرار او منظومه معينه سواء كانمت متماسمه او متداخلمه او متراكممه فتنمتا ايقاعم

ث حيممومثممال اخممر اليقاعممات الكتممل فممى ممماذن المسمماجد الراسمميه . تاثيرهمما علممى المشمماهد

اين تتحول االيقاعات من اسفل الى اعلى ممن مكعمب المى اسمطوانه المى مخمروط وهمذا تبم

ثمل القبماب ويتاكمد االيقماع بالتنماقض فمى وجمود للشمكل الكمروى م, فى االشمكال الهندسميه 

.المحيطه بالمأذنه



الحركه االيقاعيه فى التصميم •

:يوجد اربع  طرق للحصول على الحركه فى االيقاع من خالل 

.نوع  الت,حركه الخطوط المستمره المنسابه , التدرج ,تكرار االشكال 

التدرج تكرار االشكال 

التنوع
حركه الخطوط 
المستمره المنسابه



:االشكالااليقاع من خالل تكرار •

ن قد ينجح ولك, يظهر احيانا صعوبه فى استخدام الشكل بطبيعته كوحده فى التصميم 

س وغيرهم عند تكراره فى تشكيل النهائى مثل تكرار المثلث والمربع والمخمس والمسد

نتقال من فعندما يكرر شكل بانتظام على مسافات متساويه يخلق حركه تحمل العين لال

ل من وبذلك ينشا االيقاع الذى يجع, بانفصال الوحدات الشعور وحده الى اخرى دون 

لوحدات التكرار قد يكون قائم على ثبات ا. الفراغالسهل للعين ان تتحرك على طول 

م على او  قائ, او قائم على ثبات كليهما مع اختالف وضع الوحدات , اوثبات المسافات 

ات او قائم على اختالف الوحدات وثبات المساف,ثبات الوحدات واختالف المسافات



ره على تحقق االيقاع المنتظم من خالل  تكرار العقود الكالسيكيه فى الصوره على اليمن اما الصو

ن وحده اليسار تحقق االيقاع من خالل تكرار االقواس المعاصره مما خلق حركه تحمل العين االنتقال م

.الى اخر  دون الكعور بانفصال الوحدا  على طول الفراغ 

االقواساوالخطوطمنمجموعاتمعالتعاملالىالمصمميلجاعاده

منراكثاستخداممعمتدرجهاومتباينهلونيهمجموعاتاوالمربعاتاوالمثلثاتاو

.مميزارونقايكسبهامماالمتكررهعناصرهلتفعيلكيفيه



التدرج فى وضع المكمالت

.الجماليه يحقق ايقاعا

:progressionااليقاع من خالل التدرج 

وتراتالفهما,هامينعنصرينخاللمنالفواصلتنظيمعلىيقومااليقاع

االوممتعمقنعيكوناالشكالوالمسافاتفىالمنتظمالتقدمبينما,االشكال

العناصرومسافاتاشكالفىالمتدرجالمتغيربالتقدمامتاعااكثريكونانه

اوتصاعدىامايكونهناااليقاعو,للعينسريعهحركهيخلقالنه

اىئبطايقاعيحدثكبيرهبمسافهوالفتراتاالشكالتتدرجحينما.تنازلى

اتااليقاعوتقترناالشكالبينبقصرالمسافاتالسريعهااليقاعاتتقترن

علىمتغيرهارتفاعاتاستخدامفمثال.االشكالبينالمسافاتبطولالبطيئه

منقليالاعلىاواقلالمنتصففىالتمثالارتفاع,يكونعندماالمدفاهرف

جيداعايقفيهناجحترتيبهوهذاالتمثالجانبىعلىالشمعدنانارتفاع



تاكيد االيقاع بالخط 

.المنحنى

:االيقاع من خالل الحركه الخطيه المستمره المنسابه-

ن تؤدى المنحنيات الطويله ذات حركه دورانيه الى استمرار حركه العي

ميم وااليقاع هذا التكوين فى التص,بالتقدم المتدفق السهل للخطوط المنحنيه 

ه حيث يكون ملفت للنظر ويعطى احساس بالنعومه واللطف واالنسيابي

,  فتكسب الوحده تنوع   ,الترابط القائم على تكرار االشكال داخل التصميم

زائه وتعطى العمل ككل صفه الترابط بين اج, التدرج انتظامه وتكسب

 .يم الداخلىويقدم حال لكثير من المشكالت الوظيفيه والبصريه فى التصم

نسيابيه فى الجلسه ذا  الككل الدورانى يحقق االستمراريه واالككلالففى

ض اكد الخطان االنسيبان فى السقف واالرالككل االخرالحركه وكذلك 
.على االيقاع



تكوين فيه تنوع فى االشكال الهندسيه على 

الحائط محقق ايقاع عمل على كسر الملل فى 

 .المكان

:االيقاع من خالل التنوع -

زداد ولكن قيمه هذا التكرار ت, ان التكرار يحدث شكال من االيقاع 

ار كثيرا اذا صحبه بعض من التنوع المدروس وعلى هذا فالتكر

, ى المعبروالتنوع صفتان متالزمتان دوما فى العمل التصميمى الفن

,  واللون, االضاءه,والتنوع فى التصميم يظهر من خالل الشكل

كسر التصميمى للتنوع هووالغرض . والخامه وغيرها,والملمس 

والعمل على,والتخلص من النظام الصارم , وازاله الفشل,الملل 

بع واظهار شخصيه المصمم المبدع وبالط, انعاش احساس المتلقى

.  يتوقف اختيار نوع االيقاع على الوظيفه للمكان



:االثاثااليقاع فى توزيع 

, يمماه اسممتخدام االيقمماع فممى توزيممع االثمماث لحجممره يعطيهمما الجمممال واالحسمماس بالح-

دى ومن جهه اخرى عدم االهتمام بحركه الخط االيقماعى يمؤ, وتاثير اجتماعي مميز

عمات فاحد االساسيات المهمه فى توزيع اثماث حجمره همو عممل مجمو. الى التشتيت 

لخطمموط و بمعرفممه توافممق الشممكل سمموف تقممود المصمممم ليضممع ا, تبعمما السممتخداماتها

شمممبكات التصمممميم.)الرئيسممميه لكمممل مجموعمممه وعلمممى ذلمممك يؤكمممدوا خطممموط الحجمممره

اثير وهممذا يحتمماج مممن المصمممم معرفممه كيفيممه ضممبط حركممه العممين لجعممل التمم,(االوليممه

.  ناجح تماما



THANK YOU


