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 الممخص
واالستفادة اليندسية يتناوؿ البحث دراسة مبادئ اإلدراؾ البصري لمدرسة الجشطالت وتطبيقيا عمى الزخارؼ اإلسالمية 

  منيا في تنظيـ مفردات التصميمات الزخرفية في التصميـ الداخمي.
 وتكمن مشكمة البحث في التساؤل التالي:

لمدرسة الجشطالت في تنظيـ المفردات التصميمية الزخرفية ما مدى إمكانية االستفادة مف مبادئ اإلدراؾ البصرى  -
 اإلسالمية فى التصميـ الداخمي؟

 وييدف البحث إلى:
 تأكيد العالقة بيف مبادئ اإلدراؾ البصري لمدرسة الجشطالت والزخارؼ اليندسية في الفف اإلسالمي.

التصميمات الزخرفية في مجاؿ التصميـ  االستفادة مف مبادئ اإلدراؾ البصري لمدرسة الجشطالت في تنظيـ مفردات -
 الداخمي.

 ويفترض البحث:
 أف مبادئ اإلدراؾ البصري لمدرسة الجشطالت تتحقؽ في الزخارؼ اليندسية لمفف اإلسالمي. 

 .قرائيالمنيج اإلست منيجية البحث:
 :البحث حدود

لمزخارؼ اليندسية اإلسالمية فى ضوء تمؾ يتحدد البحث فى دراسة مبادئ مدرسة الجشطالت وتفسير العالقات التشكيمية 
 المبادئ وتطبيقاتيا فى مجاؿ التصميـ الداخمى.

  الكممات الدالة:
 Gestalt مبادئ الجشطالت – Design perceptionادراؾ التصميـ  –Visual perceptionإلدراؾ البصريا

Principles –  الزخارؼ اإلسالميةIslamic decorations 
 

 :إلى الدراسة توصمت وقد
أف مفيـو مدرسة الجشطالت والذى يشير إلى أف معظـ الكميات تتسامى فوؽ المجموع الكمى لألجزاء المكونة ليا يتأكد  -

 مف خالؿ الكثير مف التصميمات اإلسالمية.
 سيولة إدراؾ وتذكر األشكاؿ اليندسية ومعالجتيا معالجة ذىنية مف خالؿ اكتشاؼ نظـ وعالقات توزيعيا. -
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Abstract: 

The research deals with the study of the principles of visual perception of Gestalt school and 

its application to Islamic geometric decorations and its use in organizing the units of 

decorative designs in interior design. 

The Main question in the research lies in: 

- How can we benefit from visual perception principles of Gestalt School and be used 

in the organization of Islamic interior design? 

The research aims at: 

- To confirm the relationship between visual perception principles of Gestalt school and 

geometric decoration in Islamic art. 

-  Utilizing visual perception principles of Gestalt school in the organization of the units of 

decorative designs in the field of interior design.  

The research proposes: 

- The visual perception principles of the Gestalt School are realized in the geometric 

designs of Islamic art. 

Research Methodology: Inductive Method 

Research Outline: 

- The research is determined in the study of the principles of Gestalt school and the 

interpretation of the plastic relations of Islamic geometric decoration according to those 

principles and their applications in interior design  

Guiding words: 

- Visual perception- Design perception  – Gestalt principles  – Islamic decorations. 

Research conclusion: 

- The concept of the Gestalt school, which indicates that The Whole is different from the 

sum of its part, is confirmed by the geometric decorations in Islamic art. 

- The ease of recognizing and remembering geometric forms and processing them 

psychologically through the discovery of systems and their distribution relationships.  

 

 

 :مقدمة -
ليو الفف الحديث، حيف اعتبرت العمؿ الفني عماًل إلى ما يمكف اعتباره ذروة ما توصؿ إتوصمت الحركات الفنية الحديثة  

مضموف العمؿ الفني. تشكؿ قائمًا بذاتو، وحيف اعتبرت عناصر العمؿ مف خط وشكؿ ولوف، لغة تشكيمية ىي بحد ذاتيا 
الشكؿ نساف ، فصاغ مف النقطة والخط و قبؿ أربع عشر قرنًا تقريبًا أدرؾ الفناف المسمـ العالقة بيف المغة البصرية واإلو 

البصرية عمى أساس  إلبداعاتوالموف، لغة رمزية ، تعممت العيف قراءتيا مف خالؿ المنيج االسالمي، الذي تعامؿ مع ا
أدرؾ الفناف المسمـ العالقة بيف العيف ولقد . 1نقموت عف المرئي وال ة تعبراالسالمياإلبداعات  تالتصورات الفكرية، لذلؾ كان

، فقد أشارت األبحاث إلى أف نسافلى اإلإلى العيف أواًل وتجعؿ منيا طريقًا لموصوؿ إلغة تتوجو  إبداعاتووالعقؿ، فجعؿ مف 

                                                           
1 http://ebn-khaldoun.com/article_details.php?article=472 
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، ولذلؾ تقـو العيف بالرؤية )اإلدراؾ البصرى( ومف 2معظـ معموماتنا عف العالـ الخارجي تأتينا عف طريؽ حاسة اإلبصار
 بداعاتفي اإل مصادفةالالت ظاىرة وباطنة لـ يكف الشكؿ الذي يمتمؾ دخالؿ العقؿ تحدث عممية اإلدراؾ الذىني، و 

في  الرمزيسالمية لموجود، وأدركت الصدؽ الذي يتضمنو الشكؿ نما نتيجة عقمية قامت باستيعاب الرؤية اإلا  ، و ةسالمياإل
طب خات ةاالسالمياإلبداعات مف خالؿ عالقات رياضية جمالية، ف األشكاؿالتعبير عف الحقائؽ، وعرفت كيؼ تؤلؼ بيف 

 .نتيي بانتياء عممية الرؤيةتخاطب الوجداف والحس، وال تالعقؿ و 
في مطمع القرف العشريف  (Gestalt)وفى العصر الحديث ظير مفيوـ اإلدراؾ البصرى نتيجة لتجارب مدرسة الجشطالت 

 .k وىـ كيرت كوفكالـ يركز المؤسسوف األوائؿ ليذه النظرية و  عمى يد مجموعة مف عمماء النفس األلماف والنمساوييف،

koffka كوىمر ولفجانج و W. Kohler  ر،ػػػاكس فيرتيايمػػػوم M. Fertheimer بؿ ركزوا جيودىـ عمى دراسة الفنوف ،
 0831الجيود المبكرة كانت محاضرة ألقاىا كوفكا في إحدى الندوات سنة  واالستثناء الوحيد لدى أصحاب تمؾ ،عمى التعمـ

 لتية يمكف أف تطبؽ عمى الفف أيضا.االفف( كشؼ فييا عمى أف المبادئ الجشطبعنواف )مشكالت عمـ نفس 

أو ىو )ليس مجرد تجميع  لت ىي أف )الكؿ مختمؼ عف مجموع األجزاء(اوالفكرة الجوىرية التي تقدميا نظرية الجشط
عة مف خالليا، كي تأخذ لألجزاء (، فالمربع ليس مجرد أربعة أضالع، بؿ الصيغة الكمية التي تنظـ ىذه األضالع األرب

 الفني اإلبداع ومنيا- النفسية الظواىر بأف ذلؾ ضوء في الجشطمت عمماء ويتمسؾ،  الصفة الكمية الخاصة بالمربع
 تنظيـ الفني العمؿف خاص، شكؿ ذات كميات بوصفيا إليا نانظر  إذا  فقط لمفيـ قابمة تكوف أف يمكف -الفني واإلدراؾ
 3.معينة لعناصر وفريد خاص

 مفيوم عممية اإلدراك:
يطمؽ لفظ إدراؾ في عمـ النفس عمى العممية العقمية التي يتـ فييا التعرؼ عمى ىوية العالـ الخارجي مف خالؿ الحواس، 

عممية عقمية ىدفيا رسـ صورة ذىنية خاصة لألجساـ بواسطة الضوء المنعكس منيا إلينا،  ذىني لمييئاتواإلدراؾ ال
نو، ولكنو يدرؾ عف طريؽ ذىنو، فالرؤية مف أىـ حواس اإلنساف ألنيا تنقؿ لو ما يحيطو، فاإلنساف يرى عف طريؽ عي

وتتأثر بكمية اإلضاءة وألواف األجساـ وخمفياتيا، والمدخالت المرئية ال تتكامؿ إال في عقؿ اإلنساف بواسطة عمميات معقدة 
 تسمى اإلدراؾ الذىني الذي يتشكؿ تبعًا لمخبرة الخاصة بالفرد.

 يوم اإلدراك البصري:مف
دراكيا  Visual perceptionإف اإلدراؾ البصري   ىو عممية التحقؽ مف المعمومات المرتبط تمييزىا بواسطة العيف وا 

 .بواسطة الذىف، أو ىو الترجمة الفعمية لكؿ ما تستقبمو حاسة البصر مف صفات لألجساـ كألوانيا ومممسيا ومدى شفافيتيا
 .  4يتكوف لدينا مف مفيـو أو فكرة نتيجة لمؤثرات بيئية بصرية عف طريؽ العيف ىو ما  فاإلدراؾ البصري

  :مستويات اإلدراك البصري
يدرؾ اإلنساف كؿ ما يحيطو بصريًا عمى أربعة مستويات، وذلؾ تبعًا لمستوى نضجو اإلدراكي الذي يعتمد عمى مرحمتو 

  ) إدراؾ الحركة – إدراؾ العمؽ – إدراؾ الموف – )إدراؾ الييئةالسنية ومدى الخبرات التي مر بيا وىذه المستويات ىي 
                                                           

 8ص -0861 –عالـ الكتب  –القاىرة   -( فؤاد أبو حطب9 آفاؽ جديدة في عمـ النفس  2
2( شاكر عبد الحميد9 التفضيؿ الجمالي، دراسة في سيكولوجية التذوؽ الفني- بدوف طبعة، المجمس الوطني لمثقافة واآلداب، الكويت -)1110(- 

  ص0469048
  02ص –قسـ العموـ التربوية  –9 مذكرات فى مناىج وطرؽ تدريس احالـ عبد العظيـ مبروؾ ( 4
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دراؾ ىيئة الشكؿ تعتمد :إدراك ىيئة الشكل عمى  إف إدراؾ ىيئة الشكؿ ىي أوؿ مستوى مف مستويات اإلدراؾ البصري، وا 
ؿ مف إدراؾ ىيئة درجة التعرؼ عمى مكوناتو وخصائصيا وتصنيفيا، فعمى سبيؿ المثاؿ إدراؾ ىيئة األشكاؿ البسيطة أسي

 األشكاؿ المركبة.
تتعدد األلواف في البيئة المحيطة باإلنساف سواء الطبيعية أو الصناعية، ومف المعروؼ أف عدد ألواف الطيؼ  إدراك المون:
ولكف مف الصعب تحديد العدد الناتج مف تمازج ىذه األلواف فيو عدد النيائي، ولكف ما يمكف تحديده منيا ىي  سبعة ألواف

 .أللواف التي يمكف لعيف اإلنساف التفرقة بينياا
نما تتخطى  إدراك العمق: عممية إدراؾ العمؽ ىي أكثر العمميات اإلدراكية تطورًا ألنيا ليست مجرد إدراؾ لمبعد الثالث، وا 

اراة األجساـ ىذا إلى درجة فيـ المنظور مف ناحية التناقص في األبعاد كمما بعدت المسافة بيف الجسـ والمشاىد وكذلؾ مو 
 األمامية لمخمفية، وتالقي الخطوط المتوازية في نقطة واحدة كمما ازداد العمؽ، وخالفة مف قواعد المنظور.

إدراؾ الحركة ىو التتابع الزمني لمصور الواقعة عمى الشبكية، وىو عممية نسبية تعتمد عمى كاًل مف الجسـ  :إدراك الحركة
 5المتحرؾ وخمفيتو مف حيث الموقع النسبي لكاًل منيما وكذلؾ خواص الخمفية.

 :اإلدراك واإلستيعاب العقمى
واسترجاعيا وتكويف األحكاـ( وىي في الحقيقة عناصر  ىناؾ أربعة وظائؼ رئيسية لمعقؿ ىي )استقباؿ المعمومات وتخزينيا

ف مجرد ادراؾ الشيء دليؿ عمى فيمو ، فمو لـ يكف الشيء مالئًما لقدراتنا  ىيفي عممية واحدة،  عممية اإلدراؾ ، وا 
اممت تناولت مبدأ االدراؾ و تع التي، وىناؾ العديد مف النظريات 6كافياإلدراكية لظؿ غير مدرؾ وغير مستوعب بشكؿ 

 معو كمبدأ أساسي وعمى رأس ىذه النظريات ، نظرية الجشطالت .
 مفاىيم نظرية الجشطالت: 

ـ ممثمة في مذىب الفكر السيكولوجي عمى يد رائدىا ماكس فرتيايمر 0801نشأت نظرية الجشطالت في ألمانيا حوالي 
وتطبيقاتو في مجاؿ التربية ، بينما يرجع الفضؿ  الذي كاف لو دراسات كثيرة في اإلدراؾ، واىتـ بدراسة التعمـ عند اإلنساف

، والجشطالت مفردة ألمانية  7في انتشار أفكار ىذه المدرسة إلى كؿ مف كوىمر و كوفكا  أشير رواد ىذه المدرسة
(Gestalt )امي تعني الصيغة أو الشكؿ أو النموذج أو الييئة أو النمط أو البنية أو الكؿ المنظـ، وكذلؾ تعنى الكؿ المتس

، أو نظاـ تكوف فيو األجزاء وانتظاـفوؽ المجموع الكمى لألجزاء المكونة لو. والجشطالت كؿ مترابط األجزاء باتساؽ 
تعتبر الجشطالت تمردًا عمى "الفرويدية" أو عمـ النفس و .  8المكونة لو مترابطة فيما بينيا وفيما بينيا وبيف الكؿ ذاتو

عناصر والجزيئات وارتباطيا وتركيبيا، ويرتكز اىتماـ رواد نظرية الجشطالت عمى التحميمي الذي أغرؽ في البحث عف ال
آلية اشتغاؿ عممية اإلدراؾ الحسي، واستنتجوا عبر عدة تجارب أنو إدراكًا كميًا، أي إنو يتعدى التجميع البسيط لعناصره 

نما ىو إدراؾ الكميات، فاإلدراؾ يمثؿ عمميو تنظيميو لم مثيرات الحسيو المستممة وتفسيرىا بحيث تشكؿ الُمدركة حسيًا، وا 
معنى، ويحدث اإلدراؾ عاده نتيجة تعاوف أكثر مف حاسة في آف واحد، فاإلدراؾ عممية سيكولوجية بينما اإلحساس عمميو 

 المجاؿ اإلدراكي ، عرفت بمبادئ فرتيايمر في عممية اإلدراؾ. فيفسيولوجية، وقد توصموا إلى مجموعة مف المبادئ 
 -ومنيا9 تفسر عممية اإلدراؾ  التيوىي المبادئ أو القوانيف دئ مدرسة الجشطالت9 مبا

                                                           
قسـ  –ماجستير  – القائمة المشروعات عمى اإلضافات حاالت القائـ والمستجد دراسة التشكيؿ بيف المعماري التكامؿ 9القطاف حامد أحمد( 5

 .جامعة االزىر -كميو اليندسة -العمارة
6

 ٣٩٩١ بغداد التكنولوجية الجامعة -المعمارية الهندسةكلية  -ماجستير رسالة -هروقلأل البصرية الخصائص تقييم :شرفأ غادة ( 
 . 0868سيد أحمد سعيد9 سيكولوجية التعمـ والتعميـ ، اإلسكندرية 9 دار الجامعة لمطباعة والنشر ،   (7

 

 130ص-0872سنة 61تصدر عف المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب بالكويت العدد  -عالـ المعرفة–( مصطفى ناصؼ9 نظريات التعمـ 8
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 وىي9يقـو عمى مبادئ جشطالتية ثالث مبدأ التنظيم أو التوضيح:  -0
إّف جزءًا في كؿ ما ىو غير الجزء نفسو  (،إدراؾ الكؿ سابؽ عمى إدراؾ األجزاء)الشموؿ األجزاء،)الكؿ أكبر مف مجموع  

لنظريػة الجشػطالت مبػادئ ثانويػة وفيمػا يمػي سػنقـو بتحميػؿ  الرئيسػيمػف مبػدأ التنظػيـ أو التوضػي   وقد تفرع آخر(.في كؿ 
 التصػميمية وتحقيػؽنتػاج العمميػة  فػيعمػى أثرىػا  اإلسػالمية لموقػوؼىذه المبادئ وتطبيقيا عمى بعض نماذج مف الزخارؼ 
بمنػػتج الخػػروج  فػػيوتحسػػس أىميػػة اسػػتخداـ تمػػؾ المبػػادئ  اإلسػػالميالعالقػػة بػػيف مبػػادئ مدرسػػة الجشػػطالت وزخػػارؼ الفػػف 

 المبادئ اآلتية9 فيالمتمثمة  البصريناج  مف خالؿ العوامؿ الموضوعية لإلدراؾ  داخمي تصميـ
 Principle of Proximity :التقاربمبدأ  ( أ

ينص عمى أف المفردات القريبة أو المتجاورة مكانيًا أو زمانيًا يمكف أف يتـ إدراكيا بسيولة إذا ما نظر إلييا كمجموعة 
، ووفقا لمبدأ 9تجاورىا وتقاربيا فيتفسر عالقة العناصر الجزئية بعضيا ببعض  التي االنتماء مبادئواحدة، وىو أحد 

نساؽ نمطية ووفقا لنظاـ مصفوفتيا التقريبية ، لذلؾ نرى في مجموعة األشكاؿ أ فيالتقارب فإف العناصر النمطية تدرؾ 
( ففي)أ( تدرؾ كأعمدة رأسية بينما في )ب( تدرؾ كصفوؼ أفقية وفقًا لمفراغ الموجود 0شكؿ ) فيالمتقاربة مف بعضيا 

 فيما بينيا.
 

  
  
  

 
 
 
 

ذا طبقنا مبدأ التقارب عمى أحد نماذج الزخرفة اليندسية اإلسالمية في شكؿ ) النجمة اإلسالمية الثمانية ففي  وىى( 2وا 
 التصميـ )أ( تدرؾ في شكؿ صفوؼ أفقية ، بينما في التصميـ )ب( تدرؾ في شكؿ مسارات مائمة تحقيقا لمبدأ التقارب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Principle of similarity :التشابو مبدأ  ( ب
ينص مبدأ التشابو عمى أف المفردات المتشابية تنتمى إلى مجموعة واحدة،  وعميو فحيف يتوافر في المجاؿ البصرى 

, يجتمع ىذا الكياف في وحدة 10تتجمع لتكوف كاًل يتميز بكياف مستقؿعناصر متعددة ، فإف تمؾ العناصر تميؿ إلى أف 
إدراكية متكاممة ، حيث يميؿ الذىف دائما إلى تجميع العناصر المتشابية في خصائصيا البصرية كالموف والحجـ والشكؿ 

                                                           
9 ) Ehrenstein, W. H, Perceptual Organization. International Encyclopaedia of Social and Behavioural 

Sciences, . (2004).  

10(Nicholas J. wade: Gestalt Theory- Artistic Precursors of Gestalt Principles-vol34-2012-p.332 
 

  
)ب(                  )أ(                       

كيفية تأثير مبدأ التقارب ( يبين 1شكل )
 عمى عممية االدراك

شبكة اإلنترنتالمصدر:   

               
       )ب(                             )أ(     

كيفية تأثير مبدأ ( يبين 2شكل )
االدراك في أشكال  التقارب عمى عممية

 الزخارف اإلسالمية
 المصدر: شبكة اإلنترنت
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لسيولة ادراكيا  لربطيا معاً  والسعيالتصميـ  فيكوحدات مستقمو، وىو ما يؤدى بالعيف إلى البحث عف تمؾ العناصر 
 بصريا .

الشكؿ )أ( ندرؾ بوضوح أف الدوائر تجمعت بصريا لتكوف عمودا واحدًا فى حيف أف المربعات  ففي( 2شكؿ ) فيكما  
أما في )ب( نرى الدوائر البيضاء المفرغة قد تجمعت لتكوف صفا واحدًا كما تجمعت الدوائر  آخر،تجمعت لتكوف عمودًا 

كؿ  وكأنيا جعمنا ندرؾ األشياء المتشابية  الذياألخرى صفا آخر، وقد تـ ذلؾ نتيجة مبدأ التشابو  ىيالسوداء لتكوف 
 .واحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذا طبقنا مبدأ التشابو عمى أحد نماذج الزخرفة اإلسالمية فى شكؿ ) قد ذات الموف األخضر ( نرى األشكاؿ السداسية 3وا 
،  بينما نجد  11تجمعت حوؿ مركز ىو أيضا شكؿ نجمى سداسى لتكوف ىيئة سداسية أركانيا األشكاؿ السداسية الستو 

النجمة السداسية ذات الموف البرتقالي ُأدركت نتيجة لتقاربيا وتشابييا فى شكؿ صفوؼ أفقية تحقيقا لمبدأى التقارب 
 والتشابو فى مدرسة الجشطالت.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Principle of closure :ج( مبدأ اإلغالق 
 فيأنيا داخمة  اعتباراًل ُمغمقًا يتـ إدراكيا عمى تميؿ ألف تكوف كُ  التيعمى أف المفردات مبدأ اإلغالؽ أو اإلكماؿ ينص 

الناقصة،  األشكاؿ وغمؽ الستكماؿ دائـ كذلؾ فيناؾ ميؿ ُكؿ، فيجزئيات غير منتظمة  وليس باعتبارىاإطار ذلؾ الكؿ 
فمبدأ اإلكماؿ ىو  تقطع،مكتممة دوف  بحيث تراىا ذىنيعمى استكماؿ الخطوط الناقصة بشكؿ  روتينيفالعيف تعمؿ بشكؿ 

                                                           

43ص -1116 -أطمس لمنشر واإلنتاج االعالمى –أحمد عبد الكريـ 9 النظـ اإليقاعية في الفف اإلسالمى  11  

 

)أ(                            )ب(                              

 

كيفية تأثير مبدأ التشابو عمى ( يبين 3شكل )
 عممية االدراك

اإلنترنتالمصدر: شبكة   

كيفية تأثير مبدأ التشابو عمى عممية ( يبين 4شكل )
 اإلسالميةاالدراك فى أشكال الزخارف 

 المصدر: شبكة اإلنترنت
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يف بشكؿ تعترض محيطيا كما ىو مب التيالذى يسم  ألبصارنا بإدراؾ األشكاؿ غير الكاممة وتتبع خطوطيا رغـ الثغرات 
(4) 

 
 
 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ذا طبقنا مبدأ اإلغالؽ عمى أحد النماذج اليندسية اإلسالمية فإننا نرى كما ىو مبيف بشكؿ ) ( أنو عمى الرغـ مف تقاطع 5وا 
يمثؿ شكؿ  الذيالخطوط بنظـ متعددة متضافرة ومتشابكة إال أف العيف تدرؾ أشكااًل داخؿ ىذا التصميـ مثؿ الشكؿ المموف 

 محيطو.اعترضت  التيغرات منتظـ وذلؾ عمى الرغـ مف الث سداسي
 
 
 

 

 

 
  

 

 
 
  Principle of Continuity : مبدأ االستمرارد( 

 باعتبارىاو إنما  مستقمة،كمفردات  لمرائيتنبثؽ عف مفردات أخرى ال تبدو  التيعمى أف المفردات  االستمرارينص مبدأ 
و ىذا المبدأ يبدو أحيانا و . أنيا تدخؿ ضمف إطار المفردات األصمية أو ضمف الكؿ الواحد أيجزءا مف التسمسؿ القائـ , 

الخط المنحنى منحنيا و مف غير أف يستمر الخط المستقيـ مستقيما و  الطبيعيكأنو نظير لمبدأ عدـ التناقص إذ مف 
 .(6كما ىو مبيف بشكؿ ) االستطالة في استمراريتوأف تتغير صورة ىذا الخط أو ذلؾ نتيجة  الطبيعي

 

 

 

 

 شكال األ فيكيفية تأثير مبدأ اإلغالق عمى عممية االدراك ( يبين 5شكل )
 المصدر: شبكة اإلنترنت

 

كيفية تأثير مبدأ اإلغالق عمى ( يبين 6شكل )
 عممية االدراك فى أشكال الزخارف اإلسالمية

 المصدر: شبكة اإلنترنت

 

 كيفية ( يبين 7شكل )
 عمى عممية االدراك  االستمرارتأثير مبدأ 
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شكؿ معقد عمى أنو يتضمف خطوط وأنماط  أيالجيد أو )الحدود الجيدة( فإف الفرد يميؿ إلى إدراؾ  االستمرارووفقا لمبدأ  
اتجاه مخالؼ فإنيا تبدو  فيمتصمة ، وحيف تشارؾ مجموعة مف الخطوط القصيرة المعترضة لخطوط أخرى متقاطعة معيا 

رسـ كخط منحنى يتقاطع مع خط آخر مستقيـ ( ففي )أ( العيف تدرؾ ال7شكؿ ) فيكخط ممتد رغـ تقطيعيا الواض  كما 
 . 12)ب( فيوليس أربعة أشكاؿ شبيية بأنصاؼ الدوائر ممتحمة ببعضيا كما 

 

 

 

 

 

ممتد  بصرينسيج  فيواإلبداعات اإلسالمية غنية بالتصميمات الزخرفية التي تعتمد عمى الخطوط المتداخمة والمتشابكة 
ب( اعتمدت الخطوط -8وفى شكؿ ) .االستمرارأ(( ولكنيا تدرؾ متصمة وفقًا لمبدأ -8في شكؿ ) متعددة كما باتجاىات

وعمى الرغـ مف ىذه التقاطعات إال أف العيف تدرؾ األجزاء المختفية عف طريؽ  دائرة،عمى التضافر المستمر داخؿ محيط 
 العقؿ وتدركيا خطا واحدًا مستمرًا.

  Principle of Common Fate : 9في االتجاه(  التشارك)المشترك ه( مبدأ المصير 
ونفس الوقت وفى نفس الحيز تدرؾ عمى  االتجاهنفس  فيينص ىذا المبدأ عمى أف األشياء التي تشترؾ في حركة مشتركة 

 13المجموعة فالعقؿ يميؿ إلى إدراؾ مجموعة األشياء التي تسير في نفس االتجاه عمى أنيا كياف واحد أنيا تنتمي إلى نفس
 (01باالتجاه عمى أنيا خارج نطاؽ ىذا الكياف كما ىو مبيف بشكؿ )  معيا، في حيف يتـ إدراؾ األشياء التي ال تشترؾ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أ( نرى ثالث كيانات أو مجموعات إحداىا تتحرؾ جية اليميف والثانية تتحرؾ ألعمى بينما تتحرؾ الثالثة -01ففي الشكؿ )
ب( كيانا واحدًا يتحرؾ في اتجاه -01اتجاه محدد، بينما نرى في شكؿ ) فيجية اليسار ألنيا كونت كاًل بصريا يتحرؾ 

                                                           

45ص –( المرجع السابؽ  12  
13 (Ehrenstein, W. H : IBID - pp. 11227-11231 

 

 

كيفية تأثير مبدأ اإلستمرار ( يبين 8شكل )
 الجيد )الحدود الجيدة( عمى عممية اإلدراك 

(ب) )أ(    

كيفية تأثير مبدأ اإلستمرار الجيد ( يبين 9شكل )
 عمى عممية اإلدراك في الزخارف اإلسالمية 

 )أ(                                                              )ب(

 عمى عممية االدراك  االتجاه فيكيفية تأثير مبدأ التشارك ( يبين 10شكل )
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( ففي 00) بالشكؿكثير مف األشكاؿ الزخرفية كما ىو مبيف  فياإلسالمية اإلبداعات  فيواحد، ونرى تطبيؽ ىذا المبدأ 
-00أ( نرى حركة إشعاعية تنطمؽ مف المركز إلى الخارج بينما األربع أركاف تتجو إلى الداخؿ وفى شكؿ )-00الشكؿ )

كة دائرية حوؿ مركز حركة إشعاعية لمخارج وحر  فيب( نرى مبدأ الحركة المشتركة يتحقؽ في الطبؽ النجمي الذي يبدو 
المشترؾ  االتجاهجػ(  -00، ونرى في شكؿ ) اإلسالميالذى يدعو إليو الديف  واالنتشارمما يوحى بالتمركز  النجميالطبؽ 
 ب(.  -01الموض  في الشكؿ ) لالتجاهالمشابو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Principle of Figure and Ground مبدأ الشكل واألرضية: و(
قسميف إلى ما لظاىرة اإلدراكي المجاؿ ينقسـ إذ اإلدراؾ عممية أساس ىي القاعدة ىذه تعتبر :  

 المجاؿ وىو بقية األرضية فيو الثاني الجزء أما لالنتباه مركزاً  يكوف الذي الموحد السائد وىو الجزء الشكؿ ىو الياـ القسـ
 فنحف األسود، المخمؿ مف أرضية عمى الماس قطعة تبرز كما الشكؿ عمييا يبرز منتشرة متناسقة كخمفية يعمؿ الذي
 إلييا نمؽ والتي ال بو المحيطة األشياء كؿ تكوف بينما الشكؿ ىو ىذا يكوف البيئة في ما شيء أو ظاىرة إلى ننتبو عندما
األرضية. ىي باالً    

 ىو كما واألرضية الشكؿ بيف المستمر اإلدراكي التبادؿ يحدث واألرضية الشكؿ أىمية تتساوي عندما األحياف بعض وفي
 (.01)بشكؿ  مبيف

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

  

) أ (                            )ب(                            )جـ(                     

 كيفية تأثير مبدأ المصير المشترك عمى عممية االدراك فى الزخارف اإلسالمية ( يبين 11شكل )

 

 الشكل واألرضية عمى عممية اإلدراككيفية تأثير مبدأ ( يبين 12شكل )
 المصدر: شبكة اإلنترنت
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ذا طبقنا ذلؾ عمى التصميمات الزخرفية اإلسالمية نجد أف كثيرا ما تدرؾ أشكاليا كأرضيات وأرضياتيا كأشكاؿ نتيجة  وا 
 ( 02عممية التبادؿ اإلدراكي المستمر بيف الشكؿ واألرضية حيث أف كؿ منيما ليما قوة جذب واحدة كما ىو مبيف بشكؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Principle of Pragnanz or Simplicity :البساطةز( مبدأ 
شكؿ جديد بقدر  فيلإلدراؾ يكوف دائما  النفسيفالتنظيـ تعنى بالعربية )شكؿ جيد (  ألمانيمصطم   Pragnanz)كممة )

الجيد الذى يحقؽ فيـ و إدراؾ العالقات لمعناصر  النفسي، و معنى ذلؾ أف التنظيـ  ما تسم  بو الظروؼ المحيطة
فبقدر ما تكوف الظروؼ مضبوطة ودقيقة يكوف   ،المجاؿ إنما يتوقؼ عمى ضبط و دقة الظروؼ المحيطة فيالموجودة 

د أف يتضمف البساطة و الدقة و التناسؽ، معنى ذلؾ أف اإلنساف يميؿ إلى الجشطالت جيدًا و مف خصائص التنظيـ الجي
( فشعار 03ادراؾ ىيئة األشكاؿ عمى أنيا عناصر بسيطة بدال مف كونيا معقدة حتى يدركيا بسيولة كما في شكؿ )

( الدائرةط عناصره )األوليمبياد المتشابؾ يدركو العقؿ عمى اعتبار أنو خمس دوائر متشابكة وبذلؾ تـ تبسيطو إلى أبس
 ليسيؿ إدراكو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الزخارف اإلسالمية فيالشكل واألرضية بين  يالتبادل اإلدراككيفية ( يبين 13شكل )
 المصدر: شبكة اإلنترنت

 البساطة كيفية تأثير مبدأ ( يبين 14شكل )
 عمى عممية اإلدراك

 المصدر: شبكة اإلنترنت
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التصميمات الزخرفية اإلسالمية استخداـ نفس المبدأ إليجاد تصميمات متنوعة بالغة الدقة والتناسؽ  فيوكذلؾ نجد 
(uniformity )(.   04ىو مبيف بشكؿ ) شديدة كماإدراكيا ببساطة  ويسيؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فنجد أنو مف خالؿ العنصر البسيط وىو الدائرة يمكف إيجاد عدد ال نيائي مف التصميمات الزخرفية المالئة لممسط  
وىو الدائرة إال أف التصميـ اختمؼ باختالؼ النظاـ أو التكويف البنائي ليا  التصميميفبالرغـ مف وحدة العنصر  بالكامؿ،

 ب(.-04أ( و)-04كما ىو مبيف بشكؿ )
نجد أف ما يحقؽ اإلبداع في الزخرفة االسالمية ىو البنية الشكمية ومعالجة الحيز وليس مضموف الشكؿ بحد ذاتو، لذلؾ 

نما مف خالؿ النظاـ الذى يصيغيا ويوزعيا في  فالمثمث والمربع والدائرة أشكاؿ ال تثير الحس الجمالي بذاتيتيا وا 
 .14 الحيزات

 Principle of Symmetry :التماثلح( مبدأ 
أحسف تقويـ وقد خمقو متماثاًل حوؿ  فيالتماثؿ مبدأ عاـ مف مبادئ اإلدراؾ حيث أف اهلل سبحانو وتعالى قد خمؽ اإلنساف 

 فيوالتوازف المتماثؿ مبدأ مف مبادئ المدرسة الكالسيكية  القيمة،المخموقات حباىا اهلل ىذه  وكذلؾ معظـمحور رأسي، 
رؤيتيا.  وتجذبو الىحيث تمفت انتباىو بسرعو  غيرىا،االشياء ذات التماثؿ أكثر مف  أدرؾواإلنساف يميؿ إلى  التصميـ،

أ( أو متماثمة حوؿ أكثر مف محور -05شكؿ ) في( مجموعة مف األشكاؿ المتماثؿ حوؿ محور واحد كما 05شكؿ ) ويبيف
 ب(-05كما في شكؿ )

 
 

 
 
 

 
                                                           
14 ) ebn-khaldoun.com/article_details.php?article=472 
 

 
 )أ(                                                 ) ب(

 الزخارف اإلسالمية فيالبساطة كيفية تأثير مبدأ ( يبين 15شكل )
 المصدر: شبكة اإلنترنت

 
 )أ(                                     ) ب(

 التماثل كيفية تأثير مبدأ ( يبين 16شكل )
 عمى عممية اإلدراك

 المصدر: شبكة اإلنترنت
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وقد أدرؾ المصمـ أىمية قانوف التماثؿ لذلؾ نجد الكثير مف التصميمات 
الزخرفية تتماثؿ حوؿ أكثر مف محور حيث ال تعتمد اإلبداعات االسالمية 

نما محاور متعددة 06بشكؿ ) عمى محور واحد في الرؤية كما ىو مبيف ( وا 
تجعؿ العيف في حركة مستمرة، مما يولد االحساس بالحركة، الناتجة عف 
احساس المبدع وتجربتو وليس نتيجة قواعد محددة. والحركة احساس بالعيف 
يتولد عند ادخاؿ أكثر مف صورة ذىنية إلى الدماغ بطريقة سريعة، والحركة 

طب العقؿ والوجداف نتيجة ارتباط الحس فى التصميـ فف عممي رياضي يخا
  15.بالفكر والفف بالعمـ

 
 
 

  Principle of Focal Point التركيز:ط( مبدأ نقطة 
قانوف كوني وضعو اهلل سبحانو  ىيفنقطة التركيز  اإلدراؾ لعمميووبالنسبة نقطة التركيز قيمة مف قيـ التصميـ بصفة عامة 

البشر إلى تحسس نقطة  إدراؾوبناء عمى ذلؾ تميؿ طبيعة  الذرة،والنواة مركز  المجرة،فالشمس مركز  األزؿ،وتعالى منذ 
ومف ىنا  التصميـ، لباقي Eye Trackingعممية تتبعية  فيمنيا عممية اإلدراؾ إلى ما يمييا  أالتصميـ وتبد فيالتركيز 

فنقطة التركيز، شيء ممركز أو مختمؼ  تصميمو. فيكاف عمى المصمـ أف يدرؾ طبيعة نقطة التركيز ليجيد استخداميا 
 ب(-07أ( ، )-07كما ىو مبيف بشكؿ) 16يجذب انتباه المشاىديف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 المرجع السابؽ) 15
16 (Chang, D., Dooley, L., & Tuovinen, J. E. (2002). Gestalt Theory in Visual Screen Design – A New 
Look at an Old Subject. Paper presented at 7th World Conference on Computers in Education, 29th 
July – 3rd August, Australian Computer Society, Copenhagen 

 

 

 التماثلكيفية تأثير قانون ( يبين 17شكل )
عمى عممية اإلدراك فى التصميمات الزخرفية 

 اإلسالمية

 

)ب(                                     )أ(    

 كيفية تأثير مبدأ نقطة التركيز( يبين 18شكل )
 عمى عممية اإلدراك 
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ونجد فى التصميمات اليندسية اإلسالمية تػأكيد مبدأ نقطة التركيز متمثاًل في العديد مف الوحدات الزخرفية وأىميا األطباؽ 
أ(  -08الكثير مف التصميمات الزخرفية كما ىو مبيف بشكؿ ) في االنتباهمركز جذب  تمثؿ التي  Star patternالنجمية

  ب( -08و )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Principle of Isomorphism Correspondenceالسابقة  االنطباعاتى( مبدأ 
 
السابقة أىمية كبيرة في عممية اإلدراؾ، فكؿ منا يبنى ادراكو لألشياء عمى انطباعاتو ىو وليس عمى  لالنطباعات إف

المغة التي يستعيف بيا المصمـ لتقديـ رسالتو، ىي في األساس صورة حسية بصرية، قراءتيا وانطباعات اآلخريف، 
السابقة واستثارة الذاكرة البصرية وما إلى ذلؾ  واالنطباعاتفي العمؿ وتسخير كامؿ الطاقات الذىنية  االندماجتستوجب 

 باالنطباعاتمع المبادئ الجشطالتية. والمقصود  المعنى الماورائي لمصورة وذلؾ يتوافؽ إلدراؾمف عمميات ذىنية معقدة 
فاإلبداعات اإلسالمية عمؿ  السابقة،السابقة ىو األلفة بعناصر الشكؿ أو التصميـ بحيث تدخؿ في مجاؿ المكتسبات 

الفيـ، عقمي مدخالتو ومخرجاتو تعتمد عمى الرؤية الحسية والعقمية، ىذه الرؤية ليست فعالة ما لـ تدخؿ إلى عالـ اإلدراؾ و 
 السابقة. باالنطباعاتوالمعرفة التي يكتسبيا االنساف خالؿ حياتو فيما يعرؼ  باالنطباعاتوىذا يعني ارتباطيا 

توضح مدى التوافق بين مبادئ اإلدراك البصرى لمدرسة الجشطالت والتصميمات  اإلسالميوفيما يمى نماذج من التراث 
 اإلسالمية:

 

 )أ(                                                                         )ب(

 عمى عممية اإلدراك فى التصميمات اإلسالمية كيفية تأثير مبدأ نقطة التركيز( يبين 19شكل ) 
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، وقد تـ تطبيؽ مبدأ االدراؾ الشمولى بمفرداتو فى الصورة محراب و منبر "مسجد السمطاف حسف" بالقاىرة  يظير (1صورة )
فى التكويف العاـ لكؿ مف المنبر و المحراب ، مع تطبيؽ مبدأ التقارب والتشابو فى توزيع العناصر الزخرفية والمشكاوات  ، 

ألطر المحيطة بالتكوينات الداخمية ، وظير مبدأ المصير المشترؾ و مبدأ وتطبيؽ مبدأ الغمؽ و مبدأ االستمرار فى توزيع ا
نقطة التركيز فى تشكيؿ، و يظير مبدأ الشكؿ واالرضية فى عالقة العقد بالتصميـ المحيط بو و فى التجميد المزيف بالكتابات 

فى اطار مف التنظيـ اليندسي الدقيؽ ، ويظير  القرآنية ، و يشمؿ مبدأ البساطة جميع العناصر الزخرفية الدقيقية اذ تتناغـ معا
بوضوح تطبيؽ مبدأ التماثؿ بيف طرفى التكويف فى كؿ مف المنبر والمحراب، واخيرا يظير مبدأ اإلنطباعات السابقة مف خالؿ 

ؿ انطباعاتو استخداـ عناصر زخرفية  )كتابات قرآنية ( مرتبطة بالحضارة اإلسالمية مما يبعث لدى المتمقى )الطابع( مف خال
 السابقة.

 

 
يظير مف الصورة صحف "بيت الكريتمية" ، حيث تـ تطبيؽ مبدأ نقطة التركيز مف خالؿ جعؿ النافورة ىى  (2صورة )

عنصر مركزيو التصميـ فى المسقط االفقى ، وتـ تطبيؽ مبدأ الكؿ ومجموع األجزاء فى تصميـ االبواب والنوافذ وقواطيع 
تطبيؽ مبدأ الغمؽ و مبدأ االستمرار فى الجفوت الجدارية وكافة الخطوط األفقية لمتصميـ مثؿ الكنار ) الخرط العربي، وتـ 

فى الجدراف( ، ويظير تطبيؽ مبدأ التماثؿ بشكؿ فردى فى تصميـ  النافورة واالبواب والنوافذ ، بينما يتحقؽ مبدأ التقارب 
يقة وتكويف االرضية ، بينما تـ تطبيؽ مبدأ اإلنطباعات السابقة مف والتشابو والبساطة فى ترتيب العناصر الزخرفية الدق

 خالؿ محاكاة فكرة الفناء الداخمى لمفيـو االرتباط بالطبيعة .
 
 

يبدو فى الصورة أحد قاعات "بيت السحيمي"  وقد  (3صورة )
روعى فى التصميـ  تركيز المصمـ عمى استخداـ مبدأ ) الكؿ 

الجو العاـ لمتصميـ يعطى يطغى عمى الجزء ( حيث أف 
لممتمقى الفرصة لمتعامؿ مع التصميـ بشكؿ شمولى أوال قبؿ أف 
يبدأ فى التدقيؽ فى التفاصيؿ ،كما ظير استخداـ مبدأ نقطة 
التركيز فى وضع المنضدة  واستخداـ مبدأ الشكؿ والخمفية 
والتقارب والتماثؿ فى تكويف العقود والحشوات ، كما ظير 

 فى الوسائد والحشوات والعقود . استخداـ الوحدة
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لقاعة مف "بيت السحيمي"، استخدـ فى التصميـ  (4لصورة)ا
مبدأ التماثؿ  فى المسقط االفقى ، بتماثؿ عناصر التصميـ 
حوؿ المحور الطولى لمقاعة بينما تـ استخدامو فى المسقط 

الرأسي بمركزية وتماثؿ عناصر التصميـ حوؿ االدوالب 
اء الحائطى ، بينما استخدـ مبدأ التشابو و مبدأ التقارب فى أجز 

الخرط الخشبي ، وتـ تطبيؽ مبدأ البساطة والتنظيـ فى صياغة 
العناصر الزخرفية فى الحائط ، وتـ  مراعاة مبدأ الشكؿ 
واالرضية فى تصميـ ظيور النوافذة و الدواليب، اما مبدأ 

المصير المشترؾ فيظير بوضوح فى تنسيؽ عناصر التصميـ 
 فى الزجاج المموف .

 فيتنظيـ مفردات التصميمات الزخرفية  فيلمدرسة الجشطالت  البصريمف قوانيف اإلدراؾ  فادةاالستتطبيقات  يميوفيما 
 .الداخميمجاؿ التصميـ 

 
، ويظير فييا بوضوح أىـ مبادئ  إسالميركنة ذات طابع  (1)نموذج  

لمتصميـ بصفة عامة، مع تطبيؽ مبدأ  الشمولياإلدراؾ  فيالجشطالت 
توزيع العناصر الزخرفية الجدارية، وظيور مبدأ المصير  فيالتقارب والتشابو 

، ويظير الجداريتشكيؿ منتصؼ التكويف  فيالمشترؾ ومبدأ نقطة التركيز 
عالقة العقد بالفراغ المحيط بو،  ويشمؿ مبدأ  فيمبدأ الشكؿ واألرضية 
اطار مف التنظيـ  فيالزخرفية الدقيقية اذ تتناغـ معا  البساطة جميع العناصر

اليندسي الدقيؽ يحقؽ مبدأ الحدود الجيدة، ويظير بوضوح تطبيؽ مبدأ 
السابقة مف  االنطباعاتالتكويف ، وأخيرا يظير مبدأ  طرفيالتماثؿ بيف 

، خالؿ استخداـ الواف ) الواف القيشانى( وعناصر زخرفية  )الطبؽ النجمي 
)الطابع(  المتمقيمما يبعث لدى  اإلسالمي( مرتبطة بالطراز  إلسالمياالعقد 

 مف خالؿ انطباعاتو السابقة عف ىذا الطراز .
 
،  ( يبين تصميم بيو عمى الطراز اإلسالمي2نموذج) 

حيث تـ تطبيؽ مبدأ نقطة التركيز مف خالؿ جعؿ 
النافورة ذات المفردة التصميمية النجمة اإلسالمية 
الثمانية ىي عنصر نقطة تركيز التصميـ في المسقط 
األفقي، ونرى بوضوح أىـ مبادئ الجشطالت وىو أف 

تصميـ األبواب  فيالكؿ أكبر مف مجموع األجزاء 
الجدارية، و تـ تطبيؽ مبدأ  والنوافذ واألثاث والمعالجات

التجاليد الجدارية وخطوط األرضية،  فياالستمرار 

 

 إسالميركنة ذات طابع ( يبين 1نموذج)
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تصميـ  النافورة واألبواب والنوافذ وتوزيع وحدات اإلضاءة ، بينما يتحقؽ مبدأ  فيويظير تطبيؽ مبدأ التماثؿ بشكؿ فردى 
السابقة  االنطباعاتضية ، بينما تـ تطبيؽ مبدأ ترتيب العناصر الزخرفية الدقيقة وتكويف االر  فيالتقارب والتشابو والبساطة 

 الذى يعد أحد أبرز سمات البيوت االسالمية. الداخميمف خالؿ محاكاة فكرة الفناء 
 

ى أىـ مبادئ الجشطالت إلوفيو نرى التصميـ مستندا  (3نموذج)
وىو أف الكؿ يطغى عمى مجموع األجزاء وتطبيؽ مبدأ التماثؿ في 

ـ لسيولة اإلدراؾ، بينما تـ استخداـ التقارب التكويف العاـ لمتصمي
والتشابو في وحدات االضاءة المتدلية مف السقؼ حوؿ المرايا ، وتـ 
تطبيؽ مبدأ نقطة التركيز في األطباؽ النجمية بينما يتض   مبدأ 

ويسارًا فوؽ االستمرار في التجميدتيف ذواتا الزخارؼ اإلسالمية يمينًا 
المرايا ، ػ بينما يظير قانوف الخبرة السابقة في األعمدة بجانب 

استخداـ )األطباؽ النجمية( كوحدة زخرفية اسالمية توحى بالطابع 
 اإلسالمي .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمتشكيالت الزخرفية لألرضية األعتماد عمى نقطة التركيز كأحد مبادئ  األفقيتصميـ المسقط  فينالحظ  (4نموذج )
لألرضية و السقؼ حيث  األفقيالمنتصؼ واعتبارىا نقطة التركيز لعناصر تصميـ المسقط  فيالجشطالت بوضع الَفْسِقّية 

منيا عممية اإلدراؾ إلى ما يمييا، كما تـ استخداـ مبدأ  أتميؿ طبيعة ادراؾ البشر إلى تحسس نقطة تركيز التصميـ فتبد
مكونات التصميـ مثؿ زخارؼ األعمدة ووحدات اإلضاءة والنجمة الزرقاء كوحدة زخرفية)موتيفة( ، كما تحقؽ  في التشابو

ات لممسارات استخدمت كمحدد التيمبدأ االستمرار فى كؿ مف الوزرات و التجاليد الحائطية و خطوط الستائر والكنارات 
الممثؿ في  الثمانيزخارؼ الشكؿ  فياألرضية ، بينما يظير مبدأ اإلغالؽ والتقارب والتشابو والمصير المشترؾ  في

واستخداـ  اإلسالميمحاكاة نموذج الحيز المفتوح لصحف المنزؿ  فيالسابقة متمثاًل  االنطباعاتالَفْسِقّية، بينما نجد مبدأ 
 .اإلسالميتصميـ المنازؿ عمى الطراز  في النباتات وىو ما كاف محققاً 
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بيف العقود كعناصر مف عناصر  تشكيؿ التجاليد الخشبية عمى الحائط فياستخدـ التصميـ مبادئ الجشطالت  (5نموذج )
العمارة اإلسالمية واستخداـ الخامات الطبيعية مثؿ الخشب والرخاـ والنحاس وىو ما يعد تطبيقًا لمبدأ اإلنطباعات السابقة ، 

خطوط تصميـ الحائط، كما تحقؽ مبدأ التقارب  فيالتصميـ العاـ ، و مبدأ االستمرار  فيبينما راعى التصميـ مبدأ التماثؿ 
 الوسائد و عناصر التصميـ المكممة . فيالتشابو و 
 

ونالحظ ىنا اعتماد  (6نموذج )
التصميـ عمى التركيز عمى غالبية 
قوانيف ومبادئ نظرية الجشطالت 

لمتصميـ  الشموليفنجد اإلدراؾ 
الداخمي وتحقيؽ مبدأ أف الكؿ أكبر 
مف مجموع أجزائو ومبادئ التشابو 

د التجالي فيتصميـ  فيوالتقارب 
الخشبية وتكويف وحدات االضاءة، 

التكويف  فيبينما تحقؽ مبدا التماثؿ 
، واستخداـ الداخميالعاـ لمتصميـ 
تصميـ األرائؾ  فيمبدأ الغمؽ 

 فيووحدتي األثاث يمينًا ويسارًا 
الخمفية ) المستقطعتاف مف الطبؽ 

 فيالنجمي( ، ومبدأ االستمرار 
الشريطيف الزخرفييف المستمريف بيف 

بقيف وتحقؽ مبدأ الشكؿ الطا
التصميـ الزخرفي  فيواألرضية  

لألرضية ، و تركز تطبيؽ  مبدأ 
المفتوح متعدد الطوابؽ واستخداـ عناصر زخرفية اسالمية  اإلسالميمحاكة نموذج صحف المنزؿ  فيالسابقة  االنطباعات

 التصميمية. المعالجات فيالطبيعية كالخشب والرخاـ  الخاماتشييرة واستخداـ 
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 النتائج:

المبدعوف في العصر اإلسالمى بحسيـ اإلبداعى كانوا واعييف لطبيعة العالقات بيف المفردات التصميمية وما ينتج عنيا  -
 مف متغيرات رغـ البعد الزمنى بيف انتاج ىذه التصميمات وظيور مدرسة الجشطالت.

 
فوؽ المجموع الكمى لألجزاء المكونة ليا يتأكد مف  مفيـو مدرسة الجشطالت والذى يشير إلى أف معظـ الكميات تتسامى -

 خالؿ الكثير مف التصميمات اإلسالمية.
 
 سيولة إدراؾ وتذكر األشكاؿ اليندسية ومعالجتيا معالجة ذىنية مف خالؿ اكتشاؼ نظـ وعالقات توزيعيا. -
 
 فعالة.بطريقة  المفردات التصميميةنتباه وتنظيـ الت تساعد في تركيز اإلشطمبادئ الج -
 
تراكب، وىذا ما ال، و والتجاور نوعبأف ليا خاصية التجدد الدائـ مف خالؿ الت ةاالسالمي بداعاتتتصؼ األشكاؿ في اإل -

وىو ما يحقؽ لى الوحدات األصغر إ، تنتقؿ مف الشكؿ الكمي الفنى يجعؿ العيف في احساسيا متنقمة في أرجاء العمؿ
  مبادئ الجشطالت.

 
 .صمـ الداخمىلما تفكير عمى ليا  أثر كبير نظرية الجشطالت -
 

 التوصيات:
 المزيد مف الدراسات حوؿ جدلية تأثير وتأثر الطراز اإلسالمى عمى الفنوف العالمية والعكس. -
 اإلستفادة مف الفمسفات األخرى كفمسفة اإلبداع فى مجاؿ التصميـ الداخمى. -
 


