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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
بما أن للفن وظائف إجتماعية وتطبيقية ،إذن أصبح التصميم والتجميل غاية هامة وضرورة ملحة فى كل األماكن 

اء الغرض التجميلى الذى يبعث البهجة والطاقة اإليجابية فى النفوس و كل العصور وخاصة فى هذا العصر إلثر

،ونظراً لندرة المعلقات الجدارية فى المنشآت والمؤسسات اإلدارية بما تحمله من القيم الفنية والجمالية، وما له من 

رة الوقوف حول هذه بالغ األثر السلبى على العاملين والمترددين عليها فى كل األوقات ، لذا وجد أنه من الضرو

الظاهرة، خصوصاً فى عصرنا هذا ونحن نرى الرقى والجمال يملئ دروب العالم من حولنا نحن أحفاد من أثروا 

بفنونهم كل بالد العالم؛ ومن هنا كان البد من خلق معالجات معاصرة بواسطة  المعلقات النسجية ذات الصفات 

 ح التجميل  فى أماكن العمل أحد مقومات نجاح المؤسسات.المالئمة لهذا الغرض لسد هذه الفجوة فقد أصب

والمعلقات النسجية من أهم وظائفها تجميل وتزيين الحوائط ، وهى من األساليب التطبيقية والتصميمية ذات الدور 

البارز فى الديكور والربط بين عناصر المكان إلثارة ودعم الشعور بالبهجة والنشاط والتحفيزعلى اإلنجاز 

تالى تحسين األداء، فلتحقيق ذلك وقع اإلختيار على "فن الروكوكو"كأحد الفنون التراثية األوربية الهامة وبال

للمساهمة فى خلق المعالجات التصميمية المعاصرة المالئمة للمعلق النسجى الجدارى ،واإلستلهام من القيم 

لفريد من نوعه فى الرقة واالناقة الذى أثرى الزخرفية لهذا الفن "الروكوكو" كقيمة كالسيكية هامة ذواألسلوب ا
فنون )التصميم الداخلى( من خالل األهتمام بزخرفة القصور والبيوت بأستخدامه المبهر للخطوط المنحنية 

والحلزونية واألصداف وغيرها لزخرفة وتزيين األثاث ؛وقد أنطوى فى طياته على عدة طرز هامة فى صناعة 

وقد  ل دراسة مقارنة بين هذه الطرز وإبراز أهم سماتها مع توضيح الفروق بينها . األثاث حيث يقوم البحث بعم

توصل البحث بعد الدراسه إلي إيجاد حلول معاصرة لتصميم طباعه المعلقات النسجية عن طريق تكنولوجيا 

 الطباعة الرقميه الحديثه ..

 فن الروكوكو    

Rococo Art 

 طراز الوصاية 
Regency 

 15طراز لويس 

Louis 15th 

 .  16طراز لويس 
Louis 16th 
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 :  Introductionمقدمة
الذى نهتم بدراسته فى هذا البحث "Rococo" يعتبر فن الروكوكو

ً يرجع إل ً فنيا ى األصول الكالسيكية ، وإبراز قيمه وسماته إتجاها
وقد بدأ انتشار هذا اإلتجاه الفنى  كوجه جديد لعصور النهضة فى 

م ، وقد ساد فن 1715فرنسا فى بداية القرن الثامن عشر عام 

"الروكوكو" فى معظم األقطار األوربية حيث نشأ وأزدهر فى 
فرنسا ،كما شاع فى المانيا بشكل كبير إال إنه اختفى من فرنسا بعد 

م. وكان ظهوره رد فعل على حياة 1789ام الثورة الفرنسية عام قي

النبالء األرستقراطية المترفة، والمبالغة واألفراط فى الزخرفة 

والزينة فى واجهات القصور الخاريجية التى سادت فى عصر 
لويس الرابع عشر.وهوطراز ذوأسلوب فريد من نوعه فى الرقة 

 وك" ولكن بسمات فنية أكثر رقة.واالناقة ؛ ويعد أمتداد لفن "البار

م( الذى 1721-1684من أبرز فنانى هذا الطراز المصور"واتو" )
ساهم بأسلوبه المبتكر الذى أبتدعه فى أعماله بالتحول نحوهذا 

  -1703وأيضا فرنسوا بوشيه )‘ االسلوب الجديد فى الفن

م( وآخرين ممن برزوا فى هذا 1779 -1699م(، وشاردان)1770

رى هذا الفن الديكور الداخلي من خالل األهتمام بزخرفة العصر.أث
القصور والبيوت والمنازل من الداخل بأستخدام الخطوط المنحنية 

والقواقع والمحار ، كما برز أهتمام فن "الروكوكو"بطرق وأساليب 

صنع وزخرفة األثاث ،وكذلك القطع الفنية التى تزين بها القصور 
وغيرها، كما أهتم بالتصوير والنحت  والمنازل كالمرايا والساعات

 والخزف وبرع فنانيه فى أعمال الحفر)تقنية الحفر ثم الطباعة(.)

 (October 24, 2017 المعرفة, –وكوكو ر
وقد تم األستلهام من فنون زخارف طرزه الفنية المتنوعة والمتعددة 

لخلق معالجات تصميمية معاصرة تصلح إلثراء تصميم المعلقات 

ة التى لها دور هام فى تجميل المنشآت والمؤسسات مما النسجي

يكون له من أثار إيجابية على  العاملين تنعكس على أدائهم 
وأنتاجهم وذلك لما تمتاز به هذه الزخارف من قيم جماليه وفنيه 

متميزه وكذلك عناصر تشكيلية ثرية ، لذلك تمت الدراسة بالتحليل 

ئص وسمات كل طراز مع والتفصيل ألهم الزخارف وإبراز خصا
عمل مقارنة بين طرزاألثاث التى أحتواها، ثم تنفيذ التصميم 

بأسلوب الطباعية الرقمية لتحقيق أعمال فنية برؤية معاصره 

 وإثراء مجال تصميم طباعة المنسوجات بصفه عامة .

 : Statement of the problemمشكلة البحث  
ت والمؤسسات اإلدارية نظراً لندرة المعلقات الجدارية فى المنشآ

بما تحمله من القيم الفنية ،والجمالية،والتشكيلية، وما له من بالغ 

األثرالسلبى على العاملين والمترددين عليها ،لذا وجد أنه من 

 الضرورة تحديد مشكلة البحث في التساؤالت التاليه :
كيف يمكن اإلستلهام من القيم الزخرفية لألعمال الفنية من  -1

الروكوكو" كقيمة كالسيكية هامة لتتالئم مع إبتكار طراز "

تصميمات تالئم المنشآت اإلدارية و تبرز القيم الزخرفية بشكل 

  ومعاصر.
كيف يمكن توظيف العناصر الفنية من عصر الروكوكو فى  -2

 معلقات نسجية لتجميل المنشآت اإلدارية.

 :Objectiveهدف البحث  
 يهدف البحث الى: 

ات معلقات تالئم المنشآت األدارية الجديدة مستلهمة إبتكار تصميم
من عناصر"الروكوكو"الكالسيكية وذلك من خالل الدراسة 

 المقارنة بين طرز األثاث المتعددة لفن الروكوكو.
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 :Importanceأهمية البحث 
إثراء مجال تصميم المعلقات النسجية الطباعية من خالل دراسة 

إيجابى تجاه المؤسسات اإلدارية  طرز فن "الروكوكو" للقيام بدور
 محاولةً لتحسين األداء الوظيفى للعاملين.

 :Methodologyمنهجية البحث  
من خالل الدراسة الوصفية التاريخية * المنهج الوصفى التحليلى:

 . التحليلية لنماذج من طرزفن الروكوكو

من خالل التجارب اإلبتكارية لتصميمات * المنهج التجريبى :
 طباعة كمعلقات نسجية كالسيكية معاصرة.تصلح لل

من خالل تنفيذ طباعة هذه التصميمات بتقنية * المنهج التطبيقى : 

 الطباعة الرقمية .

  -:Framework Theoreticalأواًل األطار النظري للبحث 
 " فن الروكوكو":

الكثير حين يظن أن فن "الروكوكو"أحد الفنون المعاصرة  ءيخطى

العصر الحديث، ولكن الحقيقة أنه ينتمى الى  الغيرشائعة وليدة

الفنون التراثية األوربيه التى عرفت بعصور النهضه ،فهوثالث هذه 
العصور الفنيه الهامه ذو األصول الكالسيكيه ، بما فى ذلك الرسم 

والديكور والعمارة واألدب والموسيقى والمسرح.وهو آخر طراز 

ي فرنسا ثم اخذ ينتقل فى فنى شامل فى أوربا الغربيه نشأ وتطورف

جميع أنحاءأوربا خاصة ألمانيا وإيطاليا والنمسا ، مشاع بين جميع 
القرن الثامن أى خالل  م1781م إلى 1715الفنانين الموهوبين منذ 

 (artsofrenaissance.com .)عشر

           
 ( يوضح بعض األصداف 1شكل )     
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(   األستلهام من األصداف والخطوط المنحنية فى أحد 2)شكل 

 المنفذة بتقنية الحفر ثم الطباعةاألعمال 

https://www.marefa.org 

 المقصود بالروكوكو:

نشأت تسمية هذا الطراز الفنى"الروكوكو" بهذا األسم نتيجة لتميزه 
لولبية المنحنيه المحاكيه ألشكال بالزخارف ذات الخطوط ال

القواقع، واألصداف، والمحار، واالوراق النباتيه،والتشكيالت 

اللهيبيه المجرده أوالموحيه بأشكال الصخور فى الكهوف 
( السابقين حيث اشتقت 2(،و)1والمغارات كما يوضح شكل رقم )

 Rocailleكلمة "روكوكو" من كلمتين فرنسيتين ،األولى هى " 

" بمعنى المحارة أو الصدفة "coquilleالصخرة ،والثانية  "وتعنى
غيرالمنتظمة الشكل التي كانتا من أكثر الصيغ الزخرفية فى فن 

 (http://www.marefa.orgالروكوكو حينذاك.  )

 نشاة فن" الروكوكو":

أراد الفنانين الخروج عن قيود الباروك الذي سبق الروكوكو وعن 
لميل الى البساطة والرقة فى الزخرفة؛ ثم زخارفه الكثيفه الثرية وا

ما لبثت التغيرات اإلجتماعية والسياسية التى جدت حينذاك 

والرغبة فى األستقالل عن الصور الفنية الملكية وكذلك التخلى عن 
أسلوب الباروك الذى كسى وجهات القصور خارجيا وأيضا الرغبة 

إلى األنتقال إلى فى األهتمام بالديكور والتزيين الداخلى ،أن أدى 

آخر مرحله من عصور النهضة وهى طراز الروكوكو .فكان موت 
م بمثابة الفرصة 1715سبتمبر 1الملك لويس الرابع عشرفى 

الذهبية التى أغتنمها الجميع،الفنانين واألدباء والموسيقين للتحرر 

من قيوده، تزامن مع ذلك تغيرات فكرية وفلسفية وثقافيه هامة 

روبزوغ فجرعهد الوصاية( فى فرنسا ومعظم )كحركة التنوي
، 18أوربا. فأصبح الروكوكوهوالطرازالرئيسى خالل القرن

ويتميز بالرقة فى األسلوب والتعبير، ولكنه ال يزال فنا ارستقراطيا 

  Antoineممتلئ باألناقة فى أساسه.وقد كان المصورالكبير) 
Watteau على م( بأعماله المبتكره 1721-1684أنطوان واتو

رأس هذا التحول نحوأسلوب الروكوكو الجديد حيث وصفته 

( بأنه الراعى الرسمى لهذا 199م، 1976)نعمت إسماعيل عالم،
الطراز وسارعلى نهجه العديد من الفنانين مثل بوشيه وشاردان 

 (9،ص 2011الطبعة الثالثة د.ثروت عكاشه،وغيرهم.)

مس ظروف أهتم الفنانين فى هذا العصر بموضوعات جديدة ت 

المجتمع ،إلى جانب تصوير حياة المجتمعات األرستقراطية 
بحفالتها ،والموضوعات التى تدور حول المرأة، فإذا الحب 

يغدوأحد أهم الموضوعات الشاعريه المميزة لطرازالروكوكو التى 

شاعت فى فن التصوير وأستخدمت األلوان الزاهيه الخفيفة 
-فف والوردى وقد ،كالرمادى ، والفضى ، واألخضر المخ

)wikipedia-18century French art د  ظل الروكوكو يزدا

ً وسحراً، ولكنه كذلك أزداد رقه ولطف  , )ترجمة  ً ، وتألقا تنميقا

 الباحثة

 أهمية طراز الروكوكو*:

اهتمامه وأقتحامه القوى للفراغات الداخلية في العمارة  -1 

صور والبيوت وانتقاله )التصميم الداخلى واألثاث(، والسيما في الق
إلى األشياء والحلي، بل وصل إلى المالبس وتصفيف الشعر 

 وتزيين الوجوه، وعلى الجدران والسقوف.

انتشار الموضوعات الخيالية بألوان زاهية، وتوزعت  -2  
اإلطارات والمرايا والتحف كما األثاث والمناضد والثريات، وكلها 

 لخطوط الزخرفية المنحنية. تحمل هذا الطابع الزخرفي الصدفي وا

حلت األناقة محل الكثافة)سمة الباروك(، وحلت األلوان الشفافة  -3

 محل األلوان الذهبية.
أنتشارالصالونات التي تستقبل عليّة الجمهور حافلة بالزخارف  -4

 والرسوم التزينية، تعبيراً عن الترف ألرضاء األثرياء.

ستقراطيه أهتم النبالء بزخرفة بدالً من األهتمام بالواجهات األر -5
 . من الداخلمنازلهم 

ظهور االهتمام بالموضوعات الدنيوية التى تقوم على الرحابه  -6

 العاطفيه كأنعكاس لفكر عصر التنوير.)* مستخلص(

 سمات طراز الروكوكو

( هدفه األساسى هو المتعة والترفيه واألستحواذ على استحسان 1)

 المجتمع الطبقى الجديد.   

( احتلت المرأة في هذا العصر مكانة عالية في المجتمع وحظيت 2)
باهتمام كبير من قبل الفنانين. ابتداء من المعماري إلى 

 الصانع الدقيق فكانوا يصوغون الحياة بأكملها على هواها.

( اتسم طراز الروكوكو بأنه فن ذو طابع دنيوي سقط منه كل 3)
الطبيعة والحب والغزل.  إدراك للمقدسات والتحليق فيما وراء

بما فيها األساطير القديمة رغم أن آثاره ظهرت في التصوير 

 والنحت ولكنها اتخذت شكال دنيوياً مسرحياً)*مستخلص(.

( تفضيل اللون والظل فى التعبيرعلى الخط العظيم الثابت 4) 
 ،وكذلك تفضيل النزعة الحسية والوجدانية فى هذا الفن.
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لوان الطباشيريه ،وحلت محل تيه الذهب ( سيطرت فيه رقة األ5)
 واألرجوان.

( األسلوب المتقن فى األداء ظل ثابتا فيه كأبرز سماته ،وشقت 6)

 سمات الذوق البرجوازى طريقها فيه تدريجيا.
وأزدهرت  18تطورت طرز أثاث الروكوكو خالل القرن 

وتنوعت بأختالف الملوك الذين جلسوا على عرش فرنسا التى 

عالم هذه الطرز الفنيه الرائعة ،والتى اكتسبت أسمائهم أنجبت لل
نظرا لما تركوه من بصمات بارزة أثرت وميزت كل طراز فنى 

والتى التزال بصماتها تؤثر فى صناعة األثاث فى كل  ، على حده

 أنحاء العالم حتى وقتنا هذا.

مطلع القرن الثامن عشر  Regencyطراز الوصاية  -1

 ( :18)الربع األول من القرن
يعبر عن  أوائل القرن الثامن عشرهو أسلوب فنى أنتقالى فى 

،والروكوكو الذى  14الفترة بين الباروك الذى ميز عهد لويس 
وذلك عندما تولى الوصى الدوق "فليب  15أزدهر فى عهد لويس 

،حيث كان  14دو أورلينز" حكم فرنسا نتيجة لوفاة عمه لويس 

منذ ز الخامسة من عمره ،وذلك لم يتجاو 15األبن والوريث لويس 
 . م1723م إلى عام 1715عام 

كان الدوق فى شخصه وعاداته ناقما على نظام عمه لويس مياآل  -

إلى التجديد واألنتقال إلى طراز الروكوكو.) فليب دى أورلينز، 
 موسوعةالمعرفة(

نقل الحكومة من فرساى إلى باريس و أقام فى "الباليه رويال "    -

فن من وقار لويس الرابع عشر الكالسيكى وجعله أكثر فأنزل ال

 وأسبغه على روح العاصمه الجديدة )باريس(.   خفه و رشاقه
مواضيع  –نبذ الفخامه والضخامة ومواضيع التصوير التقليديه    -

بل فضل القطع الصغيرة ذات  -الدين أو التاريخ أو األساطير

الحلى المرصعة  الصيغه المتقنه التى تغرى األعين مثل علب
بالجواهر واآلنيه الفضية،و الطاسات الذهبيه والخزفيات الصينيه 

 الغريبة األشكال.

أصبح الولع بالصقل البديع ، واأللوان الزاهية وتطورات    -

 الوصاية . التصميم المدهشة ، طابعاً لطراز
أختفت األركان ، ونقشت الحلى والقوالب المعمارية فى إسراف 

فخامة فرساى األوليمبية إلى صور أصغر، صور  ،وهجر النحت

 الحركة الرشيقة . 

 : Regencyخصائص األثاث فى طراز الوصاية  -1-1

أصبح األثاث أخف بكثير واكثر زخرفة مع الرقة ،وتجنب األثاث 

أستهدف الراحة وباتت الزوايا كلها منحنية حيث  الزوايا القائمة
نجارى الوصى  أكثر من الوقاروقد أرسى "شارل كرسان" كبير

طراز أثاث عصر الوصاية بما حوى من مقاعد وموائد ،ومكاتب 

مرايا تسطع بتطعيم الصدف وتشرق  وخزائن ذات أدراج و

 بالجمال.)أنطوان واتو ، موسوعة المعرفة(

 
https://www.kollerauktionen.ch/en 

طراز   –( منضدة وتفصيل من الزخارف التى تزينها 3شكل )

 الوصاية

 مXV (1723- 1774:)لويس الخامس عشر  طراز -2

 1723)الربع الثانى من القرن الثامن عشرظهر بشكل رئيسى فى 
م( وأصبح أكثر أصاله وزخرفه وحيويه عن سابقه ،وهو 1750 –

من أبدع ما قدمت فرنسا من طرز، ولقد تزامن ذلك مع حكم الملك 

ن ( والتى أنقسمت الى فترتيم1774 – 1715لفترة طويلة جداً)
النصف ،والثانيه فى  حتى منتصفه 18مطلع القرن األولى فى 

جريئًا جدًا مياال لآلداب والفنون ، 15.وقد كان لويس  األخير منه

شهد عهده عودة نجاح فى األثاث الذى تميز بالسحر واالناقة 
 Com ). (www. Hisour والرقه

 
 (، "طراز لويس الخامس عشر"4شكل رقم )

ى أوتيل دى سوبيز)المحفوظات الوطنية الصالون البيضاوى ف

 ( 1735- 1740األن(،باريس )
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Luis_XV 

أطلق على هذا الطرازأسم "طراز المحار واألصداف" ألنه أستلهم 

 Coquille etألصداف "وحداته من الطبيعة حيث المحار وا
Rocaille  م 1730" وأيضاً  أوراق الشجر وقد تجلى فى عام

على أيدى الفنانين بينو، وميسونيه ومعاصريهم ومن تالهم من 

 Jeanمصممى ونجارى األثاث المهوبين أمثال "جان بوكو 
Boucau و"لوى كريسون ، "cresson  وجان باتيست ،"

اح محمود " )سم Gourdinكريسون ، و"جوردان 

( وغيرهم كما (artsofrenaissance.com (،2008،127حسين،

    ( التالي.5يتضح من شكل )

 
( نموذج من زخارف الروكوكو التى تتوسط اإلطار 5شكل رقم )

يوضح األستلهام من  15الخشبى األمامى لجلسة مقعد طراز لويس 
 ((artsofrenaissance.com  .المحارواألصداف

لمقاعد واألرائك ، حتى كاد يكون لكل وضعية تنوعت أشكال ا -

جلوس نمطها الخاص.وتميزت الكمودات والطاوالت والمكاتب 
بأناقة وبراعة فائقة فى هذا الطراز لدرجة أثرت فى فن التصميم 

 حتى وقتنا هذا. والديكور الداخلى وعاشت

 خصائص األثاث فى طراز لويس الخامس عشر: -1-2
مجاراة "المقياس األنسانى "بعد أن غدا تضائل حجم المقاعد ل  -1

الهدف منها توفير الراحة للنخبة المغرمة بمتع الحياة ،وأناقة 

 المظهر .

تميز أثاث هذا الطراز بالسحر واألناقه والرقة ؛ مع غزارة   -2
 المنحنيات ، زين بزخارف برونزيه بطرق طراز الروكوكو.

رائك المريحة مثل إنفرد بإبتكار أشكال جديدة للمقاعد واأل  -3

مقاعد الملكة والتابوريه ومصفف الشعر )مقعد التزيين ( 
واألريكة العثمانية )التركواز( التى تم زخرفتها بالمنحنيات 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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والتى أزداد 15والمنحنيات العكسية المأثوره فى طراز لويس 
 تقوسها عن المألوف .

أخذت أرجل األثاث من أرائك ومقاعد وموائد وصوانات   -4

ما أو ءزانات وكمودات ومكاتب شكل أقواس منفرجه شىوخ
( يستطرد امتداده فى منحنى عكسى Cشكل شبيه بحرف )

 (.Sليشكل حرف )

إزداد تنوع ألوان األثاث مع استخدام خشب األمارنت  – 5
األرجوانى ،وخشب الباليساندر وخشب الورد ،إلى غير ذلك 

نطباعات من أنواع أخشاب التطعيم والتلبيس التى تعطى إ

 .لونية متنوعة وجذابه

المغطاة بالصيغ الزخرفيه  placage شاعت أخشاب التجليد  -6
 النباتيه والهندسيه والموسيقية.

زيادة األقبال على طالء " بالك "ذو الزهاء والحيوية كما   -7

"حظوته من جديد بعد أن vernisأسترجع الطالء بالبرنيق "
خشاب المقاعد واألرائك فمضى يغشى ا" كان قد فقدها قليال

 وقطع األثاث بألوانه الرقيقة المتناغمة .

قصرت أرجل المقاعد وتقوست ظهورها لتناسب شكل الجسد   -8
 األنسانى وحجمه.

 تم إعادة تصميم األثاث ليحتل كل مساحة الغرف .  -9

تم طالءالخشب بألوان ناعمة )الوان الباستيل والوردى  -10

 والكريمى (.
ام بالتجانس اللونى الذى وجد عن طريق تناسب تنوع األهتم -11

األلوان فى األخشاب مع كسوة المقاعد والمعلقات الحائطية 

؛وقد أستخدم بصفه دائمة كل من األصفر والفضى ،األزرق 
مع األبيض ،واألخضر مع األزرق أو األخضر مع البنفسخى 

 .)*مستخلص(

من )أواخر القرن الثا XVIطراز لويس السادس عشر  -3

 عشر (:
م إلى 1774تولى الملك لويس السادس عشرحكم فرنسا من الفترة 

وقد حظيت هذه الفترة بتصميمات الديكور الداخلى التى  1793

أبهرت الجمهور بمقايسها وثرائها وجمالها .وقد أختلف أسلوب 
، فهو يرفض أشكال 15عن طراز لويس  16طراز لويس 

ذى يعد أبدع ما قدمته وال 15الروكوكو المميزة لطراز لويس 

فرنسا من طرز األثاث ويعود إلى الصيغ والزخارف الهندسية 
المستوحاه من الكالسيكية الرومانية واليونانية حيث تراجعت 

زخارف الصيغ النباتية عن مواقعها لصالح الصيغ الهندسية 

والمعينات والدوائر والبيضاوى والمستطيالت فى تشكيالت 

ل والتراصف وذلك بتكرار صيغة زخرفية رصينه مراعيًا التماث
صغيره تصطف على امتداد الشرائط أو األفاريز األفقية والرأسية 

 . (83, 2021)منار محمد ماهر,

 
خزانة المجوهرات الخاصة بالملكة مارى أنطوانيت من  (7شكل )

  داخل غرفتها

 16طراز لويس  -بقصر فرساي 

http://www.meuble-magazine.com/mobilier-

chateau-versailles 

 :   * 16خصائص األثاث فى طراز لويس  -1-3

لهذا وعودة الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة الكالسيكية  -1

 ظهرت األعمدة الرومانيه فى قطع األثاث فى هذا الطراز.
 –مربع  -مساند ظهر المقاعد أشكال جديدة )مستطيل  أتخذت -2

 آله موسيقية(. –بيضاوي 

وجود حفر أعلى األعمدة فى قطع األثاث على شكل وردة وهذا  -3
 ما ميزه عن حفر األعمدة الموجود فى الطرز األخرى.

أختلف شكل أرجل األثاث من حيث اإلنحناء والتقوس ،فعمدت  -4

وانية أو مربعة مزينة بزخارف رقيقة إلى اإلستقامه بأشكال أسط

 (.7كما يوضح شكل )
أخذت أطراف نهايات األرجل أشكاالً مربعة وأسطوانية ،ثم  -5

المستديرة الرشيقة ذات  15تطورت وأستبدلت بأرجل طراز لويس 

 األضالف وقوائم الظبى والغزالن .
ت ظلتنوعت الوان األثاث كثيرا بين الفاتح والباستيل والداكن و -6

 المقاعد واألرائك تتيه بالتذهيب المفرط الباهظ النفقات.

 )*مستخلص(

وقد تم عمل الدراسة المقارنه بين طرز أثاث فن الروكوكو الثالثة 

 كما توضح الجداول التالية:

 م أوجه المقارنه طراز الوصاية 15طراز لويس  16طراز لويس 

 أولا  الزمنيةالحقبة  م 1723 - 1715 م1774 -1723 م 1793 -1774

العودة إلى الصيغ والزخارف الهندسية  -

 المستوحاه من الكالسيكية الرومانية واليونانية 
أستخدام الخطوط المستقيمة،مستمدين صيغهم  -

 الزخرفية من الطرازين الدورى والكورنثى 

 
الوريدات الزخرفية ( يوضح 2شكل )

 مارى yأريكةأعلي مسند ظهر الكالسيكية 

(https://www.ebanisteriayrestauraci

on.com/envira/jean-baptiste-claude-

sene-ebanista) 

 :18فى الربع الثانى من القرن 
صبح أكثر زخرفه وحيويه عن طراز أ -

 الوصاية 

أستلهم وحداته من الطبيعة حيث  -

المحار واألصداف واألوراق النباتية 

 
نموذج من زخارف ( 1شكل )

الروكوكو التى تتوسط اإلطار الخشبى 

 15األمامى لجلسة مقعد طراز لويس 

يوضح األستلهام من 

المحارواألصداف

(artsofrenaissance.com) 
أهتم بالزخارف الرقيقه الناعمه فى  -

أنزل الفن من وقار لويس  -

الكالسيكى وجعله أكثر  14
 خفه ورشاقه 

أصبح الولع بالصقل  -

البديع، واأللوان الزاهية 

 وتطورات التصميم طابعاً له

أصبح األثاث أخف بكثير  -

واكثر زخرفة مع الرقة 

ث الزوايا ،وتجنب األثا

القائمة وأستهدف الراحة 

 أكثر من الوقار

أستجدت به خطوط ناعمه  -

منحنية وتقوسات كانت بدايه 
 لعصر لويس الخامس عشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالمح 

 األسلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا   ثانيا
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جان هنرى  –( مكتب)كتابهطاولة ( 3شكل )

 1780للملكة مارى أنطوانيت  هصنع-ريزونيه 

- 1785 

(French_Royal_Furniture_in_The_

Metropolitan_Museum_of_Art) 

  

 األثاث مع صغر فى حجم القطع.

أكدت خطوطه المنحنية سيادة الطراز  -

المحارى "الروكوكو" بأشكاله 

الحلزونية واألصداف والحلقات 

 وتموجات األرابيسك.
وصفت الزخرفه الداخلية بالمتناظرة  -

والمتوازن و تميزت بالمنحنيات 

ى أنماط زهرية المتعرجه والمضادة ،ف

ونباتية مطبقة على لوحات الجدران مع 

 ميداليات فى المركز

 :18فى النصف الثانى من القرن

م كانت التصميمات 1750بعد عام 

والقوالب على الجدران الداخليه بيضاء 

أو باهتة اللون ، مزينه باألكاليل 

المنحوته ، والورود ،والكنوز، وتحولت 

قيه الزخرفه إلى الزخارف األغري
الكالسيكة واألشكال الهندسية وأكاليل 

 من أوراق البلوط ،والزهور. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فوتى موديل الملكة  -نيكوال إرتو (4شكل )

األرجل  -ي( من خشب الزان المطل1774)م
مستقيمة مخروطية ذات مقطع مربع، المسند 

شبه مستدير )بيضاوى ( والصيغ الزخرفية 

 (artsofrenaissance.com)كلها كالسيكية 

 

 
( يوضح فوتى موديل الملكة 3شكل )

-1763من خشب الزان المطلى)
( ،طغت الزخارف الكالسيكية 1765

المحدثة على النسق الزخرفى،كثافة 

ر جلسة المقعد وتفريغ الحفر فوق صد

الحفر أعلى مسند الظهر من أعمال لوي 

 ديالنوا.

)ثروت عكاشة، فنون عصر النهضة 

الروكوكو،الهيئة المصرية العامة  -3

 (2011للكتاب الطبعة الثالثة ،

 

 
( يوضح فوتى من 2شكل )

 عمل لوي كريسون

األرجل يرتكز قائم مسند 

الذراع على مكعب صغير 
 -ةأوسطه وردة محفور

األرجل ملتفة للداخل) 

1730-1740 .)

)

https://thecarycollecti

on.com/products/lart-

du-siege-au-xviii-

siecle-en-france( 

  الشكل  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثاا 

 المقاعد

جامة شكل إطار مستطيل أو شكل  أتخذ

بيضاويه أو ، مستديرة مقعر الشكل أحياناً 

 أخرى مسطحأحياناً و

 
( يبين مسند مقعر ظهر بيضاوى 5شكل )

قصر فرساي -الشكل 
(https://mobile.twitter.com/interior_

مقعد الفوتى موديل الملكة =مسند   -أ

 الظهر مسطح.

مقعد موديل البرجير=مسند الظهر  -ب

 يحيطه جانبان متصالن به

فوتى التزيين أمام المرآه=مسند  -ج
 منخفض الظهر

 التابوريه = بدون مسند -د

الكابوسين = مسند الظهر من القش  –ه 

 بشكل أسطوانى

مقعد بصاص للنساء= مسند الظهر  -و

 منخفض قصير

مقعد بصاص للرجال = مسند الظهر  -ز

 مرتفع نصف بيضاوى

مقعد ركنى)لألركان(= مسند الظهر  -ح

 على شكل زاوية للخارج

مسند  -2 منحني مائل إلى الخلف قليالً 

 الظهر
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sara/status/949712829363507201) 

زاد األهتمام بتنجيد المقاعد مع أستمرار إضافة 

 وسائد األذرع وأحياناً مع جلسات المقاعد

تراجعت قوائم مساند أذرع المقاعد 

األصغر حجما إلى الوراء فى عام 

م حتى يتسنى للنساء بسط ثيابهن 1725

بسهوله مع إستمرار إضافة الوسائد 

موديل  لألذرع وجلسة المقعد خاصةً فى
 البرجير.

أضيفت الوسائد المرنة 

لمسند الذراع وأحياناً لجلسة 

 المقعد

 

 
 

جلسة  -3

 المقعد واألذرع

 

 

 

أتخذت أشكال مستقيمة ومخروطية ذات مقطع 

مربع أودائرى أو على شكل أسطوانة ،مع 

أستخدام الخطوط المستقيمة الغائرة بطول 

و األرجل للتزيين والمكعبات العريضة التى تعل

 أعمدة األرجل

 
( رسم تخطيطى يوضح سمات أرجل 7شكل )

 المقاعد

(https://www.pinterest.com/pin/552

324341775109062) 

خذت أرجل المقاعد  شكل أقواس أ

منفرجه شىءما شبيه بحرف)سي( 

يستطرد امتداده فى منحنى عكسى 

 ليشكل حرف )أس( . 

 
رسم تخطيطى يوضح سمات  (6شكل )

 أرجل المقاعد

(https://web.facebook.com/int

erior.designer.alaa/photos) 

تغيرت األرجل وأصبحت  -

نحيلة ذات إنحناءات ناعمة 

للخارج وأحياناً تلتف كعوب 

 األرجل للداخل

زادت الزخرفة على -

 األرجل بالحفر البارز

أضيفت الدعامات التى  -

 Xعلى شكل حرف 

 

 

 
 

 

 

 

 

أرجل -4

 المقاعد 

 

 

 

 

 

األلوان كثيراً وظلت المقاعد واألرائك  تعددت

 تتيه بالتذهيب المفرط الباهظ النفقات

األلوان الفاتحة والباستيل والوردي 

والكريمى ،زيادة واألبيض واألزرق 

 الزخرفة والتزيين بالطالء المذهب 

األلوان الداكنة)البنى( مع 

 الميل إلى التذهيب
 الطالءألوان -5

الزخرفية  على أقتصر استخدام الصيغ  -

عناصر الزخارف بتجميل األفاريزواإلطارات 

 األكانثا  تصدرها جميعا أوراقتالكالسيكية 
الزخارف مراعيًا التماثل والتراصف  توزيع -

وذلك بتكرار صيغة زخرفية صغيره تصطف 

على امتداد األفاريز األفقية والرأسية حول 

قاعدة جلسة المقعد أوإطار مسند ظهره، 

ايا المقاعد بوريدات عند ملتقى مرصعين زو

 اآلخر كما يبين الشكل التالي:كل أفريز ب

 
( يبين التزيين بالوريدات عند ألتقاء 10شكل )

 األفاريز وأصطفاف النقوش على األفاريز.

(https://www.pinterest.com/mzahee

rawan/awan) 

أستخدام الخطوط المستقيمة،مستمدين صيغهم  -
 ين الدورى والكورنتى ،الزخرفية من الطراز

 ظلت المقاعد واألرائك تتيه بالتذهيب المفرط  -

تراجعت زخارف الصيغ النباتية عن مواقعها  -

لصالح الصيغ الهندسية والمعينات والدوائر 

 زادت الزخارف الرقيقه الناعمه و  -

تضائل حجم المقاعد لمجاراة المقياس 

صبح الهدف منها توفير األنسانى فقد أ
 الراحة مع أناقة المظهر.

تميز بالخطوط المنحنية والحلزونية  -

واألصداف والحلقات وتموجات 

 األرابيسك.

تميزت الزخرفه بالمنحنيات المتعرجه  -

 والمضادة ،فى أنماط زهرية ونباتية.

 أستخدام الطالء المذهب فى المقاعد.

 
( فوتى ركنى من خشب الزان 9شكل )

 1750كينيبير فوليو -مذهب ال

)ثروت عكاشة، فنون عصر النهضة 

الروكوكو،الهيئة المصرية العامة  -3

 (2011للكتاب،الطبعة الثالثة، 

أصبح اكثر زخرفة مع  -

الرقة ،وتجنبت المقاعد 

 الزوايا القائمة.
أستجدت بها خطوط ناعمه  -

منحنية وتقوسات كانت بدايه 

    .15لعصر

 
ى طراز يبين فوت (8شكل )

الوصاية تجمل زخارف 

المحار واألصداف أعلى 

مسند الظهر وشريط جلسة 

-لوي كريسون -المقعد 

1740 

(artsofrenaissance.co

m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

السمات  -6

الفنية 

ة يلزخرفوا

 لمقاعدل
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    والبيضاوى والمستطيالت.

تميزت النقوش المحفورة بأنها أقل بروزامن   -

 .15مثيال تها فى طرازلويس 

لها ألعالها وجميع الحفر على األرجل من أسف-

 اإلطارات واألفاريز

سند طار مإالحفر البارزعلي جانبين  -

 . وشريط جلسة المقعد ومنتصفهالظهر 

 

 إطار ليعالحفر البارز -

 ومنتصفهسند الظهر م

 . وشريط جلسة المقعد

 
( يبين أختالف الشكل والزوايا 13شكل )

 لألرئك

الخطوط المستقيمة والزوايا على التركيز -

 القائمة.
(https://htdeco.fr/es/blog/Mueble/so

fa-Louis-XVI) 

زيادة األهتمام بأعمال التنجيد والمفروشات  -

كما أصبحت الخلفية جزًءاهاما فى التصميم 

الداخلى نظرا لألستلهام من األرائك التركية 

 ثالثية الستائر.

كماأتخذت  غلب على األرجل األستقامة -

طع مربعة أودائرية أشكال مخروطية ذات مقا

األخاديد أوعلى شكل أسطوانة ،مع أستخدام 

الزخارف الكالسيكية و، للتزيين الطولية الغائرة

أعمدة األرجل المكعبات المحتوية على  تعلو -

 .(10كما بين شكل ) زهور صغيرة كالسيكية
الحفر على الخشب أقل بروزا من طراز  -

  15لويس 

 
غرفة نوم  -( أريكة موديل تركى14شكل )

 قصر التريانون الصغير –مارى أنطوانيت 
(ar.todowebmedia.com) 

 
( أريكة موديل السلة 12شكل )

(artsofrenaissance.com) 

 18الربع الثانى من القرن 
هدفها توفيرالراحة والمتعة  -

 واألسترخاء للجالسين 

أتخذت األرائك أسماء عديدة مثل  -

األريكة "التركواز أى التركية 

Turquoise و"الدوشيس أى الدوقة "

duchesse و"الشيزلونج "

Chaiselongue" 

الخطوط والزوايا منحنية وتميزت  -

لزخارف الرقيقه الناعمة من عناصر با

المحار واألصداف المبتكرة مع 

 تشكيالت نباتية وزهرية،

كثرة الحفر البارزعلي أطر وأرجل  -
 األرائك .

   ها للخارجزيادة أنحناء األرجل وألتفاف -

 18النصف الثانى من القرن 

صارت األريكة عنصرا  1750منذ عام 

ثابتا فى الدور يختلف تصميمها 

: 1755بأختالف موقعها فى البيت ومنذ 

اإلتجاه نحو الطرز م بدأ 1760

 الكالسيكة 

م مزج جان شارل 1765عام  -

 Delafosseديالفوس بين عناصر 

 المحاروالصدف والعناصرالكالسيكية

لم تختلف كثيرا عن أثاث  -

  14لويس  

أصبحت أخف مع زيادة  -

الزخرفة وأتخذت الزوايا 

 كلها أشكال منحنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل -1

 والسمات

الزخرفية 

 والفنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا  رابعا

 األرائك

تعددت األلوان كثيراً وزاد الطالءاألرائك 

 بالتذهيب المفرط الباهظ النفقات.

بألوان ناعمة )الوان البنى  طالءالخشب

الفاتح والباستيل والوردى والكريمى ( 

زيادة األقبال على طالء " بالك "ذو 

الزهاء والحيوية كما أسترجع الطالء 

 "vernis بالبرنيق " حظوته

الداكنة كالبنى الداكن 

 والطالء بالتذهيب
 طالءالوان ال-2

 

 

  

جميع المناضد الكمودات والخزائن  تغيرت -

أنعدم ن حيث الشكل والحجم والزخرفة وم

 تقوس األرجل 

 الزوايا قائمة -
أستخدام الخطوط المستقيمة والزخارف  -

 .المصطفة بانتظام بالغ الدقة والرصانة

أعتمدت األعمدة فى معظم قطع األثاث على -

 عمل حفر علي شكل وردة أعالها جميعا  

رصع الزوايا بوريدات من الزخارف ت -

 عند ملتقى كل أفريز بغيرهالكالسيكية 

 .(16شكل)

 هاة منظهرت أنواع جديد المكاتب

" Chiffonierمثل " 

وهى خزانه ذات خمسة أدراج ،وكذلك 

 ظهرت قطع اثاث انثوية للتزيين
زخرفت بالوحدات البرونزية  -

 المذهبة

األرجل مقوسة على شكل  -

 Sحرف

 الزوايا منحنية -

 المناضد

أنتشرت المناضد وتنوعت ،خصوصاً 

فى الصالونات والقاعات والردهات 

تناول القهوة ولها عدة أنواع كالزينة أول

 والطعام . 

 الكمودات

كثرة الزخرفة وزخرفت -

 الجوانب وأستخدم الرخام

 Ormoluلهجات  

الوحدات الزخرفية و
البرونزية البارزة ذات 

أشكال أسطورية ونباتية 

 وأصداف محورة.   

األرجل نحيفة وتزينها -

)قوالب( برونزية بأشكال 

 لب أقدام حيوانية مخا

أستخدام الزوايا المنحنية  -

 فى األثاث
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 "المنشآت اإلدارية":  -ب 

المنشآت اإلدارية هى أحد الظواهر المعمارية الهامة التى يتم تقييم 

ها ا على تقدمها وتطور"تقدم المجتمعات ومدى معاصرتها بناء
وكذلك الحفاظ على  والتى لها بالغ األثر على معدالت األنتاج ،

التوازن بين متطلبات اإلنسان ككائن حى ينبغى أن يعمل فى مكان 

يتمتع بالجمال ،ومتطلبات العمل اإلدارية التى تحتاج الكفاءة 

 واليسر.)مفهوم الباحثة(

 :معايير تصميم المكاتب اإلدارية

عمل الديكور الداخلي له من  ضرورة دراسة المنشأة قبل -1
 حيث المساحة، وفتحات الشبابيك، واماكن تثبيت المعلقات .

تصميم الديكور بشكل مناسب لطبيعة عمل المنشأة وكذلك  -2

 يتسنى تصميمه على أسس صحيحة. للفتحات واإلضاءة حتى

 
( يبين ترصيع الزوايا بالوريدات 16شكل )

 وأسفلها أوراق األكانثا الكالسيكية.

(https://www.pinterest.com/monkm

eng/louis-xvi) 

تصدرها جميعا كالسيكية ت الصيغ الزخرفية -

 األكانثا البديعة أوراق
ة ألرجل بقطاعات دائريأستقامت جميع ا-

أومربعة أو مخروطية لها قوالب من أسفلها 

بأشكال دائرية وأسطوانية وأنتشرت زخرفة 

األرجل بالكؤوس المزخرفة من الخارج المغلقة 

 والمتجهة ألعلى.

 
( يبين األرجل المزينة بكؤوس 17شكل )

 مزخرفة

سادت الصيغ الهندسية والمعينات والدوائر  -

تزيين فى الزخرفة مع الوالوريدات الصغيرة 

بالوحدات البرونزية المذهبة بأشكال متنوعة 

 بالغة الدقة والفخامة. 

 
( بعض أشكال أرجل المناضد 18شكل )

واألثاث تبدأ بوريدات محفورة مسبقا،مختلفة 

 األشكال ثم تضاف إلى األرجل

(http://ornamental-woodcarver-

patrickdamiaens.blogspot.com) 

تزينت بالزخارف البرونزية المذهبة  -

مع التطعيم بأخشاب األرجوان الملوكى 

وأخشاب  و الوردوخشب الباليسندر

 التجليد)األبالكاج(

قوالب ومكسوة ب (Sاألرجل مقوسة ) -
 مخلب األسد البرونزية.

أصبح للكومودات أشكال 1755بعد  -

 هندسيه.

( كمود له درجان منحنيان من 15شكل )

شارل كريسان الواجهة مليئة  أعمال

بالزخارف البرونزية المذهبة واألرجل 

 المقوسة كلها تنتهى بمخالب أسد.
https://en.wikipedia.org/wiki/

Charles_Cressent)) 

 

 

الشكل -1

والسمات 

الزخرفية 

 والفنية

 

 

 

ا  خامسا

المناض

د 

والكمو

 دات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذهبى والبنى الفاتح والغامق والبيج 

واألرجوانى والفضى إلى جانب الوحدات 

 ذهبة.الزخرفية الم

البنى الفاتح والغامق واألرجوانى 

الملوكى والذهبى والكريمي واألسود مع 

إضافة الوحدات الزخرفية البرونزية 

 المذهبة.

البنى الداكن واألسود 

والذهبى مع التطعيم 

 بالبرونز المذهب .

 ألوان الطالء -2

 الزان 

 خشب األكاجو 

 خشب أشجار الجميز

–ى خشب األرجوان الملوك –الزان 

)األمارنت األرجوانى،الباليسندر،خشب 

 الورد ( للتطعيم

 األبالكاج للتجليد

ا  أنواع الخشب الجوز المصقول –الزان   سادسا

https://p1.storage.canalblog.com/11/27/119589/95107560_o.jpg
https://p1.storage.canalblog.com/11/27/119589/95107560_o.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Cressent))
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Cressent))
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توزيع المساحة بشكل مناسب، متوافق مع متطلبات طبيعة  -3

 ى ممرات حركية بكفاءة ويسر.العمل في المنشأة للحفاظ عل

اختياراأللوان والخامات المالئمة لطبيعة عمل المنشأة سواء  -4
 كانت إداريةً أو تجاريةً، أو مؤسسة حكومية، أو خاصة.

مالئمة ومراعاة السالمة الشخصية عند عمل الديكور الداخلى  -5

، فهى من أهم العوامل التي تجعله ناجحاً وتخرجه بتصميم 
 ( mawdoo3.com,٢٠١٧أبريل  ١٢ دوع,آالء دع مميز.)

 الحلول اإلبتكاريه للدراسة:   -ج

قامت الباحثة بعمل مجموعة من الحلول اإلبتكاريه من خالل 
مجموعة من التصميمات المبتكرة لمعلقات نسجية طباعية تالئم 

المنشآت األدارية مستلهمة من عناصر"الروكوكو"الكالسيكية 

نة بين طرز األثاث المتعددة لفن وذلك من خالل الدراسة المقار
 الروكوكومع إضافة التوظيف المقترح للمعلق  .

 (1الحل اإلبتكارى)التصميم( المعلق رقم )

 
 (1( التصميم والمعلق رقم )19شكل )

أعتمدت الباحثة في بناء التصميم على العناصر الصدفية المميزة 
دة وعمل وح15لفن الروكوكو والتي تميز بها طراز لويس 

زخرفية مستلهمة منها وتحويرها وأستعمالها كمحور مائل في 

 -التصميم ،مع إستخدام مجموعة لونية  ذات شفافية وهى: األحمر

واألزرق  –األزرق الغامق  –األخضر  –الفستقى  -البنفسجى 
 الفاتح)سماوى(.

 مكتب إدارى معاصر لمجموعة من العاملينالتوظيف:  

 

 
 (1إلبتكاري رقم )( توظيف الحل ا20شكل )

 (:3(:                                  الحل اإلبتكارى )التصميم( المعلق رقم )2الحل اإلبتكارى )التصميم( المعلق رقم )   

                 
 (3علق رقم )( التصميم والم22شكل )                                                (2( التصميم والمعلق رقم )21شكل )

 أعتمد التصميم على وحدة حيوان السمندل المنتمية لطراز                 أعتمد التصميم على عنصر أوراق األكانثا التي
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 مع الزخارف الصدفية 16الوصاية)ريجنسي( والدوائر الهندسية مع إستخدام ألوان                    برزت في طراز لويس
 والهندسية والنباتية مع أستخدام األلوان المعدنية وهى                          –جات األصفر الذهبى ساخنة وبارده معاً وهى:در

 .النبيتى والذهبى والبنفسجى واألزرق والجنزاري          .درجات الفوشيه -درجات البنى واألخضر –التركوازوالزهرى 

                   
 مكتب إدارى معاصر لشخص واحد التوظيف : عة من العاملين                          مكتب إدارى لرئيس مجموالتوظيف: 

  

 (3( توظيف الحل اإلبتكارى رقم )24(                                          شكل )2( توظيف الحل اإلبتكارى رقم )23شكل )

مكتب إدارى لرئيس مجموعة من العاملين                                                                  التوظيف:                                   (4الحل اإلبتكارى )التصميم( المعلق رقم )

                           
 (4) ( توظيف الحل اإلبتكارى رقم26(                                     شكل )4( التصميم والمعلق رقم )25شكل )

أعتمدت الباحثة في بناء التصميم على التكرار المتعدد للعنصر  

، وقد  15الزخرفى الذى تم أستلهامه من عناصر طراز لويس

خلق هذا التكرار المتعدد وحدة مركزية دائرية تم الدمج معها 

بزهور زخرفية وأوراق األكانثا في خطوط رأسية وأفقية 

ن الهدوء فالخطوط المستقيمة الناعمة تعبر ع

واالستقرار،وأستخدام ألوان دافئة وهى: درجات من الذهبى 

ودرجات من البيج والبنى والبرتقالى واألحمر ودرجات من 

 لتحقيق نفس الغرض.              األخضر
 

 صالة استقبال في منشأه إداريةالتوظيف :              (5الحل اإلبتكارى )التصميم( المعلق رقم )

              
 (5( توظيف الحل اإلبتكارى رقم )28شكل )                                       (4( التصميم والمعلق رقم )27شكل )  

أستوحت الباحثة الفكرة التصميمية عن طريق الدمج بين مجموعة 
من الزخارف النباتية وجزء من أوراق األكانثا من طراز لويس 

16    ً كوحدة واحدة مع إضافة الطائر )الصقر(  خالقا تكويناً زخرفيا
أيضاً أعلى التكوين مع عنصر  16الزخرفى من طراز لويس  
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الصدفة الزخرفى ببساطة زادت ثراء التصميم وأستخدام األلوان 
 الالمعة ذات البريق وهى : درجات من الذهبى ودرجات من البيج.

 :  Resultsالنتائج 
الفنون ذوالقيم تسليط الضوء على فن الروكوكو كأحد  -1

 الزخرفية والجماليه المتميزه والعناصر التشكيلية الثرية .
تم األستفادة من العناصر الزخرفية والتشكيلية لفن الروكوكو  -2

 فى خلق معالجات تصميمية معاصرة.

إثراء مجال تصميم طباعة المعلقات النسجية بتصميمات ذات  -3

 رؤى معاصرة.
كو كمدخل تصميمي تم االستفادة من زخارف طرز الروكو -4

 البتكار المعلق النسجى الطباعي.

توظيف المعلقات النسجية المطبوعة بتقنية التكنولوجيا  -5
 الرقمية فى تجميل المكاتب والمؤسسات اإلدارية.

قامت الباحثه بإبتكار مجموعة من التصميمات المستوحاه من  -6

القيم الزخرفية لطرز أثاث فن الروكوكو مع أقتراح تنفيذها 

 قات نسجيه معاصره.كمعل
جذب األنتباة إلى مجال إثراء العوامل التجميلية فى المكاتب  -7

 والهيئات اإلدارية.

األستفادة من المعلقات النسجية الطباعية فى التجميل والتزيين  -8
 وإضافة ثراء لديكورات المكاتب والمنشآت اإلدارية.

 : Recommendationsالتوصيات 
فنون الهامة التى لها القدرة على األهتمام بفن الروكوكوكأحد ال -1

 غزو عالم التصميمات المعاصرة.

األهتمام بإضافة القيم التجميلية و بتحقيق البهجة لدى العاملين  -2
فى المكاتب والمنشآت اإلدارية لتحسين األداء وزيادة 

 األنتاجية.
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 واألوقات.

بالمعلقات الطباعية النسجية كأحد وسائل ثراء األهتمام  -4

 الديكور وبعث السرور والبهجة فى النفوس.
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