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المقدمة
التصمٌم الداخلً ببل شك عملٌة تهٌبة للمكان من الداخل بشكل ٌتفق وأسلوب الحٌاة سواء
المعاصر ،أو إلعطاء جوا كبلسٌكٌا معٌنا.
ومن البديهً أن نعلم مدى تؤثٌر المجتمع على تخصص التصمٌم الداخلً  ،كذلك تؤثٌر التصمٌم
الداخلً على المجتمع  ،فكبلهما ٌإثران بعضهما على بعض .
واألثاث والتصمٌم الداخلً ٌمثبل فعبل حاجة المجتمع إلى أثاث ٌمتاز بالخطوط الصرٌحة ؼٌر
المعقدة وبالبساطة فً الشكل العام للوحدات.
ال شك أن الجمع بٌن الجانب الجمالً والجانب الوظٌفً فً المنتج خاصة األثاث لهو النجاح
بعٌنه.
ٌلعب اللون دورا حٌوٌا فً مجال التصمٌم الداخلً  ،كما ٌعمل على إبراز وحدة األثاث وعبلقتها
بمحتوٌات المسكن من حوابط وأرضٌات وأسقؾ وؼٌرها ...........
وبدراسة تؤثٌر اللون على الجانب النفسً والعضوي لئلنسان  ،لذا من الواجب علٌنا أن نفهم
األلوان وأن نتنبؤ بتؤثٌرها على الفرد.
واإلضاءة لها دور كبٌر فً التصمٌم الداخلً ،حٌث أن استخدام اإلضاءة بشكل جٌد ٌعطً آثارا
هامة بالنسبة لئلنسان وٌنعكس على سلوكٌاته.
و ال ننسى دور اإلكسسوارات وا لزهور فً تجمٌل المسكن ودورها الهام فً التصمٌم الداخلً .
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اختٌار المسكن
المسكن هو واحة األمان لئلنسان  ،والملجؤ والمؤوى ضد تقلبات الجو وؼضب الطبٌعة.
كما أنه المكان الذي تتآلؾ فٌه األسرة وٌجتمع أفرادها على الحب والتفاهم وتتربى فٌه األجٌال
على القٌم والم بادئ السامٌة التً تخلق جٌبل صالحا نافعا لنفسه ومساهما فً خدمة مجتمعه .
البٌت السعٌد:
هو اللبنة األولى لبناء مجتمع سعٌد ،وأهم معالم البٌت السعٌد ما ٌشع فً أرجابه من الذوق
والنظام وحسن التنسٌق بحٌث ٌلبً حاجات األسرة المختلفة من مادٌة واجتماعٌة ونفسٌة .
أوال :من الناحٌة المادٌة ٌجب أن ٌتوافر فٌه:
 مكان للراحة والنوم.
 مكان إلعداد الطعام وتناوله.
 مكان لبلستحمام وشإون النظافة المختلفة .
ثانٌا :من الناحٌة االجتماعٌة ٌجب أن ٌتوافر فٌه:
 مكان الجتماع أفراد األسرة.
 مكان الستقبال الضٌوؾ.
 مكان ٌمارس فٌه أفراد األسرة هواٌاتهم الخاصة.
ثالثا :من الناحٌة النفسٌة ٌجب أن ٌتوافر فٌه:
- 1الجو المرٌح الذي ٌهٌا لؤلفراد الطمؤنٌنة والراحة النفسٌة.
- 2مكان ٌمارس فٌه األفراد حرٌتهم الشخصٌة فً اإلطار االجتماعً المناسب .
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ٌعتبر اختٌار المسكن الخاص من أهم القرارات التً ٌجب دراستها جٌدا قبل تنفٌذ ها سواء أكان
هذا المسكن مإجرا أم مملوكا حٌث ٌعٌش فٌه اإلنسان سنوات عدٌدة وٌمتص جزءا من الدخل
سواء أكان على هٌبة قٌمة اإلٌجار أم أقساط التملٌك.
وهناك بعض االعتبارات التً ٌجب دراستها قبل اختٌار المسكن وهً :
 .1الملكٌة أو اإلٌجار.
 .2الحجم والمساحة.
 .3الموقع والمنطقة.
أوال  :الملكٌة أو اإلٌجار:
أبدت الدولة حرصها الشدٌد على توفٌر الرعاٌة السكنٌة لجمٌع مواطنٌها ،حٌث ٌسمح للمواطن
باالقتراض من بنك التسلٌؾ واالدخار لبناء السكن الخاص به بعد حصوله على قسٌمة األرض،
أو بتقدٌم طلب للحصول على مسكن منشؤ أو شقة.
وعموما فإن امتالك م سكن خاص له مزاٌا عدٌدة منها:
 .1امتبلك البٌت ٌهٌؤ لؤلسرة إحساس بالراحة النفسٌة واالستقرار واالرتباط بمجموعة من
الناس المجاورٌن فً منطقة واحدة.
ٌ .2مكن تخطٌط وتنفٌذ التصمٌما ت التً تتفق مع ذوق األسرة سواء كان ذلك داخل المسكن
أم فً المظهر الخارجً.
 .3تكالٌؾ اإلنشاءات والمبانً والتؤثٌث مبالػ مملوكة ومضمونة وقابلة للزٌادة إذا رؼب
المالك فً بٌع المسكن.
ثانٌا :الحجم والمساحة:
ال بد عند التفكٌر فً اختٌار المسكن من تحدٌد المساحة المناسبة لحجم األسرة ،فالمنزل ذو
المساحة الواسعة جدا ٌحتاج لمبالػ كبٌرة للتؤثٌث كما ٌحتاج إلى مج هود كبٌر فً عملٌة التنظٌؾ
واإلشراؾ.
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والمنزل الصؽٌر عن حجم األسرة ٌبدو مزدحما باألثاث مما ٌصعب الحركة فٌه ،ولذا كان من
الضروري أن ٌتناسب عدد الؽرؾ مع أفراد األسرة ونوعهم بحٌث تتوافر ؼرؾ خاصة باألوالد
وأخرى خاصة بالبنات.
ومن الضروري التفكٌر فً الزٌادة المتوقعة فً عدد األفراد.
ثالثا :الموقع والمنطقة:
عند تحدٌد المنطقة السكنٌة ٌإ خذ بعٌن االعتبار األمور التالٌة :
 .1مبلبمة مستوى األسرة االجتماعً مع البٌبة والمستوى االجتماعً ألهالً المنطقة .
 .2سعة المنطقة وعدم ازدحامها بالمبانً والسكان .
 .3بعد المنطقة عن المصانع والضوضاء.
 .4توافر المرافق والخدمات العامة مثل المدارس – المساجد – الجمعٌات – لمستوصؾ.
 .5قرب المنطقة من وسابل الترفٌه.
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المسكن الصحً
لقد أصبح من السهل اآلن الحصول على المسكن الذي تتوافر فٌه الكثٌر من الشروط الصحٌة
المطلوبة نظرا لتطور أسالٌب البناء الحدٌثة ،لذلك ٌجب مراعاة األمور التالٌة قبل الشروع فً
اقتناء مسكن أو إعداد مخطط لبنابه:
أوال  -الناحٌة الصحٌة :
ٌ .1جب أن تكون ؼرؾ المنزل جٌدة التهوٌة واإلضاءة .
 .2استخدام المواد العازلة فً جدران المنزل حفاظا على ثبات درجة الحرارة مما ٌقلل من
استخدام الطاقة فً التبرٌد والتدفبة ،وكذلك التقلٌل من وصول الضوضاء إلى المسكن.
ٌ .3ستحسن أن تكون أرضٌاته وجدرانه مصنوعة من مواد سهلة التنظٌؾ وخاصة
الحمامات والمطابخ.
 .4أن تتوافر فً المسكن المرافق الصحٌة الجٌدة للصرؾ الصحً.
 .5أن تصمم تمدٌدات الكهرباء والماء بطرٌقة عملٌة يسهل إصبلحها وترمٌمها .

ثانٌا – األمن والسبلمة:
 .1توفٌر توصٌبلت كهربابٌة آمنة فً الجدران ،تكون بعٌدة عن متناول األطفال .
 .2النوافذ واألبواب ٌجب أن تكون من نوع جٌد سهلة اإلؼبلق والفتح ،وٌكون زجاجها مثبتا
جٌدا ٌتحمل الصدمات.
 .3أن تكون حافتا الدرج مثبتة جٌدا فً األرضٌة ،وال تكون أعمدتها متباعدة بحٌث تسمح
بمرور األطفال خبللها.
 .4توافر حماٌة لنوافذ األدوار العلٌا وخاصة ؼرؾ األطفال .

6

ثالثا – توفر متطلبات المعٌشة:
ٌحتوي المسكن على عدة ؼرؾ لكل ؼرفة منها خصوصٌة و أؼرض وأثاث خاص بها ،لذا
ٌراعى أثناء تخطٌط المنزل توزٌع قطع األثاث المختلفة فً ؼر فها على المخطط نفسه عند
معرفة األبعاد المناسبة لكل ؼرفة.
أهم غرف المنزل:
وهً من أهم ؼرؾ المنزل نظرا للفترة التً ٌقضٌها الفرد بداخلها  ،لذلك ٌجب مراعاة ما ٌلً
فً تصمٌمها:
غرفة النوم:
- 1العناٌة باختٌار موقعها من حٌث استٌفاإها الشروط الصحٌة كدخول الشمس وتجدد
الهواء وقربها من الحمام.
- 2أن ٌكون موقعها بعٌدا عن مصدر الضوضاء فً المنزل كالمطبخ أو ؼرفة المعٌشة
- 3أن تكون مساحتها مناسبة تحتوي على األسرة وخزانات المبلبس.
ٌ- 4راعى فً حالة وجود طابقٌن أن تكون ؼرؾ النوم فً الطابق العلوي.
غرفة االستقبال:
هً مكان استقبال الضٌوؾ  ،لذا ٌجب مراعاة ما ٌلً:
ٌ- 1حسن اختٌارها قرٌبا من المدخل الربٌسً ونوافذها تطل على حدٌقة المنزل ما أمكن .
ٌ- 2ستحسن أن ٌلحق بها حمام خاص بالضٌوؾ .
- 3تكون مساحتها واسعة نوعا ما ،تتسع لكراسً الجلوس والطاوالت والقطع المكملة،
واضعٌن فً االعتبار سهولة الحركة بٌنها .
- 4عادة م ا ٌكون موقعها فً الطابق األرضً قرٌبة من ؼرفة الطعام .
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غرفة المعٌشة:
تعتبر أهم ؼرؾ المنزل ،سمٌت بهذا االسم لكونها المكان الذي ٌقضً فٌه أفراد األسرة أكثر
أوقاتهم لمشاهدة التلفزٌون والتسلٌة ،أو لعمل الحفبلت العابلٌة البسٌطة ،أو الستقبال الضٌوؾ فً
حالة عدم وجود ؼرفة استقبال ،وٌستلزم فً تصمٌمها ما ٌلً :
- 1من األفضل أن تطل على مساحة واسعة أمام المنزل أو منظر طبٌعً أو على حدٌقة
المنزل.
ٌ- 2ختار لؽرفة المعٌشة موقعا ٌساعد على االتصال واإلشراؾ على بقٌة مرافق المنزل .
- 3أن تكون واسعة بدرجة كافٌة تتسع التخاذ زواٌا مختلفة لممارسة أنشطة أفراد األسرة.
المطبخ:
تقضً ربة المنزل وقتا طوٌبل فً المطبخ ،لذلك ٌجب أن ٌكون مكان ٌحقق لها المتعة والسعادة
أثناء العمل ،ومن شروط تصمٌمه ما ٌلً :
- 1اإلضاءة الجٌدة.
- 2التهوٌة الجٌدة وذلك بتوفٌر نوافذ متسعة نوعا ما ووجود شفاطات لتجدٌد الهواء .
- 3أن ٌكون مزودا بمراكز العمل الربٌسٌة من موقد  ،أحواض  ،ثبلجة  ،أسطح عمل ،
دوالٌب .....إلخ.
- 4أن ٌزود المطبخ بؽرفة للتخزٌن تكون قرٌبة منه قدر اإلمكان .
- 5أن تكون أسطح الخزابن والجدران واألرضٌات مصنعة من مواد عازلة للرطوبة والماء
والحرارة.
- 6من األفضل أن ٌكون المطبخ قرٌبا من ؼرفة الطعام.
ٌ- 7فضل أن ٌكون للمطبخ منفذ خارجً تسهٌبل لعملٌة التحمٌل ونقل المواد التموٌنٌة والؽاز
داخله وخارجه.
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الحمامات :
- 1الحمام هو أكثر المناطق التً ٌتعرض فٌها اإلنسان للحوادث  ،لذلك ٌراعى عند
اختٌار أرضٌاته أن تكون مضادة لبلنزالق.
- 2من الضروري أن تكون أرضٌات الحمامات وجدرانها مؽطاة بالبورسبلن تسهٌبل
لتنظٌفها والعناٌة بها.
ٌ- 3راعى أن تكون تمدٌدات المٌاه مصنعة من مواد ؼٌر قابلة للصدأٌ ،سهل إصبلحها
وصٌانتها عند الحاجة.
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التصمٌم الداخـلً
المنزل الجمٌل مصدر للراحة والسعادة ،وال ٌتحقق ذلك إال بؤثا ث متناسق وإكسسوارات متناؼمة
مع هذا األثاث وٌضم ذلك كله حوابط جمٌلة ونوافذ وما علٌها من ستابر  ،هذا التجمع المتناسق
ٌإسس بٌبة صحٌة نفسٌا واجتماعٌا لكل أفراد األسرة .
ما هو التصمٌم الداخلً ؟
هو علم متخصص بدراسة وتنظٌم الفراؼات الداخلٌة لؤلماكن المختلفة ( السكنٌة  ،والتجارٌة ،
أو الخاصة والعامة ) واختٌار ما ٌناسبها من ألوان  ،وأثاث  ،وخامات  ،وزخارؾ وذلك لجعلها
بٌبة مرٌحة تلبً احتٌاجات مستخدمً المكان .
عناصر و أسس التصمٌم:
إن عناصر و أسس التصمٌم تعتبر الحجر األساسً فً بناء أي تصمٌم ٌستخدمها مصمم الدٌكور
فً عرض األثاث داخل المنزل.
أسس التصمٌم

عناصر التصمٌم
الخط

التوازن

الشكل

التناسب

الملمس – الخامة

بإرة االهتمام

اللون

النقوش والزخارؾ
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عناصر التصمٌم الجٌد:
- 1الخط والشكل:
تظهر الخطوط المستقٌمة إما على نحو أفقً  ،أو عمودي أو منحرؾ  ،أما الخطوط المنحنٌة
فتتخذ اتجاهات وأشكاال ال تحصى لكن عند استعمالها قد تعطٌك إحساسا بالضجر والملل .
وٌنتج عن رسم الخط العمودي انطباع بزٌادة ارتفاع الشًء أو المكان المستخدم به ،و نقوم
باستخدامها على الحوابط ذات االرتفاع المنخفض لتعطً إحساسا بارتفاع المكان .
أما الخطوط األفقٌة فهً تعط ي انطباعا بزٌادة العرض واتساع الشًء أو المكان ،نقوم
باستخدامها على الحوابط ذات العرض الضٌق لتعطً إحساسا باالتساع للمكان ،إال أنها قد تعطً
إحساسا بانخفاض األسقؾ لذا ٌجب استخدامها فً األماكن الضٌقة ذات األسقؾ المرتفعة.
أما الشكل فٌتكون عندما تتصل هذه الخطوط لتكون مساحة  ،كاألشكال المستطٌلة والمربعة أو
الدابرٌة والبٌضاوٌة وؼٌرها.
- 2اللون:
قد ٌكون اللون جزءا متمما لزٌنة المبنى أو عنصرا ٌضاؾ لخلق انطباع مطلوب ،فاستعمال
اللون فً التصمٌم ٌساعد على إبراز الفكرة والمعالم ،وٌعطً منظرا جمالٌا.
- 3الملمس والخامة:
هً المواد التً نستعملها إلعطاء المكان الشكل المطلوب .فللمواد لونها وشكلها وبعدها ودرجة
صبلبتها ،باإلضافة إلى نسٌجها أو مكوناتها .ونسٌج المادة هو أكثر العوامل أهمٌة فً اختٌار
المواد المبلبمة للتصمٌم ،ألنه ٌشكل السطح النهابً ألي جسم ،فٌعكس صبلبته أو
رخاوته.فالسطوح الم صنوعة من االسمنت أو الحجارة صلبة وخشنة وترمز إلى قوتها ومدى
تحملها كالمدفؤة الحابطٌة ،أما األسطح المصنوعة من مواد أقل صبلبة كالزجاج واأللمنٌوم
والببلستٌك ،فهً تخلق شعورا بالرفاهٌة والرسمٌة فً المبنى كالطاوالت واإلكسسوارات
الخاصة بتجمٌل المكان كالتحؾ واللوحات .
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وٌمكن تقسٌم المواد إلى:
- 1مواد لٌنة مثل ( المخمل – الجلد – الفراء ).
- 2مواد ناعمة مثل ( األنسجة الناعمة كالستان – الفضة البراقة –األخشاب المصقولة –
المراٌا والزجاج ).
- 3مواد صلبة مثل ( الرخام – السٌرامٌك – الطابوق ).
- 4مواد خشنة مثل ( المصنوعات الٌدوٌة من الخشب الخام أو المنسوجات كالسدو ،وكذلك
األصواؾ المحاكة بالٌد).
وٌمكن االستفادة من صفات هذه المواد عند استخدامها فً تصمٌم الؽرؾ إلعطاء تؤثٌرات
مختلفة.
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بعض الخامات المستخدمة فً تأثٌث المسكن وطرق العناٌة بها
( الفضة – االستٌل – الكروم – الزجاج – الجلد ـــ الخٌزران)
الفضـــة:
تعتبر الفضة من المعادن اللٌنة ذات اللون األبٌض البراق الذي ال ٌصدأ بسرعة وهً أقل صبلبة
من النحاس  ،تضاؾ إلٌها معادن أخرى تزٌدها صبلبة وتجعلها صالحة لبلستعمال المنزلً .
هل تعلمٌن؟
الفضة الخالصة تكون مدموؼة ،تختلؾ أسعارها تبعا لصفابها ونقابها ودقة صنعها ،أما األوانً
المنزلٌة فؽالبا ما تكون من معادن أخرى مؽطاة بطبقة من الفضة ،والتً بطبٌعة الحال تكون
أرخص من الفضة الخالصة.
استخدامات الفضة:
توجد الفضة فً المنزل بعدة أشكال:
 .1تحؾ ومزهرٌات.
 .2إطارات صور.
تذكاري .
ة
 .3مٌدالٌات وكإوس وجوابز
 .4حلً المرأة وأدوات زٌنتها.
العناٌة بالفضة:
 .1تظل الفضة براقة المعة ما دامت تستعمل بكثرة  ،أما إذا بقٌت بدون استعمال فإن مركبات
الكبرٌت الموجودة فً الجو تترك تؤثٌرا سٌبا علٌها مما ٌإدي إلى اسودادها ،لذلك فمن
الضروري أن تحفظ قطع الفضة فً علب أو أكٌاس مبطنة بالجوخ أو المخمل بمعزل عن
الهواء.
 .2ال ٌجوز مطلقا استعمال الصابون الخشن أو اللٌفة فً تنظٌفها ،حٌث إن الفضة تخدش
بسهولة.
ٌ .3جب أن تكون الفوط المستخدمة فً التنظٌؾ قطنٌة  ،نظٌفة وجافة تماما .
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االستٌل:
االستٌل هو الحدٌد الصلب الذي تمت معالجته بمزجه بمعادن أخرى للحصول على صفات
معدنٌة تناسب األؼراض المختلفة فً استخداماتنا الٌومٌة لهذا المعدن  ،وٌطلق علٌه أسم
( الستان ستٌل ) والذي ٌصبح ؼٌر قابل للصدأ عند تعرضه للهواء والرطوبة  ،وٌمتاز بلمعة
جمٌلة محببة كما أنه ال ٌخدش بسهولة  ،وهو سهل التنظٌؾ وال تتكون علٌه بقع .
استخدامات االستٌل :
ٌستخدم االستٌل فً عمل السكاكٌن – المبلعق والشوك – أوانً الطعام – قدور الطهً –
أحواض وخزانات المطابخ .
العناٌة باألستٌل :
ٌ .1جفؾ بعد ؼسله بسرعة ألن الماء ٌذهب ببرٌقه ولمعته .
ٌ .2جب الحذر عند استعماله ألنه موصل جٌد للحرارة والكهرباء .
ٌ .3جب عدم تركه فوق النار لفترات طوٌلة حتى ال ٌسود لونه وبالتالً ٌصعب إزالة هذا
السواد.
الكروم:
الكروم معدن فضً ٌمٌل قلٌبل إلى الزرقة  ،توجد أؼنى مناجمه فً جنوب أفرٌقٌا ٌ ،ستخدم فً
صناعة المعادن بنسبة  ، %50وٌجري طبلء كثٌر من األدوات المختلفة بالكروم إلكسابها
لمعانا وم قاومة عالٌة ضد تؤثٌرات الهواء و األحماض  ،ومن هذه المواد أدوات المابدة
والشمعدانات والعلب وأدوات الزٌنة .
العناٌة بالكروم :
ٌجب تجنب استعمال أي من المنظفات الجاهزة التً تستعمل للفضة أو النحاس فً تنظٌؾ
الكروم ألنه ال ٌتحملها.

14

الزجاج :
شفاؾ سهلة الكسر  ،تنتج عن خلط عدة مواد مثل السٌلٌكا ( وهو نوع من الرمل )
ة
الزجاج مادة
مع الصودا مضافا إلٌهما الجٌر الحً  ،حٌث ٌصهر المخلوط فً أفران شدٌدة الحرارة وٌتم
تشكٌله حسب الرؼبة.
تشكل المراٌا عامل تزٌٌن هاما ال سٌما فً تراثنا العربً والشرقً عندما تصمم فً تداخل فنً
جمٌل بٌن المراٌا واألخشاب وتتخذ المراٌا فً المنزل للحاجة العملٌة أو لمجرد الزٌنة
والدٌكور فً عدة أشكال .
ومن المراٌا العملٌة تلك المقامة ؾي الحمامات وؼرؾ تبدٌل المبلبس وؼرؾ النوم.
الجلــد :
ٌستعمل فً تنجٌد األثاث بمختلؾ أشكاله ومنه الجلد الطبٌعً والصناعً والنوع الثانً منتشر
استعماله ألنه رخٌص الثمن سهل التنظٌؾ ،أما الجلد الطبٌعً فهو مرتفع الثمن وبحاجة إلى
عناٌة خاصة للمحافظة علٌه.
احتلت المقاعد الجلدٌة مركزا هاما فً أثاث المنزل وتجهٌزه خاصة فً أثاث المكاتب  ،فهً
ٌم كن أن تتعتق دون أن تشٌخ إذا تمت العناٌة به ا والمحافظة علٌها  .ألن الجلد ٌتمٌز بالقوة
والمتانة وسهولة التنظٌؾ وخاصة األلوان الداكنة منه  ،وال ٌتعرض لمشاكل تسرب السوابل
واألوساخ التً تتعرض لها بقٌة األقمشة.
كٌفٌة المحافظة على المقاعد الجلدٌة:
ٌ .1راعى عدم وضع المقاعد الجلدٌة قرب أي مصدر للحرارة أو تعريضها ألشعة
الشمس مباشرة.
 .2إذا كان الجلد مبتبل ٌنبؽً أن ٌتم تجفٌفه فً مكان معتدل الحرارة .
 .3تزال البقع حال انسكابها فورا قبل جفافها بقطعة قماش مشبعة بماء بارد.
 .4أفضل طرٌقة لتنظٌؾ جلد المقعد هً باستخدام المستحضرات المخصصة للعناٌة
بالمفروشات الجلدٌة ،وذلك بتجربتها أوال على بقعة صؽٌرة من الجلد فً مكان ؼٌر
ظاهر قبل اعتمادها على كامل الجلد.
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الخٌزران :
هو نوع من أنواع الخشب الخفٌؾ ومن مٌزاته أنه خفٌؾ الوزن رخٌص الثمن سهل التنظٌؾ
وللعناٌة به ٌنظؾ ٌومٌا بإزالة الؽبار عنه أما التنظٌؾ الكلً فٌتم بؽسله بالماء الدافا والملح
وٌجفؾ وٌوضع فً مكان متجدد الهواء حتى ٌجؾ وٌبلحظ عدم استعمال الماء بكثرة فً
تنظٌفه.
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أســس التصمٌــم
إن عملٌة توزٌع األثاث فً المنزل بحاجة إلى ذوق رفٌع وإدارة وتخطٌط وذلك لتجمٌع األثاث
والكمالٌات واإلكسسوارات فً الؽرؾ المختلفة فً المنزل بشكل متوافق ومنسجم ومترابط،
من الضروري جداً التعرؾ على أسس التصمٌم الجٌد بالنسبة لربة المنزل ،حتى تساعدها على
تنسٌق أثاث منزلها بطرٌقة جمٌلة وأنٌقة ومرٌحة تناسب ذوق جمٌع أفراد أسرتها ،وتإدي
الوظٌفة التً من أجلها تم اقتناء األثاث.
أسس التصمٌم هً:
1ـ التوازن:
االتزان إحساس طبٌعً فً اإلنسان وهو شعور بالراحة واالسترخاء ،والوصول إلى ذلك ٌكون
بالتوازن بٌن المساحة واألشكال واألجسام واأللوان المكونة للمكان بصورة جمالٌة ،وٌمكننا
القول بؤن االتزان نوعان:
()1

اتزان متماثل.

()2

اتزان ؼٌر متماثل.

 االتزان المتماثل:
ٌه متماثل وموضوعا ً على مسافات متساوٌة من مركز االتزان وهو ٌعطً
وٌكون األثاث ؾ
شعوراً بالدؾء والهدوء ،أما المبالؽة فً استخدامه فً كل تنظٌمات الؽرفة فتعطً إحساسا ً
بالملل.
 االتزان غٌر المتماثل:
وفٌه ٌختلؾ األثاث من حٌث الشكل والطراز ،ولكنه ٌوزع على مسافات متؽٌرة من مركز
االتزان فٌعطً التؤثٌر المتوازن.
وكل نوع من التنسٌق السابق ٌعطً طابعا ً خاصا ً بالؽرفة ،فالتماثل ٌشعرنا بالرسمٌة الكبلسٌكٌة،
بٌنما ؼٌر المتماثل ٌعطٌنا شعوراً باأللفة والحٌوٌة والبعد عن النمطٌة .
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وٌمكن الجمع بٌن نوعً االتزان فً تنظٌم واحد ،وللنجاح فً ذلك ٌجب تدرٌب النظر على
اإلحساس باالتزان.
2ـ التناسب:
إن الرتابة تنشؤ من عدم وجود اختبلؾ فً النسب بٌن حجم قطع األثاث فً الؽرفة ،وكذلك بٌن
المساحات الناشبة من توزٌع هذا األثاث وباقً المفروشات من ستابر وسجاد وتحؾ وزٌنة .
لذلك ٌراعً اختبلؾ النسب فً الحجم والشكل واللون لتكون الؽرفة أكثر جاذبٌة.
ولتحقٌق ذلك تراعً األمور التالٌة:
 .1ال شًء ٌإكد كبر قطع األثاث الكبٌرة سوى وضعها متجاورة مع أشٌاء صؽٌرة ،والعكس
صحٌح نظراً للتباٌن بٌنها .
 .2القطع الرشٌقة تناسب البٌوت ذات المساحات المحدودة ،وتمتاز بسهولة تؽٌٌر أوضاعها من
آن آلخر.
3ـ تحدٌد بؤرة االهتمام:
ٌمكن أن نطلق علٌها أٌضا ً بإرة المكان ،وٌكون ذلك بجذب انتباه العٌن إلى الشًء المراد
التركٌز علٌه وتؤكٌده لكونه األكثر أهمٌة فً ذلك المكان ،مثل قطعة أثاث ثمٌنة أو تحفة فنٌة
نادرة.
وٌختلؾ الناس فً تحدٌد الشًء المراد التركٌز علٌه ،ولكنه م ٌتفقون على أن توزٌع األهمٌة على
جمٌع أثاث الؽرفة بالتساوي ٌإدي إلى الملل وعدم انجذاب النظر إلى شًء بذاته.
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4ـ النقوش والزخارف:
للحصول على تنسٌق راق ومرٌح ٌجب الحرص على توزٌع النقوش والزخارؾ بٌن األثاث
والمفروشات والستابر والسجاد والتحؾ ،فبل ٌمكن الجم ع فً ؼرفة مؽطاة جدرانها بورق حابط
منقوش مع مقاعد مكسوة بقماش منقوش ،وسجاد ذو زخارؾ واضحة وستابر مطرزة وأرفؾ
تزدحم بالتحؾ الؽالٌة الثمن ،فهذا االختبلط فً مكونات الحجرة ال ٌعطً النجاح المطلوب،
وتضٌع فٌها قٌمة القطع المستخدمة وال ٌظهر جمالها .
العوامل التً ٌجب مراعاتها عند اختٌار النقوش الزخرفٌة:
 .1عند استخدام أكثر من نقش فً الؽرفة الواحدة ٌجب مراعاة التناسب بٌن أحجام النقوش
وألوانها.
 .2مراعاة مساحة الؽرفة عند اختٌار النقوش وكمٌتها بحٌث ٌكون هناك تناسب بٌنهما،
واستؽبلل ذلك فً استخدام المواد الزخرفٌة القلٌلة فً الػرفة ذات المساحة الضٌقة
والعكس ،فبل ٌستخدم ورق جدران ذو نقوش كبٌرة فً ؼرفة ضٌقة فٌعمل على تقلٌل
مساحتها.
 .3كلما كانت ألوان الزخارؾ قوٌة كلما أعطت إٌحاء بكبر مساحتها ،لذا ٌمكن استخدامها
فً الؽرؾ الواسعة للتقلٌل من اإلحساس بكبر حجمها .
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تصمٌم غرف المنزل
الفرق بٌن التصمٌم المفتوح والتصمٌم المؽلق:
عندما تفصل ؼرؾ المسكن الواحد بعوازل صلبة كالجدران ،وٌقتصر العبور فً هذه الحالة
على األبواب والممرات ٌسمى التصمٌم "مؽلقا" .أما إذا أزٌلت الحواجز بٌن ؼرؾ الناحٌة
الواحدة فٌسمى التصمٌم "مفتوحا".
ٌستعمل التصمٌم المفتوح بكثرة فً الجزء الذي تمارس به أنشطة ،حٌث ٌمكن أن نلؽً أو نزٌل
جزءاً من الجدران التً تفصل بٌن قاعة المدخل وؼرفة الجلوس وؼرفة الطعام  .وباإلمكان فصل
ؼرفة الجلوس عن باقً الؽرؾ بعدة طرق ،كحاجز ال أبواب فٌه مثل الجدار مخصص لعرض
التحؾ ،أو بارفان (قاطع أو حاجز تزيٌنً) ،أو قوس ،أو وضع سجادات كبٌرة ،أو قطع أثاث،
أو مستوى مختلؾ من األرضٌات ،وحتى األلوان  .إٌجاد هذه المناطق أو المساحات المفتوحة
ٌوفر انطباعا ً بسعة المكان وٌزٌد من فاعلٌة اإلضاءة وٌضاعؾ من انتشار الهواء فٌها ،لكننا ال
نستطٌع وضع تصمٌم مفتوح لكافة نواحً الم سكن ،فعلى سبٌل المثال ،ال نرى أبداً تصمٌما ً
مفتوحا ً مخصصا ً لناحٌة ؼرؾ النوم.
األمور الواجب مراعاتها عند شراء األثاث:
أوالًال :التكلفة:
لٌست التكلفة هً دابما ً ما ٌجب أن نسؤل عنه أوالً عندما نرٌد شراء قطعة أثاث أو خامة ،فنحن
ال نختار نوع سلعة بناء على سعرها فقط ،فالمواد األقل ثمنا ً لٌست بالضرورة أفضل قٌمة من
المواد األؼلى ،وكذلك المواد األؼلى فهً لٌست بالضرورة أفضل من الرخٌصة .وفً كل
الحاالتٌ ،جب أن ٌلبً االختٌار كل احتٌاجاتنا من قوة تحمل ومتطلبات التصمٌم واللون فً
الدرجة األولى ثم الذوق الشخصً للفرد.
ثانٌا ًال :حجم األثاث:
عند اختٌار األثاث ،علٌنا مراعاة شكل وحجم األثاث وفقا ً للمكان ،فالؽرفة الواسعة تحتاج إلى
كمٌة أثاث وحجم أكبر من الؽرفة الصؽٌرة التً ال تستطٌع استٌعاب هذا الحجم والكمٌة ،وبالتالً
تحتاج إلى عدد وحجم أصؽر من األثاث.
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ثالثا ًال :طراز األثاث:
ٌعبر األثاث عبر العصور المختلفة عن نمط حٌاة الشعب الذي صنعها وحضارته ،ومن ثم كانت
أفضل التصامٌم التً تلقً استحسان مستخدمٌها آنذاك ظلت واستمر الناس فً إنتاجها،ثم نسخت
وعدلت واستعملت مراراً ،إلى أن توافرت فً أٌامنا الحاضرة مفروشات جٌدة جمعت كل ما هو
مفٌد وجمٌل منذ العصو ر األولى فً صناعة األثاث إلى ٌومنا هذا.
وٌمكن تقسٌم طرز األثاث بشكل عام إلى عدة أقسام رئٌسٌة هً:
1ـ األثاث الرٌفً أو التقلٌدي :حٌث صمم فً األصل لؤلماكن الملكٌة وارتبطت على مر السنٌن
بالرسمٌة والفخامة وهً مستوحاة من تصامٌم القرنٌن السابع عشر والثامن عشر ومن األسالٌب
المتبعة فً األثاث الملكً كتصمٌم الملكة آ ن والملك لوٌس الخامس عشر .
2ـ أثاث مستعمري أمرٌكا :وٌطلق على التعدٌبلت التً أدخلها ساكنوا المستعمرات األولى الذٌن
انتقلوا من مقاطعة نٌوانج الند ( )New Englandفً الشرق إلى شواطا المحٌط الهادي فً
الؽرب ،وهذا النوع ذو شكل رٌفً وشعبً بسٌط .
3ـ األثاث المعاصر أو الحدٌث :كل المفروشات السابقة لها عبلقة بالماضً ،إال أن المفروشات
المعاصرة أو الحدٌثة ال صلة بها بالماضً وبعٌدة عن التصامٌم التارٌخٌة والشكل الكبلسٌكً
ألنها تعكس حاجات العصر وتقنٌته  .أثاثه مصنوع من مواد جديدة كالببلستٌك والزجاج
والمعدن ،باإلضافة إلى األخشاب واألنسجة الجمٌلة.
4ـ الطراز اإلسالمً:
ولد الفن اإلسبلمً فً المساجد ،حٌث كان األثاث ؼاٌة فً البساطة إلى أن تطورت وتقدمت
صناعته وزخارفها ،فانتشرت الكراسً والصنادٌق المطعمة بالنحاس والعاج وأحٌانا ً بالذهب
والفضة.
وفٌه ظهرت مهارة الصناع المسلمٌن فً الزخرفة باستخدام األشكال النباتٌة فقط دون األشكال
البشرٌة ،كما برع الفنان المسلم فً أعمال األرابٌسك الخشبٌة.
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5ـ الطراز الفرنسً:
ٌمتاز األثاث فً القرن السابع عشر فً فرنسا بالجمال والفخامة واألحجام الكبٌرة والوزن
الثقٌل ،كما امتازت المقاعد باالتساع من األمام والضٌق م ن الخلؾ ،واستخدمت فً تنجٌده
أقمشة األوبٌسون والجوببلن التً كانت تطرز بالٌد برسومات ذات أشخاص ومناظر طبٌعٌة .
رابعا ًال :تحدٌد الضرورٌات:
وذلك بتحدٌد كل ما ٌراد شراإه من أثاث تم ترتٌبه حسب أهمٌته لؤلسرة ،فٌدون األكثر أهمٌة ثم
ما ٌلٌه ثم األقل ،وٌتم الشراء حسب هذا الترتٌب .
خامسا ًال :دراسة طرق الشراء:
ٌلجؤ الكثٌر من الناس لتصنٌع األثاث حسب الطلب ،مما ٌتٌح فرصة اختٌار المودٌل ولون
القماش والمقاسات المطلوبة ،ولكنه ٌتكلؾ الكثٌر من الوقت والمال والجهد ،لذلك توفرت فً
األسواق الكثٌر من التسهٌبلت التً تقدم لشراء األثاث ،وأصبحت عامبلً معٌنا ً لؤلسرة الختٌار
المناسب واألفضل ،ومن هذه التسهٌبلت ما ٌلً:
أ ـ الشراء بالتقسٌط ،حٌث ٌدفع المشتري نسبة معٌنة من ثمن السلعة ،وٌتم تقسٌط باقً المبلػ
على عدة شهور.
ب ـ الشراء بالدفع نقداً واالستفادة من الخصم المقدم فً هذا العرض.
ج ـ الشراء فً مواسم التخفٌضات السنوٌة ،وفً هذه الحالة ٌجب االنتباه إلى جودة الصنؾ.
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سادسا ًال :مالحظة العالمة التجارٌة:
األثاث الجٌد هو الذي ٌتمتع بسمعة جٌدة من حٌث المتانة والجودة والجمال ،والذي تمت صناعته
فً المعام ل العرٌقة التً تكون لها عبلمتها التجارٌة الخاصة والتً تعز زها  ،لذلك ٌراعً قراءة
البطاقة المرفقة بقطع األثاث لمعرفة ما ٌلً:
 .1بلد التصنٌع.
 .2العبلمة التجارٌة.
 .3مدى جودة القماش المستخدمة ونسبة خلطه من مصادر النسٌج الطبٌعٌة أو الصناعٌة .
 .4طرق العناٌة به وتنظٌفه .
 .5نوعٌة الحشوة الداخلٌة المستخدمة.
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الحركة والمرور داخل ممرات المنزل
ٌستخدم أفراد األسرة الممرات فً المنزل بقصد الحركة والمرور بها لتحقٌق أهدافهم الخاصة
فً استخدام الؽرؾ والحمامات وؼٌرها من خدمات .
وٌفضل معظم مهندسً الدٌكور والمعمارٌٌن ترك مسافة م ن  4-3أقدام للممرات بٌن ؼرؾ
المنزل لتحقٌق هدؾ الحركة بسهولة.
وٌمكن أن نحسب عدد الممرات التً نستخدمها باالنتقال من ؼرفة إلى أخرى طوال الٌوم فً
فترة زمنٌة محددة وحسب نوع النشاط الذي ٌقوم به أحد أفراد األسرة .
األسس الواجب مراعاتها عند تصمٌم ممرات الحركة داخل المنزل

األسرةFamily :

هً مدى إتباع
األسرة لممرات
معٌنة فً المنزل
بصفة مستمرة.

الخدماتService :

العملWork :

هً الحركة التً
تستخدم فٌها األسرة
الممرات خبلل
دخولهم وخروجهم
من المنزل عند القٌام
بؤعمال منزلٌة ،من
مثل  :جلب حاجات
من السوق المركزي،
إخراج القمامة،
استبلم الوجبات
السرٌعة ...وؼٌرها.

التؤكٌد على أهم
محاور العمل فً
المنزل ومبلحظة
عدد الممرات التً
ٌستخد مها أعضاء
األسرة.
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الضٌوفGuest :

وهً الممرات التً
ٌستخدمها الضٌوؾ
خبلل دخولهم إلى
ؼرؾ االستقبال،
وحمام الضٌوؾ
وؼرفة الطعام.

ولتحقٌق أكبر قدر من االستفادة للحركة بٌن غرف المسكن ٌجب مراعاة النقاط التالٌة :
ٌ .1جب أال تقسم الؽرؾ من نصفها من أجل تصمٌم ممرات بداخلها ،حتى ال ينزعج
الجالسٌن فٌها بمرور ؼٌرهم.
 .2أن تكون الؽرؾ ذات العبلقة متقاربة مع بعضها ،مثل  :المطبخ بجانب كراج السٌارة
ومدخل الخدمات ،تسهٌبلً لعملٌة التحمٌل ونقل المواد التموٌنٌة والؽاز من الداخل
والخارج.
 .3أن تكون الممرات الهامة فً المنزل قصٌرة وبسٌطة ،مثل أن ٌختار لؽرفة المعٌشة
موقعا ً ٌساعد على االتصال واإلشراؾ على بقٌة مرافق المنزل .
ممرات الحركة:
عند تصمٌم الؽرؾٌ ،جب األخذ باالعتبار تخصٌص مساحات صؽٌرة كفراؼات للحركة ،حٌث
إن الحركة تتطلب ممرات ٌتم من خبللها العبور من ؼرفة إلى أخرى ،وكذلك التنقل داخل
الؽرفة نفسها وال ٌجوز استخدام الؽرؾ كممرات من مكان آلخر خصوصا ً المناطق الهادبة
والمخصصة للنوم .أٌضا ً عند وضع قطع األثاث فً الؽرؾٌ ،جب مراعاة سهولة الحركة فً
الؽرفة بٌن قطع األثاث إن تطلب األمر.
األبواب والنوافذ
األبواب :
عند اختٌار الباب األمامً للمنزل ،البد أن ٌكون محور المدخل الربٌسً ،وأن تتوافر فً جمٌع
األبواب الخارجٌة العزلة والحماٌة وتحمل هذا الباب لتقلبات الطقس.
واألبواب منها ما هو مصنوع من األلواح ومنها المسطحة وذات حشوة ،وقد تركب بحٌث تفتح
للداخل أو الخارج أو تنزلق وتنطوي بمفصبلت ،وٌمكن تزوٌد هذه األبواب بنوافذ لمعرفة من
بالجهة المقابلة .تتمٌز األبواب الخشبٌة الحدٌثة بؤنها مجوفة من الداخل مما ٌخفؾ من وزنها
وٌقلل ثمنها وٌقلل من احتمال التوابها بسبب العوامل الجوٌة المختلفة .
هناك أبواب تعلق بواسطة المفصبلت من الجانب األٌمن وتفتح للداخل ،والمعلق من الٌسار
وتفتح للخارج.
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أنواع األبواب:
ـ لؤلبواب أنواع كثٌرة ومتنوعة ،كل نوع له استخدام مختلؾ عن اآلخر نذكر م نها ما ٌؤتً:
1ـ األبواب العادٌة:
تعتبر من أكثر األنواع استعماالً فً تصمٌم المنازل الحدٌثة ،بحٌث تركب مفصبلتها فً أحد
جانبً اإلطار وٌنفتح من الجهة المقابلة .
2ـ األبواب المنزلقة جانبا ًال:
تستند هذه األبواب على مسارات (خطوط ومجرى ) فً أعلى الباب وأسفله .هذا النوع من
األبواب ٌناسب األماكن الضٌقة ،وهً جٌدة لؽرؾ المابدة والنوم والخزابن والؽرؾ الصؽٌرة،
أما أبواب الزجاج الصلبة المنزلقة فهً صالحة كؤبواب خارجٌة تنفتح على فناء أو شرفة .
3ـ األبواب المتراكبة (األكوردٌون):
تتؤلؾ من عدة طٌات وتستعمل لؤلماكن الضٌقة والصؽٌرة كالخزانات والؽرؾ.
4ـ األبواب الهولندٌة:
هً أبواب متماثلة وتنقسم إلى جزأٌن أعلى وأسفل .من ممٌزاتها أنها عند فتح الجزء العلوي
ٌمكن إدخال الضوء والهواء وإبقاء األطفال داخبلً ومنع الحٌوانات من الدخول إلى المنازل ٌ .تم
استخدام هذا النوع فً المنازل الرٌفٌة واإلسطبالت .
5ـ أبواب المروحة:
هً أبواب تتحرك بزاوٌة  180من الجهتٌن ،وتستخدم فً المطاعم ،حٌث تمكن النادل من دفع
الباب دخوالً وخروجا ً من وإلى المطبخ وهو ٌحمل معه الصحون ،وكذلك فً ؼرؾ العملٌات
الجراحٌة فً المستشفٌات.
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6ـ األبواب الدوارة:
وهً أبواب متمركزة حول محور بالوسط وتدور حولها ،كؤبواب مداخل الفنادق ،والمجمعات
التجارٌة ،وأحٌانا ً البنوك .فهً تسمح بدخول عدة أشخاص بنفس الوقت ،وأٌضا ً تساعد على إبقاء
الهواء البارد بالداخل.
النوافـــذ:
النوافذ تعتبر جزءاً من معالم التصمٌم الداخلً ،ألن وجودها ٌإثر على تصمٌم وشكل المكان
سواء من الخارج أو من الداخل أٌضاً ،باإلضافة لوظٌفتها األساسٌة وهً إدخال الضوء والتهوٌة
وكذلك المنظر المطل علٌه.
فمن المرؼوب فٌه الحصول على مقدار مناسب من الضوء فً كامل الؽرفة ،ومن العوامل
المإثرة بذلك حجم النوافذ ومواقعها.
النوافذ عوامل حاسمة إلعداد الم سكن ،ألن أمكنة األثاث تتحدد بارتفاع النوافذ وطرٌقة فتحها
وإؼبلقها .فالنوافذ التً ترتفع جلستها عن األرضٌة بمقاس  75ـ  85سم ٌمكن أن توضع
تحتها كنبة أو مكتبة أو طاولة صؽٌرة أو مجموعة أدراج ،فإذا ما وضع على هذه األشٌاء آنٌة
من الزهور أو أباجورة فقد خلقت بدون تكالٌؾ صورة كاملة خلفًتها النافذة.
و النوافذ التً ارتفاعها من األرض من  100-90سم ٌمكننا وضع دوالٌب أو أحواض المطبخ
أو الحمام تبعا ً للؽرض المطلوب.
أما النوافذ التً ترتفع عن األرض  60سم فهً مكان ممتاز لعمل أرفؾ تستعمل كمكتبة مفٌدة
فً متناول الجمٌع.
والنوافذ التً ترتفع إلى 170سم تعطٌك مكانا ً مناسبا ً لعمل الدوالٌب والخزابن والمكتبات
واألرفؾ التً تستخدم ألؼراض مختلفة.
وإذا تعددت النوافذ فً حجرة واحدة وكان ذلك عابقا ً فً تنسٌق الحجرة لقلة مساحة الجدران،
استفد من هذا الوضع باستخدام إحدى النوافذ كخلفٌة لمنضدة الزٌنة مثبلً أو لعمل فاترٌنه للتحؾ
بعد سدها من الخارج بلوح من الخشب أو الزجاج تثبت فوقه األرفؾ.
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وٌمكن تثبٌت مرآة على بعد  40ـ  50سم من النافذة تتدلى من السقؾ بواسطة سلسلة حدٌدٌة
ووضع لوحة خشبٌة بمساواة سطح النافذة لتوضع علٌها أدوات الزٌنة.
أنواع النوافذ:
هناك ثالثة أنواع ربٌسٌة من النوافذ تستعمل فً المنازل هً الثابتة ،والمنزلقة ،والمتؤرجحة،
وكل من هذه األنواع تشمل عدة تصامٌم :
 نافذة ثابتة :وهً نافذة تستخدم إلدخال الضوء ورإٌة الخارج فقط ،حٌث ال نستطٌع
فتحها .هذا النوع ٌستخدم ألنه آمن من عبث األطفال وفتحها ،توجد عا دة فً الفنادق
والنوافذ الموجودة على السبللم.
 نافذة تركب بالمفصبلت :ومنها ذو مصراع واحد (تتكون من لوح واحد) ،مصراعٌن،
ثبلث ،أو أربع مصارٌع.
 نافذة ذات مصراع سحابة :تنزلق أفقٌا ً داخل مجرى خاص أسفل وأعلى النا فذة وهً آمنة
أكثر من ؼٌرها ألنه ٌمكن تثبٌت قفل علٌها لمنع فتحها من قبل األطفال كما أنها ال
تحتوي على زواٌا حادة عند فتحها تإدي إلى اإلصابة .
 نافذة متحركة حول محور أفقٌا ً أو عمودٌا ً.
 نافذة ذات مصراع قبلب تفتح لؤلسفل أو لؤلعلى.
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اإلضاءة
إن مهمة المصباح بالمنزل لم تعد قاصرة على اإلضاءة فحسب  ،بل أصبح هناك ؼرضان
أساسٌان وراء إضاءة المسكن  :أولهما أال ٌإذي الضوء عٌنٌك وثانٌهما أن ٌضفً على مسكنك
جمال وبهجة  .وهناك إلى جانب ذلك الشخص الذي ٌسترٌح للضوء القوي  ،وآخر ٌمٌل بطبعه
إلى الضوء الشاعري الخافت  .وعموما فً المنزل نحتاج فً إضاءته إلى خطة جٌدة موزع
علٌها أنواع اإلضاءة وتنقسم اإلضاءة إلى ثبلث أنواع:
 -1اإلضاءة العامة.

 -2اإلضاءة الداخلٌة.

 -3اإلضاءة المحددة.

 -1اإلضاءة العامة :
وهً التً تتؽذى من الشبكة العامة إلضاءة المنزل  ،وٌقوم النجؾ واللمبات المنفردة أو المتعددة
بالدور األول فً توزٌع إضاءتها على المسكن  ،وهً منتشرة فً جمٌع أجزاء المسكن بالتساوي
ومصدرها عادة السقؾ .
 -2اإلضاءة الداخلٌة:
وهً التركٌبات التً ٌقوم بها صاحب المسكن نفسه بتوزٌع اإلضاءة اإلضافٌة التً ٌحتاج إلٌها
من ابجورات أو لمبات فلورسنت  ،وهذه تحتاج عادة لتركٌب فًشات للجدران وهً أكثر ما
تحتاج للعناٌة واإلعداد أثناء القٌام بالخطة العامة للمسكن  ،أي ٌجب اإلعداد لها لتحدٌد أماكنها
بدقة قبل البدء فً دهان الجدران  ،وإال فان تؽٌٌر تلك األماكن سٌكلؾ جهدا إضافٌا ال داعً له .
 -3اإلضاءة المحددة:
وهً تقوم على تركٌز اإلضاءة فً مكان معٌن كإضاءة تحفة أو صورة فنٌة نادرة أو ركن بذل
فً إعداده جهد كبٌر ،كمجموعة نادرة من الزهور أو نباتات الزٌنة ..الخ  .ووسٌلة اإلضاءة
المركزة هً الكشافات المتحركة أو البرجكتور  ،وتثبت فً السقؾ أو على الحابط أو عمود
وتوجه أشعتها إلضاءة شًء معٌن ٌراد لؾت النظر إلٌه  .وتختلؾ قوة اإلضاءة من مكان آلخر
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توزٌع اإلضــاءة
القواعد العامة التً تعٌٌن على الحصول على أحسن النتابج عند توزٌع اإلضاءة فً المنزل
نبدأها بما ٌلً:
- 1المدخل :
األضواء الخافتة لٌست مستحبة لمدخل المسكن ،بل ٌجب أن ٌكون اإلحساس بالنور والدؾء
م رحبا بالضٌؾ عند دخوله  ،وٌمكن استخدام اإلضاءة العادٌة ( العامة ) واإلضاءة المركزة
لتركٌز الضوء على زاوٌة معٌنة أو نباتات موجودة أو مرآة واستعمال نوع واحد من اإلضاءة
ٌكفً  ،وللحرٌة باالختٌار إلٌك بعض النماذج :
(أ) لو فضل استعمال اإلضاءة العامة للمدخل فٌكفً استعمال لمبة محاطة بكرة من الببلستٌك أو
الورق أو الزجاج المسنفر فهً كافٌة إلضاءته.
(ب) الكشاؾ ذو الشعبتٌن :وسٌلة رابعة إلنارة مدخل المسكن ،على أن ٌوجه احدهما إلنارة
السقؾ واآلخر لجذب االنتباه بسجادة ثمٌنة تؽطى ارض المسكن ،أو صورة فنٌة معلقة على
الجدار الم قاوم.
(ج) سقؾ منٌر بؤضواء الفلورسنت تحت جدار من الببلستٌك الشفاؾ تعطٌك إضاءة مثالٌة
لمدخل ذي درجات لونٌة دافبة وٌضفً علٌها نعومة تنسجم مع تلك األلوان .
(د) لمبة صؽٌرة توضع خلؾ التلفزٌون على مسافة  12إلى  15سم لتخفٌؾ تؤثٌر اإلشعاع
التلفزٌونً .
 -2غرفة النوم :
إن تركٌب مصدر ضوبً فً وسط الؽرفة ٌعطً ضوءا خافتا للحجرة مما ٌبعث الراحة فً
الؽرفة ولكن ال ؼنى عن وجود المصابٌح اإلضافٌة فوجود مصباح قرب السرٌر ضروري
للقراءة – وكذلك إضاءة منضدة الزٌنة بضوء قوي عن طرٌق مصباحٌن على جانبً المنضدة
تكمل الؽرض من وجودها .
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- 2غرفة المعٌشة واالستقبال:
تحتاج هذه األماكن إلً إضاءة مرٌحة وواضحة للجالسٌن فٌها من السقؾ كإضاءة عادٌة ،
ومصدرٌن آخرٌن فً زواٌا معٌنة على طاوالت أو بمصباح ذي قاعدة بساق طوٌل كإضاءة
إضافٌة وكشكل جمالً وٌمكن استخدام اإلضاءة المركزة بمصدر أو اثنٌن فقط للتركٌز على
حوض زهور أو لوحة – أو قطعة أثاث زاوٌة للتركٌز على ما تشتمل علٌه من تحؾ وتماثٌل ،
وٌفضل أن تكون اإلضاءة العامة ( العادٌة ) فً هذه األماكن من النٌون أو مصابٌح الفلورٌسنت
بهدؾ راحة العٌنٌن وخاصة عند مشاهدة التلفزٌون .
كما ٌمكن وضع مصدر خافت خاصة فً ؼرفة المعٌشة بهدؾ استخدامه عند االسترخاء
والراحة كإضاءة جانبٌة ( إضافٌة )
- 3المطبخ :
ٌحتاج إلى مصدر ضوبً قوي فً وسط احد الجدران و ٌفضل من نوع النٌون أو مصابٌح
الفلورسنت  ،مع وجود مصادر مركزه أخرى على طاولة العمل و موقد الؽاز و حوض ؼسٌل
األوانً الستخدامها عند اللزوم .
 -4الحمام :
ٌجب أن ٌضاء إضاءة قوٌة ساطعة من مصدر ضوبً بالسقؾ وٌستحسن استخدام لمبات
الفلورسنت إما المرآة التً توضع للزٌنة أو الحبلقة فٌجب إضاءتها بلمبة قوٌة والشك ان ضعؾ
اإلضاءة بالحمام ٌجعله كبٌبا مقبضا للنفس .
- 5غرفة األطفال :
ٌجب أن تكون المصابٌح فً حجرة األطفال وكذا الفٌشات بعٌده عن متناول أٌدٌهم تجنبا
للخطورة  .وٌحسن أن تضاء بمصابٌح تثبت فً السقؾ والجدران  .وإذا لم ٌكن هناك من
التركٌبات ما ٌسمح بذلك فٌكفً استخدام المصابٌح المثبتة بالحابط فوق السرٌر للقراءة أو فوق
المنضدة للكتابة .

31

 -6الساللم :
تعتبر اإلضاءة ضرورٌة فً السبللم لتوفٌر شروط السبلمة  ،إذ ٌنبؽً أن تكون حاشٌة كل درج
وعمقه محددة المعالم بشكل واضح  ،وأفضل طرٌقة لتحقٌق ذلك هً الجمع بٌن تثبٌت الضوء
السفلً مباشر أعلى السبللم إلضاءة السبللم وضوء خافت إلضاءة الحواشً وضوء خافت مسلط
من منبسط السلم ( لتحدٌد عمق السبللم ) .
وهناك طرٌقة أخرى إلضاءة السبللم تتمثل فً تركٌب تثبٌتات ذات قوة كهربابٌة ضعٌفة داخل
الحابط أعلى كل ثبلث أو أربع درجات مباشرة  ،كما تستطٌع أن تخفً بضعة مصابٌح تحت
( الدرابزٌن ) إلضاءة األجزاء األفقٌة العلٌا من درجات السلم .

التأثٌرات الضوئٌة
تستطٌع اإلضاءة أن تضا على المسكن جوا بهٌجا باستعمال أنواع عده من اإلضاءة ومزجها
بذكاء ٌبرز نواحً فً الحجرة والقٌمة الفنٌة للوحات والسجاجٌد  ،عالما ٌخلق فٌه الخٌال  .فمثبل
لو اقتصرت إضاءة الصالون على مصابٌح على قواعد (ابجورات) وسلط ضوء بروجكتور على
شً ذي قٌمة جمالٌه عالٌة  ،كسجادة ثمٌنة أو لوحة فنٌة أو آ نٌه تحوي زهورا ٌانعة أو وضعت
بجوار أحواض النباتات لتسقط ظبللها على السقؾ أو فتحة مضاءة بالحابط .
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نصائح :
ٌ- 1حسن اختٌار األدوات الكهربابٌة كالمصابٌح وما إلٌها من الببلستٌك الشفاؾ أو من
األلوان المحاٌدة كاألبٌض أو األسود .خاصة اذا كانت ألوان المفروشات بالحجرة كثٌرة
زاهٌة.
ٌ- 2جب عدم وضع مصابٌح كبٌرة على طاولة صؽٌرة أو العكس.
- 3استعمل فً الحجرة الواحدة أكثر من نوع من اإلضاءة حتى تحصل على أجواء متنوعة
وقت العمل ووقت االسترخاء.
- 4إذا كانت األدوات الكهربابٌة مدالة بسلكٌ ،ترك السلك لٌؤخذ الحركة المناسبة له حتى ال
ٌنقطع السلك بسرعة
- 5األشٌاء الثمٌنة ٌحتفظ بها كتح فة فً مكان ٌسلط علٌها بروجكتور لتعطً نتٌجة جمٌلة
- 6اإلضاءة المركزٌة تختار أدوات متٌنة – حتى ال تنقطع األسبلك وتسبب كثٌرا من
المتاعب .
- 7البلكونات ستكون م بهجه وجمٌلة لو استخدم إلضاءتها لمبة كبٌرة من الورق
- 8فً بعض الحاالت تخلق اإلضاءة الناعمة المستعمل فٌه ا الشموع  ،أجواء شاعرٌة رابعة
فاستعمل من وقت ألخر الشمعدانات القدٌمة او الحدٌثة
- 9اختر لونا واحدا فً الحجرة لرإوس المصابٌح – والحظ تؤثٌر ذلك اللون على ألوان
المفروشات  ،وال شك إن ألوان المصابٌح العادٌة ٌعطً ضوءا ناعما لؤللوان  .إما ضوء
المصباح الفلورسنت فرؼم إنها تعطً ضوءا ساخنا فان أثرها على األلوان لٌس بالشًء
المستحب ولذلك كانت هً األضواء المناسبة إلضاءة المطبخ والحمام وؼرفة األلعاب
- 10إذا كان بالؽرفة عدة م صابٌح فبل داعً ألن تكون كلها مصنوعة من نفس المادة ولكن
ٌجب أن تشع جمٌعها نفس اللون  ،فإذا كان الضوء الذي ٌنبعث من أحدها قرمزٌا فان
جمٌع المصابٌح األخرى الموجودة فً الؽرفة ٌجب أن تعطً لونا قرمزٌا بنفس الدرجة
عند إضاءتها .
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اإلضاءة الداخلٌة ( اإلضافٌة ):
هً التً ٌقوم علٌها إنارة مواقع مخصصة للقراءة والكتابة والعمل مثل إضاءة جانبً السرٌر،
أو إضاءة مكتب ،أو طاولة عمل ،أو مجلً ( حوض الؽسٌل ) فً المطبخ.
اإلضاءة المركزة ( الملفتة للنظر ):
هً التً ٌقوم علٌها إنارة مكان معٌن أو زاوٌة معٌنة كمجموعة زهور او نباتات او صورة او
قطعة فنٌة أو قطعة أثاث أو مكتبة تعرض فضٌات وتحؾ .
لمعلوماتك :
 -1األباجورات :
وتتنوع إشكالها والخامات التً تصنع منها وهٌاكلها تشكل بطرٌقة تمكنها من االرتكاز على
أسطح مستوٌة بارتفاعات مختلفة ولها ؼطاء وتستخدم ؼالبا فً المكاتب وفً أركان ؼرؾ
االستقبال او المعٌشة .
وهناك أباجورات كبٌرة مرتكزة على األرض بحامل إما من النحاس أو الحدٌد المشؽول أو
الخشب المخروط ومنها أنواع ذات إضاءة موجهه ألعلى تعطً إضاءة هادبة وحدٌثة للؽرفة
 -2مصباح الجدار :
تثبت على الجدران لبعث مزٌد من األضواء فً مختلؾ األماكن وتناسب الممرات والمداخل
وؼرؾ الطعام واالستقبال وتصنع من النحاس أو الحدٌد المزخرؾ الذي ٌحمل ما ٌشبه الشموع
المضٌبة أو من الببلستٌك بتصمٌمات عصرٌة
 -3الكشافات :
تكون ؼالبا إضاءة صفراء وتتمٌز بؤنها تكون مركزة لمكان معٌن منها أحجام مختلفة وتستخدم
داخل المنزل وخارجه  ،ومنها ذو القاعدة الثابتة أو المتحركة حٌث ٌمكن تثبٌتها بٌن الدٌكورات
والتحكم فً اتجاهاتها لتبرز النقاط الجمالٌة فً محٌطها .
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هل تعلمً :
المصابٌح المصقولة من الداخل تنشر ضوءا اكبر وهً اخؾ وهجا من المصباح المكشوؾ
العادي  ،وفٌما ٌلً بعض أنواع المصابٌح الوها جة :
 مصابٌح بٌضاء ذات طبق فضً تدفع بضوبها خارجا . مصابٌح خارجٌة مسقطة ( البروج كتور ). مصابٌح ملونة الستخدامها فً أؼراض الزٌنة . مصابٌح تحت الحمراء للحرارة الفورٌة ،وتستعمل كناحٌة عبلجٌة وأٌضا فً صالوناتالتجمٌل.
 مصابٌح لبلستخدام خارج المنزل وهً عادة صفر اء حتى ال تجذب الحشرات. مصابٌح اإلضاءة اللٌلٌة  ،وهً التً تترك مضاءة سواء داخل البٌت أو خارجه وتكونذات إضاءة خافتة  ،وإضاءتها كافٌه لرإٌة المسار باللٌل  ،وهً ال تستهلك الكثٌر من
الطاقة وتوضع عادة فً الممرات وحمامات األطفال .
أما مصابٌح الفلورٌسنت فهً تو فر خطا متواصبل من الضوء الثابت والخالً من اللمعان ٌصلح
ألركان العمل الواسعة  ،كما أن النور المنبعث منها ٌكون أقوى من المصابٌح الوهاجة  ،كما انها
تعمر طوٌبل أكثر منها بسبعة أضعاؾ .
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األلوان وتأثٌرها على اختٌار وتنسٌق األثاث
األلوان عالم قابم بذاته له أسراره وقوانٌنه ولؽته  ،كٌؾ تتولد األلوان ؟ كٌؾ نحددها ؟ هل
ٌمكننا إحصابها ؟ كٌؾ نرى ؟
كل هذه التساإالت ممكن أن تكون مدخبل إلى عالم األلوان والدٌكور وتتجلى قدرة الخالق سبحانه
وتعالى فً تعدد ألوان الطبٌعة بصورة ال متناهٌة األلوان ٌختار منها الفرد ما ٌناسبه من األلوان
لٌجمل به بٌته وملبسه.
ما هو اللون ؟
نحن نعرؾ أن الضوء ٌنقسم إلى سبعة ألوان أساسٌة هً ما تسمى بؤلوان الطٌؾ  ،فٌمكننا رإٌة
البرتقالة مثبل حٌن ٌتم امتصاص البرتقالة أللوان الطٌؾ جمٌعها عدا لونها البرتقالً الذي تعكسه
بالتالً إلى أعٌننا فنراه بلونها الطبٌعً وهكذا تكون رإٌة جمٌع األشٌاء بؤلوانها .
أما اللون األبٌض فقد ظهرت األشٌاء البٌضاء بهذا اللون نتٌجة النعكاس جمٌع ألوان الطٌؾ دون
أن ٌتم امتصاص أٌا منها ،وبالتالً ٌقال لسطح ما انه اسود إذا امتص تماما جمٌع اإلشعاعات
التً ٌستقبلها من الضوء.
دائرة األلوان:
حصر العلماء األلوان فً الطبٌعة فً دابرة تحتوي على اثنً عشر لونا عدا اللونٌن األبٌض
واألسود وقسموها إلى ما ٌلً:
مجموعات األلوان:
تنتمً األلوان الكثٌرة التً من حولنا إ لى مجموعات ثبلث :
 -1مجموعة األلوان األساسٌة:
وهً األلوان األولٌة والتً تتكون منها كل األلوان األخرى واأللوان األساسٌة هً:
أصفر -أحمر – أزرق
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 -2مجموعة األلوان الثانوٌة :
وهً األلوان التً تتكون نتٌجة خلط لونٌن من األلوان األساسٌة مثل:
األحمر  +األصفر = برتقالً
أألحمر  +األزرق = بنفسجً
األصفر  +األزرق = األخضر
وتنتمً إلٌها مجموعة األلوان الثبلثٌة وٌمكننا الحصول على هذه األلوان بعد خلط لون ثانوي مع
آخر أساسً ٌدخل بتركٌب اللون الثانوي نفسه حٌث ٌنتج لون تناسقً جدٌد ٌكون ضمن
مجموعة األلوان الثبلثٌة  ،فمثبل :
حٌن ٌتم مزج اللون األخضر ( وهو لون ثانوي نتج عن مزج اللونٌن األصفر واألزرق ) مع
لون أساسً كاألصفر مثبل فسوؾ نحصل على لون أخضر مصفر ( ٌطلق علٌه لون ثبلثً )
وإذا تم مزج نفس اللون األخضر الثانوي مع األزرق األساسً فسنحصل على اللون األزرق
المخضر فٌسمً ثبلثٌا  ...وهكذا.
 -3مجموعة األلوان الحٌادٌة:
وهما اللونان األبٌض واألسود وما ٌنتج عنهما من ألوان رمادٌة متعددة ومختلفة القوى والشدة
الناتجة عن قلة األبٌض وزٌادة األبٌض والعكس .
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أٌضا هناك مجموعتان تنتمً إلٌها األلوان الموجودة فً المجموعة اللونٌة األ ساسٌة والمجموعة
اللونٌة الثانوٌة وهما:
(أ) – األلوان الحارة أو الدافئة :هً األصفر واألحمر والبرتقالً .سمٌت حارة الن ألوانها
قرٌبة من لون الدم والنار والشمس وهً مصادر الدؾء والحرارة وعند استخدامها بكثرة فهً
تعطً إحساسا بحرارة المكان.
(ب) – األلوان الباردة :وهً األزرق والبنفسجً .وسمٌت باردة ألن ألوانها تؤتً من لون
السماء والماء حٌث مصدر البرودة
(ج) – األلوان المعتدلة :وهً األخضر واألرجوانً.

تأثٌرات األلوان
تسعدنا على اختٌار اللون المناسب لكل ؼرفة،
من المهم أن نتعرؾ على تؤثٌرات األلوان ألنها ا
حٌث ٌستخدم اللون بتؽٌٌر األبعاد البصرٌة ألي ؼرفة إذ ٌجعلها تبدو أطول أو أعلى ،أقصر أو
أشد انخفاضا .ففً حٌن تبدو الؽرفة المصبوؼة بؤلوان فاقعة أكثر ضٌقا وتقدما ،تجعلها األلوان
الفاتحة أعظم اتساعا وتراجعا.
ٌإثر اللون كذلك على اإلحساس بدرجة الحرارة فً الؽرفة فالؽرفة الزرقاء تبدو أقل حرارة من
الؽرفة الحمراء حتى لو تساوت درجة الحرارة فٌهما .
اللون األحمر ٌ :ناسب كثٌرا األماكن المخصصة للعب األطفال  ،واألماكن التً تحتاج إلى
النشاط والحٌوٌة النجاز العمل بها  ،أو كخلفٌة إلبراز المعروضات كالتحؾ .
اللون البرتقالًٌ :ناسب ؼرفة المعًشة وٌتوافق مع األثاث النمطً.
اللون األصفرٌ :فضل استخدامه فً أماكن تجمع األسرة و ؼرؾ النوم ،ألنه لون ٌساعد على
تخفٌض الطاقة وبالتالً ٌمهد لعملٌة االسترخاء والراحة ،وٌزٌد من مشاعر التجاوب والجو
األسرى الحنون.
اللون البنفسجً :لون الهدوء ،وٌفضل استخدام ه فً الحمامات.
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اللون األخضر :حٌث ٌستخدم األخضر الفاتح فً األماكن التً نحتاج فٌها إلى هدوء األعصاب
واالسترخاء وراحة أعصاب العٌن ،كما ٌفضل استخدامه فً حجرات المكاتب ،ولكنه ال ٌتناسب
مع ؼرفة الطعام ألنه ٌؽٌر لون األطعمة وال ٌظهرها على حقٌقتها.
عند استخدام المجموعات اللونٌة ٌجب مراعاة ما ٌؤتً :
األلوان الدافبة زاهٌة وصارخة وتعبر عن الفرح والسرور والسعادة  ،وأما األلوان الباردة فهً
ساكنة وهادبة وتعبر عن الحزن والظبلم مثبل ؼرؾ النوم تناسبها األلوان الهادبة كالبنفسجً
والوردي و البٌج ولٌس األلوان الفاقعة القوٌة .
أما لؽرؾ المكتب والمطالعة ،فٌجب اختٌار األلوان الباردة كاألزرق أو الحٌادٌة كالرمادي
الفاتح.
أٌضا من العوامل الهامة التً ٌجب مراعاتها عند اختٌار األلوان فً الؽرؾ موقع النافذة فٌها ،
فالؽرؾ التً تكون معرضة لحرارة ودخول الشمس فٌها على الدوام ٌجب اختٌار األلوان البارد ة
لها  ،أما الؽرؾ المحرومة من أشعه الشمس فٌجب استعمال األلوان الدافبة والزاهٌة لها لتخفؾ
من برودتها خصوصا فً الشتاء  ،باإلضافة إلى أنها تزٌدها إشراقا  ،كذلك تقوم األلوان الدافبة
بإكساب الؽرؾ شعورا بضٌق المكان على عكس األلوان الباردة والتً تعطً إحساسا باالتساع
لهذا ٌفضل طبلء جدران الؽرؾ الكبٌرة باأللوان الزاهٌة والدافبة  ،والؽرؾ الصؽٌرة باأللوان
الهادبة والباردة لتبدو أوسع مما هً علٌه  ،وٌنطبق هذا على ورق الجدران أٌضا .
وبعد االنتهاء من أعمال صبػ الؽرفة وفرش وتوزٌع األثاث فً الؽرفة ،تظل الؽرفة ناقصة ،الن
الؼرفة تكون عارٌة حتى بوجود ورق الحابط ذي النقوش والرسوم .فالصور واللوحات تضٌؾ
على المكان حٌوٌة خاصة إذا احتوت على ألوان مناسبة للمكان ومضمون جٌد وإطار ذي نوع
وشكل مبلبم.
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اإلكسسوارات
تعرٌف اإلكسسوارات:
هً األشٌاء الرقٌقة التً تضفً الجمال والراحة على أي فراغ فً المنزل من مثل الزهرٌات
والنباتات الداخلٌة و(الكوشٌات) واللوحات.
وتنقسم اإلكسسوارات إلى نوعٌن :
وظٌفٌة  :من مثل المصابٌح الجانبٌة ( األباجورات ) وسلة المهمبلت والمرمدة ( مطفؤة التبػ )
تجمٌلٌة  :اللوحات والتماثٌل والمعلقات وؼٌرها
أهمٌة ( اإلكسسوارات ) :
 .1تضٌؾ على الؽرفة نوعا من التوازن.
 .2تركز على المحور فً الفراغ.
 .3تإدي إلً االنسجام بٌن اللون والتصمٌم والملمس .
 .4تعبر عن الذوق الشخصً.
كٌف تجعلٌن من المدفأة مركز إبداع ؟
 علقً لوحة فوق المدفؤة مباشرة. ضعً بعض الزهرٌات على رؾ المدفؤة. ضعً شموعا بؤحجام ودرجات متفاوتة لتجعلً منها مصدر دؾء .ٌ -مكن إضافة صخور أو أي لمسات شخصٌة.
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التباٌن فً التصمٌم الداخلً :
 إذا كان الفراغ بسٌطا ٌمكنك استخدام متممات ( إكسسوارات ) متنوعة لتبرزي البساطة. إذا كان الفراغ مآلن باألثاث ٌفضل استخدام المتممات ( إكسسوارات ) البسٌطة. إذا كانت الؽرفة مآلى بالخطوط المستقٌمة ٌفضل استخدام خطوط منحنٌة . إذا كانت الؽرفة ذات ألوان المعة ٌفضل استخدام إكسسوارات مطفٌة.ٌمكن توحٌد المتممات ( اإلكسسوارات ) فً الغرفة الواحدة عن طرٌق العناصر التالٌة :
 اللون. االنتساب إلى مرحلة تارٌخٌة معٌنة. المواد المستخدمة. التوازن. التصمٌم :تقلٌدي أو حدٌث.ٌمكن تقسٌم انواع المتممات ( اإلكسسوارات ) إلى:
 اإلضاءة. المعلقات. مفارش الطاوالت و المقاعد. التماثٌل. الزهور والنباتات. -مقتنٌات شخصٌة.
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تنقسم المعلقات إلى صور شخصٌة وملصقات وخرابط وحفر وأشؽال ابره ومراٌا وسبلسل
وؼٌرها.
أٌن ٌمكن تعلٌق الصورة الشخصٌة ؟
احرصً على تعلٌقها فً الممرات أو ؼرؾ المنزل الخاصة مثل ؼرفة النوم أو المكتب .
وتذكري عزٌزتً المتعلمة ..أن تركك للحابط أجرد أفضل من تعلٌق ماال ٌناسب نظام المنزل .

أسس وضع الصورة واللوحات والمراٌا على الجدران
- 1تلعب المراٌا دورا هاما فً إعطاء إحساس فً االتساع فً المكان ،لذلك فان تثبٌت مراٌا
مناسبة فً زاوٌة من الزواٌا تنعكس علٌها قطعة من الجدار مكسوة من الورق المخطط
عرضٌا سوؾ تحقق االتساع المطلوب.
- 2إذا كانت الؽرفة ذات ألوان باهتة بجدرانها ،فان وضع لوحة أو صورة بؤلوان بارزة
تجلها تبدو وكؤنها هذه اللوحة هً الجدار نفسه خاصة إذا كانت كبٌرة .
- 3إذا كانت الؽرفة ضٌقة ،فٌمكن وضع صورة كبٌرة تمثل منظرا طبٌعٌا مجسما وله عمق
واضح ( كالرٌؾ أو البحر مثبل ) ،عند إذن تبدو الؽرفة أكثر اتساعا.
ٌ- 4جب اختٌار اإلطار ( البرواز ) للوحات بحٌث ٌكون مناسبا لحجم ونوع اللوحة لٌزٌد من
قٌمتها وال ٌجوز أن ٌحتوى على زخارؾ وألوان بارزة أو مذهبه م ما قد ٌؽطً على قٌمة
اللوحة وجمالها.
ٌ- 5مكن تعلٌق لوحتٌن منسجمتٌن من حٌث اللون واإلطار والمضمون فً تصمٌم جمٌل ،أو
مجموعة لوحات مبلبمة مع بعضها حتى لو كانت باختبلؾ بسٌط باإلطارات .
ٌ- 6جب أن تكون اللوحات والصور مناسبة فً تعلٌقها فً الفراؼات المختلفة وبالزواٌا
المبلبمة حسب وضع األساس وطبٌعة النشاط الذي ٌمارس بالؽرفة  .فإذا كانت لبلستقبال
فٌنبؽً اختٌار اللوحات الشجرٌة أو المحتوٌة على م ناظر طبٌعٌة أخرى  -زخرفٌه أو
قرآنٌة  .وإذا وجد فراغ فً ؼرفة طعام وجب اختٌار اللوحة ذات اإلزهار والنباتات
الرشٌقة والثمار.
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ٌ- 7جب تعلٌق اللوحة أو المرآة بحٌث تكون مسطحة وٌكون المسمار والحبل الرابط لها ؼٌر
ظاهر.
ٌ- 8جب أن تعلق المرآة واللوحة فً موقع مناسب وفً مستو ى النظر ولٌس اقل أو أعلى
منه.
- 9إذا كانت هناك لوحة أو مرآة تعلق فوق قطعة أثاث أو طاولة فالوضع األفضل لها أن
تكون فً منتصؾ القطعة وببعد مناسب عنها .
ٌ- 10فضل تعلٌق اللوحات الكبٌرة فوق المقعد الكبٌر وعلى بعد مناسب عنه وٌمكن وضع
صورتٌن صؽٌرتٌن أو مصباحً تعلٌق على جا نبٌه.

عرض العناصر المختلفة األخرى
(أ) إذا كان الشًء عبارة عن زهرٌة أو منحوتة من الطٌن المعالج بالفرن الحراري  ،فٌمكن
أن ٌشكل بإرة جمالٌة أو نقطة مر كزٌة للؽرفة خصوصا إذا تم تسلٌط حزمة ضوبٌة
ضٌقه علٌه من أحد ( السبوتات ) المثبتة عالٌا والمزودة بمصباح منخفض الضوء وذلك
لتوضٌح الجزء العلوي للزهرٌة فقط  ،ولرسم مبلمحها الخارجٌة بواسطة الضوء
المتساقط علٌها مما ٌإسس تباٌنا بٌن جزبٌها العلوي والسفلً .
(ب) أما إذا كان الشًء المراد إضاءته من الزجاج أو ( الكرٌستال )  ،فاستؽبلل شفافٌته
تقتضً تسلٌط الضوء علٌه من األعلى أو الخلؾ  ،أما إذا أردنا تسلٌط ضوء على أكواب
كرستالٌة مصفوفة على رؾ زجاجً فٌمكن تثبٌت صؾ من اإلضاءة من ( سبوتات )
فوق الرفوؾ  ،أو تثبٌت أنبوب ( فلورٌسنت ) على الجدار الخلفً وراء ورق نصؾ معتم
لتنطلق اإلضاءة الخفٌة من الصندوق الضوبً.
(ت) ٌمكننا أيضا إضاءة الكتب من خبلل تسلٌط ضوء انطبلقا من زاوٌة محددة بواسطة
( سبوتات ) ؼابرة أو نصؾ ؼابرة بالسقؾ  ،كما ٌمكننا أٌضا أن نثبت ( سبوتات ) ذات
مشبك تحت الرفوؾ.
(ث) على الرؼم من أن النباتات تبدو أجمل تحت اإلضاءة الصناعٌة  ،إال انه ال ٌمكن
االستؽناء عن الضوء الطبٌعً  ،لذا ٌجب وضع النباتات بمكان ٌصل إلٌه الضوء الطبٌعً
 ،إما فً المساء فٌسلط علٌه ضوء خاص بالنباتات ٌنشر األشعة فوق البنفسجٌة .
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(ج) عند وضع نبتة بؤحد األركان ٌ ،جب علٌنا وضع مصباح أو ( سبوت ) صؽٌر على
األرض خلؾ األصٌص أو الحوض  ،وٌوجه إلى اعلً لٌعكس الجدار ا و السقؾ الضوء
المنتشر عبر أوراق النبتة  .كما ٌمكن أن نضًء النبتة بضوء خافت انطبلقا من السقؾ ،
أو أن نضع على األرض مصباحا ذا ساق قصٌرة له مصباح ضعٌؾ التوهج .
(ح) من مزاٌا استخدام القواطع الخفٌفة أو ( البارافانات ) أنها تقوم بإحٌاء التصمٌم المفتوح
حٌث تصبح أداة لتقطٌع الفراغ الواحد وتحوله إلى أكثر من جزء كما تقوم بإخفاء معالم
ؼٌر مرؼوب فٌها و تتوافر ( البارافانات ) فً ثبلث أو أربع أو خمس وحدات لوحٌه
متصلة ٌبعضها بواسطة مفصبلت وتصنع من ألواح فاصله مصنوعة من مواد عدٌدة
كالخشب والمعدن بؤنواعه وقصبات البامبو والزجاج الشفاؾ والببلستٌك والقماش
المقصب والجلد وأعمدة البامبو والنسٌج  ،وتؽطى بلوحات زٌتٌة أو ورق الجدران أو
أوراق مصنوعة من قش األرز .
(خ) أما الوسابد فهً عملٌة و تزٌٌنٌة بنفس الوقت  ،حٌث تستخدم إلضافة اللون والشكل على
الحجرة  .والوسابد تتوفر بمختلؾ األحجام واألشكال ( دابري – مربع – مثلث – مستطٌل
– أشكال كرتونٌة ) وبؤنسجة متباٌنة  ،وباإلمكان استعمال وسابد أرضٌة لتوفٌر مجال أكبر
للجلوس.
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ورق الجدران
أصبح استعمال ورق الجدران فً الوقت الحاضر ،عادة مؤلوفة ووسٌلة ناجحة إلعطاء المنزل
جمالً جذابة وجو ألٌؾ.
ة
أو المكتب التجاري ،صفة
والمعلوم إن استعمال ورق التلبٌس ؼٌر جدٌد إطبلقا إذ بدأ استخدامه فً فرنسا فً نهاٌة القرن
السادس عشر  ...ثم أهمل استعماله بعد ذلك  ...إلى أن وصل إلى ذروة ازدهاره  ،إلى عصره
الذهبً بعد منتصؾ القرن الثامن عشر  ..ثم عاد من جدٌد إلى زاوٌة اإلهم ال والنسٌان ...
لٌنتشر من جدٌد بشكل ملحوظ فً عصرنا الحالً وٌعود سبب التهافت على استخدام أوراق
الجدران المطبوعة ،إلى إمكانٌاته الجمالٌة واالقتصادٌة فً آن واحد.
بإمكان ربة المنزل مثبل تحوٌل الجدران العارٌة فً ؼرؾ النوم مثبل  ،إلى مكان دافا  ،متكامل
وجذاب  ،بحكم تكسٌه الجدران العارٌة بورق تلبٌس المتوافق مع ألوان وطراز قطع األثاث
والموكٌت أو السجادة والمصباح الكهربابً وسواه من األؼراض الزخرفٌة المتنوعة وٌساهم
ورق الجدران فً تحقٌق أحبلم ربة المنزل  ،إذ ٌ ..عكس أصبل ذوقها الشخصً وٌساعدها فً
تطوٌر البٌت بسهولة وإبراز صفة اللٌونة والرومانسٌة فً أجوابه .
ال ٌمكن ان تقضً المرأة معظم أوقاتها بٌن أربع جدران مصنوعة من الطابوق بمقدورها تحوٌل
هذا المظهر الصلب والجاؾ إلى حلم هادئ وملون ومزخرؾ حسب ذوقها الشخصً.
فالبٌت بدون شمس هو بٌت حزٌن  ،كم من المنازل قد تم تشٌدها بشكل خا طا  ...لم ٌكن تصمٌم
البناء موجها بصورة صحٌحة من ناحٌة صحٌة بخاصة ومن الناحٌة الجمالٌة بعامة لذا ٌصبح
العمل الزخرفً أمرا ضرورٌا وملحا وإال لزم على ساكنٌه قضاء العمر فً جو مشحون بالكآبة
والقلق .
ٌمكن القول بؤن الحل االٌجابً لهذا الوضع الداخلً الكبٌب هو إدخال ورق التلبٌس إلى البٌت ...
بهذا ،تدخل إلٌه فرحة العٌش ومتعته بفضل اللون والضوء  ...وهل توجد مادة زخرفٌه أفضل
من ورق التلبٌس إلدخال ا لضوء واللون إلى المكان الذي نعايشه لٌبل نهار ؟
هذا ال ٌعنً بؤن مجرد تكسٌه الجدران بورق التلبٌس قد توصلنا إلى تنفٌذ زخرفً ناج ح
فاالستعمال العشوابً ؼالبا ما ٌإدي إلى نتٌجة سلبٌة  ،هناك أشخاص مثبل ٌرتكبون بعض
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األخطاء التقلٌدٌة عند استعمال ورق التلبٌس المنقوش بدون تناسق لونً  .إن هدؾ استعمال
ورق التلبٌس هو خلق حاالت من التجانس  ...وال ٌستحسن استخدام الطراز المثٌر الذي ٌخلق
جوا مشحونا باالضطراب النفسً .
من ناحٌة أخرى  ،كل لون  ،بفضل تنوعاته اللونٌة ٌ ،شدد النبرة أو ٌعدل وٌلطؾ برٌق الضوء
 ،إن درجات إشراق اللون الؽامق  ،تمتص الضوء بٌنما درجات إشراق اللون الفاتح تجلب
سطوعا أشد كثافة بهذا  ،لزم إن نخصص وقتا كافٌا قبل اختٌار ورق التلبٌس  ،كل ؼرفة
تستوجب وقتا كافٌا لدراسة نوع وطراز ورق التلبٌس المختص بها ...
وٌجب األخذ بعٌن االعتبار النقاط التالٌة قبل اختٌار أي نوع معٌن :
- 1ما هو الجو الذي ٌستحسن خلقه استنادا إلى إبعاد الؽرفة ؟
- 2كٌفٌة توجٌه ورق التلبٌس للنور ؟
 - 3طراز األثاث.
تكسً الجدران بنوع من
ه
عندما ٌكون البًت من الداخل مقبض ،باردا وعارٌا من البه جة لزم
ورق التلبٌس الذي ٌولد أجواء دافبة  ،مهدبة بحٌث تلطؾ الجو المتعادل بشكل ملحوظ .
وعندما ٌكون المحٌط مقسما بكثرةٌ ،ستحسن استعمال ورق التلبٌس البسٌطة ذو درجات إشراق
اللون الرزٌن وذلك لتؤمٌن جو من االتزان والهدوء ( لمجموعة العناصر المتجانسة ).
إن ورق التلبٌس ٌفسح المجال لتبد يل كامل حقٌقً لجمٌع ؼرؾ المنزل حتى فً دورة المٌاه ...
إذ حصل تطوٌر ملحوظ فً السنوات األخٌرة فً هذا المضمار بالذات .
انه عنصر رابع فً مٌدان فن الدٌكور  ،وٌتمتع بفوابد حقٌقٌة من الناحٌة العملٌة ٌ :سهل
التكسً وٌسهل صٌانته وهو عادة فً متناول جمٌع الناس على مختلؾ
ه
استعمالها فً مضمار
إمكانٌاتهم المادٌة نظرا ألسعاره المعقولة .
وٌتساءل البعض :ما هً فابدة استعمال ورق التلبٌس ؟ والجواب بسٌط للؽاٌة  :انه ٌضفً على
المكان المخصص للتنفٌذ الزخرفً  ،جوا من الحٌوٌة والفرح والمسحة الزخرفٌة الممتعة  ،انه
ٌدخل الدؾء إلى الجدران التً تعانً من العرى المكدرة  ،وتكسى الخزانة الجدارٌة العارٌة و
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ٌنٌر الؽرؾ المعتمة وٌإثث الؽرؾ الفارؼة جدا وٌساهم فً تزٌٌن الموبٌلٌا (األثاث ) وٌساهم
فً إبراز صفة التجانس المتعلقة باإلثارة بصفة عامة .
وال نبالػ إذ قلنا بؤن ورق التلبٌس ٌحتل مكانه مرموقة فً مٌدان الفن الزخرفً .

تزٌٌن الجدران
الصور والمراٌا تضٌؾ على منزلك البهجة واإلشراق.
إذا أعجبت بإحدى الصور وكان اقتناإها ٌشعرك بالسعادة فقد عثرت على صورة مناسبة لمنزلك
 ،ومهما كانت قٌمة الصورة من الوجه الفنٌة  ،ومهما كانت لهفة اآلخرٌن للحصول علٌها فبل
خٌر فً اقتنابها إذا كانت ال تعجبك وال تستطٌع إن تتجاوب معها روحٌا  ،وإذا كان لدٌك إحدى
الصور أو المراٌا المتوارثة فً العابلة والتً ترتاح إلٌها فتؤكد انك حظٌت بثروة .
الصور لها دور هام فً زخرفة الحجرة فضبل عن كونها باعثا على إشاعة روح البهجة والجمال
إذا راعٌنا اآلتً:
- 1إذا كانت الحجرة باهتة األلوان ،فان وضع بعض الصور ذات األلوان القوٌة ٌجعلها تبدو
زاهٌة جمٌلة.
- 2إذا كانت الحجرة ضٌقه فٌمكن جعلها أكثر اتساعا بوضع صوره تمثل منظرا طبٌعٌا ؾي
الرٌؾ أو البحر تعلق على طول الجدران.
- 3ضع فً الحجرة الصؽٌرة كثٌر من المراٌا لتبدو كبٌرة ،ولٌس الكثٌر من الصور ذات
األلوان القوٌة والرسوم العدٌدة حتى ال تبدو صؽٌره مزدحمة.
- 4اختر اإلطار المناسب للصورة الذي ٌزٌد من جمالها وقٌمتها  ،ولكن ا حذر اإلطارات
التً تطؽى روعتها وجمالها على الصورة نفسها .
- 5المساحات التً توضع حول الصور ٌجب أن تنتقي وفق لسعة اإلطار ومساحة الجدران
- 6من المبادئ األولٌة التً ٌجب أن تعرفها عند تعلٌق صوره أو مرآة أن تكون مسطحه،
وتؤكد من أن المسمار والحبال ؼٌر ظاهرة.
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المرايـــــــــــــــــــا
مصدر إشعاع للجمال والبهجة وال شك أن انعكاس أشعه الشمس أو المصباح أو الشمعة من مرآة
ٌزٌدها جماال  ،وهناك أنواع كثٌرة من المراٌا تتراوح أثمانها بٌن االرتفاع واالنخفاض وٌحسن
للمرء أن ٌدخل فً حسابه المراٌا عندما ٌضع مشروعه لزخرفة المسكنة .
ئ طراز الحجرات وما بها من زخارؾ قدٌمة أو
والمراٌا ذات أشكال عدٌدة  ،وتصنع بحٌث تبل م
حدٌثة  ،وبعض المراٌا ال توضع فً إطارات  ،ولكنها ذات حافات مستقٌمة أو لها إطارات
مزٌنه من الزجاج أو األخشاب والمراٌا ضرورٌة لمنضدة الزٌنة ( التسرٌحة ) والمدخل
زخرؾ الحجرات وٌمكن وضعها فً أماكن
ة
ودورات المٌاه ولكنها أٌضا ذات قٌمة كبٌرة فً
عدٌدة .
مرآة فوق منضدة أو دوالب قصٌر ٌبعث فً النفس شعورا بالبهجة كما ٌمكن إن ٌستؽنى بها
مثبل عن منضدة الزٌنة  ،كما إنها تضفً سعه على الحجرة الصؽٌرة وضوء واشراقة .
ولكن ٌوجد هناك أنواع من المراٌا الرخٌصة التً سرعان ما تشوهها البقع وٌصٌب صفاإها
الكدر.

باقــــــات الــــــورد
ال ٌمكننا التحدث عن الفن ألزخرفً المنزلً من ؼٌر ذكر بعض الشًء عن األزهار التً تحتل
مكانة زخرفٌه مرموقة فً عالم التنفٌذ الجمالً المتطور  .و نبلحظ بؤن جمٌع األسالٌب
الزخرفٌة من كبلسٌكٌة و عصرٌة  ،مهتمة كل االهتمام بدور باقات الورد .
إن فن تنسٌق باقة الورد  ،تطور كثٌرا فً هذه السنوات األخٌرة  .لم ٌعد ٌكفً وضع ربطة من
القرنفل داخل اإلناء ولكن ٌستحسن تشكٌل باقة منسقة متوازنة حٌث تحتل كل زهرة مكانها
المحدد لتبرز قٌمتها الزخرفٌة .
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بٌن السلسلة البلمحدودة من درجات إشراق اللون والعطور و نسبة األضواء و الظبلل نستطٌع
أن نمٌز ثالث فئات من األزهار :
- 1األزهار التً تشترٌها بنفسك ( عندها ،تقع مسبولٌة حسن اختٌار أو سوء اختٌار الزهور
على عاتقك وال ٌعوض الخطؤ بسهولة ).
- 2األزهار التً تقدم إلٌك بشكل هدٌة.
- 3األزهار التً تقطفها فً حدٌقتك أو أثناء القٌام بنزهة بٌن أجفان الطبٌعة .فً هذه الحال،
ٌلعب ذوقك الشخصً الدور األساسً بشؤن اختٌار وتشكٌل الباقة المناسبة.
بعض المبادئ األولٌة:
ٌتم تحقٌق مبدأ اختٌار األزهار وتركٌب البنٌة استنادا إلى :
( أ ) وظٌفة الغرفة :
فً الممرات  :توضع باقة من األزهار الطبٌعٌة الٌانعة و هً أكثر حٌوٌة من النبتة الخضراء
التً تعتبر أكثر برودة و ؼٌر مطبوعة بطابع شخصً  ،مثبل باقة بسٌطة من أزهار الموسم ،
تقدم لك جوا من البهجة و المتعة و تبعدك عن الطابع المفخم و االصطناعً .
فً غرفة الطعام ٌ :تم اختٌار ألوان با قة الورد استنادا إلى لون ؼطاء المابدة و اإلناء المنزلً
الموجود فً ؼرفة الطعام بالنسبة لؤلسلوب المودرن ( األثاث الحدٌث ) ،و ٌستحسن تنسٌق
األزهار بشكل أفقً على المابدة .
أما بالنسبة للموبٌلٌا (األثاث ) القدٌمة  ،فٌفضل تشكٌل باقة صؽٌرة و منفتحة .
فً غرفة االستقبال ٌ :جب تجنب باقات الورد المصنعة و المتكلفة و ٌفضل استعمال باقة
كبٌرة من األزهار ٌ ،جب األخذ بعٌن االعتبار مبدأ التجانس اللونً بٌن الستابر و اللوحات
الفنٌة والسجادة أو الموكٌت مع باقة الورد الكبٌرة .
فً المكتب  :توضع األزهار الم حفوظة أو المجففة و المستدٌمة و ذات النوع الجٌد و ٌجب أن
ٌكون شكل اإلناء بسٌطا ثابتا و متٌنا .
فً غرفة النوم ٌ :ستحسن عدم وضع أزهار عطرة فً ؼرفة النوم و األزهار االصطناعٌة
الجافة هً أفضل حل بالنسبة للنوم أثناء اللٌل  ،كما هو معلوم تمتص األزهار األوكسجٌن الذي
ٌحتاج إلٌة اإلنسان باألخص أثناء النوم و النوافذ مؽلقة .
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فً غرفة ا ألبناء  :توضع أزهار الحقول ؼٌر العطرة داخل إناء واسع و ثابت جدا ٌ ،مكن
تثبٌت أكثر من إناء زهر على جدران الؽرفة  ،وهذا هو الحل األفضل كً ٌصبح اإلناء بعٌدا
عن متناول أٌدي األطفال .
باختصار ٌ ،جب تحدٌد قٌاس با قة الورد استنادا إلى قٌاس المنزل الذي تسكنه  .مثبل تجنب
استعمال الورود الكبٌرة جدا و المكثفة جدا لؽرؾ صؽٌرة ذات سقؾ منخفض  ،وال تضع باقات
صؽٌرة جدا على قطع أثاث ضخمة جدا .
فالتناسب من حٌث القٌاسات ٌ ،ضمن لك نتٌجة زخرفٌه ممتعة للبصر و للنفس فً آن واحد .كما
قلنا سابقا إن الذوق الشخصً ٌلعب دورا بارزا و أساسٌا إلحراز نجاح جمالً بخصوص
اختٌار األزهار و طرٌقة تكونها  ،وبخصوص العمل الزخرفً المنزلً بشكل عام .
( ب ) موضع الباقة :
احذر خلفٌة الدٌكور  :إن باقة الورود المتعددة األلوان تظهر بارزة بشكل سًء على ورق
تلبٌس مزهر وعلى ستابر مطبعة  ،إن إناء الزه ور الموضوع على طاولة منخفضة ٌختلؾ من
حٌث البنٌة الهندسٌة عن إناء الزه ور الموضوع على قطعة موبٌلٌا ( أألثاث ) غالٌة  ،وإذا
شبت وضع إناء الورد على أرضٌة الؽرفة أو أمام النافذة ٌستحسن أن تكون البنٌة كبٌرة بشكل
ملحوظ .
تجنب وضع باقة ورد واسعة جدا و عالٌة جدا على طاولة مستدٌرة.
أما على المدفؤة الحجرٌة فٌفضل وضع باقة من األزهار الطرٌة اللٌنة التً تنحنً على اإلناء.
هكذا ٌتسنى للجالسٌن مشاهدة الورود والتمتع بمظهرها المتؤلق  ،وٌفضل وضع باقة مسطحة
على طاولة منخفضة ونعنً بباقة مسطحة أي التً تتكون من أزهار صؽٌرة و قصٌرة و ذات
أوراق مكثفة .
ٌمكن كذلك االكتفاء بباقة ورد كبٌرة فً ؼرفة واحدة  ،وٌمكن أٌضا توزٌع بعض باقات الورد
على قطع مختلفة من الموبٌلٌا ( األثاث )ولكن احذر الوقوع فً خطؤ تقلٌدي من تحوٌل الشقة
إلى واجهة محل بٌع الزهور .
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اختٌار اإلناء :
ؼالبا ما ٌفرض اإلناء ،شكل و طبٌعة باقة الورد.
فً اإلناء الكبٌر :تكون باقة الورد واسعة ،و مرٌحة و منفتحةٌ ،جب أن تكون جذوع األزهار
طوٌلة و مزدانة باألوراق الخضراء و موفورة من حٌث الكمٌة.
بالنسبة للخزفٌة الصٌنٌة أو الٌابانٌة ذات الفتحة الواسعة ٌ ،ستحسن وضع باقة مكثفة قلٌبل و
موزعة عرضا .
المظهر الزخرفً اإلناء :
ٌجب أن ٌساهم المظهر الزخر فً اإلناء فً إبراز القٌمة الجمالٌة لباقة الورد  ،فاإلناء ذو اللون
الموحد صالح الحتواء باقة الورد الكبٌرة و المتعددة األلوان  ،إن إناء البورسبلن أو السٌرامٌك
المزخرؾ بشكل حٌوي و مفرح ٌ ،ناسب باقة الورد ذات اللون الواحد الذي ٌتجانس مع درجة
إشراق اللون القاعدي الخاص بالعمل الزخرفً اإلناء .

أنواع الباقــــــــــــــات
- 1الباقة ذات الورد الواحد :
عادة توجد عدة أنواع من باقات الورد  ،نذكر بعضها تلمٌحا  :الباقة ذات الوردة الواحدة ٌفضل
وضع هذه الوردة الجمٌلة داخل إناء مطلً بلون متؤلق و حٌوي عادة توضع على المكتب ،
وٌجب أن ٌكون اإلناء معتدل الحجم وٌجب أن ٌرتفع جذع الوردة ثبلث مرات أكبر من ارتفاع
اإلناء الخاص بهذه الوردة الوحٌدة  ،إذا لزم أن ٌكون اإلناء ملٌبا بالماء بشكل دابم .
من الممكن مثبل استعمال المحبرة الواسعة القدٌمة الزجاجٌة كإناء متوسط الحجم لوضع الوردة
الوحٌدة على طاولة المكتب إنها تولد تؤثٌرا زخرفٌا ممتعا و ٌمكن وضع مرآة مزخرفة على
نفس الطاولة  ،مقابل اإلناء لتولٌد انعكاس زخرفً جذاب .
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- 2الباقة المستدٌرة:
مثل هذا الشكل الدابري ٌتناسب مع األزهار ذات الجذوع اللٌنة و األزهار الصؽٌرة ذات الجذوع
المتوسطة و القصٌرة ٌجب األخذ بعٌن االعتبار مبدأ تجانس األلوان .
ال ٌتطلب هذا الشكل الدابري إال القلٌل من األوراق الخضراء و أفضل نموذج زخرفً فً هذا
الصدد هو البنفسج.
ٌمكن كذلك  ،تشكٌل باقة دابرٌة تحٌطها أؼصان مورقة خضراء متنوعة مع عناقٌد اللٌلك و
النرجس وزر الذهب و النرجس البري الصفراوي  ....الخ .
أما بالنسبة ألزهار الحقول فٌفضل انتزاع كل االخضرار من أزهارها ،وهكذا ٌتم الحصول على
كتلة وردٌة ذات اللون الواحد باإلضافة إلى بعض األؼصان الخضراء المورقة لتحٌط أزهار
الحقول المعراة من اخضرارها.
- 3الباقة المكثفة :
مثل هذا النوع من الباقات صعب التحقٌق إذ ؼالبا ما ٌمٌل واضعها إلى المبالؽة فً التكثٌؾ.
ٌتم تشكٌل الباقة المكثفة من عدة أنواع من أزهار الموسم ،حٌث تتجاوب األلوان و تتجانس بٌن
بعضها بشكل رابع و عفوي ،من األفضل تجمٌعها و توحٌدها بواسطة أؼصان مورقة خضراء
بحٌث تقوم بدور الرباط بٌن هذه األزهار المختلفة.
تكون الزهرة المركزٌة هً األعلى  ،ثم نبدأ بوضع زهرتٌن حول الزهرة المحورٌة و كل زهرة
تختلؾ عن األخرى مع األخذ بعٌن االعتبار مبدأ التجانس بشؤن علو وحجم كل فبة ( المكونة من
زهرتٌن مختلفتٌن كما ذكرنا أعبله ) ونحصل على التكامل المطلوب بفضل األؼصان الخضراء
المورقة .
ؼالبا ما ٌتم تكوٌن هذه الباقة بدون عمق أي ٌتم تشكٌلها بطرٌقة مسطحة نسبٌا كً توضع أمام
الجدار أو على المدفؤة الحجرٌة على سبٌل المثال .
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- 4الباقة المنسقة:
تكون مثل هذه الباقة مكونة من عدة أنواع من األزهار ذات درجات لونٌة مختلفة وأحٌانا ٌتم
تشكٌلها بواسطة أزهار اصطناعٌة  ،إن الباقات المعروفة باسم لوٌس السادس عشر أو الباقات
االنكلٌزٌة و التً ٌنفذها بابع أزهار اختصاصً إنما تمثل النمو ذج المفضل لمثل هذا النوع من
الباقات المعروفة باسم الباقة المنسقة .
لتنفٌذ مثل هذا الشكل المنسق بدقة ٌ ،ستوجب اللجوء إلى ورقة رسم ووضع الخطوط العرٌضة
على الورقة  ،الخطوط المتعلقة بهذه الباقة  ،ث توزٌع األزهار استنادا إلى هذا التخطٌط الهندسً
ضل أن ترسم الخطوط على ضوء القٌاسات الطبٌعٌة تسهٌبل لمهمة الشخص
على الورقة ٌ ،ؾ
الناشا .
ٌبدأ عادة التنسٌق باختٌار األزهار األكثر ارتفاعا  ،هكذا ٌمكن الحصول مثبل على شكل نجمة
بواسطة ثبلث عشبات من القوقحان الذهبً ذات درجات إشراق لونً مختلفة  :اصفر ؼامق ،
أصفر فاقع و اصفر ذهبً أو ثبلث درجات إشراق لونً خاصة باألحمر .
- 5الباقة الٌابانٌة :
إن أزهار هذه الباقة معراة من أوراقها  ،متجانسة  ،متحررة  ،تتمٌز بالرشاقة واللٌونة  ،و
تتطلب علما دقٌقا مختصا بالقٌاسات و بنسبة الضوء و الظل المتعلقة باأللوان  ،كً ٌتم تنفٌذ
هذه الباقة الٌابانٌة بحٌث ٌوجه جذع الزهرة نحو األعلى بشكل عامودي و متماوج نوعا ما ،
نستعمل شرٌطا الصقا شفافا  ،و سلكا دقٌقا من الصفر ( النحاس ) .
ؼالبا ما ٌتم اختٌار األزهار و هً فً بداٌة تفتحها و برفقة أؼصانها المورقة.
ترتكز الباقة الٌابانٌة فً صنعها على فن التعرٌة وفن جعل األؼصان منحنٌة ثم ؼرزها داخل
وعاء ( خاص بؽرز األزهار ) للحصول على االنحناء المطلوب الذي ٌشكل المٌزة الربٌسٌة
لهذا النوع من الباقات الٌابانٌة الزخرفٌة .
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الزهور الصناعٌة
الزهور هً هبة الخالق لئلنسان لٌمتع بها نظره و ٌتؽنى بها و ٌتهادى  ،وقد حاول اإلنسان من
فرط حبه لها االحتفاظ بها ألطول مدة ممكنة  ،فنجح فً تجفٌفها و تقلٌدها بعدة خامات مختلفة ،
و سنستعرض فٌما ٌلً بعض أنواع الزهور المصنعة و المجففة :
-1

الزهور الطبٌعٌة المجففة.

-2

الزهور المصنوعة من القماش المنشى .

-3

الزهور المصنعة من خامات الناٌلون .

-4

الورود المشكلة من السٌرامٌك.

-5

ورود مصنعة من الورق المقوى أو الشمع .

مكونات تنسٌق الزهور:
لتكوٌن تنسٌق جمٌل نحتاج إلى ما ٌلً:
-1

اإلناء  :وٌراعً عند اختٌاره ما ٌلً :
أ  -أن ٌكون حجمه مناسبا لكمٌة الزهور المستخدمة فً التنسٌق.
ب -أن ال ٌكون ذا لون صارخ بحٌث ٌطؽى على جمال الزهو ر المستخدمة
ت -أن تكون مادته ؼٌر منفذة للماء وؼٌر قابلة للصدأ.

-2

المثبت  :وهو ضروري لتثبٌت األزهار فً اإلناء بالشكل المرؼوب  ،توجد منه عدة

أنواع إال أن أوسعها انتشارا هو المثبت األسفنجً .
-3

الزهور  :وتشمل األنواع المختلفة من الزهور بؤلوانها و أحجامها و أوراقها .
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األسس العامة لتنسٌق الزهور :
- 1البساطة فً الشكل .
- 2التناسب مع سعة المكان ومساحته.
- 3االنسجام مع لون ونوع وحجم األثاث وتوافها معه.
- 4مبلبمة لونها مع شدة اإلضاءة فً المكان .
- 5انسجامها مع لون جدران الؽرفة أو المكان المعٌن.
- 6مبلبمة حجمها و لونها مع وظٌفة المكان.
ٌ- 7جب مراعاة شكل واتساع المكان الذي سوؾ ٌوضع فٌه التنسٌق وكذلك نوع الستابر و
الصور و الجدران بحٌث ٌكون هناك اتفاقا و انسجاما كامبل.

أسالٌب تنسٌق الزهور المختلفة
إن تنسٌق الزهور ٌعتبر فنا وعلما له أصوله وقواعده  ،زاد االهتمام به فً السنوات األخٌرة
وتعددت مدارسه التً من أشهرها المدرسة الٌابانٌة  ،حٌث انبثقت منها أؼلب األسس وقواعد
التنسٌق المشهورة فً وقتنا الحالً  ،و التً من أهمها ما ٌلً :
- 1التنسٌق العمودي :
وتستعمل فٌه األوانً ذات الفتحات الضٌقة أو الرفٌعة القابمة حٌث ال حاجة الستخدام المثبت،
وٌحدد ارتفاع التنسٌق باستخدام أطوال الفروع المستخدمة ،ثم تتدرج األزهار األكثر تفتحا نحو
القاعدة.
- 2التنسٌق الهاللً :
تستعمل فٌه آنٌة مستطٌلة الشكل ومثبت ٌوضع فً اتجاه أحد طرفً اآلنٌة ثم ٌبدأ بتحدٌد الخط
الربٌسً للتنسٌق  ،و هو الشكل الهبللً المقوس حٌث تثبت األزهار الصؽٌرة ؼٌر المتفتحة فً
الحافة  ،ثم ٌتدرج فً استعمال األزهار األكبر و األكثر تفتحا كبل اتجهنا إلى المثبت  ،ومن
الطبٌعً أن تكون أعناق األزهار عند األطراؾ أطول من األزهار المثبتة عند قاعدة الهبلل .
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- 3التنسٌق الشعاعً :
أنسب األوانً له المستدٌرة المنبسطة نوعا ما على شكل نصؾ كره تختار له األزهار ذات
األعناق المتساوٌة فً الطول بعكس التنسٌقات األخرى وترتب على شكل مروحً أو شعاعً ،
و تتمركز جمٌع خطوط الشعاع قرب قاعدة الزهور الوسطى التً عاده ما تكون كبٌرة و متفتحة
 ،و هذا تنسٌق صمم بحٌث ٌرى جماله من وجه واحد فقط  ،لذا فهو ٌوضع أمام الجدران .
- 4التنسٌق األفقً :
وٌتطلب أوانً مسطحة ومثبت ؼٌر مرتفع ٌحدد األتساع العرضً للتنسٌق أوال بواسطة أطول
فً المزهرٌة  ،ثم توزع
فرعٌن مع مراعاة تناسب هذا األتساع مع حجم المكان الموضوع ه
األزهار واألوراق فً جمٌع االتجاهات بحٌث تؽطً اإلناء تماما  ،وهذا التنسٌق عاده ما ٌستعمل
فً تجمٌل موابد الطعام لكونه قلٌل االرتفاع وٌسمح بالرإٌة للجالسٌن علٌها .
- 5التنسٌق المتناظر الدائري:
وهو الذي ٌمكن رإٌته من جمٌع الجوانب بعكس التنسٌق الشعاعً  ،حٌث ٌبدأ التنسٌق بتحدٌد
االرتفاع ثم األتساع  ،ثم بعد ذلك ٌكمل التنسٌق فً جمٌع الجوانب بصورة متناظرة و متوازنة
تماثبل تماما فً جمٌع االتجاهات  ،وهذا التنسٌق ٌعتبر مثالٌا فً وسط المداخل الواسعة و
الصاالت الكبٌرة .
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النباتات الداخلًــــــــــــــة
تشكل النباتات المنزلٌة عنصرا حٌوٌا فً البٌت لما تضٌفه من جمال و جاذبًة على المكان
باعتبارها وسٌلة التجمٌل الوحٌدة التً تجدد نفسها باستمرار  ،كما أن عناٌتان الٌومٌة بها تخلق
بٌننا و بٌنها جوا من األلفة و التفاعل  ،لذا ٌتوجب علٌنا تعرؾ المشاكل التً تتعرض لها
النباتات الداخلٌة للمحافظة علٌها ألطول فترة ممكنة .
شروط العناٌة بالنباتات الداخلٌة :
- 1درجة الحرارة المناسبة :
بشكل عام ٌعتبر المدى الحراري المناسب لئلنسان مبلبما أٌضا لمعظم النباتات الداخلٌة مع
وجود بعض االستثناءات  ،فهناك أنواع تفضل البرودة و أخرى تفضل درجات الحرارة
المرتفعة  ،إال أن التقلبات المفاجبة فً درجات الحرارة تنعكس سلبا على صحة النبات و
نضارته  ،لذا ٌجب إبعاد النباتات الداخلٌة عن أجهزة التكٌٌؾ و الدفاٌات .
- 2الرطوبة الري:
كل منها ضروري لنمو النبات  ،و نعنً بها رطوبة المكان و التربة وكمٌة ماء السقً  ،وٌمكن
توفٌر كمٌة الرطوبة البلزمة من خبلل رش النبات برذاذ الماء من فترة ألخرى  ،أما ري النبات
فتختلؾ فٌه كمٌة الماء البلزمة حسب اختبلؾ نوع النبتة  ،و ٌمكننا تعرؾ مدى حاجة النبات
للماء عند لمس سطح التربة باإلصبع فإذ كان جافا بعمق  3-2سم فهذا ٌعنً أن النبتة بحاجة
للري .
وتحتاج النباتات الموضوعة فً األصص المسامٌة إلى ري متقا رب فً فصل الصٌؾ  ،أما فً
فصل الشتاء فإن الري مرة واحدة أسبوعٌا تكون كافٌة  ،كما ٌراعً تقلٌل كمٌة الماء فً
األصص المصمتة حٌث إن الماء ال ٌتسرب من خبللها كما هو الحال فً األصص المسامٌة أو
ذات الثقب فً القاع .
- 3الضوء :
الضوء عامل هام جدا للنبات فً عملٌات التمثٌل الضوبً  ،إال أن حاجة النباتات الداخلٌة له
تكون بدرجات متفاوتة  ،ولكن ٌجب الحذر من تعرٌض النبات ألشعة الشمس مباشرة  ،حٌث إن
ذلك ٌإدي إلى احتراق أوراقها  ،لذا ٌجب اختٌار المكان المناسب الذي ٌوفر للنبتة كمٌة الضوء
البلزمة دون أن ٌكون مباشرا  ،كما ٌمكن االستعانة باإلضاءة الصناعٌة كعامل إضافً فً
األماكن التً تفتقر للضوء الكافً .
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- 4التربة و التسمٌد:
ٌعتبر التسمٌد من أهم عوامل نمو النبات حٌث ٌمده بالمواد الػذابٌة البلزمة لنموه  ،و نادرا
تكون تربة الحدٌقة مناسبة لنباتات األصص  ،لذلك صنعت مخلوطات كثٌرة أطلق علٌها ا سم
التربة الصناعٌة ( البٌتموس ) والتً ٌجب رفعها كل حوالً  4أشهر و تعرٌضها للشمس ثم
إعادتها بعد جفافها و تؽٌٌرها .
كما ٌجب إضافة السماد المركب ( نٌتروجٌن – فسفور – بوتاسٌوم ) و هو متوفر فً األسواق
على شكل عبوات بعد قراءة تعلٌمات االستعمال جٌدا  ،مع مبلحظة ر ي النبات قبل إضافة هذه
األسمدة حتى ال تتؤثر الجذور و تتلؾ .
قواعد العناٌة بالنباتات الداخلٌة
مع أنه ال ٌوجد نبات محصن تماما ضد المشاكل و الحشرات و األمراض  ،إال أن هنالك
احتٌاطات ٌجب اتخاذها للتقلٌل من االحتماالت حدوث عوابق تمنع نمو النباتات بطرٌقة صحٌة
منها ما ٌلً :
- 1فحص النبات جٌدا قبل الشراء للتؤكد من خلوه من اآلفات أو الحشرات.
- 2التعرؾ على اسم النبات و الرجوع إلى دلٌل النباتات المنزلٌة الذي ٌجب أن ٌتوفر فً كل
منزل للتعرؾ على أهم احتٌاجات النبات المعٌشٌة من ( ضوء – ؼذاء – رطوبة – حرارة ).
- 3استخدام أوعٌة نظٌفة معقمة لؽرس النبات ،واستخدام تربة صناعٌة جدٌدة و نظٌفة.
- 4فحص النبات بشكل دوري والتخلص من الفروع الذابلة و المصفرة أوال بؤول ،ألن وجودها
ٌشوه منظرها ،وقد ٌجلب الحشرات والمسببات المرضٌة لها.
- 5عزل النباتات التً تظهر علٌها أعراض المرض كً ال تنقل العدوى إلى بقٌة النباتات و
خاصة فً حالة وجود الحشرات وآفات الزرع مع رشها بالمبٌد الحشري المناسب للمرض فً
جمٌع االتجاهات وخاصة السطح السفلً لؤلوراق.
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التــــخــــزٌن
نحتاج فً الحٌاة العصرٌة الٌومٌة الى استؽبلل كل ركن فً البٌت مهما صؽرت مساحته .
ولذلك ٌعتبر تؤثٌث الؽرؾ الربٌسٌة و وضع تصمٌمها هو نقطة البداٌة  ،لكن مع نمو األسرة
وتؽٌرها فهذا التؽٌر ٌحتاج الى استٌعاب مزٌد من األشخاص وتلبٌة متطلباتهم واحتٌاجهم لمساحة
أكبر مما كان فً السابق لممارسة أنشطة مختلفة  ،وبالتالً ٌنبؽً ان تكون وسابل التخزٌن مرنة
وقادرة على تلبٌة احتٌاجات األسرة .
ان اختٌار أدوات التخزٌن المناسبة مثل صنادٌق التخزٌن وعلب االكسسوارات واأل رفؾ
واستؽبلل المساحات المهملة وؼٌرها كل ذلك سٌساعد فً الحفاظ على األدوات دون اتبلفها
والحصول علٌها بطرٌقة سهلة عند الحاجة .
وتختلؾ أدوات التخزٌن باختبلؾ الحاجات المراد تخزٌنها فمثبل تخزٌن االكسسوارات ٌختلؾ
عن تخزٌن المبلبس وتخزٌن الكتب وكذلك األحذٌة لها خزابن خاصة .
هناك ثالث حقائق ثابتة عن التخزٌن وهً:
- 1ال بد من توفٌر فضاء أكبر مما نعتقد بقدرته على استٌعاب احتٌاجاتنا التخزٌنٌة الن
حساباتنا لٌست دقٌقة دابما.
- 2ال بد ألي عنصر أو وحدة تخزٌن من أي نوع أن تنسجم مع مظهر باقً الؽرفة وطبٌعة
النشاط القابم بها.
- 3مهما وفرنا الكثٌر من مساحات التخزٌن إال أننا فً النهاٌة نحتاج إلى أكثر من ذلك .
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تخزٌن المالبس:
للخزانات المستخدمة فً تخزٌن المبلبس أشكال مختلفة منها :
- 1خزانة المالبس :
ٌتم تخزٌن المبلبس فً الخزابن المخصصة للمبلبس فً ؼرؾ النوم وهً ذات نوعٌن
من األبواب منزلقة أو منفتحة .
وعند تخزٌن المالبس ٌجب مراعاة ما ٌأتً :
أ ٌ-جب وضع المبلبس واألشٌاء ذات االستخدام القلٌل أو النادر فً مكان بعٌد لنترك
األماكن القرٌبة لتخزٌن المبلبس الم ستخدمة بشكل مستمر.
ب -تحتاج ثٌاب النساء والمعاطؾ الى150سم من فضاء التعلٌق بٌنما تحتاج القمصان الى
حوالً 100سم لذا من األفضل تثبٌت العارضة ( عمود التعلٌق ) على ارتفاع ال ٌقل
عن  170سم( اذا سمحت المساحة ) وهذا اإلجراء ٌسمح لنا بتوفٌر بعض المساحة أسفل
الفساتٌن والمعاطؾ والتً ٌمكن االستفادة منها فً تخزٌن بعض العناصر كحقابب الٌد
أو وضع مجموعة أرفؾ أو صنادٌق لتخزٌن .
ج  -األفضل وضع المبلبس الطوٌلة كالفساتٌن ؾي جانب والمبلبس القصٌرة كالقمصان
على الجانب اآلخر وبذلك نستطٌع وضع عمود إضافً تحت المبلبس القصٌرة للتعلٌق أو وضع
أرفؾ لؤلحذٌة.
د -من األفضل استخدام خزانات مبلبس بها أرفؾ قابلة للتعدٌل تبلبم متطلبات التخزٌن
المتؽٌرة .
- 2الخزانة الحجرة :
وهً كبٌرة من حٌث مساحتها بحٌث ٌمكنك الدخول فٌها والتنقل داخلها والمساحة
البلزمة لمثل هذه الخزانة هً المساحة الكافٌة لتعلٌق المبلبس والتحرك بٌنها إلنزال
وإعادة التعلٌق.
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- 3خزانة الجدار :
تكون مبنٌة داخل الجدار وهً قلٌلة العمق بحٌث ال تزٌد عن 55سم ألن عرض
مشجب المبلبس( حامل المبلبس ) ٌكون 40سم فقط مما ٌسمح لنا بالتقاط المواد
المخزنة بسهولة وهً مزودة بقواطع وأرفؾ وأدراج.
- 4الرفــــــــــــــــــــــــــــوؾ :
ان الرفوؾ بمختلؾ أحجامها توفر مناطق تخزٌنٌة مثالٌة لكل أنواع األؼراض ولكن
توجد الكثٌر من األماكن التً بوسعنا اعتماد الرفوؾ فٌها مثل الفضاء المتوافر أعلى
األبواب والذي ٌمنحنا منطقة جٌدة لتركٌب بعض الرفوؾ التً ٌعتمد استخد امها
وحجمها وشكلها وعددها على حجم الباب ومساحة وطبٌعة استخدام الؽرفة نفسها كما
ٌمكننا تركٌب الرفوؾ ذات السماكة القلٌلة أو المنصات على ظهور أبواب الخزابن
وذلك الستٌعاب العدٌد من األشٌاء لكن بعد تزوٌدها بشفة ( حافة )عند الحافة الخارجٌة
لمنع تساقط األشٌاء عند فتح وؼلق األبواب .
- 5أسفل السرٌر:
قد تكون منطقة مٌتة إال أننا نستطٌع استؽبللها بوضع صنادٌق التخزٌن ذات العجبلت
لٌمكن استخدامها بسهولة أو قد تحتوي أحٌانا بعض األسرة على أماكن تخزٌن بداخلها
وبذلك تكون منطقة جٌدة لتخزٌن أؼطٌة األسرة والمناشؾ وؼٌرها .
- 6تحت الدرج:
ٌمكننا تزوٌد هذا المكان بالعدٌد من األرفؾ لمختلؾ األؼراض وتحوٌلها لمخزن
مكتب صؽٌرة وتحوٌله لركن قراءة كما ٌمكن وضع أرفؾ للكتب مع
ه
صؽٌر أو وضع
بعض الخزابن وتحوٌله إلى خزانة مبلبس مع تزوٌدها بباب إلخفاء محتوٌاتها .
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أساسٌات التخزيــــــــن
- 1ترك جزءا فارؼا من مساحة التخزٌن دابما إلضافات أخرى فً المستقبل.
- 2وضع األدوات المترابطة ببعضها دابما قرٌبه من بعض كؤدوات السفر وأدوات البحر.
- 3حفظ األدوات بالقرب من أماكن استخدامها .
- 4األدوات المستخدمة باستمرار تخزن على ارتفاع مسافة ما بٌن الركبة والكتؾ.
- 5األدوات النادر استخدامها تخزن فً أماكن ٌصعب الوصول إلٌها كؤعلى الخزابن مثبل.
- 6مساحات التخزٌن الكبٌرة ٌمكن تقسٌمها باستخدام أرفؾ إضافٌة ،سبلل وصنادٌق.
ٌ- 7فضل استخدام الصنادٌق الشفافة للتعرؾ على محتوٌات الصنادٌق دون فتحه أو لصق
بطاقات إرشادٌة من الخارج تدل على محتوٌات الصندوق.
- 8استؽبلل المساحات المهملة خلؾ األبواب وأعلى الخزابن و أسفلها.
- 9تجنب تخزٌن القطع الثقٌلة والضخمة فً أماكن مرتفعة.
ٌ-10جب مراعاة تؽٌر الطقس وتؤثٌر ذلك على المواد المخزنة ( كالبرودة والحشرات
والحرارة والرطوبة ).
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