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استخدام ظاهرة الخداع البصري في استحداث تصميمات نسجية مرسمة من خالال  ( : " م 2669هـ ، 1424)العسيالن ، هال يوسف أحمد 

 .رسالة ماجستير "  الحاسوب

 ( 412)عدد الصفحات    عبلة كما  الدين توفيق . د  .إشراف أ 

ومبتكالرة ترتكالز علالى مفالاهيم فنيالة وأسالالي  لالبعر المالدار  الفنيالة  تهدف الرسالة إلى التوصل إلى تصميم معلقات نسجية مرسمة حديثة

، تعتمد علالى بناييالة العناصالر الفنيالة والوالكل واللالون ، ومعالجتهالا ببالرامل حديثالة للحاسال  ا لالي تثالري " الخداع البصري" واالتجاهات الحديثة ، أهمها 

وقد اتبع من أجل تحقيق النتايل العلمية المناهل التالية , مستحدثة في النسيل المرسم الناحية الخداعية في التصميم األصلي ، وتطويعها ألسالي  تطبيقية 

: 

   .المنهل التجريبي  -1

 -:وتجي  الرسالة على التساؤالت ا تية 

النسجية المرسالمة ما مدى االستفادة من ظاهرة الخداع البصري وبعر االتجاهات الفنية الحديثة للوصو  إلى تصميمات مبتكرة تصلح للمعلقات  -

 .؟

 .للخروج من القوال  النمطية ؟ ( التابستري)ما مدى إمكانية تحديث األسالي  والتقنيات المستخدمة للنسيل المرسم  -

 ؟.، والخامات المتنوعة، في إثراء تصميمات  النسيل المرسم ( الحاس  ا لي)ما مدى االستفادة من اإلمكانيات الحديثة  -

 :وتهتم الرسالة 

يم فنيالة بدراسة ظاهرة الخداع البصري كاتجاه فني حديث تحقيق ألسس علمية ووظيفية وارتقاء بقدرات المصمم الحسية واإلدراكية، وبالتالالي تحقيالق قال

هرة الخالداع تحقيقالا  لاالا, من خال   دراسة وتحليل األسالي  والتقنيات النسجية بأسلوب تجريبي يسالاعد للوصالو  إلالى حلالو  ابتكاريالة , جديدة ومستحدثة

وقد تم استخدام بعر برامل الفوتوشوب الحديثالة إلحالداث تالأثيرات مبتكالرة , مع مراعاة الخامة والدقة في اختيار اللون إلثراء النسيل المرسم , البصري

 .للتصميم توفر الوقت والجهد للتوصل إلى كم من الحلو  واختيار األنس  وتطويعه بأسالي  حديثة للنسيل المرسم 

 .مت الدارسة باتخاذ المنهل التجريبي في التطبيق مرورا  بأربعة مراحل وقد قا

ثالم .تمكنت فيه الدارسة من التوصل إلالى عالدة تصالميمات ابتكارياله مسالتلهمة مالن ظالاهرة الخالداع البصالري. التجري  والتصميم : المرحلة األولى  -1

 .منهم  4تلوين 

مثل التنقيط ، , لتقنية اللون من المدرسة التأثيرية , راء حلو  تجريبية ذاتية على النسيل التجري  و اللون ، قامت الدارسة بإج: المرحلة الثانية -2

وتنفيذ جزء . وتطبيق النسيل حس  األسالي  الحديثة للنسيل المرسم, , وذلك من خال  اختيار األلوان والخامات بدقة فايقة... ضربات الفرشاة 

 . للنسيل المرسم من تصميمات فناني التأثيرية بتقنيات حديثة

التصميمات الملونة في برنامل الحاس  ا لي للوصالو  إلالى تنويعالات مبتكالرة  جحيث تم إدرا,الحلو  التجريبية والحاس  ا لي :المرحلة الثالثة  -3

 .حلو  ابتكارية لكل تصميم 8 -9وتم التوصل إلى , تحقق الخداع البصري وتتوافق مع متطلبات النسيل المرسم 

من خال  برنامل الحاس  ا لي , المعلقات النسجية المرسمة تم اختيار واحد من الحلو  التجريبية التي توصلت إليها الدارسة :  لرابعة المرحلة ا-4

 وتنفيذها  ببعر األسالي  الحديثة للنسيل المرسم
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Osailan, Hala Yousef (1427.H - 2006 A.D) "The usage of optical illusion phenomenon to modernize 

tapestries designs by computers", Master degree \Under the supervision of Professor: Abla Gamal 

Eddin Tawfique \Number of pages (420) 

The degree aims at creating new Tapestries hangings in a new and creative way. This is based on artistic and 

techniques of some artistic schools and also on new attitudes, such as; optical illusion, where it depends on 

structuralism of colour elements, the shape, the colour. Hence, if we process these designs by modern computerized 

programmes, this will enrich the optical side in design, in its touch especially, so we can apply them in Tapestries. 

To apply these scientific results, specific curriculum should be followed as: 

1. The experimental curriculum 

2. The historical curriculum 

The degree answers the following enquiries 

1. How do we make use of the optical illusion phenomenon, and some modern artistic schools in making 

creative designs for the Tapestries hangings? 

2. How do we modernize the applied method of the Tapestries and taking it out of its stereo-typed shape? 

3. How do we make use of the modern techniques as in “computer” and many different materials which 

enrich the tissue surface? 

The importance of the study can be summarized in 

1. We study the optical illusion phenomenon as a modern artistic attitude, based on scientific and functional 

ways, and promoting the designer’s  

2. abilities in both senses and thinking. So we can achieve original and artistic values in design. 

3. In the study and analysis of tissue applied modernized methods in experimental manner, we can find 

different solutions for making optical illusion regarding materials and colours. 

4. The usage of “Photoshop” programme helps a lot in affecting creatively on design in a short time and little 

hard work for experimental solution helps to choose what achieves the illusive side so it can be used in 

applied types of the Tapestries. 

The study depends on the experimental curriculum in different phases, and the results are: 

1. Making of creative designing solutions, after studying of the optical illusion phenomenon as a visible 

phenomenon depends in its concept on hidden dynamic power of the elements of design. There are 10 

creative designs, 4 of them are painted in water colours. 

2. After studying of colour effective thinking, the study combined between the styles of illusive colours and 

the style of un-stretched conjunction in Tapestries, 12 styles are experimented as modern applied styles. 

Each style has four illusive types in colour, touch, illusion of difference and technique, so we can apply 

these modern applied styles on modern works of effective artists in style of Tapestries. 
The coloured designs have been derived into computer, and reached to (6-8) options for each design 
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12 styles are experimented as modern applied styles. Each style has four illusive types in colour, touch, illusion of 

difference and technique, so we can apply these modern applied styles on modern works of effective artists in style of 

Tapestries. 

3-The coloured designs have been derived into computer, and reached to (6-8) options for each design, all are 

modernized illusive designs. 

4-The study has chosen after benefit of the previous phases, one of the computer’s options and the most illusive and 
has illusive qualities. 
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