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األسس البنائية لمتصاميم التزيينية في طباعة االقمشة واالزياء
إن ما ينظم العناصر البنائية في أي عمل تصميمي سواء في مجال تصميم
طباعة األقمشة واألزياء أو غيرىا ىي األسس التي تعتبر الرابط والمكمل لممفردات
التصميمية التي تنبع من رؤية المصمم الذي انتقى تمك األسس من النظام الدقيق
لمكون والحياة والطبيعة التي يعيش فييا المصمم إلى تكوين عالقات حركية الغرض
منيا إحداث التأثير المطموب من خالل تحقيق األثر الجمالي والتعبيري والوظيفي
مرتبطاً بما يدركو المتمقي من انعكاسات مرئية لتمك األسس التي يتم تفسيرىا حسب
الحاالت السيكولوجية والعادات والتقاليد المرتبطة بالفرد وان فيم تمك األسس يساعد
في رفع التذوق الفني والحسي  ,وتعمل عمى التحكم في البناء الشكمي وصوالً إلى

حالة التكامل بين العناصر واليدف التصميمي وفيما يأتي نذكر أىم األسس المتبعة
في تصاميم األقمشة واألزياء-:
أوالً :التوازن Balance
يعد التوازن من الحكم اإلليية التي أكدىا اهلل

في مجموعة مواضع ومنيا في قولو
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ىذا التوازن امتداداً

لمحياة ,ومن الخصائص التي يتميز فييا اإلنسان ىو البحث عن الحاالت المتوازنة
لما ليا من القدرة عمى خمق حاالت سيكولوجية مستقرة من خالل إدراك العناصر
المرئية الذي يؤدي إدراكيا إلى خمق حالة من الشعور باالرتياح واليدوء عن طريق
تساوي العناصر المختمفة بعضيا مع البعض أي تتعادل بيا القوى المعاكسة
المتضمنة فعل العالقات التصميمية ما بين الشكل والصفات المظيرية األخرى ومدى
ارتباطيا مع بعضيا البعض داخل العمل التصميمي الذي يؤدي " اإلحساس بكامل
اتزانيا بعدة زوايا ولمتوازن األثر الفاعل في تكوين الصفات الجمالية والوظيفية السيما
في التصاميم التزيينية لألقمشة واألزياء النسائية ويبقى مشروطاً بمدى معرفة المصمم
بالعناصر البنائية والعالقات التصميمية وخبراتو وذكائو واليدف الذي يمكن منو
التأثير في المتمقي وىنالك أنواع من التوازن فمنيا:
أ)

التوازن المتماثل (اتزان مرئي)

تبدو األجزاء في ىذا النوع متساوية التوزيع لبعضيا البعض بالتقابل والتناظر سواء
كانت باالتجاه األفقي أو العمودي أو كمييما عن طريق التمركز في نقطة محورية يتم
توزيع المفردات حوليا بشكل متساوي  ,وىذا النوع من التوازن يعطي إحساساً باليدوء
ويقال لو التوازن الحقيقي وكثي اًر ما نجده موجوداً في التصاميم التزيينية لألقمشة

واألزياء النسائية لممرحمة العمرية التي تمت مرحمة المراىقة وتسمى ىذه المدة
بالعقالنية فتمتمك من صفات تؤىميا لقبول ىذا النوع وىو في الوقت نفسو يثير
إحساساً بالجمود والممل وىناك إمكانية أن يتحقق التجدد والتنوع وكسر ىذا الجمود
عن طريق خبرة المصمم في استخدام التنوع الموني لألشكال المرئية وتوزيع ىذه
العناصر بشكل متوازن باختالف العناصر البنائية حول نقطة محورية في تصاميم
األقمشة عن طريق وجود خط واضح أو وىمي يتم توزيع ىذه العناصر التزيينية في
تصاميم األزياء عمى وفق لمعادلة القوى أما أفقياً أو طولياً لتؤدي ىدفاً اتزانياً بين
األجزاء ويظير التوازن المتماثل لألقمشة التفصيمية
ب)

التوازن غير المتماثل (اتزان غير مرئي)
وفيو توزع المفردات التصميمية عمى جانبي المحور بشكل غير متماثل إذ يكـون

وجودىـا المـادي المرئي عمى أسـاس ترتيب تمك المفردات بشكل حر وتؤثـر في
المتمقي بصرياً كوسيمة أكثر فاعمية في القدرة عمى الحركة والمرونة والحيوية في
االنتقال المرئي ومدى التكيف مع المتغيرات التي يريدىا المصمم بحسب التصميم
األساس ومقتضياتو.
وىذا النوع يتيح لممصمم مجاالً واسعاً لتكوين األفكار لتعبر عن مضمون العمل
فإذا تجرد العمل التصميمي من التعبير فقد جماليتو ,ويرى " كانت " أن الجمال ىو
تعبير عن األفكار الجمالية وعمى ىذا األساس يعد التعبير ىو خاصية األعمال
التصميمية لذا يمكن التأثير في المتمقي من قدرتو عمى التعبير عن الفكرة ويعد ىذا
النوع " أشد تعبي اًر وتحر اًر من قوانين المادة وسطوتيا وكمما تنزه عن الوظيفة والنفع
المباشر كان أقل تعبي اًر وأكثر أس اًر لقوانين المادة وقيودىا وكما يعمل عمى جذب
النظر إلى جزء معين دون اآلخر ويعمل عمى تكوين الخداع البصري لإلحساس
بالجمال إذ انو يستخدم في تصميمات األزياء لألجسام غير المتناسبة األجزاء فيتم

تنسيق أجزاء الزي ضمنو بما يعطي مظي اًر عاماً مناسباً لممتمقي فضالً عن اإلحساس
بالجمالية التي يضيفيا ىذا النوع من االتزان ليحقق انسجاماً جوىرياً في مجالو
المرئي والتصميمي مما يؤكد مواءمة استخدام ىذا النوع في تصاميم أزياء السيرة
والمساء التي يتم فييا انسجام األجزاء التفصيمية والتزيينية عن طريق التوازن الغير
المتماثل.
ج)

التوازن الشعاعي (المركزي)
ويشير الى الحركة الدورانية بين أجزائو التصميمية ويعمل ىذا النوع عمى تكوين

توازن مؤثر وجذاب في أغمب تصاميم األزياء بسبب ما يمتمك من حداثة في
التكوين التصميمي لكونو أكثر صعوبة وعمى قدر كبير من الحرية بالتنوع والتعبير
عن ذاتية المصمم وتتطمب ميارة في التحكم والسيطرة كاختالف المراحل التفصيمية
وتنوع الخامات المستخدمة والتصاميم التطبيقية.
ثانياً :االنسجام Harmony
يتوقف نجاح أي عمل تصميمي عمى مدى انسجام العناصر البنائية أو المرئية
داخل العمل الفني وعمى خبرة المصمم لبناء التوافقات من خالل آلية اشتراك عناصر
الوحدات بتقارب صفة أو صفات مترابطة بعضيا مع البعض لتؤدي ىدفاً يعزز
الفكرة التصميمية ويعد االنسجام من الوسائل االظيارية التي تعكس الصفات المرئية
لألقمشة واألزياء النسائية وليس من السيل إخضاعيا إلى قوانين وقواعد ثابتة ,
ويعتمد المصمم عمى تمك الوسائل إليصال رسالتو إلى المتمقي وتكوين فكرة واضحة
ومؤثرة ودائماً ما توصف األعمال التصميمية بالمنسجمة والمقبولة وتبعث عمى
الراحة واالستقرار لدى المتمقي معتمداً عمى مدى ارتباط "وتنظيم وترتيب العناصر,

أو التصغير أو التكبير المساحي ,أو من خالل استخدامات الخامة ,أو من تأثيرات
ميزات المون ,ىذه كميا تعزز المتكون التصميمي.
فبيذا يتم التأكد من أن االنسجام ال يحصل بين العناصر المتشابية وانما يعمل
عمى جمع العناصر المتقاربة بطريقة منسجمة أو متوافقة ومتدرجة وصوالً إلى
وحدات مرئية تحقق القيم الجمالية وىذا يتطمب من المصمم ميارة عالية لتحقيق
عالقات تصميمية منسجمة من خالل معرفتو بتوظيف التقنيات التزيينية المناسبة بما
تتواءم مع المرحمة العمرية والفئة المستخدمة وصوالً إلى حالة التكامل في المنجز
التصميمي.
ثالثاً :التباين Contrast
يعد التباين من العوامل الميمة إلدراك االنعكاسات المرئية لمتصاميم التي تزين
سطوح األقمشة واألزياء ,فبدون التباين ال يتم إدراك المفردات التصميمية وال يمكن
اإلحساس بالفرق فيو يعمل عمى الربط ما بين طرفين متناقضين سواء كان بالشكل
أو بالحجم أو المون أو بالخامة وأحياناً يكون ىذا الربط بتدرج منتظم ليؤسس فكرة
تصميمية معينة فالتباين يعني التنوع ويمنح الحياة لمعمل الفني ويضفي التأثير عمى
العناصر المختارة ليساعد عمى إضفاء التماسك وبصورة عامة فإن أي عمل فني
إيحاء بالممل وعدم النشاط والحيوية لذا ُيعد من أحد الوسائل
بدون التباين يعطي
ً
الميمة في تنظيم العناصر وتكوين حالة جمالية تؤثر في المتمقي لذا كمما كان
التباين بحالة من الشدة أو القوة يكون قـد حقـق تأثير عمى العكـس من التباين
المتساوي ,وىذا ما يؤكد أن التباين بحد ذاتو يجعل الشكل وممتعاً في حضوره
ويعمل عمى تكوين انعكاسات مرئية مختمفة يؤدي إدراكيا إلى لفت االنتباه وايجاد
عالقة متبادلة بين الشكل واألرضية عن طريق تمك العالقة يمكن معرفة لمن تكون
السيادة وتوجيو نظر المتمقي وايصالو إلى الفكرة التصميمية من خالل االختالفات

المتعددة ضمن الفكرة الواحدة " فاأللوان بتجاورىا تحدث تبايناً يسبب تغي اًر في إدراكيا
البصري ربما يظيرىا أكثر جماالً وقيمة وربما العكس ,فإذا زاد التباين من الشدة أو
التشبع الظاىري فإنو في ىذه الحالة يكون قد أفاد المون والعكس الصحيح إذ نجد أن
مصمم األقمشة واألزياء يعمل عمى إيجاد نظم وعالقات لونية متباينة ومتضادة تبعث
عمى االنسجام والجذب وتكون حركة ديناميكية من خالل العناصر البنائية وتباين
تمك الحركة من خالل التضادات وفقاً لمعالقات بفعميا ال بمعناىا لتكوين عالقات
جمالية متكاممة ومترابطة ويشكل التدرج العنصر الرابط ما بين المتناقضات عمى
أساس انتقال مرئي تدرجي بالمون أو الخامة أو المممس إلعطاء تأثيرات انعكاسية
مرئية وتعزز من خالليا البعد الثالث واعطاء حركة وحرية أكبر لمتصميم خصوصاً
في تصميم األزياء وبشكل عام فطبيعة األشياء تتدرج في نموىا وموتيا في قوتيا
وضعفيا في صغرىا وكبرىا وىي بذلك تعكس قيمة انتقالية ذات نظام معين تساعد
عمى الفيم التدريجي ويستخدم المصممون ىذا التدرج لموصول إلى الفكرة التصميمية
بصورة متسمسمة ومتدرجة تحاكي الفكر والبصر .أو يكون التدرج سريعاً يعمل عمى
انتقاالت بصرية سريعة بين العناصر المرئية التي يمكن عن طريقيا تحقيق التنوع
وايصال رسالة يكون تفسيرىا مرتبطاً بالمتمقي ومعتمداً عمى خبراتو وبيئتو ,فحاالت
التدرج وفق نظام منسق ومتضاد يؤدي إلى عالقات تصميمية صحيحة بين تصميم
األقمشة واألزياء وتزييناتيا إذ يعد بمثابة سمماً لتوجيو عين المتمقي صعوداً إلى
أقصى ارتفاع مرئي في الزي فاليدف الرئيس من التباين وما ينتج منو من عالقات
لونية مختمفة ىو توجيو المتمقي نحو نقاط الجذب الرئيسة ثم تتبعيا باقي النقاط
بحسب أىمية الظيور.

