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 واالزياء االقمشة طباعة في التزيينية لمتصاميم البنائية األسس

 

 Repetition and Rhythm واإليقاع التكرار: رابعاً 

 واألزياء لألقمشة التزيينية التصاميم في المؤثرة األسس أىم من التكرار يعد      
ن النسائية  جمالية قيم من المرأة عنو تبحث ما بسبب التكرارات كثرة ىو يميزىا ما وا 
 .ليا إيصاليا المصمم يحاول تصميمية فكرة عن معبرة

 مرات لعدة القماش سطح عمى التصميمية الوحدة توزيع عممية ىو فالتكرار     
 أو متكررة تصميمية وحدة ىو مزخرف قماش سطح أي فإن مختمفة وبطرائق
 حالة تمتمك فالمرأة ليا المصمم الفئة عمى معتمداً  ةمتكرر  وحدات مجموعـة

 فيؤدي المتكررة التصميمية الوحدات تمك مع لالنسجام تؤىميا فسيولوجية سيكولوجية



 كما والمتمقي بالمصمم تتعمق جمالية فكرة مبينة المرئية الوحدات إدراك إلى انعكاسيا
 .الشكل في مبين ىو

 العناصر تناسق طريق عن وذوقاً  جمالً  المتكررة الوحدات تمك وجود فيعطي    
 باتجاه مرئية انعكاسات تحقيق التكرارات لتمك ويمكن التصميمي العمل في البنائية

 ثم ومن أسرع بشكل رسالة توجو والتي أىمية األكثر العناصر تبين التي التكرارات
 تكرار شكل عمى النسائية األقمشة تصاميم تظير أن ويمكن باألىميات التوالي
 سواء إظيارىا في التقنية عمى معتمدهً  متنوعة تصميمية وحدات أو متشابو وحدات
 التكرارات وتظير, مضافة تطبيقية تصاميم أو طباعية أو نسيجية تراكيب تقنية كانت
 التكرارات أنواع أقل من يعد والذي Block الرباعي التكرار فمنيا أنواع بعدة

 عن تبحث التي المراحل لجميع النسائية األقمشة تصاميم في خصوصاً  استخداماً 
 الطابوقي والتكرار والممل والرتابة بالجمود إحساساً  يعكس فوجودىا واألناقة الجمال
Brick ويتم لمطابوق البناء يشبو أفقياً  توزيعاً  التصميمية المفردات توزيع فيو ويتم 
 التساقطي التكرار أما والستائر المفروشات أقمشة في التكرارات من النوع ىذا استخدام
Drop اإلسقاط أو النصفي اإلسقاط فمنيا تكرارات مجموعة إلى النوع ىذا فينشطر 
 مثيرات من يمتمك ما بسبب استخداماً  التكرارات أكثر ىذا ويعد الثمثي أو الربعي
 التكرارات ومن,  والجمود الرتابة وعدم الحركة بديمومة لممتمقي يوحي فيو لذلك تؤىمو

 أشكال بصورة النوع ىذا فيظير Diamond المعينات بطريقة التكرار األخرى
 أما المحاكة, األقمشة في األغمب عمى التكرار ىذا وظف( معينات) منتظمة ىندسية
 تظير المفردات لكن النتظام صفة النوع ىذا فيمتمك Ogee األوجو بطريقة التكرار

 من آخر نوعاً  تكوين في حواض دور لمتقنية وكما واحد خط عمى معكوس بشكل فيو
 معتمداً ( األطمس – المبرد – السادة) النسيج عالمات بطريقة التكرار فمنيا التكرارات

 تمك تعمل وكما") (  التصميمية المفردات إظيار في النسيجية التراكيب تقنية عمى" 



 تمك وتحتوي المتمقي في تؤثر متنوعة تنظيمية تأثيرات استحداث عمى التكرارات
 تسمى مسافات أو مساحات بينيا فيما تفصل متنوعة تصميمية مفردات التنظيمات
 حضور عمى التكرارات وتعتمد اإليقاع من حالة تكوين عمى وتعمل بالفواصل
 الشكل تكرار من جانباً  يعتمد وىو ليا محوراً  اإليقاع يمثل الذي المتشابية العناصر
 المثيرات أو األشكال بين المتمقي عين انتقال عمى يعمل إذ المظيرية وصفاتو

 مترابطة المتمقي لدى مرئية انعكاسات تكوين عمى يعمل مما بسيولة معيا والتواصل
 بالتوالي أما التكرارات إحدى طريق عن اإليقاع يتحقق ودائماً  معينة لفكرة ومتسمسمة

 زخرفية وحدات تكرار وىو بالتبادل أو واحدة زخرفية وحدة تكرار ىو بو يقصد والذي
 والحداثة التنوع من حالة لتكوين تام غير أو منتظم غير إيقاعاً  يكون وقد. متنوعة

 تتباين أكثر أو وحدتين نحو وتوجييو المتمقي عمى التأثير خالل من الزمن ومعاصرة
 والتضاد المنسجم التنسيق بين تجمع رؤية يحقق مما المظيرية والصفات الشكل في

 متنـاقضاً  أو متزايداً  اإليقاع يكون قد وأحياناً   التصميمي العمل سياق ضمن المتناغم
 لمعمل المكونة العناصر طريق عن المظيرية الصفات في كالتدرج متدرجاً  أو

 واألزياء األقمشة تصاميم بين ما الربط عمى فيعمل التوظيف وكيفية التصميمي
 بسمسمة مشروطة غير ذىنية مسارات تكوين عمى تعمل ومتغيرة متنوعة بصورة
نما منتظمة  من المتمقي عند واضحة بصورة نجده ما وىذا محسوسة عممية ىي وا 
 أو التكرار من أنواع فيناك لألزياء التفصيمية الخطوط أو العناصر تنظيم خالل
 يؤلف الذي النحو عمى وانسجام بتوافق تظير و الكتل و المساحات توزيع أو التماثل
 تفصيمية وقصات وثنيات طيات شكل عمى أحياناً  وتبدو اإليقاع من خاصاً  نوعاً 
 تزين تصاميم في توظيفيا طريق عن واإليقاعات التكرارات تمك أىمية وتبرز,  أخرى

 أو النسجية التراكيب بتقنية أو مطبوعة بصورة كانت سواء واألزياء األقمشة
 الجانب التصاميم تمك لتحقق منتظمة بأشكال ظيارىاوا   المضافة التطبيقية بالتصاميم
 من واألزياء األقمشة تصاميم بين ما الربط عمى المصمم ويعمل,  والوظيفي الجمالي



 المتمقي انتباه جذب عمى تعمل لكي التصاميم تمك في الظاىر واإليقاع التكرار خالل
دراكو  .وا 

 

 Emphasis والسيطرة السيادة: خامساً 

 الىتمام بمركز تعرف مركزية نقطة طريق عن والسيطرة السيادة مفيوم يتحقق     
 في األجزاء بقية عمى المرئية العناصر من معين جزء ىيمنة طريق عن أو والجذب
 العمل بوحدة الحتفاظ مع النظر يجذب مركز يكون أي التصميمي العمل

 .رالنظ لفت في األولوية الجزء ذلك وينال التصميمي,

 طريق عن والنتباه الجذب إلثارة يحفز بما والختالف التميز أساس عمى    
. الثانوي الدور العناصر لبقية يعطي مما السائد العنصر صفات في الختالفات

نما أىميتيا من التقميل ول العناصر بقية إلغاء يعني ل المييمن العنصر فسيادة  وا 
 النتباه وجذب اإلثارة أساس عمى األشكال أو العناصر تمك تكتسبيا صفة يمثل

 ضمن عناصر مجموعة طريق عن والسيطرة السيادة تحدث وقد عمييا المسمط
 لتحقيق منفصمة تعمل بنائية أنظمة استحداث طريق عن وذلك تصميمية عالقات
 حسب والسيطرة السيادة وتتباين والختزال اإلضافة بين أىميتيا تتداخل محدد ىدف
 الوظيفي الجانب من أكثر الجمالي الجانب يبرز فأحياناً  المصمم ينشده الذي اليدف
 :طريق عن التصميمي العمل في السيادة تحقق وقد العكس يحدث وأحياناً 

 الموني التباين شدة مثل لغيرىا بالنسبة السيادة الخطوط بعض إعطاء - أ
 .والنسبي والحجمي

 إلى وتجذبيا العين تقود أن عمى القدرة ليا مألوفة بطريقة الخطوط ترتيب - ب
 .الرتكاز محور



 .األلوان من لغيرىا بالنسبة قوية ألوان استخدام - ت

 .النظر جذب عمى تساعد الدقيقة وتفاصيميا الخطوط أشكال - ث

 .المفردات ىإل النتباه جذب عمى يساعد األلوان درجات في التقارب - ج

 .بسيط تصميم فوق الزي مكمالت استخدام - ح

 .مدروسة بطريقة الكسوارات استخدام - خ

 صفات استخدام طريق عن التقني الجانب عمى بالعتماد السيادة تحقق وأحياناً      
 التصميمية لموحدة مختمفة طباعية طرق استخدام أو المممس كنعومة مميزة مظيرية
 األقمشة تصميم في أساسياً  عامالً  بوصفو ميماً  دوراً  تأخذ يجعميا ما وىذا الواحدة
 ويرتبط, معينة فكرة وفق التصميمية العناصر بعض تختزل الوقت نفس وفي واألزياء
 بو يقصد الذي التفصيمي البناء أساس عمى معتمداً  األزياء مع األقمشة تصميم
 . المرئي النعكاس ظيور في يعتمد الذي القماش تصميم

 والتوافق النسجام يؤدييا محورية نقطة باعتبارىا السيطرة مبدأ يؤكد ما وىذا      
 في جزء إلى جزء من المرئي النتقال فيحقق والنسيج, والمون والشكل الخطوط بين

 العمل إكساب عمى يعممون األزياء مصممي بعض إن ونالحظ بتسمسل الزي تصميم
 ويغيب اآلخر عمى عنصر يغمب ول األطراف تتساوى"  أي التوازن التصميمي

 التصميمي العمل في والسكون اليدوء طابع يعطي ما وىذا والسيطرة السيادة عنصر
 والىتمام النظر جذب عمى يعمل متميز عنصر إيجاد من المصمم عمى بد فال

 ومما واألزياء األقمشة سطوح تزين تطبيقية أو طباعية تصاميم بواسطة وتوظيفو
 قبل التصاميم تعزيز أجل من المصمم ولفكرة العناصر لتمك مرئية صفات من تعكس
 .لممتمقي طرحيا



 Unity الوحدة: سادساً 

 بعضيا مع وترابطيا المرئية العناصر انسجام طريقة أو أسموب بيا ويقصد     
 البعض بعضيا ليكمل ومنسجمة متكاممة كوحدة التصميمي العمل ليظير البعض
 .التصميمي والعمل اليدف بين الترابط عمى وتدل اآلخر

 مروراً  بالخط بدءاً  مجتمعة التصميم عناصر طريق عن الترابط ىذا وينشأ      
 مع العام إطاره عن العناصر ىذه أحد يخرج ل إذ والقيمة, بالمون وانتياءً  بالنسيج

 وحدة تنشأ العناصر فتمك منو المرجوة الغاية إلى بالتصميم لموصول العناصر بقية
 جمالياً  أما متكاممة تصميمية قيمة عن منفصل غير واحد وتنسيق بترتيب كيانيا ليا
 أو الكمية ماىيتو إدراك طريق عن الجزء أساس عمى يكون ىنا فالتعامل, وظيفياً  أو

 من يتألف الذي التكوين تمثل الشكمية فالوحدة"  الكمي التكوين تحقيق لغرض الوحدة
 ىي بصرية, تصميمية وحدة في والكل األجزاء تربط التي العالقات من متشابك نظام
 أن دون من الكل عن ينفصل أن فييا جزي ألي يتسنى ل عضوية وحدة الواقع في

 أو الوسيمة عبر ذلك ويتحقق ككل ولمتصميم نفسو لمجزء تشـويو أو تحريف إلى يؤدي
 .تصاميمو إظيار في المصمم يتخذىا التي الطريقة

 بل تصميمي عمل أي إلنجاح الضرورية المتطمبات من الوحدة ُتعد ولذلك     
 العمل في الوحدة وتعني وظيفية أو جمالية فكرة لتكوين الرئيسية المبادئ من وتعتبر

 ىدف عن معبرة بصورة لتظير الفني العمل عناصر تجمع متسمسمة فكرة التصميمي
 فإن التصميم عمى مسيطرة وحدة عمى تحتوي ل التي التصميمية األعمال أما. ما

 أجزاء مجموعة إلى المتمقي عين توجيو طريق عن متشتتاً  أو متدىوراً  يبدو بيا العمل
 ينشده الذي وما التصاميم تمك تعني ماذا فيم يمكن ول واضحة غير  الفكرة وتبدو

 بين ما التزان من حالة تحقق التصميمي العمل في فالوحدة ورائيا من المصمم
 المتمقي تمكن التي التزيينية التصاميم تنتجو ما من والفسيولوجية السيكولوجية الحالة



 وفق عمى التزيينية التصاميم في تتحقق أن لموحدة ويمكن األعمال تمك عمى الحكم
 :اعتبارين

 .اآلخر بالبعض بعضيا التصميم أجزاء عالقة - أ

 .بالكل منيا جزء كل عالقة - ب

 فتنشاً  المرئي المجال في التصميمية األجزاء بعض تتكرر عندما األولى فالحالة     
 المظيرية وبالصفات باألشكال ومترابطة متكاممة تصميمية وحدة التكرار ذلك من
 العتبار أما العالقات تمك من وغيرىا والتجاور الشفافية التقارب, عالقات وفق عمى
 الكل في تأثيره ومدى الجزء ذلك إلى النظر فيجذب بالكل الجزء عالقة فيمثل الثاني

 جذب يحاول التي المضافة والتصاميم األزياء تصاميم في نراه ما وىذا التصميمي
 تمك طريق عن فيو التأثير منو المحاولة أو اآلخر الجزء دون معين جزء إلى النظر

 لمعناصر والمترابطة المتكاممة الوحدة تحصل واألزياء األقمشة تزين التي العالقات
 باألجزاء مرتبطاً  تفسيرىا يكون ورموز صفات من تحمل وما انعكاساتيا يدرك المرئية

 .العالقات تمك تنفيذ في المتبعة وبالتقنية وبالمتمقي التصميمية

 Ratio & Proportionality والتناسب النسبة: سابعاً 

 وتطوره نشوِئو لحكم ثابتة وقواعد قوانين إلى يخضع الكون ىذا في شيء كل إن    
لى اإلنسان من ابتداءً   العمماء فسر فقد الكون ىذا سطح عمى موجودة ظاىرة أبسط وا 

ن المجالت كل في الواسع التكنموجي التقدم عمى المعتمدين  يمكن ل شيء أي وا 
 يتجزأ ل كل من جزء فيو بو تحيط التي األخرى األشياء عن بمعزل وتفسيره دراستو

 األشياء وأصغر شيء أكبر في تدخل فيي والتناسب النسبة مبدأ عمى معتمدٌ  أي
 أي وكذلك عمييا متعارف نسب وفق عمى يقسم اإلنسان جسم أن المثال سبيل وعمى
 يبدو سموكاً  تسمك"  وكأنيا تبدو قد عناصر من يحتوي فني عمل أي أو ظاىرة



") (  اآلن إدراكو عمينا يصعب قد معين لنظام تخضع العشوائية تمك ولكن عشوائياً 
 وانسجام مواءمة بمدى واألزياء األقمشة تصاميم في والتناسب النسبة مفيوم ويرتبط

 لمعمل المكونة لموحدات والعرضية الطولية باألبعاد يتعمق بما بينيا فيما العناصر
 موافقة إلى تمتد بل غيرىا أو المون أو الشكل أو الخط عمى تقتصر ول, التصميمي

 من المستخدمة التقنيات مع أخرى جية ومن جية من اصرالعن تمك مع الخامة
 األخرى المظيرية والصفات المضافة والتصاميم وطباعتيا وصبغاتيا نسجيا طريقة
 الستخدام وظروف المستخدمة العمرية والفئة والجنس اليدف مع المواءمة وكذلك
 فيي, صحيحة نسب تحكمو منتظم لعمل الشكمي التنظيم عمى تساعد العوامل فيذه
 بكل كل عالقة بكل, جزء عالقة"  األجزاء بين ما العالقة تنظم التي األسس من تعد

 نحو عمى التصميمي لمعمل المكونة العناصر جميع بين تمازج تحقيق عمى فتعمـل
 وصفاتو الشكل قيمة ليثبت دوره التناسب يحقق وبذلك اتزانياً  غرضاً  لتؤدي مؤثر

 معين جزء من األبعاد بين العالقة تتضمن األزياء تصاميم وفي والجمالية المظيرية
 الطبيعية اإلنسان جسم نسب وفق عمى تقسم األخرى األجزاء وبين الفني العمل في

 الحركي األداء تحقيق إلى يؤدي بينيما فيما ترابط ىناك يكون أن عمى الزي وحجم
 ربطيا وكيفيـة التفصيمية كالخطوط الجوىرية العناصر باستخدام والجمالي والوظيفي

 التصاميم مواضع اختيار في التناسب عامل ومراعاة بانتظامية األجزاء لجميع
 تكوين عمى تعمل والتي واألزياء األقمشة تمك تزين التي األخرى والمفردات التطبيقية
 التصميمية المفردات في والتناسب النسبة مبدأ عمى معتمد متباينة مرئية انعكاسات

 بنسب مرتبط المرئي النعكاس فمقدار لمزي التفصيمية األجزاء مع تناسبيا ومدى
 وتفسير إدراك في ميماً  عامالً  يعد وكما, والجمالي الحسي لإلدراك وفقاً  الظيور
 انسجام من ذلك يأتي المرئي المجال في النعكاسات طريق عن التصميمي العمل

 .التصميمية التكوينات وتناسب



 Move & Direction والتجاه الحركة: ثامناً 

 المتمقي في تؤثر أن بيا يراد التي لمفكرة المتمقي عين توجو التي المسارات تعد      
 انعكاسات إدراك إلى تؤسس ما حادثة أو فكرة من أو مخيمة من تحاكي ما خالل من

 في كانت سواء التزيينية لمعناصر المسارات لتمك الشد من ناتجة خاصة مرئية
 تصميم وفي عام بشكل التصميم في أىمية ولمحركة األزياء أو األقمشة تصاميم
 الزمن أن كما لمتعبير, الرئيسة المصادر أحد فيي" خاص بشكل واألزياء األقمشة
 مؤثراً  يصفيا فالحركة لمتصميم مقياساً  يعدان الحركة عمى يقومان المذين والتغير
 المطموب والغرض يتواءم بما التصميم داخل وبشدتو بو التحكم يمكن ميماً  بصرياً 
 مما العام الكل لرؤية المصمم نظميا مرئية مجالت في البصري األثر ىذا بنقل
 المكونة العناصر انسجام طريق عن تنتج والتجاه والحركة التصميم في الوحدة يحقق
 كل فإن,  المطموب اليدف بحسب المصمم يوجو الذي وتناسبو وتناسقو الفني لمعمل
 العناصر مع الشتراك عند بو خاص إيقاعاً  يحقق أن تؤىمو صفة يمتمك عنصر
 النسائية واألزياء األقمشة تصاميم في والتجاه الحركة أىمية ونالحظ, األخرى

 الطباعة وتقنية النسجية التراكيب بتقنية تتمثل التي العناصر خالل من خصوصاً 
 المرئي النعكاس طبيعة في العناصر تمك حركة تؤثر حيث التطبيقية والتصاميم
 عن وظيفية جمالية انطباعات وتكوين أحاسيسو إثـارة في عميو تأثيرىا ومدى لممتمقي
 فمو المتمقي, لدى المفاىيم بعض توضيح والتجاه الحركة مفيوم يستطيع طريقيا
 معينة باتجاىية ما شكالً  نكيف فعندما والتجاه بالحركة التباين مبدأ عمى اعتمدنا
 فالحركة  وشد جذب عامل سنطمق ىذه والحالة فإننا لمشكل األصمي لالتجاه ومغايرة
 والتي األزياء تصاميم في أيضاً  بل األقمشة تصاميم في فقط توجدان ل والتجاه
 عن الوظيفي اليدف بحسب أكبر يكون أو األقمشة لتصاميم مقارباً  دورىا يكون
 عين فتقود ليا المجاورة األخرى باألجزاء مختمفة تفصيمية قصات وجود طريق



 وىذا باتجاه العين حركة تحكم صغيرة أجزاء ىناك تكون قد أو القريبة لألجزاء المتمقي
 وكذلك  لونية شدة من تمتمك ما بسبب التطبيقية التصاميم في واضحاً  نراه ما

 بصورة المتمقي شد عمى تعمل مرئية انعكاسات تكوين في القدرة ليا خامات توظيف
 تفاعل من ناتج بمفيوم مرتبطة استدللية قيمة ليا وكما الطباعية التصاميم من أكبر

 وحالت بمدلولت يوحي مفيوم واتجاه حركة فمكل البنائية العناصر مجموعة
 .معاً  والمتمقي بالمصمم مرتبطة سيكولوجية

 خطية تكون قد لمسارات إيحاءات إل ىي ما والتجاه الحركة فإن عام وبشكل      
 ثنائية حركة من ينتج ما وىمية أو حقيقية مسارات ذات متباعدة أو متقاربة شكمية أو

 يتممس" أن المتمقي وبإمكان األزياء في األبعاد وثالثية األقمشة تصاميم في األبعاد
 ناتج أساس عمى الحركة بشرطية مرتبطة تنظيمات وفق العناصر بين الستمرارية

 تصميم عن واتجاه حركة من األقمشة تنتجو ما بفعل اإليحاء ويتغير العالقات فعل
 تصميم بين ما الربط عمى المصممون أغمب ويعمل. متكاممة ىيئة ليكون الزي

 في بينيم فيما الجمع عمى تيدف مشتركة رؤية لتكوين وتزييناتيا واألزياء األقمشة
 إلى جزء من المرئي النتقال عمى تعمل معينة فكرة تعكس بصرية مسارات تكوين
 .آخر


