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  واالزياء االقمشة طباعة تصميم في المرئية االنعكاسات مفهوم

 تخضع فيي صناعية أو المصدر طبيعية كانت سواء األشياء إدراك عممية إن     
 فإن عامة وبصورة اإلدراك لعممية األساسية النواة يعد الذي االنعكاس قانون إلى

ن المرئية االنعكاسات  كيفية تفسر موحدة فيزيائية قوانين إلى تخضع فيي اختمفت وا 
 .تصميمي عمل ألي المكونة األشياء رؤية

 االرتداد ذلك ونتيجة  عاكس سطح عمى الضوئية األشعة ارتداد ىو فاالنعكاس    
 يقسم أن ويمكن وموضوعية ذاتية عوامل وفق عمى بإدراكو المتمقي عين تبدأ

 : أنواع عدة إلى االنعكاس

 يمسى ما فييا تحدث المماعة والمستقرة الناعمة السطوح إن: المنتظم عكاساالن( 1
 متوازنة بصورة وتنعكس متوازنة الساقطة األشعة إن نالحظ إذ المنتظم باالنعكاس
دراكو انتباىو تشتيت عدم نتيجة المتمقي في تأثيراً  أكثر يعد النوع ىذا إن  فنالحظ  وا 



 قوانين بموجب ولكن انتشار دون من النوع ىذا ويحدث اتجاىات بمجموعة
 التي الصناعية واألزياء األقمشة في األغمب عمى النوع ىذا مثل ويدرك, االنعكاس

 .وناعمة لماعة سطوح عمى تحتوي

 فإن صفاتيا في مستقرة والغير الخشنة السطوح أما: المنتظم الغير االنعكاس( 2
 عن االنعكاس ويسمى االتجاىات جميع في تنتشر سطوحيا عن المنعكسة األشعة

 ويمكن الصوفية واألزياء األقمشة في نراه ما وىذا المنتظم غير باالنعكاس سطوحيا
 نموذج في األقمشة من أنواع مجموعة دمج نتيجة جديدة انعكاسات لنا تظير أن

 األزياء في المصمم يحققو أن ويمكن آخر دون معين جزء في التميز يحقق واحد
 أن وبما, اآلخر دون معين جزء نحو البصر شد عمى يعمل إذ لمسيرة المعدة النسائية
 االنعكاس عمى إدراكيا في تعتمد التي المرئية الفنون من ىي التصميمية العمميات
 :بطريقتين المجال ذلك إثارة فيمكن المرئي مجاليا ضمن

 التصميمية العمميات خالل من الدماغ إثارة عمى تعمل مثيرات طرح فييا يتم: األولى
 جديدة تنظيم بعمميات الدماغ يقوم إذ معينة, ارتباطية عالقات عناصرىا تمتمك التي

 في التصميمية العمميات لتمك المرئي المجال تأثير من نابعاً  سيكون ىنا فاالنعكاس
 . ليا الدماغ إدراك طريقة أو استجابة وىو العين

 أي عشوائية أو منظم مؤثر من الناتجة( الميكانيكية) الحقيقية الحركة فيي: الثانية
 العامل دمج طريق عن الفني العمل في انعكاسية مسارات خمق لممصمم يمكن ىنا

 .وىمية أو حقيقية تكون قد مختمفة مرئية انعكاسات عمى والحصول التقني اإلبداعي

 تصاميم في كما( األبعاد ثنائية) التصميمية العمميات في الوىمي فاالنعكاس     
 يتم بانعكاسيا واإلييام اإليحاء فإن تزيينية, تصاميم من تعكس وما النسائية األقمشة

 لمفكرة تبعاً  متعددة بتقنيات تنفذ والتي األقمشة تزين التي البنائية العناصر طريق عن



 وىمية مرئية انعكاسات تحقق فيي وغيرىا والمممس والمون والشكل كالخط التصميمية
 ذىنية ىنا فاالنعكاس المطموب الوظيفي أو الجمالي اليدف إلى المتمقي عين تقود
 أو متحركة فتبدو التصميمي لمعمل المكونة البنائية لمعناصر الذىن إدراك ناتج ألنيا
 مجرد حدوثيا فإن األساس في ثابتة ىي أي الواقع, في سكونيا من الرغم عمى تتغير
 سيكولوجية حالة من المتمقي لواقع االنعكاس فيذا الذىني اإلدراك عن ناتج وىم

 داخل فحركتيا حقيقيًا, ثابتة األعمال تمك إن يعني وىذا, معين ثقافي ومستوى
 وىنا درجة 181 فيو الزاوية مدى ويكون وىم, مجرد إال ىو ما التصميمي الفضاء
مكانيتو المصمم إبداع يكمن ثارتيا العمل عناصر تحريك في وا   وحوليا الييئة في وا 

 فالعمميات والثبات السكون من حالة في التصميمي لمعمل المكونة الييئة كانت إذ
 مرئية انعكاسات من تعطي وما النسائية األقمشة كتصميم( األبعاد ثنائية) التصميمية

 أجزاء كونيا من أكثر األخرى عمى الواحدة واعتماد العناصر تداخل وليدة ىي تزيينية
ن فضاءاتيا, ضمن مستقمة  المعنى في ضرورية مفردة تؤلف أن ينبغي منيا كالً  وا 
 لتمك الناتجة العالقات مجموعة من يتكون التصميمي فالعمل والجمالي التعبيري
 معين مرئي نظام نحو فكرة وفق عمى ينشئيا أن المصمم يحاول والتي العناصر

 الواحد تعتمد التي البنائية العناصر تمك وتجاور وتراكب تداخل عمى أساساً  تعتمد
 ويسعى العمل لذلك المرئية االنعكاسية الصفات إظيار في األخرى عمى منيا

 يتم ما خالل من األقمشة تصاميم في والجمال اإلثارة نقاط إلظيار دائماً  المصمم
 المستوى إلى بالتصميم يصل أن إلى مختمفة وبطرق بنائية عناصر من توظيفو
 بين تكون التي العالقات في بالتحكم المصمم إمكانية تظير فينا المطموب الجمالي
 .التكوين عممية أثناء األجزاء

 بين فييا يتحكم التي العالقات ثمرة ىو المرئية االنعكاسات في فالجمال      
 أن أيضاً  وباستطاعتو اليدف, نحو يوجو فالجمال الفني, العمل في المتفردة األجزاء



 يوضح فاالنعكاس الفني العمل في الضرورية العناصر تمييز عمى المشاىد يعين
 الفكرة أساس عمى مترابطة تصميمية بعالقات بعضيا مع العناصر ترابط حقيقة
 .بصرية بطريقة عنيا معبرة باألساس ىي أشكاالً  لتكون

 الثالثية) التصاميم في الحركة ناتج من يحصل و الحقيقي االنعكاس أما     
 استخدام عمى يعتمد وىذا الجسم, موقع في الحاصل التغير طريق عن ويتم( األبعاد

 التي الحركة فإن , وغيرىا النسائية األزياء في توظيفيا وكيفية ومكمالتيا الخامات
 عامالً  فييا يكون والذي الضوء يدعى بمصدر ترتبط موضوعية حركة المتمقي يدركيا
 .أساسياً 


