International Design Journal
Volume 11
Issue 2 Issue 2

Article 26

2021

The employment of Sudoku game patterns in developing plastic
formulations for the design of clothing fabrics
Nahla Elagamey
Assistant Professor of Textile and Clothing, Faculty of Qualitative Education, Damietta University,
n.elagamey71@gmail.com

Mostafa Ahmed El-Dalil
Professor of Design, Department of Art Education, Faculty of Specific Education, Damietta

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/faa-design
Part of the Art and Design Commons

Recommended Citation
Elagamey, Nahla and El-Dalil, Mostafa Ahmed (2021) "The employment of Sudoku game patterns in
developing plastic formulations for the design of clothing fabrics," International Design Journal: Vol. 11 :
Iss. 2 , Article 26.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/faa-design/vol11/iss2/26

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in International Design Journal by an authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an
Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo,
u.murad@aaru.edu.jo.

329

Nahla Elagamey & Mostafa El-Dalil

توظيف السودوكو يف استحداث صياغات تشكيلية لتصميم أقمشة املالبس
The employment of Sudoku game patterns in developing plastic formulations for
the design of clothing fabrics
أ.م.د/نهله عبد الغنى العجمي
أستاذ المالبس والنسيج المساعد بقسم االقتصاد المنزلى كلية التربية النوعية دمياط

أ.د /مصطفى امحد الدليل
أستاذ التصميم بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية دمياط

ملخص البحث :Abstract

كلمات دالة :Keywords

تناول هذا البحث دراسة العالقات بين األشكال الهندسية المتكونة من لعبة السودوكو و المنظومة اللونيةةة الت ة
احدثتها الخامات المستخدمة والت ساعدت على إعطاء حركة إيهاميه من التباينةةات اللونيةةة الت ة تحةةد تةةيثير
حركى عن طريق التنوع فى درجات النصوع اللةةون وتنةةوع الحجةةو والمسةةاحات والتةةدر فةةى كثافةةة اللةةو
وشدته ،كما ساعد تكرار توزيع اللو فى مساحات متعددة بنسة جماليةةة متوافقةةة علةةى تحقيةةق االتةةزا الةةذ
أضاف الى التصميم ثقال واستقرار من التباينات الناتجة من األشكال واأللوا الت وجهت حركة العين داخل
التصميم بتناغم ناتج من استخدا درجات لونية باردة وساخنة ساعد على إعطاء تواز بين األجةةزاء المضةةي ة
والمعتمة داخل التصميم ،فاأللوا الساخنة تعط إحساس الكبةةر للمسةةاحات  ،ممةةا سةةاعد علةةى إعطةةاء اتةةزا
للعناصر التصميمية داخل العمل ،كما ساعد التباين ف أحجا العناصر داخل التصميم واختالف مساحاتها على
إعطاء حيوية وتيلق للتصةةميم ،بينمةةا أضةةفى تكةةرار الوحةةدات والعناصةةر التصةةميمية بيحجةةا وألةةوا مختلفةةة
وتوزيعها داخل التصميم باتجاهات ودرجات لونية مختلفة نوع من اإليقاعات المتناغمة ساعدت على التحكم ف
اتجاه حركة العين داخل التصميم ،إلى جان اإليقاعات الخطية الناتجة من اختالف مسةةار الخطةةوط واسةةتخدا
األلوا ف بعض أجزاء منها ،قد ساعد على الشعور بالحركة اإلبهامية داخل التصميم.

أنماط السودوكو
Sudoku Game Patterns
الصياغات التشكيلية
Plastic Formulations,
اقمشة المالبس
Clothing Fabrics
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مقدمة :Introduction
رغم كثرة الحواجز الت تفصل تعريف العلم عةةن الفةةن ،ورغةةم أ
لكل من كلمت علم وفن وقعا مختلفا ف الذهن ،فثمةةة عالقةةة بيةةنهم
أقو بكثير مما يبدو للوهلة األولى .ويظهر هذا جليا ف تطبيقةةات
اإلبداع العلم ة الت ة تحاصةةرنا ف ة شةةتى مجةةاالت الحيةةاة فمعظةةم
التطورات العلمية البد لها من إطار فن تظهر من خالله ،وبالنظر
إلى اإلبداعات الفنية نجد أنها قائمة على أساس علم ة  ،فةةالفن أحةةد
روافد المعرفة وأداتها البصرية ،فهو لةةيس للمتعةةة فق ة  ،ب ةل ألداء
وظةةائف متعةةددة ،فمةةن خةةالل الفةةن توضةةع رؤ مسةةتقبلية للحيةةاة
وحلوال إبداعية مبتكرة للمشكالت المختلفةةة .وقةةد ارتبطةةت دراسةةة
الفنو بالنظريات العلمية المتنوعة وبخاصة الرياضيات واألعداد،
وتعد الحضارة اإلسالمية المؤسسة الرائدة للفنو العددية ،فبالنظر
إلى الدالالت الرمزية لألعداد العربية المجردة لبنةةاء الشةةبكات ف ة
الفن اإلسالم  ،نجد أ األعةةداد بهةةا تكةةو مجةةرد رمةةز لعناصةةر
هندسية مجردة ،فتكتس األشكال الهندسية صةةفه رمزيةةة فيتحةةول
العدد إلى رمز من األشكال الهندسية )األطباق النجميةةة)( سةةناجق
محمد ،)2018 ،يتحول الفن إلى تصميم عددي مجرد ،له صةةفاته
ومميزاته الخاصة به (ماز عصفور،)2019،على الجان األخر،
استخد الفنانو النسبة الذهبية ف تصميماتهم ،لقدرتها على إعطاء
الحس الجمال والتواز واالنسجا ف التصميم ،وه نسبة تخلق
توازنا بصريا ف األشكال عند رؤيتها ،بينما يةةر الفيزيةةائيو أ
جوهر الحقيقة العلمية مرتب بالعدد(ليزا راندل ، )2017،حيث إ
بناء األشكال وجمالها قائم على أسس حسابية .ويناقش هةةذا البحةةث
العالقة بين الفنو والنظريات العلمية من خةةالل بنائيةةة وجماليةةات
تصميم أقمشة المالبس النسائية بعرض البعد العلم والرياض ف
التصميمات المتنوعة.
مشكلة البحث :Statement of the problem
بمراجعة العديد من الدراسات والبحو العلمية لةةوحأ أ تصةةميم
األقمشة يتم أثناء عمليةةة النسةةيج أو أثنةةاء التجهيةةز النهةةائ بطةةرق
الطباعة المختلفة أو بعد االنتهاء من عمليةةة إنتةةا األقمشةةة بطةةرق
مختلفة من الطباعة أيضا ،وتقو هذه الدراسة علةةى وجةةود عالقةةة
مؤثرة بين عمليات إبد اع تصميمات أقمشة المالبةةس النسةةائية وفةةق

الترتي ة المنطق ة لألعةةداد داخةةل مخط ة السةةودوكو مةةن أقمشةةة
متعددة ذات تصميمات مسبقة وبين النظريات العلمية المتعددة ،تلك
العالقةةة تحةةد حالةةة مةةن التفاعةةل واالمتةةزا أثنةةاء إبةةداع العمةةل
التصميم مما يؤثر ف الشكل النهائ للتصةةميم وحيةةث أ تكةةرار
توزيع الوحدات يحد ترابطا بين العناصر ويخلق نوع من التوكيد
وهيكلة للتسلسل الهرم  ،حيث أنه قائم على طرق تكرار معروفةةة
وثابتة لخلق شعور بالوحدة واالتسةةاق ف ة جميةةع أنحةةاء التصةةميم.
وبذلك تصاغ مشكلة البحث ف التساؤل التالي:
ما مدى تأثير مخطط السودوكو كنظرية فى بناء تصميمات أقمشة
المالبس النسائية؟
أهمية البحث :Significance
طرح رؤية جديدة لصياغات تشكيلية مستحدثة لتصميم أقمشة
المالبس النسائية باالستفادة من مخط السودوكو.
أهداف البحث :Objectives
يهدف البحث إلى -:
 .1التوصل إلى بنية تصميمية جديدة ف مجال تصميم أقمشة
المالبس النسائية من خالل مخط السودوكو.
 .2التوصل إلى بنية تصميمية متعددة ألقمشة المالبس النسائية
من خالل مخط سودوكو واحد.
 .3فتح أفاق جديدة إلنتا تصميم أقمشة المالبس النسائية تتميز
بجودة التصميم والتقنية وثراء الشكل واللو .
 .4إمكانية توظيف أقمشة المالبس النسائية المصممة ف قطع
ملبسيه مختلفة.
فروض البحث :Hypothesis
 .1إمكانية استحدا تصميمات ألقمشة المالبس النسائية من
خالل مخط السودوكو.
 .2إمكانية توظيف أقمشة المالبس النسائية المصممة ف قطع
ملبسيه مختلفة.
منهج البحث:Methodology
يتبع البحث المنهج التجريب من خالل استحدا تصميمات متعددة
ألقمشة المالبس النسائية من خالل مخط السودوكو.
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مصطلحات البحث :Terminology
تصـــــميم األقمشـــــة
هةةةةة عمليةةةةةة ابتكاريةةةةةه فنيةةةةةة الغةةةةةرض األساسةةةةة
منهةةةةةا تنفيذ مجموعة من الوحدات والعناصر المتميزة وربطها
بعالقات واسس مدروسة مكونة تصميم يخد كل من الجان
الوظيفى والجمالى  ،أوه إعطاء الشكل النهائ للقماش خاصية
وظيفية وجمالية من خالل األشكال والمفردات التصميمية المبتكرة
والمرتبطة بعالقات وأسس مدروسة ،الت تؤسس ف ضوئها
العالقات العاملة ف البناء التصميم (عل تويج. )2019،
المالبس النسائية:
ه كل ما يغط جسم المةِّرأة من منسوجات ومالبس بينواعها
المةِّختلفة الداخلية والخارجية ،بما ف ذلك مكمالت الزينة
(اإلكسسوار) أو ه ما يت َّم تصميمه من أزياء ومكمالتها لك
ترتديها النساء(نشوة توفيق وأخرو )2015 ،
النسبة الذهبية
النسبة الذهبية أو القطاع الةةذهب نسةةبة معلومةةة هندس ةيا وحسةةابيا
وقيمتهةةا تقريبةةا  ،١٫٦١٨وهةةى مةةن أشةةهر النس ة الرياضةةية
والهندسية الت استخدمت عبر التاريخ فه توجد ف الطبيعة بشكل
كبيةةةةر وتعطةة ة قيمةةةةة جماليةةةةة للعمةةةةل الفن (أمةةةةان هنةةةةدي
وأخرو  ،)2017،و ه عبارة عةةن تناس ة أطةةوال بحيةةث تكةةو
نسبة الطةةول كةةامال للجةةزء الكبيةةر منةةه ،مث ةل نسةةبة الجةةزء الكبيةةر
للصغير ،وتبةةين مةةع الدراسةةات والتجةةارد أ وجةةود هةةذه النسةةبة
الذهبية ف األشكال واألطوال والتقسيمات يكسبها جماال ف ة نظةةر
الناس ،وف نظر الفنانين فإنها األجمل ف ة تنظةةيم وترتي ة أجةةزاء
العمل الفن الذي بات يخضع دائم ةا لنس ة رياضية(يسةةار عابةةدين
وأخرو .)2010 ،
السودوكو
سودوكو وه كلمة يابانية تعن "الرقم الوحيد" تعتمد على المنطق
والتركيز ف وضع األرقا ف أماكنهةةا الصةةحيحة ،و تعتمةةد فكةةرة
السودوكو ملئ كل عمود وصف باألرقا من  ۹ - ١لكن بشرط أ
ال تتكرر األرقا ف أي صف أو عمود أكثةةر مةةن مةةرة (مصةةطفى
الدليل .)2009،وتعد السودوكو أحد أكثر وسائل التسلية شيوعا ف
العالم .حيث أنها أصةةبحت "الكلمةةات المتقاطعةةة" للعصةةر الحةةال
ولكن باألرقا  .فمخططات سودوكو ه حاالت خاصةةة للمربعةةات
الالتينيةةة الميلوفةةة تتمتةةع بخصةةائ رياضةةية وإحصةةائية مثيةةرة
لالهتما وه تعتمد على وجود خاليا فارغة داخل مخط يتكةةو
مةةن مربعةةات ( )99والةةذي بةةدوره يتكةةو مةةن مربعةةات أصةةغر
( ) 33وتعتمد هذه اللعبة علةةى ملةةئ المربعةةات الفارغةةة ف ة كةةل
عمود وصف باألرقا من ( )۹-1لكن بشةةرط عةةد تكةةرار األرقةةا
ف ة أي صةةف أو عمةةود أكثةةر مةةن مةةرة ( Eric chi.and etc,
 )2012ويمكةةن شةةرح مكونتهةةا بطريقةةه ابس ة مةةن خةةالل التقسةةيم
التال - :
الشبكة :وه أكبر وحدة ف السودوكو ،مكونة من  9مربعات ،كل
مربع يحوي  9خاليا ،وبالتال فالشبكة تحوي  81خلية (.)9×9
وتتكو من الخلية :وه أصغر وحدة ،ويوضع بها رقم واحد فق .
أما المربع :وهو وحدة أكبر من الخلية ،مكونة من  9خاليا
( .)3×3والعمود :هو المكو الرأس ويتكو من  9خاليا فوق
بعضها .والصف :هو المكو األفق ويتكو من  9خاليا بجان
بعضها( .(Arnab Kumar Maji,2014
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اإلطار النظري Theoretical Framework
تعتبر المالبس احد أهم المتطلبات البشرية فه تعبر عن
شخصية مرتديها وتشعره بالتكيف االجتماع  ،كما إنها تساعد ف
تميز اإلنسا عن غيره ،وه تشمل كل أنواع الثياد والزينة الت
يرتديها اإلنسا  ،ويعد التصميم أول خطوة ف صناعة المالبس
فيبتكر مصممو األزياء الموضات الت تسود العالم .ونجد أ
موضات أزياء النساء األكثر استحواذا يعز ذلك لرغبتهم الدائمة
ف مواكبة الموضة ،وال تقتصر الموضة على المالبس وحس
ولكن الموضة تبدأ من تصميم الخامات المستخدمة ف صناعه
المالبس وأهم هذه الخامات ه األقمشة ،فاألق ُمشة طور وسي من
أطوار صناعة الموضة تسبقها أطوار وتليها أطوار أخر (من
النحاس .)2019،وللخامة دورا كبٌيرا ف نجاح الزي المبتكر
فالخ صائ الخامة من السمات المؤثرة ف درجة توافق عناصر
العمل الفن خاصة عندما تتفق مع مةضمو العمةل وفكرته،
فالخامة بخواصها المرئية تمثل عامل جذد عند توظيفهةا ف
التصميم ،وإذا اتفقت مع الشكل والمضمو أصبحت من عوامةل
صياغة األعمال
نجاحه ،فتعتبر الخامات ه المصدر الفعال ف
ٌ
الفنية (إٌيما عبد هللا واخرو .)2019،ونجد أ هناك العديد من
الدراسات تناولت طرق تصميم وتنفيذ األقمشة بوجه عا فقد
استطاعت (جيها الجمل )2016 ،استخدا الطباعة ثالثية األبعاد
ف إنتا أقمشة مالبس السيدات المطبوعة مباشرة دو القيا
بالعمليات المعتادة من حلج وغزل ونسج وغيرها من العمليات،
كما نفذ (طه أبو طاحو  )2017،تصميمات أقمشة السيدات
المطبوعة المستوحاة من اللو ف أعمال الفنا خوا ميرو،
وأيضا نفذ (فتح السماديس  )2018،أقمشة المفروشات الجاكارد
ثالثية األبعاد مزدوجة الوجه وثنائية التصميم ،بينما قامت (شيماء
شاكر )2018 ،بتطبيق علم الهندسة الكسرية "الفراكتال" ف
تصميم طباعة أقمشة السيدات ،أما (مايسة السيد واخرو )2019،
فطبقوا النظرية البنائية ف التصميمات الطباعية ألقمشة
المفروشات ،بينما استخد كل من (جيها الجمل ومى
العشري )2019،فنو الطفل كمصدر لتصميم األقمشة المطبوعة
للمفروشات ،وقا (محمد إبراهيم )2019 ،بتصميم أقمشة الجواكت
على أنوال الدوب بتطبيق خاصية التشابه الذات ف نظرية
الفراكتال ،وعلى الجان األخر قا (عل تويج )2019،بتوضيح
مد فاعلية التنوع التقن ف اإلظهار التصميم ألقمشة السيدات
حيث أنها تساهم ف تحقيق قيم جمالية تصميمية لألفكار المطروحة
ومن ذلك ما استجد من برمجيات الحاسود أو التقنيات التنفيذية،
وتفعيل آلية الختيار التنوع التقن وربطه بالصفات المظهرية
لألقمشة ومنها اللو والملمس ،وذلك من خالل دراسة مسحية
أجراها الباحث لعينات األقمشة ذات التنوع التقن المتوفرة
باألسواق  ،ويعد العمل الفن نتا لعملية إبداع الفنا معتمدا على
موهبته الفنية ورؤيته الخاصة وتحليلية لما يحي به ،فالتنوعات
الهائلة للتصميمات الت أبدعتها الطبيعة تفصح جميعا عن عالقات
رياضية معقدة ،فنالحأ اللول الذهب الموجود ف القواقع ودور
الشمس وترتي أوراق وبتالت العديد من النباتات ،فهو عبارة عن
حلزو لوغاريتم  ،يقطع المنحنى الخاص به األشعة المتجهة نحو
الخار بزوايا معينة ثابتة ) ، (Hayam Salama, 2019ويعد
التناس من النس الرياضية الهامة ،التى تشير إلى أهمية
العالقات بين أجزاء الكيا الواحد من حيث النسبة الرياضية ،لذا
يمكن اعتباره قيمة عددية معبرة عن تواجد عناصر التصميم داخل
هذا الكيا  ،ويظهر هذا جليا ف األشجار فنجد جذعها عريض
لثبيتها على األرض وحمل الغذاء لباق أجزاءها ،أما الفروع تقل
نسبتها لقلة طبيعة العمليات الت تقو بها؛ أي قلت فاعليتها بالنسبة
لباق أجزاء الشجرة(عبد الواحد خليل .)2015،ومما سبق نجد أ
االعتماد على المبادئ الرياضية ف الفن والتصميم يمنح العقل
البشري القدرة على إدراك وفهم العالقات بين الكتل والفراغات
بشكل أبس  .بمعنى أوضح فهم العالقة بين المبادئ األساسية ف
March 2021

331

Nahla Elagamey & Mostafa El-Dalil

التصميم .لذا فاستخدا مخط السودوكو الذي يتضمن توزيع
األرقا بطريقة غير مكررة بشكل محسود ومنظم وال يمكن
كبيرا ف إضافة أشكال جمالية جديد
استبداله ي ٌمكن أ يلع دورا
ٌ
ف تصميم األقمشة بوجه عا وتصميم أقمشة السيدات بوجه
خاص.
الجانب التطبيقي:
مراحل العمل
أوال إعداد التصميم-:
 -1استخدا شبكة سودوكو جاهزة ،مكونة من  9مربعات جدول
رقم (.)1
 -2تدوير كل مربع ثال مرات مختلفة ف اتجاهه عقارد
الساعة شكل رقم()1
 -3تجميع األربعة مربعات المتكونة ف مربع واحد بعد تقسيمة
كما ف الشكل رقم (.)1

جدول رقم ( )1شكل شبكة السودوكو

شكل رقم ( )1يوضح مراحل تكوين أول مربع من مربعات السودوكو
الشكل المتكو رأسيا ليظهر الشكل النهائ لشبكة السودوكو
الجديدة ،وتكرر الشبكة النهائية للحصول على القماش
المطلود كما ف الشكل رقم(.)3
ثانيا إعداد القماش
 -1بعد االنتهاء من إعداد مخط تصميم القماش يتم اختيار عدد
تسع قطع مختلفة من القماش.
 -2إعداد مفتاح لتنفيذ التصميم وذلك باستبدال كل رقم من األرقا
( )9-1بقطعة قماش من الت تم اختيارها.
 -3يتم استبدال كل رقم داخل المخط بقطعة القماش المحددة له.
 -4تحاك قطع القماش للحصول على التصميم النهائ للقماش كما
ف الشكل رقم( )4الذ يوضح مراحل إنتا القماش.
شكل رقم ( )2يوضح تكوين ربع التصميم
 -5توظيف األقمشة فى مالبس سيدات مختلفة
 -4تكرر نفس الطريقة مع باق مربعات الشبكة ،وبعد االنتهاء
من كل المربعات ،يتم تجميعهم ف مربع واحد وبذلك نكو
قد حصلنا على ربع التصميم كما ف الشكل رقم (.)2
 -5يقل هذا المربع أفقيا للحصول على نصف التصميم ،ثم يقل

شكل( )3مراحل تكوين شبكة السودوكو
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شكل( )4مراحل تكوين قطع القماش

شكل ( )5يوضح مجموعة االقمشة المستخدمة في تنفيذ تصميم القماش المستخدم

 8/1القطعة المستخدمة

4/1
القطعة المستخدمة
شكل ( )6يوضح بعض مراحل اعداد القماش

ال
قطعة المستخدمة كاملة

عناصر تصميم األزياء كثيرة وعديدة ،ويعد اللو بكل مفردات هو
العنصةةر األكثةةر إثةةارة وحيويةةة وتةةيثير علةةى العمليةةة التصةةميمية،
وممي ةزا
ِّ
فاأللوا تلع دورا أساسيِّا ومهما ف جعل التصميم جذاِّبا
لآلخرين من خالل التيثير البصري القوي عليهم ،والذي يعتمد على
هوي ةة
عب ةر عةةن ِّ
اختيار اللةةو الصةةحيح وتنسةةيقه بطريق ة سة ُمناسةةبة ت ُ ِّ
قوة هذا اللةةو وش ةدِّة تةةيثيره ،واسةةتنادا
التصميم وغايته ،بناء على ِّ
لدالالت ورموز األلوا الت تُعبِّر عن مفاهيم معينة يُشير لهةةا كةةل
منها ،وقد اعتمدت تصميات االقمشة على مجموعات لونية مختلفة
تم اختيارها وتوزيعها وفقا لترتي كل رقم داخل مخط السةةدوكو
الذ تم تصميمه،

احساس بالحركة والحيوية الذ ظهر من تكرار توزيةةع اللةةو فةةى
مساحات مختلفة .وتحقق االتزا من خالل استخدا مجموعة لونية
متكاملة تتمتع باتزا طبيعى وساعدت هذه المجموعةةة فةةى تحقيةةق
تواز الطاقات اللونية باختالف تيثيراتها الخاصة بالتقد واالرتداد
مما حقق وحدة الجو اللونى فى التصميم وحقق التوافةةق فةةى نس ة
توزيع مساحات األلوا  .وساعد على ذلك استخدا الخ المنكسةةر
ف ة اتجاهةةات متعةةددة باشةةكال هندسةةية بزاويةةة معلومةةة ومتغيةةرة
ساهمت ف حدو إيقاع متنوع ،من خالل تكرار خطوط التصميم
بشكل متواز أحيانا ومتقاطع ف أجزاء أخةةر ممةةا أضةةاف قةةوة
حركية أصبحت أكثر ديناميكية ف تغير ايقاعتها.

فنجةةد التصــميم األول يتكةةو مةةن مجمةةوع األلةةوا المدمجةةة بةةين
األبيض واألسود ف تدريجات بين الفةةاتح والغةةامق لتحقيةةق الظةةل
والنةةور ،و تةةؤد زيةةادة قةةيم التبةةاين اللةةونى بةةين هةةذه المجموعةةة
اللوني ة إلى عملية خداع بصري ،مما يحقق االيقاع السريع ويعطى

التصميم الثـانى يتكةةو مةةن مجمةةوع األلةةوا سةةاخنة مةةن األحمةةر
واالصفر بدأ من األبيض الى األسود مع تحقيق تناغم بين األلةةوا
األساسية  ،وقد تحقق التوافق اللونى فى التصميم من خالل استخدا
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مجموعة مختلفة ومتنوعة من االلةةوا ولكنهةةا تقةةع ضةةمن مخط ة
لونى واحد ،كما ساهم التدر اللونى لبعض األلوا الى خلق حالة
من التواصل الحركى مما يحق ةق االيقةةاع فةةى التصةةميم وقةةد سةةاعد
توزيع اللو فى مساحات متعددة داخل التصميم إلى تحقق االتزا ،
كما أظهرت النس الجميلة المتوافقة فى العالقة القائمة بين توزيع
المسةةاحات اللونيةةة داخةةل التصةةميم ،وسةةاهمت الخطةةوط اللونيةةة
المقسمة للمساحات ف الفصل بين أجزاء التصميم المختلفةةة مكون ةا
مساحات جديدة بشكل غير نمطى محققا الرب بةةين جميةةع وحةةدات
التصميم وقد إمتد هذا الدور إلى أ تكوين خطوط شبكية يةةتم فيهةةا
توزيةةع المسةةاحات اللونيةةة وكةةذلك تحديةةد العالقةةات الشةةكلية فةةى
التصةةميم وتوجيةةة مسةةارات حركتهةةا مةةا يحقةةق القةةيم الجماليةةة
والتشكيلية للو فى التصميم.
التصــميم الثالــث هةةو تصةةميم ناتشةةورال يتكةةو مةةن (األحمةةر
الرمةةةةاد ) و (االصةةةةفر الرمةةةةاد ) و(البنةةةةى الرمةةةةاد )
و(االزرق الرماد ) وقد تحقق االيقاع ف ة التصةةميم مةةن خةةالل
استخدا مجموعة من األلوا األساسية ممزوجة باأللوا الحياديةةة
إضافة الى استخدا احد األلوا الثالثية والت يضمها جميعا نظةةا
لونى واحد يخلق التنغيم االيقةةاعى والوحةةدة والتوافةةق الت ة تؤكةةدة
حركة االلوا فى اتجاهةةات مختلفةةة لخلةةق التواصةةل الحركةةى أمةةا
االتزا فقد تحقق من خالل تكرار توزيع اللو الواحد فى مساحات
متعددة بنس متوافقة وساعد ف ذلك أيضا تواز الطاقات اللونية
باختالف تيثيراتها الت تظهر من خالل انتشةةار االشةةكال الهندسةةية
بيحجامها المتعددة  ،أما اللو فقد ساهم فى تيكيةةد وإبةةراز وتحديةةد
العالقات الشكلية وتوجيه مسارات حركتها  .كما ساعد فةةى احةةدا
تيثير حركةةى مةةن خةةالل تنةةوع الحجةةو والمسةةاحات والتةةدر فةةى
كثافات األلوا وشدتها.

التصميم الرابع هو تصميم يجمع بين األلوا الساخنة (األحمةةر
األبةةيض األسةةود) وقةةد تحقةةق
النبيتى ) والحيادية (الرمةةاد
االيقاع ف التصةةميم مةةن خةةالل اسةةتخدا التبةةاين اللةةونى و تكةةرار
توزيع اللو فى مساحات متعددة مما يعطى تواصةةل حركةةى نةةاتج
عن توزيع وتنظيم اللو بنس جمالية ومتوافقة وتحقق االتز من
خالل توزيع مساحة صغيرة من لو الساخن مع مساحة كبيرة مةةن
لو محايد وكذلك بتكرار توزيع اللو الواحد فى مساحات متعددة
داخل التصميم مما يحقق وحدة الجو اللونى .وقد سةةاعد اللةةو ف ة
اظهار الخطوط المنكسةةرة الت ة تيخةةذ شةةكل شةةبه زجزاجةةى حيةةث
تظهر انحنائاتها ف اتجا هين متعاكسين على امتداد مسةةار الحركةةة
مما يخلق اشكال مثلثة ومعينة تسةةود التصةةميم وتةةزداد ديناميكيتهةةا
كلمةةا تغيةةرت ايقاعةةات الخ ة  ،أمةةا العالقةةة المفةةردة فتحةةدد داخةةل
التصميم من خالل سةةيادة مسةةاحة االلةةوا الحياديةةة وس ة مسةةاحة
االلوا الساخنة باختالف درجاتها والت ساعدت أيضا ف ة تحديةةد
العالقات الشكلية وتوجيه مسارات حركتها .و احدا خداع بصري
نتيجة استخدا التباين اللونى.

333

التصميم الخامس هو تصميم يجمع بةةين حياديةةات اللةةو األبةةيض
مدمج مع األلوا الساخنة لعمل انسجا لونى يحقق اتزا محةةور
وقد تحقق االيقاع ف التصميم مةةن خةةالل اسةةتخدا حيةةديات اللةةو
األبةةيض ودرجةةات األلةةوا السةةاخنة فةةى مسةةاحات متعةةددة بنس ة
متوافقة داخل التصميم مما أعطى االحساس بالموازنةةة بةةين الفةةاتح
والداكن وسةةمح للعةةين ب القةةدرة علةةى التنقةةل بةةين األلةةوا بس ةهولة،
وخلق ايقاع هادئ واتزا من خالل تواز الطاقةةات اللونيةةة ،وقةةد
تحققت الوحدة ب ةالتنوع ف ة اسةةتخدا مجموعةةة لونيةةة منحةةدرة مةةن
اصل واحد وهى األلوا الحيادية و دمجهةةا مةةع األلةةوا السةةاخنة،
وقد ساعد اللو فى إثارة اإلحساس بالحركة التصميم وتيكيد مركز
السيادة حيث يسود اللو االكثر تشبعا وس اللو األقل تشبعا كمةةا
سةةاعد اللةةو فةةى احةةدا تةةيثير ايقةةاعى نتيجةةة الةةدالالت الحركيةةة
الختالف وتنوع تدرجات اللةةو  ،كمةةا سةةاعدت االشةةكال الهندسةةية
الت تحققت عن طريق األلوا ف اظهار مركز االتزا المحور
ف التصميم.

التصميم السادس هو تصميم يضم مجموعة ساخنة من األلوا بدأ
من اللو األصةةفر حتةةى اللةةو األحمةةر مةةع وجةةود اللةةو األزرق
داخل اللو األخضر وهو يتبةةع مجموعةةة األلةةوا األساسةةية ،وقةةد
تحقةةق االيقةةاع ف ة التصةةميم مةةن خةةالل اسةةتخدا التبةةاين اللةةونى
لمجموعةةة األلةةوا السةةاخنة التةة يغلةة عليهةةا اللةةو األصةةفر
والبرتقالى مع وجود األسود الحياد الةةذ سةةاهم ف ة خلةةق ايقةةاع
سريع وأعطى احساس بالحركة والحيوية الذ احدثة تكرار توزيع
اللو فةةى مسةةاحات مختلفةةة  .وتحقةةق االتةةزا مةةن خةةالل انسةةجا
األلوا المتوافقة المتماثلة والمتدرجة من أصل واحد ،وقد ساعدت
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الموازنة بين الفاتح والداكن للمجموعة اللونية ،فةةى تحقيةةق تةةواز
الطاقات اللونية باختالف تيثيراته ا الخاصة بالتقةةد واالرتةةداد ممةةا
حقق وحدة الجةةو اللةةونى فةةى التصةةميم ،وحقةةق التوافةةق فةةى نس ة
توزيع مساحات األلوا  .وساعد اللةةو ف ة تحديةةد عالقةةة المفةةردة
حيث تسود مساحة اللو الساخن وس اللو المحايةةد الةةذ سةةاهم
فى تحديد العالقةةات الشةةكلية للخ ة الظةةاهر ف ة التصةةميم بيحجةةا
وسمكات مختلفة على مسافات متباينة وفى اتجاهات رأسية وأفقيةةة
ومائلة وأعطى مسارات مختلفة حركته حس زاويةةه الرؤيةةا .كمةةا
ساعد فى إحدا خداع بصري من خالل التباين اللونى فى األلوا
المستخدمة .أما الديناميكية ف التصميم فقد تحققت من خةةالل حالةةة
الحوار بين المساحات المضي ة والمظلمة وبين المساحات اللونية .

التصميم الثامن هو تصميم يجمع بين األلةةوا األساسةةية والثانويةةة
لتحقيق التناغم اللونى من األصفر والبرتقالى واالحمر مع تدرجات
األخضر وبعةةض تونةةات اللةةو األبةةيض ،وقةةد تحقةةق االيقةةاع ف ة
التصةةميم مةةن خةةالل التباينةةات اللونيةةة فةةى المجموعةةة اللونيةةة
المسةةتخدمة فقةةد جمةةع هةةذا التصةةميم األلةةوا األساسةةية وثانويةةة
باإلضافة الى بعض تونةةات اللةةو األبةةيض الحيةةاد ممةةا أعطةةى
احساس بالحركة والحيوية  ،وساعد على ذلةةك حركةةة األلةةوا فةةى
اتجاهات مختلفة مما حقق ايقاعا متناغما .وتحقق االتزا من خالل
توزا الطاقات اللونية فى التصميم واأللوا فةةالجمع بةةين األلةةوا
المتقابلة مع األلوا المتجاورة ف نظا لونى واحد خلق نوعا من
التوافق اللونى وساعد فةةى تيكيةةد مركةةز السةةيادة مةةن خةةالل سةةيادة
مساحة صغيرة من لو براق" اللو األحمر" وس مساحة كبيةةرة
من ألوا األقل فى درجة النصوع والت بةةدورها خلقةةت نةةوع مةةن
الخداع البصر من خالل استخدا التباينات اللونية فى التصةةميم،
كما ساهمت فى احدا تيثير حركى عن طريق التنوع فى درجات
النصوع اللونى الواحد وتنةةوع الحجةةو والمسةةاحات والتةةدر فةةى
كثافة اللو وشدته.

التصميم التاسع هو تصميم ناتشورال يعكةةس اللةةو الرمةةاد ف ة
جميع درجات اللو مع كل األلوا الثانوية ،وقد تحقق االيقاع ف ة
International Design Journal, Volume 11, Issue 2

التصميم من خالل استخدا التباينات اللونية فةةى مجموعةةة األلةةوا
الطبيعية المستخدمة والت تحقق ايقاع هادئ فه ة تعطةةى احسةةاس
بالحركة والحيوية الت توجةةد ف ة الطبيعةةة ،ويتحقةةق االتةةزا مةةن
خالل تواز الطاقات اللونية وبتكرار توزيع األلوا المتوافرة ف
الطبيعة بقيمتها اللونية فى مساحات متعددة بنس متوافقة بدرجات
مختلفة ،وااللوا يجمعها نظا لونى واحد مشابة للنظا الطبيعى ما
يحقق الوحدة والتوافق .وقد ساعدت األلوا فى تيكيد مركز السيادة
من خةةالل تبةةاين المسةةاحات اللونيةةة وقيمته ةا حيةةث يتةةوافر اللةةو
األخضر بدرجاته مع االلوا الحياديةةة ويةةتخللهم اللةةو البنةةى ف ة
الوس  ،كما ساعدت حركة الخطوط المنكسرة علةةى احةةدا نةةوع
من التاثير الحركى والخداع البصر مةةن خةةالل التباينةةات اللونيةةة
فى التصميم
التصــميم العاشــر هةةو تصةةميم يحقةةق التبةةاين اللةةونى مةةن خةةالل
تدريجات اللونين األبيض واألسود ،وقد تحقق االيقاع ف التصميم
من خالل استخدا التباين اللونى بين األلوا المحايدة عن طريةةق
تكرار توزيع اللو فى مساحات متعددة بنس مختلفة ممةةا يعطةةى
تواصل حركى ناتج عن توزيع وتنظيم اللو بنس متوافقة وتحقق
االتز خالل تكرار توزي ع اللونين األبةةيض واألسةةود وتةةدريحاتهم
فى مساحات متقاربة ومتعددة داخل التصميم مما يحقق وحدة الجو
اللونى ،وقد ساعد التدر اللونى فى خلق العالقات الشكلية وتوجيه
مسارات الحركه داخل التصميم ،كما سةةاعد ف ة احةةدا نةةوع مةةن
الخداع البصري نتيجة استخدا التباينات اللونية.

التصميم الحادى العاشر هو تصميم يجمع بين األلوا األساسية من
خالل التدريج اللونى للو األصفر واالزرق الذ خلق نةةوع مةةن
التقابل اللونى و االيقاع السريع ا لناتج من استخدا الدرجات اللونية
لأل لوا األساسية كما يظهر نوع من التباينات اللونيةةة الت ة تحةةد
تيثير حركى عن طريق التنوع فى درجات النصوع اللونى وتنةةوع
الحجو والمساحات والتدر فى كثافة اللو وشدته ،وساعد تكرار
توزيع اللو فى مساحات متعددة بنس جمالية متوافقة ف ة تحقيةةق
االحساس باالتزا بين الفاتح والداكن ،كما ساهم التباين اللونى بين
المساحات القاتمة والفاتحة ف احدا تيثير ايقاعى نتيجة الدالالت
الحركيةةة لتنةةوع األلةةوا والتةةدر فةةى توزيعهةةا ،وأيضةةا تحديةةد
العالقات الشكلية وتوجيه مسار حركه األشكال الهندسةةية المتكونةةة
والت أخذت شكل المعينات بختالف أحجامهةةا ،وسةةاهمت األلةةوا
أيضا ف تقوية مركز السيادة فى التصميم وأظهرت مركز لالتزا
ف نهايةةة التصةةميم وتةةم ابرازهةةا وتيكيةةدها مةةن خةةالل التنةةوع ف ة
المساحات اللونية.
التصميم الثانى العاشر هو تصميم يجمع بين األلوا األساسية مةةن
خةةالل التةةدريج اللةةونى للةةو البرتقةةالى واألزرق ويتسةةم بااليقةةاع
السريع ا لناتج من استخدا الدرجات اللونية المتقابلة كما يخلق نوع
من التوافق واالنسجا اللونى من خالل تباينات المجموعةةة اللونيةةة
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المستخدمة فقد جمع هذا التصميم بةةين األلةةوا األساسةةية واأللةةوا
الحيادية مما خلق احساس بااليقاع الحركةةى والحيويةةة المتناغمةةة ،
الناتجة من حركة األلوا فى اتجاهات مختلفة ،وقد تحقةةق االتةةزا
من خالل توزا الطاقات اللونية فى التصميم واأللوا فالجمع بين
األلوا المتقابلة مع األلوا المتجاورة والحياديةةة ف ة نظةةا لةةونى
واحد خلق نوعا من التوافق واالنسةةجا اللةةونى سةةاعد فةةى احةةدا
نوع من الخداع البصر احدثته التباينات اللونية فى التصةةميم مةةن
خالل تواجد مساحة صغيرة من لو القاتم وس مساحة كبيرة مةةن
ألوا فاتحة ،كما ساعد توزيع اللو فةةى تحديةةد العالقةةات الشةةكلية
وتوجيه مسار حركه األشكال الهندسية المتكونة والت أخذت شةةكل
خ متواز على امتداد طولى أو عرضى وتم ابرازهةةا وتيكيةةدها
من خالل المساحات الداكنة والفاتحة .كما ساعد اللو ف ةى احةةدا
تيثير ايقاعى نتيجة الدالالت الحركية لتنةةوع األلةةوا والتةةدر فةةى
توزيعها.

التصــميم الثالــث العاشــر هةةو تصةةميم يجمةةع بةةين درجةةات اللةةو
األزرق مع األبيض مع بعض تونةةات اللةةو الرمةةاد  ،وتعةةد هةةذه
المجموعة اللونيةةة مةةن المجموعةةات الت ة تحةةاكى الطبيعيةةة والت ة
تحقق ايقاع هادئ و تعطى احساس بالحركة والحيويةةة الت ة توجةةد
ف الطبيعة ،ويتحقق االتةةزا مةةن خةةالل تةةواز الطاقةةات اللونيةةة
وبتكرار توزيع األلوا المتوافرة ف ة الطبيعةةة بقيمتهةةا اللونيةةة فةةى
مساحات متعددة بنس متوافقة بدرجات مختلفة ،واأللوا يجمعه ةا
نظا لونى واحد مشابة للنظا الطبيعى ما يحقق الوحدة والتوافةةق.
وقةةد سةةاعدت األلةةوا فةةى تيكيةةد مركةةز السةةيادة مةةن خةةالل تبةةاين
المساحات اللونية وقيمتها حيث يتوافر اللو األزرق بدرجاته مةةع
اللو األبيض الحيادي ويتخللهم بعض تنوات اللو الرماد  ،كما
ساعدت حركة الخطوط المتوازية لأللةةوا علةةى احةةدا نةةوع مةةن
التاثير الحركى والخداع البصر من خةةالل التباينةةات اللونيةةة فةةى
التصميم

التصــميم الربــع العاشــر هةةو تصةةميم يجمةةع بةةين األلةةوا الثانوي ةة
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بتدريجات من األبيض واألسود وتعد هةةذه المجموعةةة اللونيةةة مةةن
المجموعات المتجانسة والت تحقق االيقاع السريع فيعطى احساس
بالحركة والحيوية فى التصميم .وتحقق االتزا مةةن خةةالل تةةواز
الطاقات اللونية وبتكرار توزيع اللو وقيمته فى مسةةاحات متعةةددة
بنس متوافقة على اختالف مساحاته ودرجاته ،تحققت وحدة الجةةو
اللونى فى التصميم من خالل استخدا مجموعةةة مختلفةةة ومتنوعةةة
من األلوا ولكنها تقع ضمن مخط لونى واحد ،كما اد التةةدر
فى األلوا المتنوعة على اختالفها فى الدرجة والكنه والقيمةةة الةةى
خلةةق حالةةة مةةن التواصةةل الحركةةى وااليقةةاع ،وسةةاهم ف ة تحديةةد
العالقات الشةةكلية فةةى وتوجيةةه مسةةارات الحركةةة ممةةا حقةةق القةةيم
الجمالية والتشكيلية للتصميم.

التصميم الخامس العاشر هو تصميم يجمع بةةين مجموعةةة األلةةوا
األساسية ف حالة من تنا غةةم اللةةونى بةةين درجةةات اللةةو األحمةةر
واألزرق واألصةةفر ويتسةةم بااليقةةاع السةةريع النةةاتج مةةن التباينةةات
اللونية لمجموعة األ لوا المستخدمة كما يخلةةق نةةوع مةةن التوافةةق
واالنسجا اللونى الناتج من الجمع بين األلوا االساسةةية واأللةةوا
الحيادية مما خلق احساس بااليقاع الحركةةى والحيويةةة المتناغمةةة ،
الناتجة من حركة االلوا فى اتجاهات مختلفة محدثة تاثير حركى
لخطوط منكسر ف التصميم كونت أشكال معينات باحجا والةةوا
مختلفة ،ممةةا أد الةةى حةةدو اتةةزا مةةن خةةالل تةةوزا الطاقةةات
اللونية فى التصميم واأللوا فالجمع بين األلوا االساسية واأللوا
الحيادية ف نظا لونى واحةةد خلةةق نوعةةا مةةن التوافةةق واالنسةةجا
اللونى ،وساهم فةةى احةةدا تةةيثير حركةةى عةةن طريةةق التنةةوع فةةى
درجات النصوع اللونى الواحد وتنوع الحجو والمساحات والتدر
فى كثافة اللو وشدته.

الت
صميم السادس العاشر هو تصميم يحقق عالقة تناغم وترديد لونى
من خالل استخدا نظا لونى متةةدر فةةى الكنةةه والقيمةةة والدرجةةة
التشةةبع لمجموعةةة األلةةوا األساسةةية والثانويةةة واأللةةوا الحياديةةة
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الصريحة مما اعطى نوعا من الوحدة واالنسجا اللونى ساهم ف ة
تحقق الوحدة اللونية والتنوع والتناغم الحسى كما ساهم التباين فةةى
األلوا بين المساحات القاتمة الت ة تسةةود وس ة المسةةاحة الفاتحةةة
والعكس ف تقوية مركز السيادة فى التصميم ،أما االتزا فقد تحقق
مةةن خةةالل اسةةتخدا مجموعةةة لونيةةة متكاملةةة وهةةى تتمتةةع بةةاتزا
طبيعى وساعدت هذه المجموعة فى تحقيق تواز الطاقات اللونيةةة
باختالف تيثيراتها ا لخاصة بالتقد واالرتداد مما حقق وحةةدة الجةةو
اللةةونى فةةى التصةةميم وحقةةق التوافةةق فةةى نس ة توزيةةع مسةةاحات
األلوا  .وساعد على ذلةةك اسةةتخدا الخ ة المنكسةةر ف ة اتجاهةةات
متعددة بيشكال هندسية بزاوية معلومة ومتغيرة ساهمت ف حدو
إيقاع متنوع ،مةةن خةةالل تكةةرار خطةةوط التصةةميم بشةةكل متةةواز
أحيانا ومتقاطع ف أجزاء أخر مما أضاف قوة حركيةةة أصةةبحت
أكثر ديناميكية ف تغير ايقاعتها.
اخلالصة :Conclusion
تلع األلو دورا هاما فى التصميم حيث أنها تساهم بفعالية فى
إنجاحه وتحقيق الهدف منه ،فالتعامل بكفاءه مع األلوا ومدلوالتها
يزيد من قيمه التصميم ويكسبه نشاطا وحيويه وجماال يتماشى مع
أسلود تنفيذ التصميم حيث أ كل لو يستخد ف التصميم له
داللة حس مساحته ،أو عالقته باأللوا األخر من تناس
وانسجا وتوافق ،فمصصمو الموضة يركزو على تكوينات
األلوا فى كل موسم  ،ويستخدمو توليفات من األلوا بحيث
تتماش مع بعضها وتعمل على نجاح التصميم مما يؤد فى
النهاية إلى ز على درجة عالية من الجمال واإلنسجا والتآلف،
وتستخد األلوا أيضا لخلق خداع بصر ف التصميم بفعالية
حيث أ تيثيرات الخداع البصري التى يتم التوصل إليها من خالل
استخدا نظم لونية متدرجة فى الكنه والقيمة ودرجة التشبع
لمجموعة لونية مختلفة وكذا توزيع المساحات القاتمة وس
المساحات الفاتحة والعكس ودمج األلوا مع بعضها فى مجموعات
لونية جديدة يمكن من خاللها الحصول على أفضل تكوينات لونية
تحقق الخداع البصر كما تظهره التصميمات السابقة.
بالنظر الى المنتجات الت تم تنفيذها من الجوان المختلفة نجد أنها
حققت الجان التصميمى من حيث عملية التكوين واالبتكار حيث
تم جمع العناصر ووضعها ف تكوين جديد إلعطاء شئ له وظيفة
أو مدلول وظيفى ،ولو نظرنا للجان الوظيفى للتصميمات المنفذه
سوف نر أ الشكل المبتكر قد حقق الغرض منه حيث أ
تصميمات االقمشة المنفذة تم توظيفها ف قطع ملبسية متعددة
(فستا  -بلوزة – بنطلو ) ،فالوظيفة ه الش ء المطلود لضما
نجاح التصميم وتحقيق الهدف منه ،وعند التركيز على الجان
الوظيفى يج أ نضع الناحية الجمالية ف االعتبار بحيث يشمل
الجان الوظيف شقا جماليا يرض الحاجة الجمالية للمنتج.
وبالتدقيق ف تصميات اٌقمشة المنفذة نالحأ التكامل بين العناصر
ال تكوينية الت تخت بالنس والتكرار واإليقاع والتباين ،ونظرا
ألهمية الصناعات النسجية (االقمشة) فقد تم ابتكار تصميمات
أقمشة ذات تميزا وتفردا لمالبس السيدات بطريقة رياضية هندسية
ذات قيم لونية وظيفية وجمالية تتميز بالدقة العالية ،فقد تم خلق
عالقة تبادلية بين الحركة والخامة والمساحة لالستفادة من جماليات
المساحات اللونية للخامات المستخدمة وربطها بحركة إيهامية
نتجت من تاثيرات االشكال الهندسة الضمنية الت كونتها لعبة
السودوكو لتوظيف العالقات والقيم التصميمية من خالل المزاوجة
بين حركة الخطوط والتاثيرات اللونية لألقمشة المستخدمة.
نتائج البحث :Results
تركزت أهم نتائج البحث في :
 إ بنائية وجماليات التصميم تؤسس على جانبا أحدهما علمذهن واآلخر بصري تشكيلى وكالهما متفاعل مع اآلخر
ويحكم كل منهما عمليات التصميم وما تحويه من عناصر
وأسس ومقومات متعددة والعوامل المؤثرة فيه .
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 وجود عالقة دائمة بين االكتشافات والنظريات العلمية وبينت طور مفهو عمليات التصميم وهذا الرب بين التصميم
والنظم والقوانين الهندسية والرياضية المختلفة ،يعد وسيلة
تؤسس أثرا جماليا مع وحدات البناء األساسية للتصميم الت
تعط رؤ جمالية متعددة تزيد من جمال وفاعلية
التصميمات.
 يعد إدراك وفهم فكر االلعاد الرقمية المتنوعة وما لها من قدرةعلى تكوين أنماط وتناسقات ،التجعلها مادة معرفية تركز على
المجردات والنظريات والقوانين فحس  ،بل موضوع حيوي
ومحب ومثير للبحث والفضول ،كما أ دمج الموضوعات
العلمية بالسياقات الفنية يساهم تيسيس مسارات بصرية ذات
اتجاهات متعددة يمكةةةةةةةن من خاللها إعطاء إيهاما بصريا
متنوعة.
 المواد العلمية مرتبطة دائما باألرقا والرموز والنظرياتوالمجردات ،الفن م رتبطة دائما بالجمال والروحانية والتذوق،
ولكن علينا أال نتجاهل تلك العالقات الخفية الت توصلنا من
التجريد إلى الجمال ،ومن التناسق إلى المعرفة ،وعلى المعلم
أ يع هذا وأ يستبصر تلك العالقات ،ليضف نوعا من
الجمالية والتذوق والمتعة على العلو المختلفة .
 فةن التصميم احد أهم الفنو البصةرية الت تعتمد على التبايناتاللونيةة ومةا تثيةره مةن أيهامةات بصةرية نلمسها بوضوح ف
التفاعةالت اللةونية التى تولدها اإليقاعات اللونيةة المتناغمةة.
 أسهمت تنوعةات األنظمةة اللونيةة المختلفةة ف خلةق بةؤربصةرية تعمةل كةنق لجةةذد االنتبةةاه مةةن خةةالل اسةةتغالل
بةةين الةةدرجات اللونيةةة والتجمعات المتعارضةة
التنةةاق
محققة بذلك القيةم الجةماليةة ف التصميم
 البناء الهندسية المختلف وتوزيع األلوا المسطحة والمتفاوتةاألعماق الت أدت إلى ظواهر مختلفة كالتةأللةؤ اللةون
وااللتمةاع والتمةو والتوهةج اللةون محققةا جةذبا يظهر من
خالل اإليها بالعمق والحركة.
 التوزيعات اللونية المتعددة جةاءت مثةيرة لالهتمةا مةن خاللتيثةيرها على التصميم لتالؤمها وترابةطها بعالقةات متبادلةة
علةى نحةو منتةظم محققه مناطق جذد هامة تؤسس ناتجا
بالعمق يزيد من فاعليه التصميم.
 أثمةر التنةوع فةة العالقةةات اللونيةة المتعةددة والمتمثلةةةبحةاالت التراكة والشةفافية والتجةاور والتماس ف إظهار
ناتج بالعمق يتولد من خاللةه اإليها البصر .
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