
   تصمیم األزیاء

ھ  ساحاتھ اللونی ي خطوطھ وم ر والمتجدد ف ان المبتك ك الكی ھ ذل یعرف بأن
اول  ي یح ة، الت ھ المتنوع اءوخامات صمم األزی ر م ا عناص رجم بھ  أن یت

شكیلیة  صورة ت ع ب روف الواق ایش لظ ستحدث ومع صمیم م ى ت وین إل التك
  .جمیلة

اءكما یعرف تصمیم  ل األزی ار عم ا ابتك افیة، الغرض منھ ة اض ھ عملی  بأن
ة التصمیم  جدید یؤدى عدة وظائف منھا المادى والجمالى ومعنى ان عملی

  ).مادى ومعنوى (جدیدتعتبر عمل مبتكر یحقق غرضھ بإضافة شيء 

و  ذلك ھ ةك د اللغ وین موح ي تك ر ف ة عناص شكلھا مجموع ي ت ة الت  الفنی
شكل ( ونالخط وال سجوالل سیطرة ) والن ى ال ة لتعط أثر باألسس العلمی ، تت

ي  رد ف صل الف ى یح ب ،لك سبة والتناس اع والن وازن واالیق ل والت والتكام
  النھایة على زى یشعره بالتناسق ویربطھ بالمجتمع الذي یعیش فیھ

 التصمیم أسس وعناصر
 :ھي التصمیم ان عناصر

  .وھي بدایة أي عمل فني: النقطة-1
 على الصفحھ ابتداء من النقطھ ویقصد بھ اثر القلم وتحركاتھ .. الخط ـ2
 .س النور على االشیاءانعكا الناتج عن .... ـ اللون3
 مجموعة الخطوط المكونة لالشكال الى جانب ویقصد بھ ... ـ الحجم4

 .البعید والقریب والمنظور مع مراعاة بعضھا البعض
وتختلف عن ...وكذلك الخطیھ الخ  ویقصد بھا القیمة اللونیھ .. القیمة ـ5
ن طریق اخر م حیث أن اللون عنصر والقیمھ اللونیھ تشق’(2 الفقره(

 .اللون جھة ثقل وخفة واعتام
وھو ایضا ما  داخل مساحة العمل التصمیم شكل ویقصد بھ ... ـ الشكل6

كل ش على تكوینھ والتكوین ھو التصمیم وتعتمد قوة) التكوین(یسمى
 .العمل او التصمیم ترتیب العناصر في

 :وھناك تكوینات عدة منھا
  التكوین الھرمي اقواھا والدائري ویعتبر والمتموج الھرمي والحلزوني

والثقیلھ في االسفل وجعل  وطریقة توزیعھ ھي جعل االشكال الكبیره
اللونیھ  االعال بالترتیب حسب الحجم والكثافة االشكال الصغیره في



 ……… اللون الخوفصیلة
 وتبین اثقال االشكال في العمل الفني وتنسیق كل شكل على .. الكتلھ -7

  .في العمل ومكانھ المناسب,حسب ثقلھ
 واالشكال اللتي یحتوي التصمیم ولواله لما اتضحت لنا ابعاد .... ـ الفراغ8

 . التصمیم علیھا
  في التصامیم ھام البراز االشكال واعطاءأبعاد بصریھ وتفعیل ھذا العنصر

  الملمس ـ9
صورة التفاحة  ویقصد بھ الملمس البصري ولیس اللمس بالید فعند رؤیة

ب وھو یلع،، بملمسھا الناعم وھذا المقصود بالملمس  مثال یشعر البصر
 .الفراغ دور دور ال یقل اھمیھ من

 

 :فھي كالتالي التصمیم اما اسس
 التصامیم ھام جدا ولكن لیس شرطا على كل .... االتزان

 الخ.... بطرق كثیره منھا اللون وبالتكوین وبالكتلھ  ویحدث االتزان
 االنسجام

 البعض مع بعضھا التصمیم  العناصر الموجوده فيویقصد بھ انسجام
  االیقاع
 ..........االیقاع اللوني واالیقاع الخطي كثیره منھا ایقاعات وھناك
  التكرار

ویعتمد جمالھ توزیع العناصر او  والمقصود بھ تكرار شكل واحد ایا كان
 الخ یكونالتكرار في شكل متموج او افقي او دائري العنصر المكرر وقد

 الوحده
 التصمیم في ویقصد بھا وحده وتجانس العناصر المستخدمھ

 .. التماثل
الى  مع جزء اخر وھذا یعود بنا التصمیم معین من ویقصد بھ تماثل جزء

 االتزان
 بینھم حمیمان رغم االختالف الكبیر فاالتزان والتماثل صدیقان

 (یعطي اتزانا التصمیم الن تماثل جانبي(ماثل یحقق االتزان فالت
ویمكن  التصمیم الن التماثل الیوجد دائما في الیحقق التماثل االتزان ولكن

 .كن یشترط وجود االتزان لنجاح التصمیمبدونھ ول للتصمیم أن ینجح
 والعناصر یعد من اھم الضروریات ویحقق نجاح وااللمام بھذه االسس

 . التصمیم
 


