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رؤية فنية معاصرة لتوظيف المون كمؤثر إبداعى فى تصميم األزياء المطبوعة لمسيدات 
 والمستوحاه من أعمال الفنان موندريان

A Contemporary Artistic Vision for Color Application as a Creative Effect in 
Women’s Printed Fashion Design Inspired by Mondrian’s Works 
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 التجمع الخامس -التطبيقية مدرس بقسم طباعة المنسوجات والصباغة التجييز بالمعيد العالى لمفنون

 م.د/ نيال عفيفى محمد
 التجمع الخامس-التطبيقيةالمعيد العالى لمفنون  مدرس بقسم المالبس الجاىزة

 : ممخص البحث
يعرض البحث الدور األساسي لمون فى التصميم بشكل عام وتصميم األزياء بشكل خاص ، فيو يستخدم كمغو مرئية لمتعبير 
تكشف عن قيمًا وجدانية ال غنى عنيا ، ويساىم مساىمو كبيره فى إنجاح التصميم نظرًا لمتأثير الكبير الذى يمارسو فى جذب 
اإلنتباه ، فال يمكن تخيل عالم األزياء والموضو بدون األلوان لذلك تعتبر من أىم عوامل التصميم التى يجب أن يضعيا كاًل 
من مصممى طباعة المنسوجات واألزياء فى إعتبارىم وىم يبحثوا عن مصدر يستميموا منو أفكارىم ، ويعد المون مصدر الثراء 

مال الفنان موندريان الذى إبتكر لنفسة أسموبًا يميزه فى التعامل مع األلوان والمساحات فى أعظم األعمال الفنيو ومنيا أع
وكأنيا تشترك مع بعضيا فى حوار فكرى يصل إلى درجو عالية من النقاء الحد لو ،،، ومن ىنا قامت الباحثة بإستميام 

موعو المونيو الخاصو بأعمال الفنان موندريان تصميمات األزياء المطبوعو لمسيدات من خالل إستخدام الرؤيو الفنيو لممج
 لتحقيق الحيويو والحركو واإلنسجام داخل التصميم .

 المطبوعة ( . -تصميم األزياء  -اإلبداع  –: )المون  الكممات المفتاحية

 Abstract: 

The study tackles the main role of colors in design in general and in fashion design in particular. 

It is used as a visual language of expression that reveals an indispensable sentimental value and 

greatly contributes to success of design due to the great influence it practices in drawing 

attention. Fashion world cannot be imagined without colors. Thus, they are considered among 

the most significant factors of design that should be taken into the fashion designer’s 

consideration while searching for a source from which his ideas are inspired. Color is the source 

of enrichment in most works of art including Mondrian’s who innovated a style that 

distinguishes him in dealing with colors and areas as if they share an intellectual dialogue at a 

high degree of unlimited purity. Hence, the researcher was inspired by printed women fashion 

designs thorough the use of artistic vision of the color group related to Mondrian’s works to 

achieve energy, movement and harmony within the design. 

 Problem of the Study: 

Problem of the study lies in answering the following questions: 

WORK
Typewritten Text
DOI: 10.12816/0045739

WORK
Typewritten Text

WORK
Typewritten Text

WORK
Typewritten Text

WORK
Typewritten Text

WORK
Typewritten Text



 العدد العاشر                                                                                   مجمة العمارة والفنون       

388 
 

1. How can we benefit from color as creative effect in designing contemporary women printed 

fashion design? 

2. To what extent the color group of Mondrian’s works can be used in women printed fashion 

design with a contemporary artistic vision? 

 Objectives of the Study: 

1. Identifying the role of color in design in general and fashion design in particular. 

2. Employing artistic and aesthetic values of color with a contemporary artistic vision in 

women printed fashion design inspired by Mondrian’s works. 

 Methodology: 

The study adopts descriptive analytical method and applied experimental method. 

 Keywords:  (Color–creativity–fashion design – printed). 

 : مقدمة 
كل األعمال الفنية التى تصور حياة اإلنسان فى مختمف مجاالتيا ، لقد احتمت األلوان منزلو كبيرة منذ القدم ، فكانت األساس ل

والتى عبر بواسطتيا عن إنفعاالتو وقيمة فأكسبيا دالالت معينو ، فظيرت األلوان كتكوين جمالى أو كتعبير رمزى ذات تأثير 
 يرتبط بالسياق التى نشأت فيو .

فالمون ىو البعد اإلضافى الذى يمنح الفنان المصمم معانى ال متناىية ، ويعد وسيمة ىامة من وسائل الحس واإلدراك ، كما 
األعمال الفنية لفنانى اإلتجاىات الحديثة ومنيا أعمال الفنان موندريان ،  يمثل طاقة تعبيرية وجمالية كبيرة خاصة فيانو 

 مصممى طباعة المنسوجات واألزياء تصميماتيم .والتى تعد منبع ثرى يستميم منو 
في التى تنظم من قبل المصمم  ساسيًا في تحقيق وبناء الفكرة التصميمية من خالل عالقاتو المونيةًا أدور حيث يمعب المون 

، محققة تأثيرًا قويًا معالجتيا التقنية وفقًا لمعمل التصميمي، فضاًل عن  ماكنيا المناسبة لترتبط سيكولوجيًا بمعانييا وموضوعياأ
 .   عمى المتمقي مبعثو كل من المضمون والشكل

  : مشكمة البحث
 تكمن مشكمة البحث فى اإلجابة عمى التساؤالت األتية :

 كيف يمكن اإلستفادة من المون كمؤثر إبداعى فى تصميم األزياء المعاصرة المطبوعة لمسيدات ؟ .1
الخاصة بأعمال الفنان موندريان فى تصميم أزياء السيدات المطبوعة ما مدى إمكانية توظيف المجموعة المونية  .2

 برؤية فنية معاصرة ؟

 :  أىداف البحث
 التعرف عمى دور المون فى التصميم بشكل عام وتصميم األزياء بشكل خاص .  .1
توحاه من أعمال توظيف القيم الفنيو والجمالية لمون برؤية فنية معاصرة فى تصميم األزياء المطبوعة لمسيدات والمس .2

 الفنان موندريان .
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   :البحث  فرضية
 : أن البحث يفترض
المون ىو العنصر التصميمى والمؤثر اإلبداعى الذى يعتمد عميو كاًل من مصممى طباعة المنسوجات واألزياء فى  .1

 جذب إنتباه المتمقى ومخاطبتو نفسيًا وعاطفيًا إلظيار أفكارىم التصميمية .
 وجود عالقة ذات داللة بين أعمال الفنان موندريان وتصميم أزياء السيدات .  .2
   : البحث حدود

الرؤية الفنية لممجموعة المونية ألعمال الفنان موندريان كمصدر لإلليام فى تصميم األزياء المطبوعو لمسيدات لممرحمة العمرية 
 ( سنة .30-45)

 التحميمى والمنيج التجريبى التطبيقى .يتبع البحث المنيج الوصفى :  منيج البحث

 :محاور البحث 
تصميم األزياء  -دور المون كمؤثر إبداعى فى تصميم األزياء  –أواًل: اإلطار النظرى : دور المون فى التصميم بشكل عام 

 . واإلتجاىات الفنية الحديثة
"يدويًا  لمسيدات لألزياء المطبوعة  لمجموعة تصميماتالتطبيقية  التجارب عمى : يشملالتطبيقى التجريبى : اإلطار ثانياً 

 . من قبل الباحثةوبالكمبيوتر" 

 :مصطمحات البحث 
   : المون 

 ى شبكية العين ، سواء كان ناتجا عن المادة الصباغيةمع ذلك التأثير الفسيولوجي الخاص بوظائف أعضاء الجسم الناتج ىو
 .           ] 3/ص5[كائنات الحيةماز العصبي ليأي وجود خارج الجو ل إحساس وليسإذن  فيوون ، مونة أو عن الضوء الممالم

  : اإلبداع 
 أحد في جديدة موجودة بصورة عناصر صياغة  أو جديد شيء إنتاج أنو عمى اإلبداع تعريف الفمسفية الموسوعة في جاء

 جديد شيء إيجاد عمى القدرة أنو عمى اإلبداع فتعرف الجديدة البريطانية الموسوعة أما واآلداب ، والفنون كالعموم المجاالت
 .] 20/ص13[جديد أسموب فني أو أثر أو جديدة أداة أو ما لمشكمة كحل

  : تصميم األزياء 
ىو المغة الفنية التى تشكميا عناصر فى تكوين موحد وىى الخط والشكل والمون والنسيج ، وتعتبر ىذه المتغيرات أساسًا 

باألسس لتعطى السيطرة والتكامل واإليقاع والنسبة لكى يحصل الفرد فى النياية عمى زى يتالءم مع أبعاد لتعبيرىا ، وتتأثر 
 .] 14/ص 11[جسمو ويشعره بالتناسق ويربطو بالمجتمع الذى يعيش فيو

 : )المطبوعة )الطباعة 
ممونة بطرق مختمفة عمى شتى أنواع يمكن تعريف الطباعة بأنيا الطريقة التى يمكن بيا الحصول عمى نماذج أو رسومات 

 .] 405/ص3[النسيج المعروفة من قطن ، صوف ، حرير طبيعى ، كتان ....ألخ ، أو مخاليط من ىذه األلياف
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   :اإلطار النظرى  :أولا 
  :دور المون فى التصميم  .1
، ] 1/ص5[والصفاء النقاوة في غايةالالساحرة  بألوانيا الطبيعة جمال في وجو أكمل ىعم خمقو في أبدع وتعال سبحانوُ  اهلل إن

فاأللوان من أىم الظواىر الطبيعية التى جذبت إنتباه اإلنسان ونتيجة لذلك إكتسبت مع األيام وفى مختمف الحضارات دالالت 
سطورية ، وتوطدت عالقتيا بالعموم الطبيعية وعمم النفس ، وشكمت  جتماعية ورمزية وا  المادة ثقافية وفنية ودينية ونفسية وا 

، وأصبحت أحدى أىم المكونات األساسية لمفن التشكيمى والفن التطبيقى عمى وجو ] 9/ص16[األساس لمعديد من الفنون
 الخصوص . 

فالمون شئ حسى مدرك ليس لو وجود خارج الجياز العصبى لإلنسان ، يستخدم كوسيمو لمتمييز والتعبير عن األشياء ، كما 
، وكما ] 90/ص18[ًا وثيقا وقد يكون أحد صفاتيا األساسية وىذا ما جعمو متربعًا عمى عرش التصميميرتبط بالييئة والشكل إرتباط

لمييئات واألشكال أبعادىا وقياستيا فإن لأللوان أبعادىا وخصائصيا ، وكما ترتبط األشكال بعالقات وأسس عممية إنشائية 
 وفنية فإن لأللوان عالقتيا ونظميا أيضًا.

 ميلرة فيزيائية ناتجة عن تحىا ظايماء الطبيعة يقصدون بمعف دل بمعناىا الواسع عمى كثير من المعانى ،ت "مون"المة مكو 
كما  ] 3/ص5[يستخدمونيا فى أعماليم الفنية التيممونة )الصبغية( و المواد ال ياب ونيقصد يميونالتشك ، والفنانوناألبيض الضوء 

 .  ]28[(1ىو موضح فى الشكل )

  
 ب( : األلوان الصبغية-1شكل رقم )       أ( : األلوان الضوئية-1)شكل رقم 

والمون فى حقيقتو عبارة عن موجات ضوئية إىتزازية تدركيا العين ، وعميو فإن المون ىو أكثر من مجرد زخرفة أو زينة لمعين 
ن من األحمر ، وكمما قصرت ، إنو النور وقد تجزأ إلى موجات متباينة الطول واإلىتزاز ، فكمما طالت الموجة إقترب المو 

لى ما تحت األحمر من الجية  إقترب المون من األزرق إلى البنفسجى ، وصواًل إلى ما فوق البنفسجى من جية ، وا 
 . ]23[(2كما ىو موضح فى الشكل)،  ] 13-12/ص16[األخرى

 
 ( : يوضح الطول الموجى وتردد األلوان2شكل رقم )

صفو موقوفو عمى خيال الفنان المصمم لو كيفية خاصة فى رؤية وتصور الفروق والدرجات أما المون كما يرى ىيجل فيو 
 .] 89/ص20[المونية وجانبًا أساسيًا من خيال الفنان المصمم وقدرتو عمى اإلبداع واإلبتكار
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 : مواصفات أو خصائص المون  1-1
ستخداميا فى التصميم و  األلوان تمييز خالليايمكن من  معايير خالل من دتحدلأللوان خصائص يجب أن يمم بيا المصمم ، ت ا 

 وىى: ] 21[(3، كما ىو موضح بالشكل)
   كنو أو أصل المونHue :  91/ص18["أحمر أو أزرق أو أصفر"يقصد بيا االسم الذى يطمق عمى لون معين [ ،

 وتتغير كنة المون بمزج أى لونين مع بعضيما فيعطى لونًا جديدًا مختمفًا . 
   شدة أو حدة المونChroma :  الذى يرتبط بمدى نقاءه أى بمدى يقصد بيا قوة المون ومقدار الوضوح والتشبع

ونستطيع ان نغير شدة المون دون ان ] 185/ص1[إختالطو باأللوان المحايدة وىى كل من األبيض واألسود والرمادى
 و او قيمتو.تنغير كن
من خالل االنتقال المتدرج لمون  لمزى المطبوع التصميم الزخرفىعند معالجة المونى يمكن توظيف التشبع وترى الباحثة أنو 
 . والتناغم واالنسجام الموني داخمالواحد لكى يحقق 

   قيمة المونValue : 3[يقصد بو درجة المون التى تصف المون فاتح أو غامق [. 
، فيكون إحداىما ساطع يعكس كمية كبيرة من األشعة  Valueولكنيما يختمفان فى قيمتيما  Hueوقد يتفق أصل لونين 

 . Brightnessوالتالى قاتم تقل كمية األشعو المنعكسة منو وبذلك فإن قيمة المون تدل عمى درجة نصوعو 
براز جماليات المون وطبيعة تشكمو داخلو يمكن توظيف القيمة المونية لتحقيق الحركة أنو وترى الباحثة  التصميم الزخرفى  ا 

  لألزياء المطبوعة .

 
 ( : يوضح خصائص المون3شكل رقم )

 : نظرية المون  1-2
 واستخداماتو بالمون المرتبطة المفاىيم من جموعةم عمىد تعتمو  األلوان وعالقتيا ببعضيا وطريقة مزجيا ،ىى إرشاد لفيم 

 الفمسفية ورؤيتوالمتمقى  عند البصري اإلدراك بمفيوم ترتبط انياكما ، ]23[(4كما ىو موضح بالشكل ) والتطبيقية التصميمية
 . والسيكولوجية الفسيولوجية بالنواحي يرتبط ما وكل الفكرية واتجاىاتو

وىى ثالث ألوان ال تشتق من ألوان  : األلوان األساسية_
 "أحمر،أصفر،أزرق"  أخرى
من : وىى ألوان مركبة التى نحصل عمييا  األلوان الثانوية_ 

 "برتقالى،أخضر،بنفسجى" . مزج لونين أساسين
يتم الحصول عمى ىذه  : األلوان المشتقة أو الوسطية_
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األلوان عن طريق مزج كميات متساوية من لونين متجاورين 
 . أولى وثانوى

: ىى ترمز لمشمس والدم والنار  _األلوان الحارة
 . وىى الوان مقربة "األصفر،الحمر،البرتقالى"

 
 

وىى ترمز لمماء والخضرة وىى األزرق _األلوان الباردة : 
 .والخضر والبنفسجى وىى الوان بعيدة

 األلوان أحد في كةالمشتر  األلوان ىي :المتوافقة _األلوان
 . األلوان دائرة عمى والمتجاورة

 األلوان  دائرة عمى المتقابمة األلوان وىي : المتباينة األلوان_
. 
 غير وىو محايد لون يعتبر : واألبيض األسود المون _

 . األلوان دائرة عمى موجود

 
 
 
 

 

 "إعداد الباحثة" ( : يوضح نظرية المون4شكل رقم )

  :األنظمة المونية   1-3 
، وىذه وال يمكن ألي مصمم أن يتجاوز ىذا المفيوم بدون إدراك عناصره ادراكا تاما  ميماتىي معيار ىام في جودة التص

 :   ] 22[(5األنظمة تصنف وترتب األلون فى تسمسل منطقى لتوضح خصائصيا كما ىو موضح فى الشكل )
 

 
ويشمل األبيض واألسود :  Achromatic_نظام ل لونى 

وتدرجات الرمادى ، أنو نظام بدون لون ويحتاج إلى حركة لون 
  . واألحمر المثير لإلىتمام كاألزرق

 

 
وىو تناغم بسيط :  Mon Chromaticنظام لون واحد _

يضم لون )صبغة( واحده فقط مع تدريجاتيا )الظالل 
 والمساحات( ودرجات التشبع المونى .

يضم الوانًا متجاورة :  Analogousنظام األلوان المتماثمة _ 
-إلى بعضيا فى دائرة األثنى عشر لونًا أساسيًا مثل )األصفر

 األخضر( .-األخضر المصفر
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ويضم ألوانًا :  Complementaryان المكممة نظام األلو _ 
متقابمة فى الدائرة المونية ويأخذعدة أشكال من الحروف منيا 

  ( .I-Y-Xشكل حرف )
ىو نظام  :Triad Color Harmony_تناغم لونى ثالثى

ثالثى األلوان يكون من ثالثة ألوان متساوية البعد عن بعضيا 
 فى دائرة األلوان األساسية .

 
 ( : يوضح األنظمة المونية "إعداد الباحثة"5رقم )شكل 

 :فاعمية إستخدام المون فى التصميم    1-4
 تؤدى فعالية إستخدام المون فى التصميم إلى تحقيق العديد من األىداف النفسية والوظيفية والجمالية :

  القدرة عمى إحداث تأثيرات ، ليا  لغة تخاطب العواطفأثبتت الدراسات أن األلوان  : التأثير السيكولوجى لأللوان
نفعاالت نفسية عمى اإلنسان ب مختمفة وذلك ألن كل لون من األلوان مرتبط بمفاىيم معينة ويممك دالالت أحاسيس وا 

ومن ىنا يمكن لممصمم أن يعتمد عمى المون فى تفجير الطاقات والمشاعر العاطفية والوجدانية   ،]44-43/ص16[خاصة
 كار المراد توصيميا وخمق التأثير من خالليا .لممتمقى تبعًا لألف

وتنقسم التأثيرات النفسية إلى : التأثيرات المباشرة الخاصة باإلحساس القوى لمون ، والتأثيرات غير المباشرة التى تتغير وتختمف 
 العاداتو  والجنس، السن، عامل وكذلك ،والمناخية  البيئية والعوامل الوظيفي العامل منيامن فرد آلخر تبعا لعدة عوامل 

   . ] 24[والميول الشخصية والذوق والمينة لإلنسان الصحية والحالة والتقاليد،
  : يعتبر المون منبيًا ومؤثرًا قويًا ، فيو عنصر جذب فعال إذا ما تم  األلوان تؤدى إلى زيادة جذب اإلنتباه لمتصميم

 توظيفة بشكل صحيح لمفت إنتباه المتمقى .
عممية توجيو وتركيز الشعور عمى االحساسات الناتجة بفعل مثيرات خارجية موجودة في المجال ويمكن تعريف "اإلنتباه" بأنو : 

 .] 110/ص12[و المثيرات الداخمية و التي تحدث داخل الفردأ البيئي االدراكي لمفرد
نتباه الإرادى   واإلنتباه نوعين : إنتباه إرادى وا 

و أ متمقىدوافع وحاجات قوية وممحة لدى النتيجة  , معينا يوجو انتباىو لومثيرًا  متمقىال يختار وفيو : نتقائى( )إ راديإنتباه _ إ
دون غيرىا من  متمقىجذب االنتباه الييا بحيث يركز عمييا الفتعمل عمى تبعا لخصائص فيزيائية معينو يمتاز بيا ىذا المثير 

 .المون فى التصميم المثيرات االخرى مثل 
، وقد يكون المون مثيرًا قويًا إذا ما تم عنوًا    رغم الى مثيرات بالغة الشدة متمقىينجذب الوفية : ( اجباريال إرادى)نتباه _ إ

 .] 111-110/ص12[توظيفة بشكل صحيح داخل التصميم
،  لوان الداكنةاألمن كثر أ متمقىاللوان الفاقعة تنال اىتمام األ، ف كثر من المثيرات الضعيفةأمثيرات القوية تجذب االنتباه فال

 . وتيرة ثابتةعمى التي تسير كما أن التباين فى الدرجات المونية يؤدى إلى جذب اإلنتباه إلييا أكثر من 
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واإلجتماعية تتأثر بالحالة اإلنفعالية والمزاجية التى يمر بيا المتمقى ، وبالعوامل البيئية ] 342/ص15[واإلنتباه عممية إدراكية مبكرة
  .] 285/ص8[والثقافية المحيطة بو

فيجب عمى المصمم أن يعرف جوىر عممية اإلدراك المونى لدى المتمقى ، وما يدعم ويقوى إتجاىاتو وما يناسب نطاق إدراكو 
و التصميم ، ، مع مراعاة عدم المبالغة فى إستخدام        المون كعنصر منبو حتى ال يحدث إختالل توازن إنتباه المتمقى نح

 وفى ىذه الحالة يتحول المون من عنصر جذب إلى عنصر تشويش ويحدث ما يسمى بتذبذب اإلنتباه .
  : إن البعد الوظيفى لمون فى التصميم يمثل الركن األساسى الذى يحدد ىدف  البعد الوظيفى لمون فى التصميم

المصمم عمى تحقيق الفكرة التصميمة وتحويميا  التصميم وماىيتو وعالقتو باألشخاص والحياة والبيئة، فيو يساعد
 .] 109/ص4[إلى واقع عممى تطبيقى والتوصل إلى ما يعبر عن شكل التصميم جماليًا ويحقق قيمتو وظيفيًا وأدائياً 

فاأللوان ىى مثيرات مرئية تحمل دالالت تعبيرية ورمزية تجسد الفكرة التصميمية وتحقق عممية اإلدراك نحو التصميم بما 
 . ] 105/ص9[يجسده من قيم ذات أبعاد جمالية جاذبة مؤثره فى إحساس المتمقى

 : المون فى التصميم ال يؤدى داللو ما إال من خالل عالقتو ببقية عناصر  إضفاء البعد الجمالى فى التصميم
التصميم ، وىذا ما يسعى إلية المصممون لتحقيقة ألن المون يكتسب خواصو الجمالية بما يحيطو ، فالقيمة الجمالية 

وأبعادىا ودالاللتيا لكى لمون تتضاعف كمما أتقن المصمم عمميًا وحسيًا عممية إستخدام األلوان المناسبة إلى الفكرة 
يكسب التصميم مظيرًا ذا قيمة جمالية تؤدى إلى تحقيق اليدف منو ، وىناك عالقة متوازنة بين القيمة الجمالية لمون 
فى التصميم والقيمة الوظيفية ، أى أن الجمال المونى فى التصميم مطموب من خالل منفعتو وفائدتو ، لذا فإن 

 .] 213/ص4[مة الحسية التى يمنحيا المصمم المعاصر لمتصميمالجمال المونى ىى تمك القي

 :دور المون كمؤثر إبداعى فى تصميم األزياء  .2
المون صفة ظاىرية لمشكل الذى يثير فينا اإلحساس، فيو من أىم العناصر البنائية قوة وتأثير، كما أنو أول عنصر يجذب 

أن المون ىو أقدر عناصر التصميم التى فى إستطاعتيا توليد اإلحساس  نحو التصميم ، ومن ىنا نجدالمتمقى 
  . ]26[(6، كما ىو موضح فى الشكل)] 39/ص17[بالجمال

 

     
 Daniela gregis( : مجموعة أزياء لمصممة األزياء العالمية 6شكل )
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وتحقيق ىدفو والمصمم الناجح ىو القادر عمى التعامل ويمعب المون دورًا ىامًا فى التصميم ويساىم مساىمو فعالة فى إنجاحو 
 . ] 309/ص2[مع األلوان ومدلوالتيا لتزيد من قيمة التصميم وتكسبو نشاطًا وحيويو وجمااًل يتماشى مع أسموب تنفيذ التصميم

نسجام ، وعنصر وكل لون يستخدمو المصمم لو داللة حسب مساحتو داخل الزى ، أو عالقتو باأللوان األخرى فى تناسب  وا 
المون يمثل الجوانب الشخصية فى الموضة فمصصمو األزياء يركزون عمى تكوينات األلوان فى كل موسم ، ويستخدمون 

توليفات من األلوان بحيث تتماشي مع بعضيا وتعمل عمى نجاح التصميم مما يؤدى فى النياية إلى زى عمى درجة عالية من 
 .] 106/ص19[الجمال واإلنسجام والتآليف

الباحثة  وستوضحكما أن األلوان تكشف فى معظم األحيان عن شخصية مرتدييا وىى تتميز برمزية خاصة ودالالت معينة ، 
 دالالت األلوان فى التصميم فى الجدول اآلتى :

 
 معانى األلوان ودللتيا الرمزية المون

 
 

 أصفر
 لمبيجة،السعادة،المرح،التفاءل،الفضول،اإليجابية،الدفء،اإلبداع .يرمز 

فى التصميم: ىو أنشط األلوان الدافئة ، يحمل رسائل متضاربة كاألحمر، 
فيو لون فاقع وجاذب لإلنتباه ، يستخدم بحذر ةيفضل مزجو مع ألوان 

 أخرى .
 
 

 برتقالى

 العالية،الدفء.يرمز لمنضارة،السرور،االبداع،الحماس،المرح،الروح 
فى التصيم: ىو من األلوان النابضة المشرقة ، يتكون من المون االحمر 

واالصفر لذا فيو يحمل من سماتيما ، ولكنو اكثر نضارة من االحمر وأقل 
إستخدامًا منو ، يجب أن ال نرتدية بكثرة ، يفضل مزجة مع ألوان أو 

 درجات أخرى .
 

 أحمر
 ر،الثورة،القوة،الشجاعة،العاطفة،الحب .يرمز لمطاقة،الدم،النار،الخط

فى التصميم: من األلوان الدافئة األنيقة المشرقة ، لو تأثير قوى يجذب 
اإلنتباة ، يستخدم بحذر وغالبا مايتم إستخدامو أو أحد درجاتة في 

 التصميمات .
 

 أخضر
 يرمز لمبيئة،الطبيعة،البساطة،االنسجام،اليدوء النفسي،النضارة .

 التصميم: فيو لون بارد , من أكثر األلوان المريحة لمعين .فى 
 

 أزرق
 يرمز لمثقة،األمان،اإلستقرار،النجاح،اليدوء،اإلنتماء إلى العمل،اإلنسجام.

ىو لون التعبير عن الذات ، يبعث الراحة ويؤثر في الكيفية التي ينظر بيا 
 المشاىد الى التصميم .

 
 بنفسجى

لحكمة،النضج،رفعة المكانة،اإلستقرار، يرمز لممموكية،المتعة،ا
 العدالة،االناقة،الروحانية ،الغموض،اإلبداع،الخيال .
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 بالبرودة انو مزيج من المون االحمر واألزرق )الحار والبارد( ، يتصف
 .األحمر  نحو اتجينا كمما بالدفء ويتصف األزرق نحو اتجينا كمما

 
 وردى

 لمزىور،الرقة،المطف،البراءة،الرومانسية، النعومة،السكينة .يرمز 
انو درجة ناعمة من االحمر يدل عمى األنوثة ، نجده فى عدد كبير فى 

 المركات التجارية الخاصة بالسيدات والفتيات .
 

 بنى
 يرمز لالرض،الطبيعة،الخشونة،اإلستقرار،الثراء،البساطة،الجدية،الثراء .

تقميدى وكالسيكى ، يستخدم كبدياًل لمون األسود أو  فى التصميم: ىو لون
 لمخمفية وغالبًا ما يتم إستخدام الدرجات الفاتحة منو كالبيج والذىبى .

 
 رمادى

 يرمز لإلعتدال،التحفظ،التقميدية،الوحدة،الكآبة،الجدية،اإلحترام،المسئولية.
فى التصميم: ىو لون محايد وسط بين االبيض واألسود، يعتبر ظل 

األسود ، يتماشى مع مختمف االلوان ، يستخدم كخمفية لأللوان األكثر جرأة 
كاألحمر والبرتقالى ، فالرمادي يستخدم بداًل من األبيض واألسود حسب 

 درجتو .
 

 أسود
 .لمسمطة،القوة،التقميدية،الغموض،الرسمية،التميز،الفخامة،الحزن زيرم

 يستخدم لألناقة .فى التصميم: ىو أقوى األلوان المحايدة 
 

 أبيض
 يرمز لمصفاء،النقاء،الطيارة،الطيبة،السالم،البراءة،الزفاف .

فى التصميم: ىو لون محايد مقابل الي المون األسود ، يستخدم كخمفية 
 لأللوان األخرى لتظير بشكل واضح ، وىو المون المميز لفساتين الزفاف .

 التصميم "إعدادالباحثة"يوضح دللت األلوان فى ( : 1جدول رقم )
 

وترى الباحثة أنو نظرًا لإلرتباط القوى بين األلوان والمعانى يجب عمى مصممى طباعة المنسوجات واألزياء أن يخططا فى 
مخيمتيما ألوان الفكره المطموب طباعتيا عمى األزياء لكى تكون األلوان السائدة فى التصميم ىى تمك المرتبطة سيكولوجيًا 

وقد يعتمد المصمم عمى المون فى تفجير الطاقات والمشاعر العاطفية والوجدانية لممتمقى تبعًا لألفكار  وبموضوعيا .بمعانييا 
 .المراد توصيميا والتأثير من خالليا

كما يمكن إستخدام األلوان لخمق خداع بصرى بفعالية فى األزياء بحيث تبدو أطول أو أقصر أو أكبر حجمًا أو أصغر ، أو 
التأكيد عمى مالمح أو أجزاء معينة بالجسم البشرى لمتأكيد عمى الجوانب اإليجابية منو ، والعمل عمى إخفاء الجوانب السمبية 
لمحصول عمى أفضل مظير ممكن عن طريق المون ، ألن المون ىو أول ما يمفت نظر المشاىد ، ويمكن القول أن إختيار 

 المالبس يكون بسبب ألوانيا .
ثيرات خداع البصر التى يتم التوصل إلييا عمى مدى قوة وشدة األلوان الفاتحة والداكنة المستخدمة ، وعمى كيفية وتعتمد تأ

، كما ] 115/ص19[دمج األلوان مع بعضيا فى مجموعة المالبس حتى يمكن الحصول عمى أفضل تكوين ممكن لخداع البصر
 . ]26[(7ىو موضح فى الشكل)
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 Daniela Gregis( : مجموعة أزياء لمصممة األزياء العالمية 7شكل رقم )

 : تصميم األزياء واإلتجاىات الفنية الحديثة .3
إن تصميم األزياء ىو  شكل من أشكال الفن ينشأ عن مجموعة من الظروف الثقافية ، ويعكس حاجات وتطمعات المجتمع 

 . ] 116/ص10[الفترة األخيرة باإلتجاىات الفنية الحديثة شأنيا شأن جميع الفنونالذى يخمق من أجل ىذا الفن ، وقد تأثر فى 

 :المصمم المعاصر واإلتجاىات الفنية الحديثة   3-1
عادة تنظيم  يحاول المصمم التجديد فى المفاىيم الفنية بإسموب حديث عن طريق الدراسة العممية ومعرفة القيم الجمالية وا 

 . ] 35/ص14[تناولو الفنان فى المراحل السابقو برؤية فنية معاصروصياغة ما كان قد 
ويقول ىربت ريد أن المعاصرة ىى إبتكارية اإلسموب والبحث عن مدرسة جديدة ذات أبعاد تمتد مثل الجذور فى كل 

 . ] 41ص/14[اإلتجاىات ، وكما يعود المصمم إلى الجذور أيضًا يتطمع إلى كل ماىو جديد من إتجاىات فنية حديثة
ولقد أدت اإلتجاىات الفنية الحديثة إلى اإلعتراف بأن الفن لو وظيفة ىامة فى الحياه ، كما ساعدت الفنان المصمم عمى رؤية 
باطن األشياء والنفاذ إلى جوىر الشكل ، وظيور إتجاىات تصميمية معاصر متعدده وليدة العصر متشعبو إثر التغيرات 

 .  ] 41/ص14[يدةالتكنولوجية واإلنطباعات الجد
كما أدت التغيرات التكنولوجية إلى ظيور تقنيات متنوعة وتوسع فى عمميات الطباعة وأساليبيا مما فتح أمام مصممى طباعة 

آفاقًا جديدة وخياآًل أوسع فى إستخدميا كعناصر جديدة تضيف لمسو جمالية فى تصميم األقمشة األزياء المنسوجات و 
  .] 37-36/ص14[واألزياء

, وتمثل األعمال يم تصميماتىم منيا أفكار  وااألزياء عمى مصادر متنوعة يستميمى طباعة المنسوجات و مصممكاًل من عتمد وي
 بسمات تمك يم، فمن خالل معرفتليم ليام اإلمصدرًا خصب من مصادر كالفنان موندريان الفنية لفناني المذىب التجريدي 

عادة صياغتيا وتوظيفيا بأكثر من  مالمخزون الفكري الذي يمكني ميتكون لديي يوبنائالاألعمال وتحميل مفردات  من ترجمتيا وا 
نصيارى موتعايشي مومدى إندماجي تيموميار  تيموخبر  تيمويتوقف ذلك عمى قدر  التصميمية ، مرؤية فنية في مقترحاتي داخل  موا 

  . ] 25[بيئة مفردات بناء العمل الفني محل االقتباس
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 :ية الفنية فى أعمال الفنان موندريان الرؤ   3-2
فنان متميز فى المدارس الفنية التى أفرزىا القرن العشرين ، بدأ فى دراسة الفن عام  ]Piet.Mondrian ]30بيت موندريان

م وتأثر فى ىذه الفترة بالفن التكعيبى وأخذه نقطة البداية لينشئ لنفسو أسموبًا 1914م ، وأقام فى باريس حتى عام 1911
فن الحديث وتطور إسموبو فى ىدوء وفيم ووعى جديدًا تجريديًا خاص بو ، حتى أصبح واحد ممن يشار إلييم فى تطوير ال

 .] 49/ص7[ودراسة
فخرج فن موندريان من إحساس عميق بعالم ىندسى محكم التنظيم مقترن بنقاء الشكل وروحية صوفية ، من خالل الخطوط 

 وتقاطعيا وتوزيع موسيقى لأللوان مشتركة مع بعضيا فى حوار فكرى يصل إلى درجة من النقاء ال حد ليا .
حيث إبتكر موندريان أعمااًل فنية جديدة لم يسبق تناوليا من قبل وذلك عن طريق جوىر المكعب وىو الزاوية القائمة أو الخط 
األفقى الذى يتالقى مع الخط الرأسى فى زاوية قائمة ، حيث إختصر موندريان ىذه الخطوط تدريجيًا إلى خطوط أفقية ورأسية 

ة الثالثة )األحمر واألصفر واألزرق( وأحاطيا باإلسود واألبيض أو الرمادى ، مع إعطاء فقط ، بإستخدام األلوان األساسي
وقد كان موندريان يرى ، ] 330-329/ص6[مساحة كبيرة لألحمر تشغل معظم الصورة مع خمفية رمادية باىتو أو زرقاء ثم بيضاء

 . ] 30[ح فى األشكال اآلتية، كما ىو موض أن األشكال البيضاء تعطي الموحة ديناميكية وعمقا اكبر

   
  اليندسية بالخطوط السوداء ح فييا تحديد لمون داخل المساحات( : بعض أعمال الفنان موندريان يتض8رقم )

   
 عض أعمال الفنان موندريان يتضح فييا صغر المساحات بين الخطوط وتقاطعتيا وزادت عددىا كما تنوعت األلوان بيا( : ب9شكل رقم )

                                                           
 بيت موندريان Piet.Mondrianأكاديمية  فنان ولد عام 1872م في بامرسفورت بيوالندا ، درس الفن عام     1892 حتى1897م في
 رغم معارضة والده وكان يرسم المناظر الطبيعية ، وفي باريس تاثر بالتكعيبية عام1914م ثم انتقل الى التشكيمية المحدثة أمستردام لمفنون في ريجكاس
ومثميا في معرض خاص في باريس عام 1920م ، وأثناء الحرب العالمية الثانية لجأ الى إنجمترا ، ثم سافر عام 1930م إلى نيويورك حيث إنضم 
، عمت شيرتو إلى أن  Neo-Plasticism ”ىناك إلى مجموعة من الفنانيين التجريديين، حيث يعود الفضل إلىو في نحت مصطمح ” المدائنية الجديدة
 . بعد إصابتو بالتياب رئوي توفى عام1944م

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%83%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%83%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
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ختفاء الخطوط السوداء10شكل رقم )  ( : بعض أعمال الفنان موندريان يتضح فييا تنوعات لمون وا 

 
فقد وضع ، فمن خالل أعمال الفنان موندريان يتضح أن توزيع نقاء المون داخل المساحات اليندسية كان لو األىمية الكبرى 

األلوان فى تحاور مع بعضيا من خالل مساحات محدودة فى حيوية وبعيدة عن الصالبة والجفاء ، وعند القرب من المون 
األلوان عند رؤيتيا داخل أطر محاطة بالمون األسود أعطى لمون تركيزًا وىذه ،  تظير رقتو أوضح عمى السطح المرسوم

 .] 332/ص6[وتأكيدًا لممساحة وكأنو بقع أو قطع من القماش منثورة داخل العمل الفنى

 :أعمال الفنان موندريان كمصدر لإلليام لمصممى األزياء   3-3
دائمًا يستوحى منو مصممى طباعة المنسوجات واألزياء أجمل التصاميم بين الفن واألزياء عالقة وطيده تجعل من األول منبعًا 

نتشرت بعد الحرب العالمية التانية 1920-1915وأبدعيا ، فمقد ظيرت المنسوجات المستوحاه من الفن التجريدى ما بين  ، وا 
 فكانت دلياًل عمى نجاح التزاوج بين الفن واألزياء .

أزياء مبتكرة مستوحاه من أعمال الفنان موندريان لخريف ] Yves.Saint.Lourant   ]27فمقد قدم المصمم إيف سان لوران 
م ، والتى عرفت بمجموعة موندريان أو فستان موندريان أو الفستان األيقونة ، وفييا حول جسد المرأه إلى لوحة فنية ، 1965

يضّم األلوان الثالثة  ، في لوحاتوموندريان التصميم بقماٍش محّدد عمى شكل قطع تمامًا كالطريقة التي استخدميا حيث يتميز 
 . ]29[(11كما ىو موضح فى الشكل ) مع األبيض المقّسم أفقّيًا وعمودّيًا بخطوٍط سوداء "األحمر، األزرق واألصفر"األساسّية 

الفستان األيقونّي ليس عالمة تكريٍم ألحد أىّم الفّنانين المعاصرين تصميم األزياء ، و وىذه األزياء تعد نقمو فنيو فى عالم 
 . لتتماشى مع مقاييس جسم المرأة تصميمفحسب بل ىو مثاٌل عمى استخدام تقنّيات ال

ر فستان ، ثّم ظي1992ُعرضت المجموعة الحقًا في المعرض العالمّي في إشبيميا العام  ذصدى ىذا العمل إ ىلم يتالشَ 
Mondrian  خالل معرٍض تاريخّي ألعمال الدار الفرنسّية في  2002في عامPompidou.Centre وىو اليوم ،  في باريس
  . في نيويورك METيزّين متحف

                                                           
 ايف سان لوران Saint LaurentYves  سرافر إلرى 17وفري سرن  الجزائريرة وىرران في مدينةم 1936 أغسطس 1اتولد الجنسية مصمم أزياء فرنسى

كريسرررتيان  لتحرررق بررردارأ، و Chambre Syndicale de la HauteCouture، وقرررام بالتسرررجيل فررري رابطرررة األزيررراء الراقيرررة العاصرررمة الفرنسرررية
رئريس لردار األزيراء بعرد وفراة صراحبو ديرور، يعتبرر مرن أشرير مصرممي أصبح سنوات  3، وبعد  م1953 بعد فوزه بمسابقة لمتصميم سنة باريس في ديور

بسربب  2002 سرنو مرن تصرميم األزيراء الفريردة والراقيرة أعمرن اعتزالرو سرنة 40وبعرد  1962 سرنة األزياء في القررن الماضري، أفترتح دار أزيراء خاصرة بيرو
 .بفرنسا باريس في 2008 يونيو سنة 1  ظروفو الصحية ، وتوفي في

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://arz.wikipedia.org/wiki/1962
https://arz.wikipedia.org/wiki/2002
https://arz.wikipedia.org/wiki/2008
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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 م1965لخريف  Yves Saint Lourant(: مجموعة موندريان لممصمم11شكل رقم)

 
  : اإلطار التطبيقىثانياا : 

قامت الباحثة بإعداد مجموعاتيا التصميمية بطريقتين "يدويًا وبالكمبيوتر"  ألزياء السيدات المطبوعة" بإسموب الطباعة بالنفث 
سنة( وتتماشى مع الموضة ، وىى مستوحاه من الرؤية الفنية 45 -30، لتتالءم مع الفئة العمرية من )Ink.jetالحبرى 

 ندريان ، وتشمل :لممجموعة المونية ألعمال الفنان مو 
 

 األسود رمادى أبيض األزرق األصفر األحمر

      
 

حيث عممت الباحثة عمى تأكيد سيادة الموضوع والعنصر الرئيسى فى التصميمات وىو المون وتطويع سائر العناصر فى 
 من لكل المونية العالقة نتيجة الناشىءالترابط  من نوعاً  التصميم تكسب خدمتو ، وقد راعت الباحثة عند إستخداميا لأللوان أن

 واألرضية لكى تودى إلى زيادة حركة العين وجذب اإلنتباه لمتصميم . الشكل
 
 يدوياا : الباحثة قبل من إعدادىا تم التي التصميمية األفكار من لمجموعة عرض  .1

ستخدام المالمس  والبعد والقرب الظالل واألضواء لتحقيق اإلييامية وفييا قامت الباحثة بالتعامل مع "المون والخط والشكل" ، وا 
الفراغي فى بعض التصميمات بما يتناسب مع المصدر المستوحى منو ويفى بالغرض الوظيفى والجمالى  العمق وتأكيد

     المصمم من أجمو .
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 (3رقم ) ةتصميمفكرة  (2رقم ) ةتصميمفكرة  (1رقم ) ةتصميمفكرة 

   
 (3)رقم توظيف تصميم (2توظيف تصميم رقم ) (1توظيف تصميم رقم )

 

  
 

 (6رقم ) ةتصميمفكرة  (5رقم ) ةتصميمفكرة  (4رقم ) ةتصميمفكرة 
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 (6توظيف تصميم رقم ) (5توظيف تصميم رقم ) (4توظيف تصميم رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 (9رقم ) ةتصميمفكرة  (8رقم ) ةتصميمفكرة  (7رقم ) ةتصميمفكرة 

   
 (9توظيف تصميم رقم ) (8توظيف تصميم رقم ) (7تصميم رقم )توظيف 
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 بإستخدام الكمبيوتر : الباحثة قبل من إعدادىا تم التي التصميمية األفكار من لمجموعة عرض . 2
 وىى : برامج الكمبيوتر اليامةقامت الباحثة بإستخدام بعض من 
Adobe.IIIustrator-3D.Max-photoshop توظيفيا مستوحاه من أعمال الفنان موندريان و زخرفية  تصميمات فى إبتكار

المطبوعة ، وىى تتمييز بأنيا تتيح فرصة كبيره لمصممى الطباعة واألزياء بعمل التصميم الزخرفى بمقياس لسيدات اأزياء  فى
،  ألوان ، وغيرىا " وتكرارىا لمتعبير عن الحركة معين مع التحكم فى التكبير والتصغير ودوران العناصر الفنية من "خطوط 

بالصورة التى تتناسب مع الصياغة المطموبو لمتصميم الزخرفى ، ورؤية العديد من المقترحات المختمفة لمتصميمات عمى 
 من العديد يافن إلى أنيا تتيح الشاشة فى وقت واحد مع إمكانية التغير والتعديل والحذف واإلضافة بسرعة وسيولة ، باإلضافة

 لمجموعة ومتناسقة متوافقة لونية مجموعة تنسيق فى إستغاللو يمكن كما فائقة بسرعة الواحد المونية لمتصميم التجارب
 والجيد . الوقت من الكثير بذل تتطمب التى التصميم فى التقميدية بالطرق بالمقارنة قصير ، وذلك فى وقت واحدة تصميمية

 
 

 
  

 (1توظيف التصميم رقم ) (1) فكرة تصميمة رقم

 

 

   
 (2توظيف التصميم رقم ) (2ة رقم )تصميمفكرة 



 العدد العاشر                                                                                   مجمة العمارة والفنون       

404 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 (3توظيف التصميم رقم ) (3ة رقم )تصميمفكرة 

 
 

 

  
 (4توظيف التصميم رقم ) (4ة رقم )تصميمفكرة 

 
 

 
   

 (5)توظيف التصميم رقم  (5ة رقم )تصميمفكرة 
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 (6توظيف التصميم رقم ) (6ة رقم )تصميمفكرة 

 
 

 

 

  
 (7توظيف التصميم رقم ) (7ة رقم )تصميمفكرة 
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 (8توظيف التصميم رقم ) (8ة رقم )تصميمفكرة 

 
 
 
 

  

  
 (9توظيف التصميم رقم ) (9ة رقم )تصميمفكرة 
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 (10توظيف التصميم رقم ) (10ة رقم )تصميمفكرة 

 

 
 
 

 

  
 (11توظيف التصميم رقم ) (11ة رقم )تصميمفكرة 
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 : النتائج 
المون من أىم عناصر التصميم التى يجب أن يضعو كاًل من مصممى طباعة المنسوجات واألزياء فى إعتبارىم ،  .1

ليساعده عمى إظيار المضمون والفكرة وتوصيل رسالة  الجديد عن الباحث المصمم بيد وضعت أداة تنفيذية أقوى ويعتبر
 وأىداف التصميم .

 . جماليةبقيم يثرى أزياء السيدات توظيف المجموعة المونية ألعمال الفنان موندريان فى التصميم المطبوع  .2
ومن ىنا يتثنى تأثر الفكر التصميمى لدى بعض مصممى األزياء بأعمال الفنان موندريان فأتخذوه إتجاىًا إلبداعيم ،  .3

تصميمات تحمل  تجاىات الفنيو الحديثواإلمن أعمال فنانى  لكاًل من مصممى طباعة المنسوجات واألزياء أن يستوحوا
 رؤياىم الفنية بما يتناسب مع موضة العصر .

 :التوصيات 
حد أ بأعتبارىابالمزيد من اإلىتمام وصياغتيا برؤية فنية معاصرة  تجاىات الفنيو الحديثواإلتناول أعمال فنانى  .1

 لمرقى بالذوق العام .  لكال من مصممي االزياء وطباعو المنسوجاتليام مصادر اإل
 زياءاألمجال لتعزيز القيم الجمالية فى  ءبين مصممي طباعو المنسوجات ومصممي االزياالمثمر لتعاون تحفيز ا .2

 فع مستوى اإلنتاج .ور  مسيداتل المطبوعة
يجب عمى الدارسين والمصممين التعمق فى صفات المون وخصائصة وتأثيراتو حتى يتمكنوا من إستخدامة بأساليب  .3

 مختمفة كمؤثر إبداعى يساعد عمى إظيار الشكل والمضمون . 
 : المراجع

 : المراجع بالمغة العربية : أولا 
 . م1998العمرانية ، القاىرة ، مطبعة  ، :"الفن والتصميم" إسماعيل شوقى .1
 م . 1995، دار الفكر العربى ، القاىرة ، ":"عمم الجمال بين الفمسفة واإلبداع إنصاف جميل .2
 م .2005، دار الفكر العربى، القاىرة ، "دراسات فى النسيج": إنصاف نصر ، كوثر الزغبى .3
، الشارقة ، اإلمارات العربية  دائرة الثقافة واإلعالم، 2إياد حسين عبداهلل :"فن التصميم،الفمسفة،النظرية،التطبيق"،ج .4

 م .2008المتحدة ، 
 م .2009دار األىمية لمنشر والتوزيع ، عمان، ، إياد محمد صقر :"فمسفة المون" .5
،كمية الفنون  ثناء عز الدين :"تحقيق األصالة والمعاصرة لطباعة المنسوجات فى زى المرأة المصرية"،رسالة دكتوراة .6

 . م1992التطبيقية جامعة حموان ،القاىرة، 
رسالة ، دينا أحمد نفادى :"التكعيبية كقيمة تشكيمية إلبتكار تصميم طباعة المعمقات المعاصرة من خالل الحاسب األلى" .7

 م .2000الفنون التطبيقية جامعة حموان ، ، ماجستير
  م .2007،  , الجزائر دار ىومة ,"مدخل الى عمم النفس": عبد الرحمن الوافي .8
بداع" ، دار التيسر، دار البحار، بيروت، لبنان ،  عبد الكريم راضى الجيورى .9  . م2001:"العالقات العامة فن وا 

 م . 2000:"دراسات فى سيكولوجية المالبس" ، دار الفكر العربى ، القاىرة ، ،  عمية عابدين .10
 م . 2000كر العربى ، القاىرة ، ، دار الف "نظريات اإلبتكار فى تصميم األزياء": عميو عابدين .11
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 م .2007،  العين , دار الكتاب الجامعي ,"كتاب مدخل الى عمم النفس": عماد الزغول,عمي الينداوي .12
 م .2002 ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، عمان األردن :"اإلبداع مفيومو،تدريبة"، فتحى عبد الرحمن جروان .13
المصمم عند إبتكار تصميمات لطباعة المنسوجات"، رسالة ماجستير ، كميو الفنون  كريمان مصطفى بيومى :"دراسة دور .14

 . م 1995التطبيقية جامعة حموان ، القاىرة ، 
 م .2009اإلسكندرية ،  دار المعرفة الجامعية, ," مقدمة في عمم النفس": كفافي عالء الدين .15
 بيروت تيا(" ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،:"األلوان)دورىا،تصنيفيا،مصادرىا،رمزيتيا،دالال كمود عبيد .16

 م .2013،عمان ،
 . م1995محسن عطيو :"تذوق الفن" ، عالم الكتب ، القاىرة ،  .17
 .م2008مكتبة مدبولى ،  ،مروة عزت عبد الحميد :"جماليات التكوين فى فن التصوير" .18
 .  م2001، القاىرة ،  :"التشكيل عمى المانيكان"، دار الفكر العربى نجوى شكرى .19
دراسة األسس الفنية والعممية لتوظيف المون فى تصميم اإلعالن الثابت "ياسر محمد سييل، رييام محمد الجندى : .20

 . م2015، دار الكتاب الحديث ، القاىرة ،  "والتحرك
  مواقع اإلنترنت ::  ثانياا 

21. http: //aeop1.com 
https://academy.hsoub.com22.  
https://ar.wikipedia.org/wiki/23.  
24. kenanaonline.com/users/saidmae/posts/100940 
25. nesreenforbloger.blogspot.com 
26. www. Daniela Gregis.com 
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