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 ملخص البحث

ااأل ههب    يقد اهتماتعد الفنانة "زها حديد" من أشهه ا المعمااياا العااياا اليتأ أاد ن ا ما ف ينية مميزت تت ههل اال يا  

 ا تمدا يأ أ مال ا  بى الما نة  ا ن يااية  الجمع اين ه يتنا العااية األصيبة  المدا ة التفكيكية  الحديث يأ التصميل

ا يعا ف يأ تغييا لحداثة.التأ تعد اهل حاكاا ما اعد ا مف  ل العماات يأ العالل حيث   لقد لعاا المعمااية "زها حديد" د اف

تميزا أ مال ا ااتجاه معمااي مميز يأ جميع أ مال ا  ه  ا تجاه المعا ف اا ههههههل التفكيكية إلههههههاية إلى  اا ة أ مال ا 

 بى انتماءها لمزيج الحلهههاااا الغنية ااألثاا المعمااية "زها حديد" يقد ااهنا التصهههاميل  الفنية  لبمعمااية  أصهههالت ا  

لذا جاءا يكات هذه الداا ههة يأ اجااء تجاا  تصههميمية يأ مجالأ تصههميل أ مشههة ميات ال ههيداا  كذل  تصههميل   الفنية

 الية.مكميت ا المطا  ة من  ي  ا  تعانة اأ ما  الفنانة "زها حديد" المعمااية لما تحمبه من مفاهيل   يل جم

 من هنا اهتل الاحث يأ كيفية ا  تفادت من القّيل الجمالية  األ ت الانائية لاعض أ ما  الفنانة "زها حديد" التأ تجمع اين 

 الحلاات  الحداثة إلثااء مجا  تصميل طاا ة المن  جاا من  ي  التكام  اين تصميل طاا ة ا مشة ميات ال يداا

إلى جان  ا تحداث حب  ف تشكيبية ماتكات تحقق القّيل الجمالية  األ ت الانائية يأ  تصميل مكميا الزي المطا  ة   

مجالأ تصميل طاا ة ا مشة ميات ال يداا  تصميل مكميا الزي المطا  ة من  ي  داا ة اعض نماذج من أ ما  

دا أ يأ ا تب ال تصميماا   كمؤثا إا2016إلى  1993"زها حديد" التأ تجمع اين الحلاات  الحداثة يأ الفتات من 

ا مشة ميات ال يداا  تصميل طاا ة مكميا الزي  تعم   بى إثااء مجا  تصميل طاا ة ا مشة ميات ال يداا  تصميل 

مكميا الزي المطا  ة من  ي  التصميماا الماتكات من الداا ة  ا  تفاده من ا  ت ظيف ا امقتاحاا ت ظيفية   م  

 كذل  داا ة إحصائية لقيات صحة الفا ض.داا ة  صفية تجاياية  

  كلمات دالة:

 مؤثا إادا أ  ا مشة ميات ال يداا  مكميا الزي. الحلاات  الحداثة 
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Abstract: 

Zaha Hadid is one of the most famous architects who created imaginative works, she was 

interested in modern design and relied her work on flexibility and fluidity, and the combination 

of our authentic Arab identity and the deconstructive school, which is the most important 

postmodern movement. She played an effective role in changing the concept of architecture in 

the world, her work was distinguished by a distinctive architectural trend which is known as 

deconstruction direction, in addition to its nobility and originality, 

The idea of this study came in conducting design experiments in the fields of designing printed 

women's clothing fabrics and designing printed outfit supplements through "Zaha Hadid's" 

architectural work due to its aesthetic concepts and values. 

The research focused on how to take advantage of the aesthetic values and constructive 

foundations of some "Zaha Hadid's" work which combine civilization and modernity to enrich 

the field of textile printing design through the integration between design of printed women's 

clothing fabrics and design of printed outfit supplements, in addition to the development of 

innovative plastic solutions that achieve aesthetic values and constructive foundations by 

studying some examples of Zaha Hadid's works that combine civilization and modernity from 

1993 to 2016 as a creative influencer in inspiring designs of printed women's clothing fabrics 

and designing the printing of outfit supplements through innovative designs from the study and 

making use of them with employment proposals, conducting an experimental, descriptive study, 

as well as a statistical study to measure the validity of hypotheses. 

Key words:  

Civilization, Modernity, Creative Influence, Women’s Clothing Fabrics, Outfit Supplements. 

 

  خلفية البحث:

 ايا الحلاات  بى أن ا نمط من أنماط الحيات الم تقات  إنجازاا اإلن ان  اا الزمن    اء كانا إنجازاا مادية أ  

يكاية  تنط ي  بى التقدل اإليجااأ  المعن ي  المادي الذي ت صف اه الد    المجتمعاا ي أ تتحدد االمكان الذي احت اها 

ي أ مجم ع ما يكت اه اإلن ان يأ المجتمع الذي يعيش ييه   تعاا ة اه.  ش د الصااع اين اإلن ان  الطايعة المحيط

ا الحلاات  ن مجم  ة النظل التأ يتميز ا ا مجتمع  ن غياه من المجتمعاا.  ألن الحلاات  ااات  ن كيان ثقايأ  نظاف

ا مع الزمن  تتفا   مع اعل ا  ا ع  ممتد  ليت له حد د أ  اداية  ن اية محددت يإن الحلاااا  الثقاياا غيا ثااتة  تتغي

الاعض األما الذي يؤدي إلى إثااء الحلاات اإلن انية اشك   ال  يفأ تفا   الحلاااا تأ ذ ك  حلاات ما ينا ا ا  ما 

التااد   التفا   اين الحلاااا   يبغأ  ص صية أي حلاات   إنما يزيد من   أ األيااد اقيل   نجد أن يتفق مع طايعت ا

الحيات  مق مات ا   ت لع جميع الحلاااا إلى مادأ التفا    التكام  ييما اين ا يالحلاااا القديمة هأ التأ يق ُل  بيه 

ب  التأ  اما يأ ايد ما اين الّن اين )ايد الاايدين( الّتأ العالل الحديث  كانا من اين أهّل حلاااا الّشاق األ  ط هأ ت

تقع اآلن يأ د لة العااق   تعّد من أّ    أ دل الحلاااا حيث أّن ا كانا مكان   دت البّغة المكت اة األ لى   أش ا الممال  

لحلااَت اإل يمّية التأ نتجا من تفا   ا   اجان  التااي ّية التأ  اما يي ا كانا الحلاااا الااابّية  ال  ماّية  اآلش اّية

مجم  ة الثقاياا ال اصة االشع   التأ د با يأ دين اإل يل  كما أن ا  يصة تفا   الحلاااا الم ج دت يأ المناطق 

ا التأ  ص  إلي ا اإل يل أثناء الفت حاا اإل يمّية.  هأ تعد إاثاف تتشاا  ييه جميع الشع    األُمل التأ انلّما ل 

  اهما يأ انائ ا  ازدهااها  ي أ لي ا حلااتف مقتصاتف  بى جنٍت معيٍن من الاشا أ  األ  ال   إنما حلاات شامبة 
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لجميع األجنات التأ كانا ل ا م اهمة يأ انائ ا   ُيقصد االحلاات اإل يمّية مجم  ة الج  د الماذ لة من ِ َا  العبماء 

 جحة يأ التكن ل جيا  العب ل الفن ن  بى م ت ى العالل. الم بمين   أّدا إلى إ ااج نظاياا نا

ا يعا ف يأ تغييا مف  ل العماات يأ العالل حيث تميزا أ مال ا ااتجاه معمااي مميز يأ جميع   لقد لعاا "زها حديد" د اف

ذه الداا ة يأ اجااء أ مال ا  ه  ا تجاه المعا ف اا ل التفكيكية إلاية إلى  اا ة أ مال ا  أصالت ا لذا جاءا يكات ه

تجاا  تصميمية يأ مجا  أ مشة ميات ال يداا  مكميت ا المطا  ة من  ي  ا  تعانة اأ ما  الفنانة "زها حديد" 

 المعمااية لما تحمبه من مفاهيل   يل جمالية.

 : مشكلة البحث

 التأ تجمع يي ا اين الحلاات  الحداثة ا حديد" "زه األ ت الانائية لاعض أ ما   الجمالية القّيلتتحدد يأ كيفية ا  تفادت من 

 تصميل مكميا الزي  إلثااء مجا  تصميل طاا ة المن  جاا من  ي  التكام  اين تصميل طاا ة ا مشة ميات ال يداا

 المطا  ة.

  هدف البحث:

مجالأ تصميل طاا ة ا مشة ميات  ي دف الاحث الى ا تحداث حب  ف تشكيبية ماتكات تحقق القّيل الجمالية  األ ت الانائية يأ

كمؤثا إادا أ  ذل  من  ي  داا ة نماذج من أ ما  المعمااية "زها حديد"  ال يداا  تصميل مكميا الزي المطا  ة

 . يأ ا تب ال تصميماا ميات ال يداا  تصميل طاا ة مكميا الزي

 فروض البحث: يفترض البحث:

يأ مجا  العماات تجمع اين الحلاات  الحداثة  تثاي مجا  تصميل طاا ة "زها حديد" األ ما  الفنية لمعمااية  أن -1 

 ا مشة ميات ال يداا  مكميت ا المطا  ة.

ت جد يا ق ذاا د له إحصائية يأ  -3ت جد يا ق ذاا د له احصائية اين التصميماا العشات  يقا آلااء المحكمين. -2 

 ااء المحكمين. مدي منا اة المكم  مع الزي  يقا آل

 حدود البحث:

 ، 2016إلى  1993يأ الفتات من "زها حديد" : تقتصا  بى داا ة اعض أ ما  المعمااية حدود زمانية - 

داا ة تجاياية "زها حديد"  الداا ة الفنية  التأ تقتصا  بى داا ة نماذج من أ ما  المعمااية تشم  حدود موضوعية:  -

الجمالية  األ ت الانائية الم ج دت اأ ما  المعمااية  القّيل  تفاده منالماتكات من الداا ة  ا من  ي  ت ظيف التصميماا 

 "زها حديد".

 أهمية البحث:

 ااااز القيل الجمالية لب ماا الفنية "زها حديد". -1

 طاح اؤية جديدت إليجاد حب   تصميمية أل مشة ميات ال يداا المطا  ة  مكميت ا. -2 

ا لب ص   إلى حب   إادا ية جديدت إلثااء مجا  تصميل ا مشة ال يداا  مكميت ا  -3  يتح اياق جديدت لبتجاي   عيف

 المطا  ة. 

 منهج البحث: 

 صف  تحبي  لم تاااا من أ ما  المعمااية "زها  - 1يتاع الاحث المن ج ال صفأ  التجاياأ  ا حصائأ من  ي :

 تصميل مكميا  تصميمية  مقتاحاا ت ظيفية يأ مجالأ تصميل طاا ة ا مشة ميات ال يدااتجاا  ينية  -2حديد". 

 داا ة احصائية لقيات صحة الفا ض. -3الزي المطا  ة. 
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  مصطلحات البحث:

تعنأ يأ البغة اإل امة يأ الحلا  أما يأ ا صطيح يإن الحلاات هأ جمبة المظاها التأ  :Civilization)الحضارة ) -

ا ا ا طت ا األمل  ن ثقايات ا   التأ من  يل ا تق ل احماية هذه الثقاية؛ حتى ت تطيع ت ايث ا لألجيا  القادمة   د اشتقا تعا

  تعنأ نمى أ  حاث. Culturaمن الكبمة اليتينية  Cultureكبمة الحلاات 

ا   تعاف الحداثة (: Modernityالحداثة ) - تشتق كبمة الحداثة من كبمة حدث أي ما ي تجد من األما  ما كان منه  ديمف

    هأ الشأء الجديد الذي يعطأ ص ات معاك ة  ن الشأء القديل.Modernityاالبغة اإلنجبيزية اا ل 

اع ي أ مصدا لبفع  ادع مؤثا ا ل يعنأ تا  األثا الق ي  الفعا  أما إاد(: (Creative Influenceمؤثر إبداعي  -

  تعنأ أنشأه  ادأه   ه  مف  ل يشيا إلى التط يا الم تما لأليكاا  الذي ينجل  نه اكت ا  م اااا جديده ذاا أثا   ي.

هأ األ مشة التأ تاتدي ا ال يداا كاداء لتغطية أج ادهن (: Women’s Clothing Fabricsاقمشة مالبس السيدات ) -

غيا من  جة تمتد من الاأت حتى القدل تت ل اصغا حجل  ناصاها   حدات ا الز ايية  تعدد   اء كانا من  جة أ  

 األغااض الم ت دمة يي ا مث  الف تان  الاب زت  الادلة  تن ات  الانطا .

 الاية أجزاء من القماش   طع تصاح  أجزاء ائي ية من  ي  يكات  هأ ت ليف(:Supplementsمكمالت الزي ) -

دت من  ا  المصمل   اك اا ا طااع  ظيفأ  جمالأ  لتزيد من جمال ا  ا نق ا ا  ائط متعددت من القماش من معينة محد

حيث الب ن  ال ال   يقصد ا ا ك  ما يلاف لإل  ال يأ ا طاء التأثيا العال اغاض التزين مث  الحزال  ا يشاا    أغطية 

المنفصبة  تشم  حقائ  اليد  اإليشااااا  أغطية الاأت  الشيين  الاأت  تنق ـل مكميا الميات إلى ن  ين: المكميا

  يتطاق  المكميا المتصبة  تشم  الشاائط الز ايية  القطع الملاية  ا كمال  كناا ا كمال  الك    كناااا الف اتين  

  الاحث إلى كي الن  ين .

 خطوات البحث اإلجرائية:

.  "زها حديد"داا ة  صفية لم تاااا من ا ما  ثالًثا: "زها حديد" الحداثة  ا ب   ثانًيا:    نظل تكام  الحلاااا أوالً:

 الداا ة التجاياية خامًسا:ا مشة ميات ال يداا  مكميا الزي    رابًعا:

 اإلطار النظري للبحث:

 أوالً: نظم تكامل الحضارات 

 الفنية  كذل  ا جتما ية الم ج دت يأ المجتمع  التأ تعاا  الحلاات ماهأ ا  مجم  ة المظاها العبمية  األداية نإ

ا ا طت ا األمل  ن ثقايات ا حتى ت تطيَع ت ايث ا لألجيا  القادمة  يعد الّتقدل يأ العبل  المعاية أ ات ك  حلاات يكبما 

اية الماذ لة ل دمة اإلن انية زاد  بل اإلن ان  معايته ازدها الاناء الحلااي يأ المجتمع الذي يعيش ييه  هأ الج  د الاش

 تقديل األيل  ل ا  بى الم ت ى العال  ال اص  تعتمد الحلاات اإلن انية  بى اعل ا الاعض  يك  حلاات جاءا متممة 

 لبحلاات التأ  اقت ا   ت  ل هذه الحلاااا يأ الاناء الحلااي اإلن انأ لبعالل اأكمبه .

الحلاااا القديمة يأ الشاق األدنى تميزا اقيام ا  ند ن اي دجبة  الفااا البذان تعد حلاات ايد الاايدين  احدت من 

ا كاياا يأ نشأت  هذه الحلاات حيث  ا د  ج د هذين الن اين  بى ا تقااا النات  ااتقاء حلاات ل   د ش دا  لعاا د اف

  آش ا حيث تميزا الحلاات  ما ا العديد من الحلاااا  بى أاالي ا  اما يأ ذل  حلاااا   ما  آكاد   ااا 

ال  ماية افن ا   تقدم ا يأ مجا  العماات ياِنيا المعااد  القص ا,  يأ الحلاات اآلكادية  ظ اا األ اية  العق د أل   

مات  أما الحلاات الااابية يتميزا االعماان حيث انيا المعااد الكايات  الف مة  ا يما الا اااا الل مة كا ااة  شتاا 

 حدائق ااا  المعبقة التأ أصاحا ييما اعد من  جائ  الدنيا ال اع ثل جاءا الحلاات اآلش اية التأ حققا إنجازاا  الش يات

 كثيات يأ المجا ا الفنية  المعمااية.
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 ييما اعد أصاحا ايد الاايدين جزءا م ما من األنظمة التأ تتلمن الحلاااا الفاا ية   الي نانية   الا مانية  ثل يأ  

لقان ال ااع أصاحا جزءا ائي يا متكامي من العالل اإل يمأ   يأ القان الثامن تل تحديد ايد الاايدين  بى أن ا  اصمة ا

 ال يية العاا ية   د  ايا حين ا ا ند ت ا المعمااية المميزت   التأ يمكن ميحظت ا يأ األانية الم ج دت يأ اغداد.

من الحلاااا اإلن انية المتعا اة  ي أ جزء من  ب بة حلاااا م تبفة  اقت ا الحلاات اإل يمية جزءا   يتجزأُ 

حلاااا كثيات  تاعت ا مجم  ة من الحلاااا    د  دما الحلاات اإل يمية  اااا كثياه لباشاية يأ المجا ا العبمية 

ااية اإلادا ية التأ تنت   إلى صيغة الحلاات األ لى يإن الفن اإل يمأ ه  الصيغة الحل الفن ه    الفنية  حيث أن

ا  تطايقفا   ا تماا يأ النم  د ن أن ت اج  ن أ ا  ا العقائدي  يب فت ا ال ا عة التأ لل تص  يب فة   قيدت اإل يل يكاف

أ اى إلى حد د ات ا  ا   د اهتما الحلاات اإل يمية االعماات يأاد ا نماذج معمااية  الدت  اا الزمن يقد حاص 

 بى تكام   ظيفة المانأ  تنا ق  ناصاه   جمال ا  تش د اآلثاا العماانية يأ الحلاات اإل يمية  بى ااداع المعمااي 

 يناني ا.

ا يج  أن ي ظف  ي تغ  يأ تحقيق التقدل  التط ا    من هذا المنطبق يإن التفا    التكام  اين الحلاااا يعد مك ااف كاياف

ت  ن أ اى إذ إنه   ت جد حلاات نشأا من تبقاء نف  ا امعز   ن الحلاااا  يمكن الق   إنه   يمكن  ز  أي حلاا

األ اى  أ  أن ا لل تتفا   مع غياها من الحلاااا   ذل  ألن الحلاات  ااات  ن كيان ثقايأ  ا ع  ممتد  ليت له 

 تتفا   مع اعل ا الاعض  حد د أ  حتى اداية  ن اية محددت  كما أن الحلاااا  الثقاياا غيا ثااتة  تتغيا مع الزمن

األما الذي يؤدي إلى إثااء الحلاات اإلن انية اشك   ال  حيث تأ ذ ك  حلاات ما ينا ا ا  ما يتفق مع طايعت ا   تعطأ 

الحلاااا األ اى ما تج د اه  اما يتيءل مع نشاط ا  يي يمكن أن تكم  أي حلاات م يات ا د ن حد ث تااد   تفا   

 اى  الذي تحتمه طايعة الحيات. مع الحلاااا األ 

يتعدد الثقاياا التأ تنتج  ن تفا   الحلاااا نتاج إن انأ يتغيا  يتكيف تاعا لبحلاااا المتفا بة  ييعاد تشكي  هذه 

اص  الثقاياا يتنتج ثقاية جديدت يأ طايعت ا  يب فت ا إ  أن ا تنا   ثقاية الحلاااا المتفا بة  تعتمد شدت التأثيا  التأثا الح

يأ هذا التفا    التااد   بى   ت  مدى انتشاا   ائ  ا تصا ا    بى الفاق يأ داجة التقدل  مقداا الق ت اين الحلاااا 

 المتفا بة   كذل   بى ا تعداد أيااد تب  الحلاااا النف أ  العقبأ  جاهزيت ل ل ذا التفا  . 

حلاات   إنما يزيد من   أ األيااد اقيل الحيات  مق مات ا  إن التااد   التكام  اين الحلاااا   يبغأ  ص صية أي 

 ت لع جميع الحلاااا إلى مادأ التفا   الذي ت فا  نه نتائج مثمات يحلاات العااق القديمة يأ ايد الاايدين  الحلاات 

 . ا  يمية  د  اهما يى صنع الحلاات اإلن انية الحديثة  كما يع  أجدادهما يأ الحلاااا القديمة

  "زها حديد"ثانياً: الحداثة واسلوب 

ت صف الحداثة اأن ا من ج يكاي يتانى التجديد    نتج  نه أ ب   تعاياي لتحديث شك   ملم ن المنتجاا األداية  الفنية 

 20  إلى منتصف القان 19مع ايض الصبة االم ا ث القديل   د ظ اا اداياا هذا المن ج التجديدي مع أ ا ا القان 

عاا  ن اداياا األم ا احداثت ا يكبمة الحداثة تد   بى شأء من ا اتكاا  اإلاداع ي أ صيغة مميزت لبحلاات حيث ي

ا يتلمن يأ د لته إجما ف ا شاات إلى التط ا التااي أ اأكمبه  ييقا   تعااض صيغة التقبيد  لذل  تظ  الحداثة م ل  ف

ة يأ البغة القدل. أما  ن د ا الحداثة يأ التاايخ  ييعد الفيب  ف هذا أما م تحدث  أي ماتكا  م تجد   نقيض الحداث

"هيغ " أ   ش ص اهتل امف  ل الحداثة   ااط ا مع التط ااا الفكاية التأ ظ اا يأ أ ا اا   التأ ات ما اظ  ا 

 تياااا أداية  ينية لل تكن معا ية  ااقفا. 

 اا  يا بية   هذا ما ظ ا يأ ك  من القانين التا ع  شا   العشاين   د  اهما الحداثة يأ نق  العالل لعصا جديد أكثا تط

 ما زا  م تمااف حتى ي منا هذا.  يااف  بى  طى التقدل الصنا أ  ا جتما أ  الفب فأ الذي ش دته القاات األ ا اية 
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هذا التجا ز يأ الم تقا    العالل  تتميز الحداثة ا اصية ال  أ  تجا ز المالأ  مفاهيمه  ال عأ الدائل نح  ا تمااا 

 ذل  لتحقيق ا داا  ااأل ت الحقيقية  المتجددت   اء يأ مجا ا العب ل  الفن ن أ  غياها من المجا ا الفكاية  العمبية. 

"ن اة إلى الحداثية ه   م  ي عى جادا إلى تحديد ه يته  أي  م  يناهض النتاج الفنأ  Modernist العم  "الحداثأ 

ي   يتجا زه  عيا إلى تأ يت   ا ده ال اصة   اكتشاف شا طه الفنية المميزت  التأ تعد ان حااا من القديل لبمالأ القا

 لتأ يت الجديد.  

 التأ ظ اا يأ منتصف القان التا ع  شا   اتصفا اتأثياها   أثاا الحداثة  تأثاا امجم  ة من المذاه  الفكاية 

حتى أظ ا أتااع الحداثة من الفنانين إ جاا ل الم تما احي ية  ااتكاا التقدل التكن ل جأ  بى الفن  الفكا يأ أمايكا  أ ا اا. 

الذي  اهل اص ات جذاية يأ انتشاا  انتقا  ثقاية الحداثة من مكان آل ا مما أدى الى تغيا األيكاا ال ائدت  ند النات  التأ 

 نتج  ن ا ا تااا األم ا التااثية  التقبيدية أشياء  ديمة.

  د ش د تاايخ الفن الحديث  ددا من التح  ا  الحاكاا الفكاية  الفنية  التأ يمكن ا تاااها محا  ا ت دف إلى     

الكشف  ن ماهية الفن   يمه األ ا ية  يعد التفكي  من أهل الحاكاا التأ نشأا ا دف التحاا من القي د   د انتشا المف  ل 

ية  الفن ن   بى الاغل من أن كبمة التفكي  يأ الق اميت مقا نة اال دل  الت اي   ا  لتت طى  بل البغة إلى العب ل ال ند 

أن ا يأ الفن تعنأ المعنى اإليجااأ لبكبمة أي التصحيح  إ ادت تاكي  الاناء   تفكي  الكتبة إلى مك نات ا  تحايا الشك  من 

( 1تفكيكأ  دت اتجاهاا كما يتلح يأ الشك  الت ليحأ )القي د  ا نتظال  من ااتااطه ااألشكا  التقبيدية  لأل ب   ال

 التالأ 

   

 

 

 

 كيكيف( اتجاهات االسلوب الت1شكل توضحي رقم )

 

 :يق ل هذا ا تجاه  بى مادأ أن ا اداع يتمث  يأ ا تقيلية المانأ احيث   يحده ماانأ أ اى تف د مدى  االنفصالية

 Jehryياان  جياي يعد جماله  انفصا   ناصا المانى ك   نصا اذاته مع التاااط  التجاذ  اين ما يأ    لة  م اات.  

Frank .اائد هذا ا تجاه 

 :داا ة م تقابية لما  تك ن  بيه ماانأ الم تقا   التأ تعد العناصا النحتية مح ا بى يق ل هذا ا تجاه   الجنونية

 . Tachumi Bernardالعم  كما يعد الحديد  الزجاج  من أهل ا اد هذا ا تجاه اانااد تاشـ مى 

 :معين ي   يد    ه  اتجاه يق ل  بى التحاا الفكاي الكام     يااط نف ه اأي مدا ة أ  اتجاه أ  م مى اإليجابية

إلى ا  تقيلية  التحااية يأ التصميل  أ الي  اإلنشاء  ماانأ هذا ا تجاه منفصبة  ن ال ا ع كك   اائد هذا ا تجاه ايتا 

 .Eisenman Peterايزنمان 

 :ذاية التجايد الفنأ ال الح يأ األ ما   هل  ناصا المانى  يعد من أكثا ا تجاهاا جايق ل  بى  البنائية الحديثة

لك نه ينق  اإلن ان من  الل ال ا ع إلى  الل الماانأ الطائات أ  الفلاء كما يت ل اا ت دال األل ان الصاا ة  المج ماا 

 .   Hadid Zaha"زها حديد"  المفاداا ال ند ية مث  المااع  الم تطي   المثبث  الدائات من أهل ا اد هذا ا تجاه 

من منطبق ايض اعض المعماايين ل يمنة ماادئ  بل الجما  الكي يكأ الماتاط اإنشاء   د ادأا العماات التفكيكية     

ماانأ  يقا لبماادئ األ ا ية المتعااف  بي ا  المفاهيل الاا  ة التأ تحدد النظال المعمااي كالتك ين  الت ازن  ال ط ط 

 اتجاهات األسلوب التفكيكي

ةالحديث البنائية الجنونية االنفصالية  االيجابية  
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ة من اج  إاداع شيئا ما جديد  ه  ما  م   بى إثااته األيقية  العم دية يادأ ا يأ  ماات أ اى تق ل  بى تحطيل القيل القديم

"زها حديد"   Bernard Tachumi اانااد تاشـ مى  Eisenman Peterمجم  ة من المعماايين من ل ايتا ايزنمان 

Hadid Zaha  دانيا  ليا ـكيند Skin Daniel. 

متزنة حيث تنق  ماكز أ  مااكز ثق  المانأ من  تميزا العماات التفكيكية اعدت  ماا تعكت أيكاا المصمل الدا بية   غيا

دا   المانأ الأ  ااجه  االتالأ يتل تحايا المانأ من الجاذاية كما تعتمد  بى إاااز التلاد  ا  تيف يتصميل المانأ 

 فة ال زن متنا ض   ادت ما يك ن التشكي  العال لبمانأ نا صا  مقط  ا  يعد ا هتمال االمتنا لاا مث  الظيل  الن ا  

 ثقبه  ا تزان  انعدال ا تزان  الجاذاية  انعدال الجاذاية  من أهل ما تت ل اه العماات التفكيكية حيث تعاا  ن التعقيد 

  التنا ض  ا  تيف   دل التجانت الذي  اد العالل. 

 حيث ان األثا الفنأ لانة أ ا ية يأ اناء الش صية   التأ تتألف  من مجم  ة اآلثاا الحلااية المتعا اة  اا التاايخ  

 بى "زها حديد"  يتل ا تمااا هذه الش صية  ن طايق التزال األصالة الفنية  لذا يقد ااهنا التصاميل  الفنية  لبمعمااية 

األثاا المعمااية  الفنية يمن حلاات   ما أص  الحلاااا  الى ااا   أكد  آش ا انتماءها لمزيج الحلاااا الغنية ا

 األشكا   ما اا االع د اإل يمأ العاا أ  ااط الاعض اين تب  الحالة  اين ا تا ا   ط ط ال ط العااأ  ان ياا ا

 ط ا المتم جة تحظى ااأل اقية يأ التااثية التقبيدية    الذي يمكن أن يك ن  د اّثا يأ  يال ا المعمااي مما جع   ط

 التصميماا حيث  صفا تصميمات ا ااإلاداع ال يق.

يعند معاينة أ ما  زها ييحظ تأكيد النظاية التجايدية الذي يت ل ا ا الفن ا  يمأ الذي يتميز اعناصاه ال ند ية الما طة 

طق المجاد لنق  العناصا  تفكيكاها  ا ادت تاكيا ا من  الز ايية من  ي  تحقيق الفب فة القائمة  بى العق  المفكا  المن

جديد يأ صياغة جديدت تحم  ميمح م الفة لبطايعة  تك ين اشكا    نظيا ل ا يأ ال ا ع من  ي  تكامبية  ددية جمالية 

أت ا اين الفلاءاا تحاص  بى ا هتمال اتجديد العي ة اين التشكي  الفنأ  الم ل ع مما يعكت حالة ال بفية اإل يمية لنش

 الدا بية  ال ااجية لبعماات اإل يمية.

  د ا تطا ا زها أن تتا  يأ ك  أثا معمااي اصمة  اصة يشيا الى حلاات ايد الاايدين الذي صنع من الحجا 

الاشاية من أ ط ات المكان يما صنعته يأ العماات يع د إلى المزج اين ذاكات ا العاا ية  التااث العماانأ  ما  صبا إليه 

 تقدل يأ المدنية.

ا  نتماء  الى مدا ة العماات التفكيكية يقد تانا ن ج أن الفكات األ ا ية ألي تصميل هأ ا اتعاد  ن "زها حديد"  نظاف

التا يط  هدل ك  أ ت ال ند ة  التقبيدية من  ي  تفكي  المنشآا إلى أجزاء حيث يتفق ا اد هذه المدا ة يأ أما ج هاي 

 تيف  ن  ك  ما ه  مأل ف  تقبيدي كما تانا زها من ج التعقيد  ال ند ة غيا المنتظمة  حيث تقع أ مال ا لمن  ه  ا 

ا تجاه الانائأ الحديث الذي يتب ص يأ تحدي الجاذاية  التأكيد  بى ديناميكية التشكي  ياا ا يأ تصميل ا شكا  الفنية 

ا تصميمات ا اين ال يا   المثالية يأ أن  احد ا  أن ا  اابه لبتنفيذ الاية الأ المتحاكة  التأ مثبا االن اة ل ا تحديا يجمع

ا ت دال التقنياا الجديدت يأ م اد ا نشاء  ال اماا الغيا مت  عة كالحديد الذي يتحم  داجاا كايات من أحما  الشد  اللغط 

لعماات من الجم د  األشكا  ال ند ية التقبيدية  يكانا تمكن ا من تنفيذ تشكييا ماتكاه   د حا لا حديد يأ أ مال ا تحايا ا

النتيجة إحداث تغييااا جذاية يأ أشكا  الماانأ  احيث كانا تصاميم ا م تبفة  ن  ائا الماانأ   حتى  ن األشكا  

مانى من الطايعية  إلى أن ااتا  ماات ا هأ  ماات المفاجآا غيا المت  عة حيث يصع  حتى تمييز ال اج ة األمامية لب

ال بفية   يصع  ت  ع الم اااا  ا نعطاياا الفجائية لب ط ط المنحنية المميزت ل ا  ه  ما يلفأ  مه ال يا   المثالية 

 تحم  أ مال ا  يتاد  لباعض أن ا غيا  اابة لبتنفيذ  حيث أن أانيت ا تق ل  بى د اماا  جياة  مائبة"زها حديد" لتصميماا 

لعالية إلاية إلى  اا ة أ مال ا  أصالت ا  حيث لعاا حديد د اا كاياا يأ تغييا مف  ل العماات يأ المعمااية الديناميكية ا
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ميزا أ مال ا اتكامب ا من الدا    ال ااج  ي أ العالل كما أ  ما يأ  بق  الل أيل   اا تصاميم ا الاا ية لألانية.  ت

يل الدا بأ  أ ما  الديك ا  األثاث   د  لعا ك  إمكانات ا لل تكن مصممة معمااية يقط   إنما متمكنة أيلاف من التصم

من أج  تحقيق هذا التكام  يأ الماانأ  احيث   يشعا م ت دل المانى ا ج د انفصا  اين الدا    ال ااج  مع ا تمااا 

 اصمة زها الاادية يأ المنحنياا  األشكا  غيا التقبيدية.

 مما  اق يتااءى لنا أن زها لل تكن معمااية  ادية يقد كانا تصاميم ا ت يا يأ حاكة تعكت حت ينانة ماهفة  تقدل ما 

تشعا اه من تأثيا تقنأ يأ  الل أصاح  اية صغيات يبقد تاكا حديد إاثا كاياا حيث أاد ا تصاميل ت اح د ن تأثيا 

ن ل يال ا ليصنع الم تحي  يأ مااٍن   يمكن أن تتكّاا يقط ألن ا أنجزا الجاذاية يأ يلاء متاامأ األطااف  تااكة العنا

 ."زها حديد"من م يبة 

  ثالًثا: دراسة وصفية لمختارات من اعمال الفنانة "زها حديد"

 التي تم استلهام األفكار التصميمية منها:"زها حديد" دراسة وصفية لمختارات من اعمال سيتم عرض 

المملكة العربية السعودية  –الرياض  –(: محطة مترو الملك عبد هللا 2شكل )

هي محطة فخمة مطلية كلها بالذهب فخالل عمل "زها حديد" على ( 2013-2017)

هذا المشروع، وجدت إلهامها من الكثبان الرملية حيث صممت الخطوط المنحنية 

ية هندسية ليكتمل التصميم للمبنى كما استلهمت االشكال النجمية في منظومة شبك

المعماري ذي الصلة بالمكان، وتتميز المحطة بالفخامة والرقي والطابع المميز 

  للتصميم وكذلك الدمج بين األصول الحضارية والتقنيات البنائية الحديثة.

( يقع 2013-2009الصين ) -جامعة هونج كونج التقنية  -برج االبداع  (:3شكل )

على موقع ضيق وغير منظم الشكل في طرفها الجنوبي الشرقي وهنا كانت البراعة 

في االستخدام األمثل للمساحة والتجديد في الخامات المستخدمة فهو عبارة عن 

راج، جاء التصميم على طبقات من الزجاج، يخالف النموذج الكالسيك ألشكال األب

هيئة كتلتين ملتصقتين ذي فراغات داخلية ناعمة ومنحنية، يندمج فيه حد السقف 

  مع األرضيات والجدران وتتناثر فيه الساحات والبهوات.

-2013)منظر داخلي( ) -األمارات العربية المتحدة  -دبي  -دار االوبرا  (:4شكل )

الذي ُيمثل المحور الرئيسي لمشروع منطقة ، "زها حديد"هو أحد أعمال ( 2016

دار األوبرا في وسط دبي، تم إنشاء هذه الدار وسط جزيرة في مياه خور دبي، 

بجانب برج خليفة، بمساحة تبلغ أكثر من ثالثة ماليين قدم مربع وتتسع لنحو 

شخص، ويتسم تصميم المبنى بالتميز في التصميم حيث يجمع بين بالحداثة  2500

  رة.والمعاص

 السعودية -الرياض  - مركز الملك عبد هللا للدراسات والبحوث البترولية (:5شكل )

قع في الطرف الشمالي من الرياض، ويضم الحي السكني ومجمع ي( 2009-2016)

ألف  70مجمع البحوث بمساحه  البحوث، تبنت فيه فكر العمارة المستحيلة فصممت

يبدو من األعلى كمجموعة من الخاليا السداسية، المتداخلة والمتجمعة  متر مربع

بشكل عنقودي غير منتظم، تختلف مساحات وأحجام الخاليا، وتتجمع جميعها لتكّون 

 مباني 5

 هي البحوث، ومركز الحاسوب، ومركز المؤتمرات، والمكتبة، والمصلى.
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( هو أحد المراكز 2013-2006بأذربيجان ) -مركز حيدر علييف باكو (:6شكل )

الثقافية المشهورة عالمًيا، وأبرزت عبر تصميمها انحناءات شبيهة بأمواج البحر 

العالية، والتي تأتي بشكل متتالي لتعطي انسيابية مذهلة بدًءا من الساحة خارج 

في نقطة محددة؛ فهو ال يحتوي  البناء، وانتهاًءا بسقف البناء الذي يلتقي مع أرضه

على أبواب أو أسوار، بل هو مجرد امتداد للبيئة من حوله، بوصفه كومة رمل على 

الشاطئ تجرفها األمواج بكل انسيابية، ونالت عنه جائزة متحف لندن للتصميم لعام 

2014. 

 

-2013اإلمارات العربية المتحدة ) -أبو ظبي  -مركز فنون األداء  (:7شكل )

كال عالم ( يعكس التصميم مرونة الحركة، وهو مستوحى من عناصر وأش2016

الطبيعة، وقد تم تصميم المبنى بحيث ينطلق من وسط المنطقة الثقافية في 

داء في األعلى السعديات، فاتًحا ذراعيه للزوار لينقلهم صعوداً نحو صاالت فنون األ

المباني التي تضم "زها حديد" مع إطاللة خالبة على الخليج العربي. وتوصف 

صاالت األداء الفني بأنها "محمية كاللؤلؤ وظاهرة في آن معاً، لتكون أشبه بثمار 

 نبتة تطل على البحر".
 

-2005) -روسيا  -برج شركة دومينيون اإلداري بجنوب شرق موسكو  (:8شكل )

( منظر داخلي اتسمت تصميمات زها الهندسية الجريئة بانعدام االستقرار، 2015

والحركة والديناميكية والذي أدى إلى تصنيفها مع المعماريين المعروفين باسم 

اق الشكل المعماري المعماريين التفكيكين غير أن من أهم ما يميز اعمالها اتس

الخارجي والتصميم الداخلي وهو ما تصفه بعمارة المفاجآت لما تتميز به من حلول 

غير تقليدية او نمطية من خالل تشعب االتجاهات في التصميم إلى جانب رهافة 

 الحس في تناوله.
 

يتكون  (2016-2013الصين ) -فندق مدينة االحالم في مدينة ماكاو (: 9شكل )

من برجين، مترابطين بواسطة عدة مقاطع تم تغطية الواجهة بإطار شبكي  الفندق

غير عادي "الهيكل الخارجي للمبنى" مع التأكيد على القوة والرصانة في بناء 

وتم االنتهاء من هذا المشروع في أوائل  2013المبنى تم البدء في المشروع عام 

 .2016عام 
 

 -مسجد مركز الملك عبد هللا للدراسات والبحوث البترولية  (:10شكل )

KAPSARC -  ( من الداخل 2016-2009)المملكة العربية السعودية  -الرياض

تقع قاعة الصالة فوق مسبح منعكس يمكن الوصول الى مدخله عبر جسور زجاجية 

دخول إلى العالم عالية غير تقليدية يمثل هذا الموكب االنتقال من ترك العالم المدان لل

المقدس. يضيء المسبح العاكس ليالً مما يعطي الوهم بأن المبنى بأكمله يطفو فوق 

  الماء. وفي ذلك انعكاس لفكر زها الذي يتسم بالخيال.

- KAPSARC -مركز الملك عبدا هلل للدراسات والبحوث البترولية (:11شكل )

( من الداخل أبرز األفكار 2016-2009) - المملكة العربية السعودية -الرياض 

التي ميزت الرؤية التصميمة للمركز هي قابليته للتوسع في المستقبل في حال حدوث 

متغيرات تتطلَّب زيادة المساحات أو بناء أقسام جديدة وهذا راجع الى الهيكل الخلوي 

ون المستوحى من األشكال البلورية، التي تبدو وكأنها لعبة البازل التركيبية، حيث تك

  كل قطعة من المبنى معدة الستقبال قطعة أخرى تلتصق بها عند الحاجة.
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( 2012-2006) -منظر جانبي -أذربيجان -مركز حيدر علييف باكو (: 12شكل )

يتميز الموقع بعمارة المنحنيات المستلهمة من انسيابية الحروف العربية ومن أهم 

ته فقد راعت زها في ويتراءي ذلك في جميع جنبا سمات مركز حيدر عليف

تصميمها للمركز اتساق التصميم بطبيعة المكان وارثه الثقافي وهويته المميزة رغم 

ظهور مستويات مختلفة في عمارة التصميم وقد تميز المركز بالجمع بين األصالة 

  ."زها حديد"والحداثة، وهو ما يميز أسلوب الفنانة 

-2013الصين ) –مركز تشانغشا ميكسيهو الدولي للثقافة والفنون (: 13شكل )

 وهو يجسد قيم األداء واألناقة واالبتكار، فضالً عن الوجهة الثقافية العالمية( 2016

بأسلوب "زها حديد" الحقيقي، تتخذ البنى البيضاء للمركز تصميم معماري غريب 

ائط في الداخل والخارج والتي أشكااًل مستقبلية، تتميز بالتموجات الشبيهة بالشر

تعكس مسارات المشاة ومن وجهة نظر أكثر تجريدية، يمكنهم أن يمثلوا طرق 

  التجارة القديمة التي كانت تمر من خالل تشانغشا.

الواليات المتحدة األمريكية  -اوهايو -مركز روزنتال للفن المعاصر (:14شكل )

سابقة لتصميم المبنى الجديد ، فازت حديد في م1997في عام  (1997-2003)

للمركز في وسط الحي التجاري بمدينة سينسيناتي في والية أوهايو بأمريكا. وُيعد 

هذا المبنى أول التصاميم التي اعتمدت الطريقة التفكيكية، حيث إن تصميم البناء 

، بتلك الطريقة والنمط لم يكن معهوًدا في ذلك الزمان، وقد القى انتقاًدا واسع النطاق

  .2003إال أنه في نهاية األمر قد تم اعتماده، وقد اكتمل إنشاءه عام 

( 2015-2010) -استراليا  -جولد كوست  -"Sculpturalأبراج " (:15شكل )

طابقا وتجارة التجزئة في  44برجين "منحوتين" وحرم ثقافي جديد مكونين من 

األرض إلى جانب جناًحا وحوض أسماك تحت  69الطابق األرضي وفندق يضم 

معرض فني ومتحف وحدائق منحوتة في الهواء تم تصميم كل برج سكني كما لو 

كان شكاًل عضوًيا حًيا، مع خطوط متداخلة ألعلى من القاعدة فخلق حًسا بالتدفق 

والحركة وتفادي الزوايا القائمة، حيث تلتقي المنحنيات محتوية الفراغ في قلبها 

 .لتشكل كتلة انسيابية ناعمة
 

( صمم 2016-2009) -ماليزيا  -برج شروق الشمس في كواال لمبور  (:16شكل )

على شكل شبكة العنكبوت مع الفراغ في حجم الكتلة التي تعني البرج المجوف 

والذي يزيد من عدد اإلنارة الطبيعية مع تعدد الواجهات الداخلية والخارجية التي 

ع االرتفاع الشاهق فهو تمتص قوة الرياح بين المستطيل الحاجز للرياح والفراغ م

موقع مفتوح امام مساحة كبيرة تحيط بالبرج فالشبكة هي غالف خارجي عام يربط 

الواجهة بهيكل البرج ويساعد في تماسك الكتلة العمودية بحجم القاعدة واالرتفاع 

 لهذا النموذج الفريد.
 

أجرأ تصميمات  ( من2015-2010) -الكويت  -مسجد األفنيوز  (:17شكل )

لمساجد المعاصرة فجاء تصميمه نابًعا من انسيابية الحركة في مساحة األرض ا

والفراغ المتاحة للمسجد وسط مباني المجمع التجاري ذو األشكال الهندسية 

المتعامدة لتحقيق هدف الصالة والتسامي الروحي عن الملذات األرضية واالرتقاء 

اعتمدت على التعامل مع المبنى باإلنسان إلى السماء نحو درجات الخشوع األعلى، و

ككيان متكامل ومنحوتة بنائية واحدة وليس أجزاء متراصة ومتراكبة واالبتعاد عن 

 الخطوط التقليدية.
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 -روسيا  -برج شركة دومينيون اإلداري بجنوب شرق موسكو (:18شكل )

ابداعاتها الفنية في تصميم المباني "زها حديد" ( كان للمعمارية 2005-2015)

الخاصة ويعد برج شركة دومينيون اإلداري هو المبني الوحيد الذي يجمل توقيع زها 

في موسكو نميز تصميمه الخارجي بخوط المنكسرة غير التقليدية والذي تبرهن على 

 2015واستمر عشر سنوات حتى انتهي في  2005تفكيكية زها وقد بدأ البناء في 

  المعمارية الرائعة.بصورته 

( دار األوبرا الصينية في 2010-2005الصين ) -دار غوانزو لألوبرا  (:19شكل )

غوانزو الصينية، وتتكون من ألواح زجاجية تشكل منحنيات خفية، وصفت بأنها 

ولقد استغرق بناء قاعة العروض الكبرى القائمة  الحصى على سرير نهر اللؤلؤ

ع من الجرانيت بدون أعمدة والمكونة من الكونكريت الموضوع ضمن إطار مصنو

المكشوف والفوالذ المغلف بالزجاج خمسة سنوات، فكل جزء من المبنى تم دراسته 

  بدقة عالية.

(، كشفت زها 2016-2012) – صربيا -بلغراد  -مبنى مشروع بيكو (:20شكل )

النقاب عن تخطيط لمبنى" زاني بيكو" في وسط مدينة بلجراد بحيث يكون مركًزا 

وفي هذا المبني  للمدينة إلى جانب انه يحتوي على مساحات سكنية وتجارية مميزة

أكدت زها على قيمة المنحنيات التي تميزت بها كما جاء تصميمها الذي يتسم 

خالبة فأكد هذا التضاد على تفرد التصميم، وظهور االختالف  بالحداثة وسط طبيعة

  في المستويات مما أعطى بعًدا في الشكل الخارجي للمبنى.

 2013) )منظر خارجي( -اإلمارات العربية المتحدة  -دبي  -دار االوبرا (:21شكل )

الى لم يقتصر فكر زها االبداعي على التصميم الخارجي للمبني بل امتد ( 2016 -

أناقة التنفيذ والتصميم الداخلي المعبر عن الشكل الخارجي في تناسق يتسم باإلبهار 

إلى جانب االستفادة من الموقع الجغرافي للمكان إلطاللته على الخليج والمياه، فظهر 

كأنه سفينة بحرية تشق األمواج، إلى جانب اهتمامها بتوزيع المساحات الخضراء 

  فيه.

 

يتل  اض مجم  ة من األيكاا التصميمية الم ت حات من ا للا ات "زها حديد"  اعد التعاف  بى اعض ا ما  الفنانة 

المعايشة الفعبية لتب  العناصا  التأم  لي تفادت اما يت ايا يي ا من  يل ينية يأ ااتكاا تصميماا ميات ال يداا  مكميا 

ايية  الفنية  ن طايق تب  التصميماا حيث تعد إحدى ال  ائ  المائية التأ تثاى الزي مما ي ا د  بى تنمية الحصيبة الثق

مجا  طاا ة المن  جاا  مجا  تصميل األزياء  مكميا الزي   كذل   يتل  اض اعض النماذج الت ظيفية المقتاحة 

 لتب  التصميماا.

 رابًعا: اقمشة مالبس السيدات ومكمالت الزي 

 ات لإلن ان كغياه من لا اياا الحيات من مأك   م كن حيث ااتاطا الحاجة إلى المبات شك  المبات منذ القدل لا

االحاجة إلى ال  اية من األح ا  الج ية كالااد  الحا   د تط ا الباات من مجاد جب د الحي اناا  ص ي ا  ياائ ا  ايش ا 

   ا حتى ااتاطا يأ العق د األ يات االم لة إلى ميات يتل حياكت ا  كان لبث ات الصنا ية أثا كايا يأ تط اها  تن

ك  أن اع الثيا  التأ ياتدي ا اإلن ان أما ميات ال يداا ي أ ك  ما لات  ياأل مشة    الل تصميل األزياء.  تلمن الميات

شكا  تحا  ثل ت اط   يتل تشكيب ا إلى ميات اطاق م تبفة  تتعدد أل ان ا   ناصاها الز ايية  تلل العديد من األ

كالتن ااا  القمصان   الاناطي  أ  ال اا ي   المعاطف  القفازاا  ال تااا   العديد من  طع الميات التأ تك ن  ناصا 
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حيث أصاح تصميل مكميا المبات من  هذا المجا .  تعد مكميا الزي أحد العناصا ال امة يأ تصميل ميات ال يداا

يأ إظ اا جما  المبات  أنا ته  الظ  ا امظ ا  التصميل  لما ل ا من أثا كاياالفن ن التأ احتبا ماكزا هاما يأ ميدان 

متجدد دائما  كما انعكت ذل   بى الن احأ ا  تصادية  حيث يعد المكم  من اين   ائ  التاشيد يأ المجا  المبا أ. ي أ 

الفادية  العال    يبة لبتعايا  ني أ لي ا مجاد  طعه مصاحاة لبقطعة المبا ية ا  هأ نف  ا جزء لا اي من المظ ا 

 التميز يأ ال ب   المبا أ االن اة لبماأت حيث أصاح لمكميا الميات د ا أ ا أ يأ ا تكما  المظ ا المبا أ لبماأت  

  اصة العامبة التأ تنشد األنا ة  حيث تعطي ا مزيدا من التأنق  تااز جما  مبا  ا م ما كان ا يطا   تاعدها  ن المب  

اتج من ا ت دال نفت المبات اشك  متكاا   د أصاحا األزياء ا ط ط ا  أل ان ا  مكميت ا متغيات من يص  إلى يص  الن

  من  ال إلى آل ا   أصاحا جزءا هاما من ثقاية العصا الحديث. 

 خامًسا: الدراسة التجريبية

  ا ما   يأ الفن ن التشكيبية ه  ااتكاا  إاداع التصميل من الجان  البفظأ ه  تقايا  إصااا لتنفيذ شأء ما يأ التصميم: 

أشياء جميبة نايعة لإلن ان  ي   تب  العمبية الكامبة لت طيط شك  أ  إنشائه اطايقة لي ا مالية من الناحية ال ظيفية أ  

 ا  احد.  تعتمد الفنية يح   لكن ا تجب  ال ا ا إلى النفت أيلاف  الذي يعد إشاا ا لحاجة اإلن ان نفعياف  جمالياف يأ  

 مبية التصميل  بى  دات المصمل  بى ا اتكاا  ا تغي  ثقايته   دااته الت يبية  م اااته يأ  بق  م  يتصف االجدت 

  ا اتكاا ييجمع اين الناحية الجمالية  التطايقية.

ا  مدي تجا   العق   الحت كبمة تصميل تعنأ ك  ما ه  م تزن دا   العق  من األشياء التأ تفا با   يف ماهية التصميم: 

مع هذه األشياء إلنتاج أشياء جديدت نايعة  من هنا يمكن ان ندا  ان التصميل يجمع اين الناحية الجمالية  التطايقية )الجان  

 النفعأ  ال ظيفأ(.

األل ان أ  األشكا   يعد النشاط الفنأ  ااات  ن  ب بة من القااااا يت ذها الفنان ييقاا ا ت دال ن  يهالتصميم والتجريب: 

د ن غياها   المصمل حين ُيجِا  يتعام  مع تغيااا م تبفة من أ ت التصميل   ناصاه الم تبفة  يُيثِاا  دداف من تب  

التغيااا  يجا  امتغيا  احد أ  أكثا من متغيا  يعبأ  اي  المثا  يقد يتنا   المصمل  حدت تشكيبية ا يطة كأ ات لعمبه 

 بى حاكت ا  تكاااات ا يأ مصف ياا  تنظيماا م تبفة تتزايد يأ  أن ا اينما يجاي ج ده التجايا يثاا م احت ا  ل 

 .اعض أجزاء العم   تتنا ص يأ الاعض اآل ا

 دت   ام   ااجية يتأثا ا ا التصميل يأ انائه الفنأ حيث إن الفنان المصمل   ُيعِاا  هنا العوامل المؤثرة في التصميم: 

فنية يأ يااغ يح    لكنه ي تعم  يأ التعايا  اماا  أد اا متااينة ت دف إلى  د حاجاا إن انية أ   ن إح ا اته ال

اجتما ية معينة حيث إن لك  تصميل  ظيفة يق ل ا ا  تأثا يأ  مبية اإل ااج الفنأ  تب  الع ام  هأ: ال اماا  الم اااا 

 ييما يبأ  يتل  ة التأ ينتج ا الفنان المصمل  م ل ع التصميل.األدائية المتصبة االتصميل   ظيفة العم  الفنأ أ  القطع

ا النم ذج الت ظيفأ لأليكاا التصميمية لميات ال يداا يقط   يبأ ذل    اض األيكاا التصميمية الم ت حات من ا متا  ف

الذي يجمع اين النم ذج الت ظيفأ لبتصميل كمكم  زي يقط مع  اض مكم  الزي  بى حدي   أ ياا النم ذج الت ظيفأ 

ا امكميا الزي.    تصميل ميات ال يداا مصح اف
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 األفكار التصميمية
 (:1لفكرة التصميمية )ا 

( كمصادا 3(  )2ا ت حى هذا التصميل من الشكبين )

  ا تمدا يكات "زها حديد"ا تب ال من ا ما  الفنانة 

التصميل  بى مزج األشكا  ال ند ية مع ال ط ط المنحنية 

ليت قا معاف يأ مظ ا جمالأ نتج  نه تناغل  تااين يأ العي ة 

الشكبية الكبية لبتصميل  يتمث  التصميل الانائأ لبعم   بى 

ظ  ا الشاكياا ال ند ية اشك  ان يااأ ممتد  بى االتصميل 

يأ ال ط ط ال ند ية ما اين ال ند ية   تل ا  تعانة االتن ع 

الحات  المائبة  المنك ات لقطع الاتااة  المب  يأ التصميل 

 العم   بى تااين الم احاا الناشئة من تي أ ال ط ط 

الم تبفة ينتج  ن ذل  تآلف اين أجزاء التصميل مما  بق 

صبة م تمات   م   بى ح ن الج اا اين ك  جزء 

اااه  انتشااه يأ التصميل كك  مع االتصميل إلى جان  تك

التأكيد  بى ال ط ط  الز ايا الحادت يأ التصميل  إ طاء 

اإلح ات ااألاعاد الم تبفة لبم ت ياا مما ا طى اإلح ات 

ا ماهففا ام  يقية  االعمق  إظ اا الت ازن الذى ا طى ح ف

ال ط  حاكته  هذا التن ع أ طأ اإلح ات ااإليقاع  ال حدت 

ذا   د تل ا ت دال مجم  ة ل نية تتميز االثااء  ا تزان  ه

الب نأ يقد جمعا اين األل ان ال ا نة  الااادت مما اثاى من القيمة الب نية لبعم  إلى جان  تأثيا المائية ااألالية    د تل 

ا ت ظيف التصميل اثيث مقتاحاا ت ظيفية م تبفة  األ   مقتاح لميات ال يداا يقط   الثانأ لمكميا ز ي يقط  متا  ف

                                                                                                    اعاض ك  مكم  زي  بى حدى   المقتاح الثالث جمع اين ميات ال يداا  مكميا الزى يأ ت ظيف  احد. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (                                       1التصميم )

 النماذج التوظيفية:

 
 (2 -2-1صندل مكمل زي )  مالت زي              ( مك2-1التوظيف )                ( تصميم مالبس   1-1)التوظيف                 
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 ( مالبس سيدات مصحوًبا بمكمالت الزي3-1التوظيف )

 (:2لفكرة التصميمية )ا

( كمصادا 5) (  4) ا ت حى هذا التصميل من الشكبين

  ا تمدا يكات التصميل "زها حديد"ا تب ال من ا ما  الفنانة 

 بى إحداث ن ع من التن ع اين األشكا   التجاذ  اين الن   

ا يأ التشكي  االتكااا  التاديد   الم احاا  مما أحدث إيقا ف

اص ا منتظمة  تنظيل الف اص  اين الم احاا  العناصا  

اجان  ا  تماد  بى أ ب   التجا ا اين العناصا اعل ا 

لم احاا  ا شكا   ا  تماد  بى ااعض  التن ع يأ ن   ا

إحداث اؤات ائي ية يأ ماكز العم  م ز اف  بي ا األشكا  

 العناصا يأ اتجاهاا م تبفة  بق إح ا اف االحاكة    ا ج 

العناصا  المفاداا الى ج ان    حد د التصميل كك   

 انعكت ذل  التن ع يأ األشكا   العي اا التصميمية من 

لذي يتل التأكيد  بيه.  تحقق اإليقاع يأ  ي  ذل  التااين ا

العم   ن طايق التكااا اآلية غيا منتظمة اا ت دال العناصا 

الفنية الم تبفة مما أثاى من  يمة العم  الفنأ كك    ظ ا 

ا ت دال أن اع م تبفة من ال ط ط الم تقيمة  المنك ات 

ان العم  كك   ا ت دما الميمت التأ تشاه تأثيا لاااا  الجمع اين شك  المثبث  المااع  الم تطي  مما  م   بأ اتز

ياشات األل ان الزيتية أيأ دا   األشكا   العناصا اجان  ا  تماد  بأ أ ب   التجا ا اين العناصا  ذل  لبااط اين 
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نج ل   د تل أجزاء العم  كك    ا ت دما مجم  ة ل نية ثاية ااألالية اجان  التأثيااا التأ تشاه اإللاءت كإلاءت ال

ت ظيف التصميل اثيث مقتاحاا ت ظيفية م تبفة  األ   مقتاح لميات ال يداا يقط   الثانأ لمكميا زي يقط  متا  ا 

         اعاض ك  مكم  زي  بى حدى   المقتاح الثالث جمع اين ميات ال يداا  مكميا الزى يأ ت ظيف  احد.                                   

 (                                                                    2التصميم )

 النماذج التوظيفية:

  
 (3-2-2مكمل زي متصل )                                  ( مكمالت زي           2-2التوظيف )    ( تصميم مالبس         1-2التوظيف )    

 
 مالبس سيدات مصحوًبا بمكمالت الزي( 3-2التوظيف )
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 (:3لفكرة التصميمية )ا

( كمصادا 7(   )6ا ت حى هذا التصميل من الشكبين )

  ا تمدا يكات التصميل "زها حديد"ا تب ال من ا ما  الفنانة 

 بى ال ط ط ال ااجية ل اج اا الماانأ المعمااية 

التصميل  بى الم ت حات من ا ما  الفنانة   د ا تمد ذل  

الب ن ال احد  ه  الب ن األ  د   د ظ ا االتصميل تااك  

الم احاا اعل ا ي ق الاعض يظ اا كأن ا طاقاا تبأ 

ال احدت األ اى يأدى إلى إحداث إيقاع االتصميل.  يظ ا يأ 

هذا التصميل ا ت دال ال ط ط )المنحنية  المق  ة( اجان  

مما  م   بى تكام  ا ن يااية العالية الممتدت االتصميل 

 ناصاه  بى نح  يابغ من ال ث ق أ  اإلتحاد من أج  تحقيق 

هذه ال حدت    د تل ت زيع ال حداا الم ت دمة يأ اشكا  

اأ ية  أيقية يأ يااغ العم  كك  مما  م   بى اإلح ات 

االااحة  الثااا ألنه ا تمد جماله  ا نقه من طايعة الت ازن 

لحاكية لب ط ط المنحنية  د أكمبا ييه  كما أن ا ن يااية ا

الية الايلاء اإلح ات االحاكة المتصبة يأ التصميل كك .  ُنيحظ أن ا  تماد  بى إحداث الت ازن االعم   ن طايق األ

التأ تل ت زيع األشكا   العناصا  بي ا يأ اتجاهاا م تبفة  بق إح ا اف االحاكة  اجان  أن العم  كك  تلمن ن  اف من 

ن من  ي  العي اا اين الشك   األالية  تاتي  العناصا  الم احاا مما أ طأ   ت لبعم  الفنأ كك     د تل ا تزا

ت ظيف التصميل اثيث مقتاحاا ت ظيفية م تبفة  األ   مقتاح لميات ال يداا يقط   الثانأ لمكميا زي يقط  متا  ا 

 ميات ال يداا  مكميا الزى يأ ت ظيف  احد.                                                    اعاض ك  مكم  زي  بى حدى   المقتاح الثالث جمع اين 

 (3التصميم )

 النماذج التوظيفية:

         
 (                           3-2-2-3وشاح مكمل زي )   (    2-2-3صندل مكمل زي )       ( مكمالت زي2-3التوظيف )   ( تصميم مالبس  1-3التوظيف )
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 ( مالبس سيدات مصحوًبا بمكمالت الزي3-3التوظيف )

 

 (:4الفكرة التصميمية )

( كمصادا ا تب ال 9(   )8ا ت حى هذا التصميل من الشكبين )

ا تمدا يكات التصميل  بى "زها حديد"  من ا ما  الفنانة 

ا  تعانة االشاكية ال ند ية يظ اا المااعاا غيا المنتظمة 

يجذاا ا نتااه  لقد ا ت دما الم احاا  ال ط ط الم تقيمة  

الاأ ية   األيقية  المائبة مما أثاى من التن ع ال طأ يأ 

العم  الذي  ا د  بى اإلح ات االحي ية  ا تزان معاف.  تل 

م احاا األالية  األشكا  ال ند ية الم ت دمة  الااط اين

يأ العم   العناصا  المفاداا  كذل  ال ط ط الم تقيمة  

ك  ذل   م   بى  بق حالة تجمع اين اإل تاتيكية  الديناميكية 

يأ العم .  تتحقق ال حدت يأ التصميل  ندما يت يا  امين 

صميل اعل ا أ ا ّيان  األ   التنظيل الجيد يأ  ي ة أجزاء الت

ااعض   الثانأ  ي ة ك  جزء من ا االتك ين الكبأ  هذا ما 

تحقق يأ هذا العم  إلأ جان  أنه تل ماا ات إلاية ال ط ط 

 األشكا  ال ند ية مث  المعيناا  المااعاا  المثبثاا لمبئ 

 ق التعاياي المصح   يأ ال  ا الفااغاا  أحدث ذل  ن  اف من الت ازن الفنأ  اإليقاع المتعا   الحادث من انتظال الن

نف ه اعام  التغييا الدائل  الم تما    د تل ا ت دال مجم  ة ل نية تتميز االثااء الب نأ يقد جمعا اين األل ان ال ا نة 
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ث  الااادت مما اثاى من القيمة الب نية لبعم  كك  الى جان  تأثيا الشاكياا ال ند ية ااألالية   د تل ت ظيف التصميل اثي

مقتاحاا ت ظيفية م تبفة  األ   مقتاح لميات ال يداا يقط   الثانأ لمكميا زي يقط  متا  ا اعاض ك  مكم  زي 

                                                        بى حدى   المقتاح الثالث جمع اين ميات ال يداا  مكميا الزى يأ ت ظيف  احد.                                                   

 (                                                                                           4التصميم )

 النماذج التوظيفية:

       
 (2-2-4حقيبة مكمل زي )      ( مكمالت زي                 2-4التوظيف )               ( تصميم مالبس      1-4التوظيف )            

 
 ( مالبس سيدات مصحوًبا بمكمالت الزي3-4التوظيف )
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 (:5لفكرة التصميمية )ا

( كمصادا 11(   )10ا ت حى هذا التصميل من الشكبين )

ا تمدا يكات التصميل  "زها حديد" ا تب ال من ا ما  الفنانة 

 بى المثبثاا ال ند ية التأ ك نا النجمة اإل يمية ا  د تل 

ت زيع ا االعم  كك  ام احاا  اشكا  م تبفة لتعطى 

إح ا اف االحاكة  التن ع يأ التك ين  كما أكدا  بى 

اإلح ات االحاكة اا ت دال ال ط ط ااتجاهات ا الم تبفة 

بة  مما ا طى إح ا اف يتاات اأ ية  تاات  الية أ  مائ

االتن ع  اا  تماااية مما يتات   بى هذه الطا ة الحاكية 

الكامنة يأ ال ط ط إداا  المشاهد ل ا ك حدت متصبة من 

حيث ا تصا  اين أطااف ال ط ط المتقاطعة احيث تداك ا 

العين كامبة  هذا مما يحقق  حدت لبشك .  ا ت دما طايقة 

اداا  ذل  لبحد من اندياع أ  التجا ا اين العناصا  المف

إحداث اإليقاع ال طى المتزن  أدى إلى امتداد ال ط ط مما

الناتج من ا تجاهاا المتعاالة  هذا أدى الى ا  تماد  بى 

إحداث ِثَق  االتصميل من  ي  ت زيع العناصا  المفاداا اكثاية يأ العم  لبتأكيد  بى ا تقااا الشك   نيحظ تكااا 

مفاداا  بى جاناأ العم   أن التصميل أيلا يحت ى  بى مجم  ة من المثبثاا ال ند ية الحادت التأ يمكن أن ال حداا  ال

ُتعِطأ اإلح ات ااإل تاتيكية   د ا ت دما مجم  ة ل نية ما جة  مشا ة لتعطى اإلح ات االا جة     د تل ت ظيف 

ت ال يداا يقط   الثانأ لمكميا زي يقط  متا  ا اعاض التصميل اثيث مقتاحاا ت ظيفية م تبفة  األ   مقتاح لميا

                                                                                                               ك  مكم  زي  بى حدى   المقتاح الثالث جمع اين ميات ال يداا  مكميا الزى يأ ت ظيف  احد.

 (                                                                                            5التصميم )

 النماذج التوظيفية:

      
 ( 2-2-5صندل مكمل زي )        ( مكمالت زي         2-5توظيف )( تصميم مالبس                     ال1-5التوظيف )          
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 ( مالبس سيدات مصحوًبا بمكمالت الزي3-5)التوظيف 

 

 (:6لفكرة التصميمية )ا

( 13(  شك   )12ا ت حى هذا التصميل من الشكبين )

ا تمدا  "زها حديد" كمصادا ا تب ال من ا ما  الفنانة 

يكات التصميل  بى ا ت دال ال ط ط ال ند ية الاأ ية 

 األيقية التأ نتج  ن تقاطع ا ظ  ا م تطييا متن  ة 

األحجال يتل ت زيع الم احاا  األشكا   أ طا الصداات 

لب ط ط العل ية البينة  تل ا  تماد  بى ت زيع ال حداا 

ا يأ م احة التصميل  ا هتمال اتكااا العنا صا يأ اأ يف

أ بى    ط  أ ف  التصميل  كذل  يأ الم تطييا 

ا من اإلح ات  ال ند ية ا بفية التصميل مما أحدث ن  ف

اا تزان االتصميل اجان  الجمع اين تكااا الم تطييا 

 ال ط ط العل ية التأ  ز ا يأ اتجاهاا م تبفة مع 

ماا ات الم اياا الاينية اين تب  األشكا  يأ طا إح ا اف 

يقاع  الحاكة يأ أكثا من اتجاه  يت الدا الحاكة يأ ااإل

التصميل من  ي  التن ع يأ شك  العناصا الم ت دمة 

يعنصا الم تطييا  بى شك  شاكياا هأ من احدثا 

يأ هذا العم  الحاكة من  ج ة نظا يأ أنه إيحاء االحيات  هذا التكااا المت ا ي أحدث ان جاماف  تاااطاف اين  حداا 
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ا اي حد د    د تل ا ت دال مجم  ة ل نية تتميز االثااء  التصميل  تحقق اإليقاع  ن طايق التكااا الذى يمنح الشك  امتدادف

الب نأ يقد جمعا اين األل ان ال ا نة  الااادت مما اثاى من القيمة الب نية لبعم  كك  الى جان  تأثيا الشاكياا ال ند ية 

الن يج اأالية العم  إلحداث ن ع من اإليقاع االعم    د تل ت ظيف التصميل اثيث  ااألالية   د تل ا ت دال مبمت يشاه

مقتاحاا ت ظيفية م تبفة  األ   مقتاح لميات ال يداا يقط   الثانأ لمكميا زي يقط  متا  ا اعاض ك  مكم  زي 

     بى حدى   المقتاح الثالث جمع اين ميات ال يداا  مكميا الزى يأ ت ظيف  احد.

 (                                                                                             6التصميم )

 النماذج التوظيفية:  

        
 (2-2-6حقيبة مكمل زي )   مكمالت زي                     (2-6التوظيف )         ( تصميم مالبس                 1-6التوظيف )           

 
 ( مالبس سيدات مصحوًبا بمكمالت الزي3-6التوظيف )
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 (:7لفكرة التصميمية )ا

( كمصادا ا تب ال 15(   )14ا ت حى هذا التصميل من الشكبين  )

  ا تمدا يكات التصميل  بى مزج "زها حديد"من ا ما  الفنانة 

األشكا  ال ند ية مع ال ط ط المنحنية لألاااج الم ت حى من ا 

العم  ليت قا معاف يأ مظ ا جمالأ متعاد  يجمع اين  ط ط ما 

الائي ية مما نتج  نه تناغل  تااين يأ العي ة الشكبية الكبية 

اا لبتصميل  ا تمد التصميل الانائأ لبعم   بى ظ  ا الشاكي

ال ند ية اان يااية تمتد  بى جاناأ التصميل األ بى  األ ف    لقد 

تل ا  تعانة االتن ع يأ ال ط ط ما اين ال ط ط ال ند ية 

 ال ط ط العل ية لقطع الاتااة  المب  يأ التصميل  العم   بى 

تااين الم احاا المحص ات  الناشئة من تي أ ال ط ط الم تبفة 

أجزاء التصميل مما  بق صبة م تمات   ينتج  ن ذل  تآلف اين

 ظ ا ما ُي مأ اح ن الج اا اين ك  جزء أثناء تكاااه  انتشااه 

يأ التصميل كك  مع التأكيد  بى ال ط ط  الز ايا يأ التصميل 

ح ات  إ طاء اإلح ات ااألاعاد الم تبفة لبم ت ياا الذى ا طى ح اف ماهفاف ام  يقية ال ط  حاكته  هذا التن ع أ طأ اإل

ااإليقاع  ال حدت  ا تزان  االعم    د تل ا ت دال مجم  ة ل نية تاااية من داجاا الانى اجان  ا  تعانة االب ن الذهاأ 

الذى ا طى إثااء ل نى مميز   د تل ا ت دال ال بفية ال ند ية التأ تشاه  ييا النح  يأ ا ف   اي ا التصميل يزادا من 

لى جان  ظ  ا الاءاا تشاه النج ل يأ ا بى ايمن  بفية التصميل   د تل ت ظيف التصميل تناغل  حداا التصميل كك  إ

اثيث مقتاحاا ت ظيفية م تبفة  األ   مقتاح لميات ال يداا يقط   الثانأ لمكميا زي يقط  متا  ا اعاض ك  مكم  

 ظيف  احد.   زي  بى حدى   المقتاح الثالث جمع اين ميات ال يداا  مكميا الزى   يأ ت 

 (     7التصميم )

 النماذج التوظيفية:   

          
 (2-2-7قبعة مكمل زي )  كمالت زي                     ( م2-7( تصميم مالبس                    التوظيف )1-7التوظيف )              
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 ( مالبس سيدات مصحوًبا بمكمالت الزي3-7التوظيف )

 (:                                                                                           8التصميم )

( 17(  شك  )16ا ت حى هذا التصميل من الشكبين )

  ا تمدا "زها حديد"كمصادا ا تب ال من ا ما  الفنانة زها

يكات التصميل  بى مزج األشكا  ال ند ية دا   شك  من 

ال ط ط المنحنية ليتحدا معاف يأ مظ ا جمالأ متعاد  نتج  نه 

تن ع متميز يظ ا التناغل  التااين يأ العي ة الشكبية الكبية 

لبتصميل  يتمث  التصميل الانائأ لبعم   بى ظ  ا الشاكياا 

متد  بى جاناأ التصميل األ بى ال ند ية اطايقة ان يااية ا

 األ ف   كذل  منتصفه   لقد تل ا  تعانة االتن ع يأ 

ال ط ط ما اين ال ط ط ال ند ية  ال ط ط العل ية  المائبة 

 المنك ات يأ التصميل اجان  العم   بى تااين الم احاا 

المحص ات  الناشئة من تي أ ال ط ط الم تبفة ينتج  ن ذل  

التصميل مما  بق صبة  الحة اين  ناصاه  تآلف اين أجزاء

  م   بى إيجاد  حدت اين ك  جزء أثناء تكاااه  انتشااه 

مع التأكيد  بى ال ط ط  الز ايا الحادت يأ التصميل  إ طاء 

اإلح ات ااألاعاد الم تبفة لبم ت ياا إلظ اا الت ازن الذى 

ا اال ط  حاكته  هذا التن ع أ طأ اإلح ات اا إليقاع  ال حدت  ا تزان   ا ت دما مجم  ة ل نية من ا طى اح ا ف

األل ان ال ا نة المت هجة لتعطى إح ا ا االق ت  الت هج   ا ت دل الب ن األايض االتصميل الذى نتج  ن ا  تعانة اه ظ  ا 
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ل بفية ذاا اعض ا لاءاا الناتجة من ا ت دامه اأكثا من  م  مع الب نين األ  د  األحما اداجاته  كذل  ظ اا ا

الميمت التأ تشاه ميمت ال جاد لتعطى انعكا اا ل نية  بى التصميل كك     د تل ت ظيف التصميل اثيث مقتاحاا 

ت ظيفية م تبفة  األ   مقتاح لميات ال يداا يقط   الثانأ لمكميا زي يقط  متا  ا اعاض ك  مكم  زي  بى حدى  

                                                            مكميا الزى يأ ت ظيف  احد.  المقتاح الثالث جمع اين ميات ال يداا

 (           8التصميم )

 النماذج التوظيفية:  

      
 (               3-2-8قبعة مكمل زي )   (  2-2-8حقيبة مكمل زي )    ( مكمالت زي        2-8( تصميم مالبس              التوظيف )1-8التوظيف )     

 
 ( مالبس سيدات مصحوًبا بمكمالت الزي3-8التوظيف )
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 (:9لفكرة التصميمية )ا

( كمصادا 19(  )18ا ت حى هذا التصميل من الشكبين )

  ا تمدا يكات التصميل "زها حديد"ا تب ال من ا ما  الفنانة 

 بى إحداث ن ع من التنا    التجاذ  اين األشكا   الن    

ا   الم احاا كصااع اين العناصا  المفاداا مما أحدث إيقا ف

 ن طايق التكااا  التاديد اص ا منتظمة من  ي  تنظيل 

الف اص  الم ج دت  الت اص  اين ل لتعطأ تنظيماف أ  ي تاكياياف 

ال ند ية الم تبفة مما أ طأ تن  اف  ثااتاف    ت اجان  العناصا 

مطب اة    د تحقق اإليقاع يأ العم   ن طايق التكااا اآلية 

شاه منتظمة اا ت دال العناصا الفنية الم تبفة مما أثاى من  يمة 

العم  الفنأ كك    ا ت دما أن اع م تبفة من ال ط ط 

لمناعثة من اؤات الم تقيمة  المنك ات  الم تطييا  المعيناا ا

اي ا التصميل مع ا ت دل ال ط األ  د يأ تحديد األشكا  

 العناصا الم ت دمة  اجان  ا  تماد  بأ أ ب   التجا ا اين 

العناصا اعل ا ااعض  ذل  لبااط اين الشك   األالية يأ 

العم  كك    انعكت ذل  التن ع يأ األشكا   العي اا 

الذي يتل التأكيد  بيه    د تل ا ت دال مجم  ة ل نية تتميز االثااء الب نأ يقد جمعا اين  التصميمية من  ي  ذل  التااين

األل ان ال ا نة  الااادت مما اثاى من القيمة الب نية لبعم  كك  الى جان  تأثيا الشاكياا ال ند ية ااألالية   د تل الجمع 

ا ت دال التدايج الب نأ إلحداث ن ع من اإليقاع االعم    د اين ا ت دال مبمت  شن ااعض أجزاء أالية العم  إلى جان  

تل ت ظيف التصميل اثيث مقتاحاا ت ظيفية م تبفة  األ   مقتاح لميات ال يداا يقط   الثانأ لمكميا زي يقط  متا  ا 

    اعاض ك  مكم  زي  بى حدى   المقتاح الثالث جمع اين ميات ال يداا  مكميا الزى يأ ت ظيف  احد.

 (    9التصميم )

 النماذج التوظيفية:

      
 (2-2-9حقيبة مكمل زي )       ( مكمالت زي       2-9التوظيف )            ( تصميم مالبس           1-9التوظيف )                
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 ( مالبس سيدات مصحوًبا بمكمالت الزي3-9التوظيف )

 

 (:10لفكرة التصميمية )ا

( 21(  شك  )20ا ت حى هذا التصميل من الشكبين )

  ا تمدا يكات "زها حديد"كمصادا ا تب ال من ا ما  الفنانة 

التصميل  بى إحداث اؤات ائي ية يأ ماكز العم  م ز اف 

 بي ا مجم  ة من األشكا   العناصا يأ اتجاهاا م تبفة مما 

م  كك  أ طا إح ا اف االحاكة يأ التك ين  هذا اجان  أن الع

تلمن ن  اف من ا تزان  ذل  من  ي  العي اا اين الشك  

 األالية  كذل  تاتي  العناصا  الم احاا مما أ طأ   ت 

لبعم  الفنأ كك    د تل مزج األشكا  ال ند ية مع ال ط ط 

 يظ ا يأ هذا التصميل ا ت دال ال ط ط الغيا م تقيمة 

ألشكا  ال ند ية )المنحنية  المق  ة  ا ن يااية( ادا   ا

الناتجة من تي أ ال ط ط الم تقيمة المتعددت ا تجاهاا مما 

أدي إلأ تكام   ناصا العم  الفنأ اعل ا مع الاعض  بأ 

نح  يابغ من ال ث ق أ  اإلتحاد حداف   تؤدي معه الظا ف 

الم ج دت اين ما إلأ يص   حدت العم  ا  ُتمَزج   ياف من أج  

د ظ اا ميمت يأ األالية متن  ة تحقيق هذه ال حدت  يق

  اء من الشاكياا ال ند ية المتداجة ي ق أالية ل نية من األل ان ال ا نة  الااادت   يأ طا إح ا اف االحي ية  الت هج 



 2020كتوبر ا                        عدد خاص                                    –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

428 

يأ أالية التصميل  هذا إلأ جان  ت زيع اإللاءت يأحدثا ظيف ل نياف  م   بأ تج يل اعض ال ط ط األيقية الممتدت 

    د تل ا ت دال مجم  ة ل نية تدمع من األل ان الااادت  ال ا نة مما اثاى من القيمة الب نية لبعم .   د تل ااألالية

ت ظيف التصميل اثيث مقتاحاا ت ظيفية م تبفة  األ   مقتاح لميات ال يداا يقط   الثانأ لمكميا زي يقط  متا  ا 

  اين ميات ال يداا  مكميا الزي يأ ت ظيف  احد.اعاض ك  مكم  زي  بى حدا   المقتاح الثالث جمع 

 (   01التصميم )

 النماذج التوظيفية:

     
 (4-2-10( مكمل زي متصل )3-2-10وشاح مكمل زي )      ( مكمالت زي  2-10التوظيف )          ( تصميم مالبس   1-10التوظيف )     

 
 الزي( مالبس سيدات مصحوًبا بمكمالت 3-10التوظيف )

 

لبتحقق من صدق محت ى ا  تاانة تل  ال ا يأ ص ات ا األ لية  بى مجم  ة من  اختبار صدق محتوى االستبانة:

اكبية الفن ن التطايقية  كبية ال ند ة المعمااية  التصميل الا مأ اجامعة داا المحكمين المت صصين من ا اتذت الجامعاا 

العب ل   تطيع اأي ل يأ مدى منا اة الان د  المحا ا   تل إ ادت صياغت ا اعد  م  التعدييا اليزمة  يقا آلااء ال ادت 
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تنفيذها  بى مجتمع الداا ة من المت صصين  (  ثل  اض التصميماا التأ تل1المحكمين لتصاح يأ ص ات ا الن ائية )مبحق

(  ااات م ز ة  بى 6(  ل  هيئة تدايت  طالااا  اااا  العم    اشتمبا ا  تاانة  بى  دد )20 ابغ حجل العينة )

( 4مح ا يقيت الجان  التصميمأ  الجمالأ  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لميات ال يداا  اما المح ا الثانأ  بى  دد )

ات يقيت الجان  التصميمأ  الجمالأ  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لمكميا الزي   ا جااة  بى يقااا ا  تاانة  اا

 3داجة(  محايد ) 4داجاا(  م ايق إلى حدا ما ) 5اا تياا أحد الادائ  ال م ة طاقا لمقيات ليكاث  هأ م ايق جدا)

ا ) 2داجة(  غيا م ايق ) ا اا ت دال اانامج  1داجة(  غيا م ايق تمامف    Excel.داجة(  تل تحبي  الاياناا احصائيف

 ييما يبأ نتائج ا تطيع اااء المحكمين لي تاانة " الحلاات  الحداثة يأ أ ما  "زها حديد" كمؤثا  تحليل نتائج الدراسة:

 (.3(   جد   )2 جد   )(  1إادا أ  اتكاا تصميماا طاا ية أل مشة ميات ال يداا  مكميت ا" كما ي لح ا جد   )

 الجانب التصميمي والجمالي والوظيفي لمالبس السيدات. 

 
 ( نتيجة استطالع اراء المحكمين حول الجانب التصميمي والجمالي والوظيفي للتصميمات المقترحة لمالبس السيدات.1جدول )

 
 والوظيفي للتصميمات المقترحة لمالبس السيدات( نتيجة استطالع اراء المحكمين حول الجانب التصميمي والجمالي 22شكل )

 

( نتيجة ا تطيع المحكمين ح   اااء المحكمين ح   الجان  التصميمأ  الجمالأ 22(   شك  )1يتلح من جد   )

  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لميات ال يداا كما يبأ:

مقتاحة حققا معاييا الجان  التصميمأ  الجمالأ من المحكمين م ايقين جدا  بى ان جميع تصميماا الاحث ال % 33.6 -1

  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لميات ال يداا.. 

من المحكمين م ايقين الى حد ما  بى ان جميع تصميماا الاحث المقتاحة حققا معاييا الجان  التصميمأ  % 32.6 -2

  الجمالأ  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لميات ال يداا. 

من المحكمين محايد  بى ان جميع تصميماا الاحث المقتاحة حققا معاييا الجان  التصميمأ  الجمالأ  % 24.5 -3

  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لبتصميماا المقتاحة لميات ال يداا.
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من المحكمين غيا م ايق ان جميع تصميماا الاحث المقتاحة حققا معاييا الجان  التصميمأ  الجمالأ  % 8.5 -4

  ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لميات ال يداا. ال

من المحكمين غيا م ايق تماما  بى ان جميع تصميماا الاحث المقتاحة حققا معاييا الجان  التصميمأ  % 0.8 -5

  الجمالأ  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لميات ال يداا.

 الجانب التصميمي والجمالي والوظيفي لمكمالت الزي: 

 
 نتيجة استطالع اراء المحكمين حول الجانب التصميمي والجمالي والوظيفي للتصميمات المقترحة للتصميمات لمكمالت الزي( 2جدول )

 

 
 ( نتيجة استطالع اراء المحكمين حول الجانب التصميمي والجمالي والوظيفي للتصميمات المقترحة للتصميمات لمكمالت الزي23شكل )

 

نتيجة ا تطيع المحكمين ح   اااء المحكمين ح   الجان  التصميمأ  الجمالأ  (23(   شك  )2يتلح من جد   )

  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لبتصميماا لمكميا الزي المقتاحة كما يبأ:

من المحكمين م ايقين جدا  بى ان جميع تصميماا الاحث المقتاحة حققا معاييا الجان  التصميمأ  الجمالأ  % 34.8 -1

  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لمكميا الزي. 

من المحكمين م ايقين الى حد ما  بى ان جميع تصميماا الاحث المقتاحة حققا معاييا الجان  التصميمأ  % 29.7 -2

 ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لمكميا الزي. الجمالأ  ال 

من المحكمين محايد  بى ان جميع تصميماا الاحث المقتاحة حققا معاييا الجان  التصميمأ  الجمالأ  % 21 -3

  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لمكميا الزي.

جان  التصميمأ  الجمالأ من المحكمين غيا م ايق ان جميع تصميماا الاحث المقتاحة حققا معاييا ال % 11.25 -4

  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لمكميا الزي. 

من المحكمين غيا م ايق تماما  بى ان جميع تصميماا الاحث المقتاحة حققا معاييا الجان  التصميمأ  % 3.25 -5

  الجمالأ  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لمكميا الزي.
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 بس السيدات ولمكمالت الزي: الجانب التصميمي والجمالي والوظيفي لمال

 
 الزي لمكمالت للتصميمات المقترحة للتصميمات والوظيفي والجمالي التصميمي الجانب حول المحكمين اراء استطالع نتيجة( 3) جدول

 

 
السيدات وللتصميمات ( نتيجة استطالع اراء المحكمين حول الجانب التصميمي والجمالي والوظيفي للتصميمات المقترحة لمالبس 24شكل )

 لمكمالت الزي
 

( نتيجة ا تطيع المحكمين ح   اااء المحكمين ح   الجان  التصميمأ  الجمالأ 24(   شك  )3يتلح من جد   )

  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لبتصميماا لمكميا الزي المقتاحة كما يبأ:

من المحكمين م ايقين جدا  بى ان جميع تصميماا الاحث المقتاحة حققا معاييا الجان  التصميمأ  الجمالأ  % 34.2 -1

  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لميات ال يداا  لمكميا الزي. 

مأ من المحكمين م ايقين الى حد ما  بى ان جميع تصميماا الاحث المقتاحة حققا معاييا الجان  التصمي % 31.4 -2

  الجمالأ  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لميات ال يداا  لمكميا الزي.

من المحكمين محايد  بى ان جميع تصميماا الاحث المقتاحة حققا معاييا الجان  التصميمأ  الجمالأ  % 23 -3

  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لميات ال يداا  لمكميا الزي.

ان جميع تصميماا الاحث المقتاحة حققا معاييا الجان  التصميمأ  الجمالأ  من المحكمين غيا م ايق % 9.6 -4

  ال ظيفأ لبتصميماا المقتاحة لميات ال يداا  لمكميا الزي.

من المحكمين غيا م ايق تماما  بى ان جميع تصميماا الاحث المقتاحة حققا معاييا الجان  التصميمأ  % 1.8 -5

 لمقتاحة لميات ال يداا  لمكميا الزي. الجمالأ  ال ظيفأ لبتصميماا ا

 ( محاور االستبانة: 1ملحق )

 الجانب التصميمي والجمالي والوظيفي للتصميمات المقترحة للتصميمات لمالبس السيدات.

 منا اة العناصا التشكيبية الم ت دمة  تناغل ال ط ط الانائية  الز ايية االفكات التصميمية. -1

 االفكات التصميمية.تحققا أ ت التصميل  -2

 تنا ق األل ان  ميءمة أ ب   التب ين لبفكات التصميمية. -3
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 أت ال الفكات التصميمية االتميز  ا اتكاا. -4

 منا اة أ ب   ت زيع ال حداا لبت ظيف المقتاح لبفكات التصميمية لميات ال يداا. -5

 ا.ميئمة الفكات التصميمية لبت ظيف المقتاح لميات ال يدا -6

 الجانب التصميمي والجمالي والوظيفي للتصميمات المقترحة للتصميمات لمكمالت الزي

 منا اة العناصا التشكيبية الم ت دمة  تناغل ال ط ط الانائية  الز ايية لمكميا الزي. -1

 تنا   أ ب   ت زيع ال حداا لبت ظيف المقتاح لمكميا الزي. -2

 لمكميا الزي المقتاحة.ميءمة الفكات التصميمية  -3

 ميءمة مكميا الزي الم تاات مع ميات ال يداا.  -4

 :النتائج

من  ي  اإلطاا النظاي  العمبأ  اعد تطايق ا  تاانة اصيغت ا الن ائية  بى  ينة الاحث   ااإللاية إلى تحبي  النتائج 

ا تاين ما يبأ:    معالجت ا احصائيف

لم تاااا من أ ما  "زها حديد" المعمااية تحقق أن هنا  اصيد ثاى من األ ما  الفنية من  ي  الداا ة ال صفية  -1

 لبمعمااية "زها حديد" التأ تحم   مات ا  طااع ا ال اص  المميز   الذي يت ل اصفتأ الحلاات  الحداثة يأ آن  احد.

( مجم  اا 3ؤثا إادا أ حيث  دل الاحث  دد )ا  تفادت من العناصا التشكيبية المميزت أل ما  الفنانة "زها حديد" كم -2

( تثاي مجالأ 10تصميمية أل مشة ميات ال يداا  مكميت ا المطا  ة   كييهما معا  حيث تك نا ك  مجم  ة من )

 تصميل ا مشة ميات ال يداا  مكميت ا المطا  ة.

ا  التصميمية التأ تل الحكل  بي ا مما يدل  اتلح من  ي  الداا ة اإلحصائية ان هنا  د لة إيجااية لصالح التجا -3

  بى صحة الفاض الثانأ  الثالث.

 التوصيات:

لا ات الحفاظ  بى الم ا ث الحلااي  دمجه مع ا تجاهاا الفنية الحديثة من  ي  ت ظيف الحب   التصميمية  -1

 الم ت حات اشك  معاصا يأ م تبف المجا ا. 

جا  تحقيق نظل التكام  اين الحلاااا القديمة  ا تجاهاا الفنية الحديثة   اصة يأ اجااء المزيد من الداا اا يأ م -2

 مجا  تصميل ا مشة ال يداا  مكميت ا.

لا ات الااط اين ا حتياجاا الي مية  معطياا الحلاات  الحداثة لب ص   الى منتجاا ينية يأ مجا  طاا ة  -3

 المن  جاا. 
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الجم   جي ان محمد  " التصميل التفا بأ أل مشة ميات ال يداا المطا  ة اين المصمل  الم ت ب "  مجبة ن ن  العب ل  -2

 ل. 2018يناياالتطايقية المجبد ال امت  العدد األ   

Algamal,gehan mohmmed "Al tasmem altfaoly le aqmashet malabess alsaydat almatboaa bein 

elmosmem w elmostahlek '' mgalet elfnon w elalom eltatbekya elmoglad elkhamis ,eladad 

elawal ynayer, 2018. 
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