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 في تقنيات العمارة المعاصرةثقافية مردود العولمة واليوية ال
 المعمارية زىا حديد( ألعمال)دراسة تحميمية   

The impact of globalization and cultural identity in contemporary 

architecture 

 (analytical study of the architectural work of Zaha Hadid) 

 ىدي جاد الرب عبده مدكورد/ 
 .(MSA)جامعة اكتوبر لمعموم الحديثة و اآلداب  كمية الفنون و التصميم -قسم التصميم الداخمي 

 مقدمة البحث:
يعتبر الحفاظ عمى اليوية الثقافية مف أبرز القضايا العربية المطروحة لمبحث والدراسة, وذلؾ ألىميتيا وخطورتيا   

عمى أمتنا العربية, والسيما ألننا نعيش في عصر "العولمة" النظاـ العالمي الجديد الذي يتسـ بالثورة المعموماتية في مختمؼ 
يستيدؼ مختمؼ مياديف الحياة )السياسية و االقتصادية والذي لكترونية, ....وغيرىا(, وسائؿ االتصاالت )إنترنت, تقنيات إ

 و خصوصًا الثقافية(.واالجتماعية 
ليذا, تكمف الخطورة التي تتربص بأمتنا العربية, التي طالما تميزت بشخصية ثقافية ودينية وثروة فكرية مميزة, 

رًا مف مختمؼ الحضارات لما قدمتو لمعالـ. وفرض الثقافية األمريكية )بصفتيا تجّمت عمى مّر العصور, والقت احترامًا وتقدي
العولمة( بما لدييا مف نفوذ عالمي واقتصادي وعسكري وتقني, والترويج لذاتيا األحادية كأفضؿ الثقافات وبسط  مصدر

 سطوتيا الثقافية المقتدرة بدياًل عف ثقافتنا العربية.
تأثرت بشكٍؿ كبير, فعندما نتساءؿ عف أسموب التصميـ المستخدـ في المباني السكنية وال شؾ أف العمارة العربية 

العربية؟, ال نجد إجابة ليذا السؤاؿ لغياب األسموب, فبعد ما تميزت العمارة اإلسالمية بأسموب فريد وخصوصية مطمقة, 
 قافية بأي صمة إال ما قد ندر منيا.أصبحنا نسير في ركب ال يشبينا وال يمت إلى تاريخنا وجذورنا الحضارية والث

حديد بأسموب التصميـ التفكيكي الستخالص الحموؿ  لذلؾ, سنحاوؿ بيذه الدراسة تحميؿ تجربة اليندسة العربية زىا 
يتالءـ مع  ىويتنا العربية ويحافظ عمى خصوصيتيا وتمّيزىا, لكي ال تذوب ىويتنا  بما العممية التصميمية فيالتي تساعدنا 

 فية بشكٍؿ تاـ في وجو العولمة.الثقا

Abstract: 
The preservation of the cultural identity of the most prominent Arab issues raised for research 

and study, in order of importance and gravity of the Arab nation, especially because we live 

in the era of "globalization" of the new world order which is characterized by the information 

revolution in the various communications media (Internet, electronic techniques, ...etc.), 

which aims at the different fields of life (political, economic, social and cultural especially). 

This, lies the danger lie in our nation, which has long characterized by cultural and religious 

personality distinctive intellectual wealth, manifested through the ages, have won the respect 

and appreciation of the various civilizations to the world. The imposition of American 

cultural (as a source of globalization), including its global influence, economic, military and 

technical support, the promotion of self-esteem the best cultures unilateral extension of 

cultural clout capable substitute for Arab culture. 

There is no doubt that Arab architecture largely affected, when we ask about the method of 

design used in residential buildings?, we do not find an answer to this question the absence of 

method, after what marked by Islamic architecture with unique style and the specificity of the 
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Absolute, we are moving in the "Install not has nothing related to our history, our roots 

cultural and civilizational links except very rarely. 

This study, therefore, we will try to analyze the experience of the Arab Engineering Zaha 

Hadid this Deconstructive design style to extract solutions that help us in the design process 

in line with the Arab identity and maintains its uniqueness and distinctiveness, so as not to 

melt the cultural identity in the face of globalization. 

 المحور األول : اليوية المعمارية في العالم العربي وتأثيرات ما بعد العولمة

 العالمية و المحمية بين والعمران العمارة :"العوربة"و العولمة -
يعتبر الحفاظ عمى اليوية الثقافية مف أبرز القضايا العربية المطروحة لمبحث والدراسة, وذلؾ ألىميتيا وخطورتيا   

أمتنا العربية, والسيما ألننا نعيش في عصر "العولمة" النظاـ العالمي الجديد الذي يتسـ بالثورة المعموماتية في مختمؼ عمى 
يستيدؼ مختمؼ مياديف الحياة )السياسية و االقتصادية والذي وسائؿ االتصاالت )إنترنت, تقنيات إلكترونية, ....وغيرىا(, 

 و خصوصًا الثقافية(.واالجتماعية 

ليذا, تكمف الخطورة التي تتربص بأمتنا العربية, التي طالما تميزت بشخصية ثقافية ودينية وثروة فكرية مميزة, 
تجّمت عمى مّر العصور, والقت احترامًا وتقديرًا مف مختمؼ الحضارات لما قدمتو لمعالـ. وفرض الثقافية األمريكية )بصفتيا 

اقتصادي وعسكري وتقني, والترويج لذاتيا األحادية كأفضؿ الثقافات وبسط مصدر العولمة( بما لدييا مف نفوذ عالمي و 
 سطوتيا الثقافية المقتدرة بدياًل عف ثقافتنا العربية.

وال شؾ أف العمارة العربية تأثرت بشكٍؿ كبير, فعندما نتساءؿ عف أسموب التصميـ المستخدـ في المباني السكنية 
لغياب األسموب, فبعد ما تميزت العمارة اإلسالمية بأسموب فريد وخصوصية مطمقة,  العربية؟, ال نجد إجابة ليذا السؤاؿ

 أصبحنا نسير في ركب ال يشبينا وال يمت إلى تاريخنا وجذورنا الحضارية والثقافية بأي صمة إال ما قد ندر منيا.
ـ التفكيكي الستخالص الحموؿ لذلؾ, سنحاوؿ بيذه الدراسة تحميؿ تجربة اليندسة العربية زىا حديد بأسموب التصمي 

التي تساعدنا عمى تصميـ معماري  يتالءـ مع  ىويتنا العربية ويحافظ عمى خصوصيتيا وتمّيزىا, لكي ال تذوب ىويتنا 
 الثقافية بشكٍؿ تاـ في وجو العولمة.

 الفصل االول: االطار المنيجي:
 المعماري من خالل األسموب البنائي الحديثالتعرف عمى محددات تأكيد اليوية الثقافية العربية في التصميم 

 أوال: منيج البحث
مف خالؿ تطبيؽ أسموب التصميـ التفكيكي  العربية مبانيتتمخص مشكمة البحث في السعي إلبراز اليوية الثقافية بال

 كنموذج, وذلؾ لموصوؿ إلى ديكورات تعبر عف اليوية الثقافية العربية.

 أىمية البحث: ثانيًا: 
بحث مف الدراسات العربية اليامة التي تيدؼ إلى تعزيز اليوية الثقافية العربية بالتصميـ الداخمي, و إبراز يعتبر ال

 الشخصية العربية كسمة مميزة لو, بغض النظر عف أسموب التصميـ المستخدـ.
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 أىداف البحث: ثالثًا: 
 يمكف تمخيص أىداؼ البحث فيما يمي:

 التصميـ التفكيكي" مف حيث المغة واالصطالح.التعريؼ "بالعولمة وأسموب  .1
 توضيح تأثير العولمة عمى أسموب التصميـ الداخمي بالمباني العربية.   .2
تجاىات األسموب التصميـ التفكيكي. .3  استعراض مبادئ وا 
 تطبيؽ أسموب التصميـ التفكيكي عمى المباني العربية بما بتوافؽ مع محددات الشخصية الثقافية العربية.  .4

 حدود البحث: بعًا: را
 ( 2008-2000الزمنية: )

 نيويورك( –المكانية : )دبي 
بما أف األمة العربية تتمتع بيوية ثقافية مميزة سواء عامة أو محمية, فمف البدييي أف تنعكس تمؾ الشخصية العربية 

 عمى أسموب التصميـ )الداخمي  المستخدـ في  المباني. 

 منيجية البحث: خامسًا: 
تصنيؼ البحث ضمف الدراسات النظرية بما يتعمؽ بالجانب النظري منو, والتحميمية ألسموب الميندسة زىا يمكف 

 حديد بصفتيا أحد رواد المدرسة التفكيكية  لموصوؿ إلى عدد مف النتائج والتوصيات اليامة.

 الفصل الثاني: االطار النظري

ديد مف العوامؿ التي تيدؼ إلى النيؿ مف تميزىا مما ال شؾ فيو أف اليوية الثقافية العربية تتعرض لمع
وخصوصيتيا و تماىييا مع الثقافات العالمية, والسيما األمريكية بحكـ سيطرتيا عمى العالـ مف  جميع الجوانب وخاصة 

االنفتاح  الناحية الثقافية بالمقاـ األوؿ لما ليا مف تأثير عمى مختمؼ مناحي الحياة, "فمنذ بداية القرف التاسع عشر كاف
عمى الثقافة مبررًا إذ كاف البد مف أف تغذي ثقافتنا الناشئة بمعطيات الثقافة المعاصرة التي تقدمت بسرعة خارقة, ولكننا 
عندما وقفنا أماـ ىذه التيارات الثقافية الغربية الجامحة وقفنا عراة مجرديف مف أي ثقافة قومية صحيحة, بؿ كاف ما عمؽ 

تراىات ثقافية شيئًا أساسيًا في ثقافتنا التقميدية, وىكذا اجتاحتنا الثقافة الغربية بكؿ قوتيا ونحف في بأذىاننا مف خرافات و 
أشد حاالت الوىف القومي, ألننا لـ نعتمد عمى جذور أصمية في مجابية زبد الثقافة المستوردة, وعندما تمالكنا نيوضنا 

ولـ نستطع أف نكّوف ثقافة قادرة عمى مسايرة التطور السريع لمثقافة  وجدنا أنفسنا في ضياع شبو كامؿ لذاتيتنا الثقافية,
 .(1)الغربية, ........, ولكننا وجدنا أنفسنا أماـ مشكمة ليس مف السيؿ حميا دوف معطيات ومنطمقات قومية واضحة"

فيـ تأثير العولمة عمى وما ييمنا ىنا تأثيرىا عمى القيـ والمعايير التصميمية لمعمارة الداخمية. ولكي نتمكف مف 
الثقافة التصميمية لمعمارة الداخمية العربية, سنتناوؿ العولمة مف حيث التعريؼ و تأثيرىا عمى الثقافة العربية و مخاطرىا 

 عمييا.

   أواًل: تعريف العولمة.
ترجم إلى في الواليات المتحدة األمريكية ثم  (Globalization)أول ما ظير تحت مصطمح إف مصطمح العولمة "

, *, وترجم إلى العربية تحت ثالثة مصطمحات ىي الكونية, الكوكبية(Mondialisation)الفرنسية تحت كممة  
 .(2)"الكوكبية والعولمة
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(*, أول من أطمق ىذا المصطمح Marshall Mc Luhan ماكموىانعالم االجتماع الكندي )مارشال كما ُيعتبر "
(Globalization) (  معرفيًا, إبان صياغتو مفيوم القرية الكونية(Global Village"(3). 

 ثانيًا: تأثير العولمة عمى اليوية الثقافية العربية.
تعتبر اليوية الثقافية مف أىـ الجوانب التي تمّيز أمة عف أخرى, ألف الثقافة السائدة في مجتمع ما ىي إال امتدادًا 

ناقمو األبناء مف أجدادىـ ممزوجًا بخبراتيـ, ومف ثـ قاموا بتطويره  وفؽ معطيات عصرىـ لإلرث الحضاري والثقافي لألمة ت
 الحالي.

كما "ترتكز الخصوصية الحضارية ألي أمة مف األمـ عمى محاور عدة مف أىميا إرثيا الثقافي الذي يتضمف 
األجياؿ جياًل وراء جيؿ. ىذا الميراث ىو  التراث الفني مف أغاني وموسيقى وفمكمور شعبي ودراما وأساطير شعبية تناقمتيا

الذي يحفظ ىوية األمة ويميزىا عف غيرىا, وتتناىى دعاوى الحفاظ عمى اليوية والتراث في ظؿ تفشي العولمة التي بشر 
نيا بيا بعض المفكريف في أمريكا وانتشرت في األوساط الثقافية في العالـ  وباتت دوؿ بعينيا تيتـ بسيادة ثقافتيا بحجة أ

األقوى اقتصاديا واألكثر تحضرًا, وبيذا تذوب أمـ وتنزوي حضارات في الظؿ إف لـ تحافظ عمى ميراثيا الحضاري وتزود 
 .(5). ألف مآؿ الحداثة ىو العودة إلى التراث"(4)عف حضارتيا"

الحضارية  "فاألثر الفني لبنة أساسية في بناء الشخصية القومية, ىذه الشخصية المؤلفة مف مجموعة اآلثار
 .(6)"المتعاقبة عبر التاريخ, ويتـ استمرار ىذه الشخصية عف طريؽ التزاـ األصالة الفنية

والجدير بالذكر أف مفيـو "المعاصرة ال تعني التبعية والتزاـ اآلخر, بؿ تعني اإلسياـ في ساحات الفكر المعاصر 
اإلبداع العالمي وليس تكراره. أما التراث فيو مخزوف  بتقديـ إبداعات أصيمة وليست منسوخة. ويبقى القصد, زيادة مخزوف

 .(7)العطاء اإلنساني الذي ال يتحدد بالزمف الذي انقضى, بؿ بالزمف المستمر, مف األوؿ إلى اآلخر"

 ثالثًا: تعريف اليوية الثقافية:
أي تحديد الشخصية, ومن أنيا العممية التي تميز الفرد بنفسو عن غيره, تعني اليوية الثقافية بمفيوميا العاـ: "

, في حيف تساءلت وزيرة (8)"السمات التي تميز األفراد بعضيم عن بعض االسم والجنسية والحالية العائمية والمينية
إن لم تكن ىي العادات والتقاليد والمكنوز الثقافي والعمراني المغتربيف السورية )الدكتورة بثينة شعباف( عف ماىية اليوية "

 .(9)"والفنون؟

منظومة متكاممة من المعطيات المادية بأنيا:  (Alex Mikfiliكما "عرفيا المفكر الفرنسي )إليكس ميكمفمي 
والنفسية والمعنوية واالجتماعية تنطوي عمى نسق من عمميات التكامل المعرفي, وتتميز بوحدتيا التي تتجسد في 

. ولتحديد مرجعية اليوية الثقافية العربية ال (10)"ور بياالروح الداخمية التي تنطوي عمى خاصية اإلحساس باليوية والشع
 بد مف تحديد إطار مرجعي لميوية العربية يعتمد عمى ما يمي:

كما ىو معروؼ أف فكرة الديف مرتبطة باإلنساف منذ وجوده, كما يعتبر أحد المقومات المعبرة عف ىوية "الدين:  .1
 المجتمع.

ألي مجتمع مف المجتمعات, ألنو يحدد خصوصيتو وىويتو ويميزه عف غيره ُيعتبر العرؼ اإلطار المرجعي العرف:  .2
 مف المجتمعات, كما يختمؼ مف مجتمع إلى اآلخر حسب طبيعتو وقيمو.

: ُتعتبر المغة ألي أمة مف األمـ عنوانًا لشخصيتيا وىويتيا, وأداة لمتعبير و لترجمة الخواطر واألفكار والمشاعر, المغة .3
 .(11)والتعمـ والتطور وتناقؿ الخبرات والثقافات والحضارات"وىي وسيمة التفاىـ 
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تحدد الجغرافية مف خالليا الحدود الطبيعية ألي أمة مف األمـ, بما تتضمنو مف عرقيات و قوميات الجغرافية:  .4
 وشعوب, بحيث تجمعيـ ظروؼ ومصير وأىداؼ واحدة.

 األسموب التفكيكي: 1:3
ال  تقتصر التفكيكية عمى األسموب المعماري فقط, ألنيا تشمؿ الجانب الفكري الذي انطمقت منو, التفكيكية إال أف 
العمارة التفكيكية ، بدأت مف منطمؽ رفض بعض المعمارييف لييمنة مبادئ عمـ الجماؿ" الكالسيكي، وىؿ بإمكاف العمارة 

عارؼ عنيا و عف النفعية و الوظيفية؟، وىؿ ثمة مفاىيـ راسخة تحدد تشييد مبنى و أف تتخمى المبادئ األساسية المت
النظاـ؟ )كالتكويف، التوازف، الخطوط األفقية والعمودية,.......الخ( أـ أف ثمة عمارة أخرى تنشد بالضرورة تحطيـ القيـ 

 Peterـ: )بيتر ايزنماف القديمة مف اجؿ إبداع شيئا ما جديد؟ وىذا ما عمؿ عمى إثباتو مجموعة مف المعمارييف مني
Eisenman تاشػومى ( و )برنارد (Bernard Tachumi و )زىا حديدZaha Hadid( و  ) دانياؿ ليبسػكيندDaniel 
Libeskind.) 

 نشأة التفكيكية: 1:1:3
( منطمقا نظريا لمفيـو التفكيكية Jacques Derrida"تمثؿ أطروحات الفيمسوؼ الفرنسي )جاؾ دريدا 

((Deconstructionوىذه األطروحات الفمسفية ميتمة في (12)", كما أنيا تمثؿ مرجعية فكرية ليا أواخر الستنيات .
االشتغاؿ عمى نقد استعارة ومجازية جميع أشكاؿ الوعي األوربي المعاصر، الوعي الذي حصر نفسو، وفقا لرؤى الفيمسوؼ 

( تمؾ المقولة التي رفعت مف شأنيا المناىج الحضوربان الكينونة أو الوجود يكمن في ) الفرنسي، في تمجيد مقولة:
الفمسفية األوربية و أوصمتيا حد اإلطالؽ. ويرى "دريدا" باف الخروج مف ىذه اإلشكالية الميتافيزيقية يكمف في محاولة 

ر "تفكيكيا" الكشؼ عف مرجعياتيا التاريخية مف خالؿ القياـ بتجزئة تحميمية لنصوص الثقافة األدبية المختمفة، بمعنى آخ
 والتي تـ بواسطتيا ترسيخ أثار العصور الالحقة  (Metaphor) مف اجؿ كشؼ المعاني األساسية وطبقات االستعارة

"(13) . 
ورغـ أف المجاؿ الرئيسي الذي تتعاطى معو أطروحة الفيمسوؼ الفرنسي ىو المجاؿ الفمسفي جنبا إلى جنب 

وظؼ نظريتو في مجاالت عديدة أخرى مثؿ الفنوف التشكيمية والعمارة. وقد االشتغاؿ عمى موضوع المغة والكتابة, فإنو ي
تكرس مصطمح "العمارة التفكيكية" في نياية ثمانينات القرف الماضي. ولقد ظير أوؿ ما ظير عمى الصعيد الفكري 

أمريكا وفرنسا ولقد تحوؿ  واألدبي, نتيجًة لمتطور الفكري والثقافي الذي بدأ في أوائؿ السبعينات مف ىذا القرف وخاصة في
بعد ذلؾ إلى اتجاه عاـ ومذىب فكري خاص وأصبح مصطمح أكاديمي ُعمـ في كثير مف الجامعات خاصة األمريكية 

وىو مرحمة متقدمة مف مدرسة  (15). أو "عمارة الإلنشاء )عمار اليدـ("(14)منيا, ودخؿ ىذا المصطمح عالـ العمارة الحديثة"
كرد فعؿ طبيعي لتطور األسموب  Deconstruction)(, ولقد ظيرت المدرسة التفكيكية )(Structuralismاإلنشاء

( ثالثينات القرف العشريف, و أباف غمياف الشعور الثوري في العالـ الذي يدعو في بعض جوانبو (Structuralismاإلنشائي 
إلى الماضي. يحمؿ في طياتو دالالت إلى التممص مف الماضي الرأسمالي وتجسد بأشكاؿ إنشائية جديدة ال تمت بصمة 

سيكولوجية تدعو إلى رفض التراث المعماري لشعوب ليس ليا باألساس ذلؾ الثراء ومف ىذه األجواء نشأت فكرة التفكيكية 
 الحديثة تألؽ نجميا منذ نيايات عقد ثمانينات القرف العشريف.

والمعتقدات التي يؤمف بيا المجتمع فطرز التصميـ  السائد والوقائع الميمة فالعمارة تتأثر كباقي الفنوف بالفكر
والباروؾ والركوكو، الى ما قبؿ الحداثة(، نجدىا متأثرة بطريقة أو بأخرى بالفكر  القديمة )اإلغريقية والرومانية والبيزنطية

كؿ المفاىيـ السابقة  لمكاثولوكية المسيطرة، خالؼ الحداثيوف في العمارة السائد في زمنيا. وعندما ظيرت الحداثة كرد فعؿ
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لـ تستمر  قبؿ الحداثة. فاختفت الزخارؼ، واختفى التناظر واختفت األعمدة، وقوطع التراث, ولكف ىذه القطيعة لعمارة ما
إلى الرجوع إلى الديف والتراث وينبذ  إال عدة عقود حتى ظير مذىب جديد في العمارة متأثرا بفكر المجتمع الذي يدعو

وأصبح ىناؾ مف يدعو لمرجوع إلى التراث مع المحافظة عمى  الفكر السائد الداعي إلى مجتمع منفصؿ عف الديف.
عمارة ما بعد الحديثة التي تعني بتطعيـ المباني بممسات مف مفردات تراثية ظيرت مف حيف  المكتسبات الحديثة، فظيرت

  خر.آل
فظير الطراز  صر معارضيف لمبدأ العودة إلى التراث، و أوجدوا عمارة ما بعد الحداثة بدوف الرجوع إلى التراث،في حيف أ

 تناظر.  التفكيكي، الذي يمكف اعتباره استمرارًا لمحداثة بشكؿ أكثر حداثة، فال توجد زخارؼ أو نقوش، وال
والعمارة الحديثة رجؿ  إلى األماـ ونظره إلى الخمؼ،نستطيع أف نقوؿ أف العمارة الكالسيكية ىي كرجؿ يمشي  إذاً 

يمشي إلى األماـ ونظره إلى كؿ الجيات وعمارة التفكيؾ  يمشي إلى األماـ ونظره إلى األماـ، وعمارة ما بعد الحداثة رجؿ
 . (16)آيزنماف( ىي البحث فيما بيف القبيح ضمف الجميؿ، والالمنطقي في المنطقي" (كما يقوؿ

 األسموب التفكيكي: خصائص 2:1:3
عادة خمطيا في بوتقة معمارية  ما يميز ىذا األسموب مف ناحية التصميـ المعماري, تحطيـ الفروؽ بيف الرسـ والنحت وا 

 واحدة, و يتمتع بالخصائص التالية:
 رفض الزخارؼ. .1
 انحصرت القيمة الجمالية لممبنى بما تبديو العالقات الشكمية لمحجـو والكتؿ والفراغات. .2
الكتؿ اإلنشائية يبرزىا استعماؿ خامات جديدة كالمعدف والزجاج والمدائف لكي تتبع فكرة تعبر عف الحياة بالييئة التي  .3

 يشكميا العمـ. 
 "تدعو إلى ىدـ كؿ األسس اليندسية اإلقميدسية. .4

 وتدعو إلى تفكيؾ المنشات إلى أجزاء. .5

 يو بشغؼ لمعرفة محتوياتو ليعرؼ كيؼ يعمؿ . مرتبطة بفطرة اإلنساف حيث إف الطفؿ يفكؾ المعبة والراد .6
 تدعو إلى إعادة النظر في العالقات سواء كانت اإلنسانية أو العمرانية. .7
 .(17)يمكف إدراؾ األسموب التفكيكي مف الغرائز األساسية المبيجة لإلنساف"  .8
 ىي عمارة التكسير و الالتماثؿ و االتساؽ. .9

 متوقعة.ىي عمارة مميئة بالمفاجآت الغير  .10
 تستخدـ مفردات العمارة الكالسيكية بصورة معكوسة أو مشوىو. .11
رغـ الفروؽ الواضحة بينيما إال إنيما اتفقا  Modern (Post(  وما بعد الحداثة )Deconstructionالتفكيكية )ػ .12

 (. 12عمى شيء جوىري وىو االختالؼ والبعد ونقد كؿ ما ىو تقميدي ومألوؼ )

 التفكيكي: اتجاىات األسموب  3:1:3
 (The fragmentation) & Discontinuity  أوال: االنفصالية أو اإلنقطاعية

يقـو ىذا االتجاه عمى فكرة االستقاللية بالمبنى وعناصره حيث يرى أف المبنى حتى يظير مدى اإلبداع والرقي فيو 
بفكرة الضياع والقصور في العصور يجب أف يكوف مستقال بذاتو ال يحده مباني أخرى تفسد مدى جمالو, وىذا متأثر 
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الوسطى كما يقـو عمى انفصاؿ عناصر المبنى كؿ عنصر بذاتو مع الترابط والتجاذب بينيما في سيولة وميارة. والجدير 
 ( .14) (Frank jehryبالذكر أف رائد ىذا االتجاه ىو فرانؾ جيري )

 (Neo Constructivismثانيا : البنائية الحديثة )
(,  وىذا االتجاه يقـو عمى استخداـ البالطات الطائرة Zaha Hadidد ىذا االتجاه )زىا حديد مف أىـ روا

( وكذلؾ عمى المفردات اليندسية مثؿ المربع والمستطيؿ والمثمث والدائرة....الخ, باإلضافة إلى استخداـ األلواف 3Dالدائرية)
مبنى)عناصر تشكيؿ المبنى القشريات, عناصر االتصاؿ, الصارخة مع التجريد الفني الواضح في األعماؿ وىـ عناصر ال

الشبكيات, البالطات القشرية(, ويعد ىذا االتجاه أكثر االتجاىات جاذبية وذلؾ لكونو ينقؿ اإلنساف مف عالـ الواقع إلى عالـ 
 المباني الطائرة أو الفضاء.

 (.The Follies – Folliesثالثا : الجنونية ـ بجنون  )
, وىذا االتجاه يعتبر خميط مف مدرستيف ىما Bernard Tachumi) تاشػومى االتجاه ىـ )برنارد أىـ رواد ىذا 

(Deconstruction  ,Construction Late( ولقد تأثر ىذا االتجاه تأثرا قويا بأعماؿ كؿ مف )Kandinsky , Chemi 
Khov( وىما إحدى رواد مدرسة )Construction Late( وكذلؾ أعماؿ  )Derrida) ( مف مدرسةDeconstruction )

بالنسبة لنا ما ىي إال دراسة مستقبمية ونظرة (: Coop Himmelblauوفكر ىذا االتجاه كما يقوؿ أحد روادىا )مجموعة 
ن عناصرىا النحتية التي ىي محور العمل بالنسبة تكون ىي أساس مشاريع  جادة لما ستكون عميو مباني المستقبل وا 

 (.13االتجاه ىي المواد النحتية كما تعتمد اعتمادا كميا عمى الحديد والزجاج) مستقبل وأىم عناصر ىذا
 (.Positive –Nihilism)اإلعتقادية  -رابعا : اإليجابية

(, وينادي ىذا االتجاه بالتحرر الفكري الكامؿ وال يربط Peter Eisenmanورائد ىذه المدرسة ىو)بيتر ايزنماف 
مى معينا يقع تحتو المبنى ولذا نجد التحررية في التصميـ وأساليب اإلنشاء ومباني ىذا نفسو بأي مدرسة أو اتجاه أو مس

االتجاه ال تتقيد مثال بالشكؿ أو االتجاه الفكري أو العنصر نفسو فيي تدعو إلى االستقاللية واإلنفصالية عف الواقع 
 (.14ككؿ)

 الفصل الثالث: اجراءات البحث
 الراىف........( ىكذا خارؽ لواحدة مف أكبر فنانات عصرنا)عيناف سوداواف يمألىما ذكاء 

اإليطالية, ىي الميندسة المعمارية زىا حديد* التي سنتناوؿ تجربتيا فكرىا التصميمي, كونيا  وصفتيا إحدى الصحؼ
عماري والداخمي, عربية اليوية )عراقية( والثقافة, مما يتوافؽ مع مجاؿ الدارسة لتأكيد اليوية العربية في مجاؿ تصميـ الم

باإلضافة ألنيا مف أبرز أعالـ المدرسة التفكيكية عمى مستوى العالـ, كما أنيا نالت العديد مف الجوائز العالمية لما قدمتو 
 (.3, 2, 1مف تصاميـ معمارية لمباني مشيورة حوؿ العالـ )الشكؿ 
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 : المبنى الرئيسي لمصنع بى ام دبميو في ليزبرج.(1الشكل )

. http://www.arab-eng.org/vb/t155831.html 
 

 
 في دبي. ة: األبراج الراقص(2الشكل )

http://www.arab-eng.org/vb/t155831.html.  
 

واٍؼ سنقـو بدراسة أبرز أعماليا ما بيف أقدميا وأحدثيا لكي نتتبع تطور أسموبيا الفكري ولكي نحمؿ تجربتيا بشكٍؿ 
 التصميمي, ومف ناحية أخرى سنركز عمى العناصر والمفردات واأللواف التي تستخدميا بتصاميميا المختمفة.

 
 (:Dubai Opera House الحاالت الدراسية األولى )دار األوبرا في دبي  1:1:4

سنتناوؿ أحدث أعماؿ الميندسة المعمارية زىا حديد وىو دار األوبرا بدبي, وذلؾ ألنو أحدث أعماليا, وبالتالي 
سنتعرؼ عمى آخر ما صممتو وخالصة أفكارىا, ومف جية أخرى ألف دار األوبرا مستوحاة مف البيئة العربية الخميجية, 

 لعربية.وبالتالي تتضمف عناصر لمحفاظ عمى اليوية الثقافية ا

 أواًل: توصيف المبنى:
سيتـ إنشاء ىذه الدار "وسط جزيرة في مياه خور دبي تبمغ مساحتيا أكثر مف ثالثة مالييف قدـ، مربع وتتسع لنحو 

شخص باإلضافة إلى الموظفيف مف إدارييف وغيرىـ, وستضـ منشآت حديثة تشتمؿ عمى مكتبتيف، ثقافية  2500
ح داخمي وآخر خارجي، وقاعات لمفنوف واالستقباؿ والعرض والكواليس، إلى جانب وموسيقية، ومدرسة موسيقية، ومسر 

صاالت لمباليو والحفالت الموسيقية العالمية والفولكمورية الشعبية ومرسى ليخوت الزوار وفندؽ فخـ ومرافؽ خدمية 
 .(18)"وترفييية، إلى جانب المتحؼ الشامؿ ومتحؼ الفنوف

http://www.arab-eng.org/vb/t155831.html
http://www.arab-eng.org/vb/t155831.html
http://www.arab-eng.org/vb/t155831.html
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 ثانيًا: تحميل المبنى:
توضح جرأتيا في استغالؿ المساحات واألشكاؿ  بالرغـ مف أف ىذه األعماؿ تبدو ذات استخداـ عادي، إاّل أنيا

 .المدنية اليندسية لتعكس تعقيد الحياة
التي اشتيرت بيا الميندسة زىا حديد, واألقرب إلى الخياؿ  كما أف إبداعاتيا تعكس انسيابية الخطوط العربية

(. وعند معاينة 3عمى دعامات عجيبة ومائمة )الشكؿ  تعد غير قابمة لمتنفيذ، وبخاصة أف أبنيتيا تقـووالمثالية التي كانت 
 االستقرار صريحًا عمى محيا تمؾ األعماؿ، وكونيا فاقده لمطمأنينة واالستقرار أعماليا نالحظ لموىمة األولى القمؽ وعدـ

لكف بعض النقاد الحظ حالة مف  تبدو وكأنيا زبدة قطعت بسكيفالبصرييف، بالرغـ مف تعامميا الحذر مع المساحات التي 
توسع ظاىري مستمد مف طاقة كامنة مبثوثة ىنا وىناؾ في الفضاءات  الصرامة في تصميماتيا، تستند في أساسيا عمى

سالمية اإل حالة االسترساؿ إلى الفضاءات الخارجية بشكؿ ال متناٍه، مما يعكس حالة الخمفية المعمارية ، وكذلؾ مف
والخارجية لمعمارة اإلسالمية، وىذا ما تمثمو فكرة   لنشأتيا، والذي يمتقي مع التناغـ واالستمرارية بيف الفضاءات الداخمية

تصميـ دار األوبرا المستوحاة مف الكثباف الرممية كأبرز معالـ الحياة بالخميج العربي, عدى عف حالة التجريد الزخرفي الذي 
(، 4العربي وانسيابيا )الشكؿ  وقد ربط البعض بيف تمؾ الحالة وبيف استرساؿ خطوط الخط محدد لمسطوحال ال يحده اإلطار

خطوطيا المتموجة تحظى باألسبقية في التصميمات,  والذي يمكف أف يكوف قد اّثر في كينونة خياليا المعماري الذي جعؿ
 زخرفية عصرية.وىذا ما نالحظو بالزخارؼ التي تزيف دار األوبرا, فيي وحدات 

 

 
 .دبي )منظر خارجي(-دار األوبرا: (3الشكل )

http://www.arab-eng.org/vb/t119577.html.  
 

 
 .دبي)منظر داخمي(-دار األوبرا: (4الشكل )

eng.org/vb/t119577.html-http://www.arab. 

http://www.arab-eng.org/vb/t119577.html
http://www.arab-eng.org/vb/t119577.html
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 .دبي )منظر خارجي(-دار األوبرا: (5)الشكل 

                             http://www.arab-eng.org/vb/t119577.html.                          
     

 الحاالت الدراسية الثانية  1:1:4
 (:   Guggenheim Hermitage Museumمركز ثقافي جوجنيايم ىيرمتاج )متحف 

سنتناوؿ أحدث أعماؿ الميندسة المعمارية زىا حديد وىو دار األوبرا بدبي, وذلؾ ألنو أحدث أعماليا, وبالتالي 
سنتعرؼ عمى آخر ما صممتو وخالصة أفكارىا, ومف جية أخرى ألف دار األوبرا مستوحاة مف البيئة العربية الخميجية, 

 ناصر لمحفاظ عمى اليوية الثقافية العربية.وبالتالي تتضمف ع
 أواًل: توصيف المبنى:
 Pritzkerـ، فازت الميندسة المعمارية زىا حديد بالمسابقة المعمارية الدولية)بريزكير بريز 2008في "شير أبريؿ 

Prizeلتصميـ متحؼ ومركز ثقافي )Guggenheim Hermitage) Museum ليتوانيافيمنيوس عاصمة (, في مدينة 
 مميوف يورو. 49بتكمفة تقدر ب 

يقدـ المتحؼ معارض لمفنوف وسائؿ اإلعالـ الجديدة وأجزاء مف محفوظات األفالـ مختارات، فضال عف قطع مف 
 . (19)مجموعات مف مقرىا في نيويورؾ سميماف آر مؤسسة جوجنيايـ ومقرىا ساف بطرسبرج متحؼ األرميتاج الدولة"

ة بالقرب مف ضفاؼ نير نيري ، سيتـ المتحؼ موقعا مركزيا بيف المراكز القديمة والجديدة مف تحتؿ مساحة كبيرة عام
مدينة فيمنيوس. وعمى النقيض مف ناطحات السحاب القريبة مستقيـ، فإف متحؼ تمتد أفقيا ، ويضـ شكؿ منحني 

 األضالع. 
 ثانيًا: تحميل المبنى:

(, والتي تتماىى مع 6فوؽ المساحات الخضراء المحيطة بو )الشكؿ نالحظ أف المبنى يبدو وكأنو كائف مائي يطفو 
النير المجاور لو, وذلؾ لخمؽ صورة مف التناغـ بيف المبنى المفعـ بالتكنولوجيا والحيوية والحداثة, وبيف الطبيعة والمناطؽ 

 الخضراء والنير مف جية أخرى.
                                 

 .)منظر خارجي( Guggenheim Hermitage  Museumمتحف : أ(-6الشكل ) 
http://www.archicentral.com/guggenheim-hermitage-museum-

vilnius-lithuania-zaha-hadid-architects-10705./ 
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ا كما يوحي لنا البناء وكأنو مركبة فضائية أو زورؽ بحري يطفو فوؽ اليابسة وسط المساحات الخضراء المحيطة بو, والسيم
 بتوفر المياه )النير( بمحاذاتو 

 
 Guggenheimمتحف ب( -6الشكل )أ ( و -6الشكل )

Hermitage  Museum )منظر خارجي(. 
http://www.designbuild-

network.com/projects/guggenheimvilnius./ 
 
 
 

وىذا ما ىدفت لو الميندسة زىا حديد مف تصميميا بتوصيؿ اإلحساس بالتكنولوجيا والحداثة بكتمة المبنى, كوف المتحؼ 
 (. 8, 7سيعرض بو الفف الحديث )لشكؿ 

 

  
 .)منظر خارجي( Guggenheim Hermitage  Museumمتحف : (7الشكل )

http://www.designbuild-network.com/projects/guggenheimvilnius./ 
 

   
 .)منظر خارجي( Guggenheim Hermitage  Museumمتحف : (9لشكل )ا

http://www.designbuild-network.com/projects/guggenheimvilnius./ 
 

اف. مف ذلؾ تتأكد العالقة مع المساحات الخضراء كما أننا نالحظ بأف المبنى قد ارتفع ضد الجاذبية وضرب قوانيف االتز 
 (.10الشكؿ )(20)"المحيطة بو, وكذلؾ النير, ومف جية أخرى, عالقتو مع المباني الشاىقة مف حولو
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 .)منظر خارجي( Guggenheim Hermitage  Museumمتحف : (10الشكل )

http://www.designbuild-network.com/projects/guggenheimvilnius./ 
 

فمف خالؿ النظر إلى التصميـ الداخمي لممتحؼ  نستشعر روح الحداثة في أسموب التصميـ الذي تميزت بو الميندسة زىا 
( المشتؽ مف روح 12)الشكؿ (, وكذلؾ بالفرش الداخمي 11حديد, مف خالؿ الفتحات المعمارية المتناغمة بالجدراف)الشكؿ 

 (.13تصميـ المبنى, وكذلؾ ببساطة وىدوء األلواف المستخدمة بالقاعات  )الشكؿ 

                                  
 .)منظر خارجي( Guggenheim Hermitage  Museumمتحف : (11الشكل )

-hadid-zaha-lithuania-vilnius-museum-hermitage-http://www.archicentral.com/guggenheim
10705-architects. 

/ 

                                  
 .)منظر خارجي( Guggenheim Hermitage  Museumمتحف : (12الشكل )

-hadid-zaha-lithuania-vilnius-museum-hermitage-http://www.archicentral.com/guggenheim
10705-architects. 

http://www.archicentral.com/guggenheim-hermitage-museum-vilnius-lithuania-zaha-hadid-architects-10705
http://www.archicentral.com/guggenheim-hermitage-museum-vilnius-lithuania-zaha-hadid-architects-10705
http://www.archicentral.com/guggenheim-hermitage-museum-vilnius-lithuania-zaha-hadid-architects-10705
http://www.archicentral.com/guggenheim-hermitage-museum-vilnius-lithuania-zaha-hadid-architects-10705
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 .)منظر خارجي( Guggenheim Hermitage  Museumمتحف : (13الشكل ) 

vilnus.html-museum-guggenhaim-hermitage-http://architektonika.ru/2008/04/21/new. 

 د اليوية الثقافية في أسموب الميندسة زىا حديد:محددات تأكي 2:1:4
"ينبغي عمينا نحف العرب والمسمميف أف نمتقط مفاتيح ثقافتنا مف بيف أقدامنا, ثـ نطرحيا أمامنا لنجمو ما تراكـ عمييا مف 

 .(21)"راف, ولنقت حبيا آفاؽ جديدة تثري الفكر اإلنساني وتضفي عميو ببالغ العمؽ ثقافة عالمية جديدة
وذلؾ مف خالؿ عناصر التراث الفني المتجذرة في أعماؽ إرثنا الحضاري, فعمى سبيؿ المثاؿ               " يمكف أف 
تفرز أنماطًا جديدة, مف النظـ اإلنشائية, مف أنصاؼ القباب, أو أجزائيا في تشكيالت فراغية متعددة, وىكذا بالنسبة لباقي 

ؾ التشكيالت اليندسية, المتداخمة في المسطحات األفقية, أو الرأسية, التي تفرز مفردات العمارة التراثية, يضاؼ إلى ذل
أنماط جديدة, مف التشكيالت الفراغية, بإضافة ُبعد ثالث, إلى ىذه التشكيالت التراثية, بالتأمؿ والرسـ الحر, مع 

والتجديد, النابع مف المخزوف المعماري  االستيعاب , والمقارنة, والمفاضمة, والمناقضة, كمما زادت القدرة عمى االبتكار,
 .(22)"المحمي

وبعد دراسة وتحميؿ الحالتيف الدراستيف السابقتيف يمكف توضيح نقاط التشابو و االختالؼ في المحددات التصميمية لكٍؿ 
 منيما, وىي:

 أواًل: الخصائص المشتركة في أسموب التصميم لمحالتين الدراسيتين:
 النقاط المشتركة التالية:نالحظ في كال البنائيف 

 رشاقة الخطوط اليندسية وخفتيا. .1
 بساطة األلواف و برودتيا. .2
 تبسيط الوحدات اليندسية وتجريدىا. .3
 توفير مساحات واسعة مف الحدائؽ المجاورة لممبنى, و اعتبارىا جزء مف التصميـ. .4
شكؿ منيا الميندسة زىا حديد عماًل فنيًا مف جرأة التشكيؿ ما بيف الكتمة والفراغ, والتعامؿ مع البناء وكأنو معجونة ت .5

 الصمصاؿ.

 ثانيًا: الخصائص المختمفة في أسموب تصميم الحالتين الدراسيتين:
 نالحظ في كال البنائيف النقاط المختمفة التالية:

جنيايـ جو إستقاء تصميـ دار األوبرا مف الكثباف الرممية التي تعتبر مف مميزات الخميج العربي, في حيف أف متحؼ  .1
 ىيرمتاج يشبو زورؽ بحري أو كائف بحري يطفو فوؽ اليابسة عمى المساحات الخضراء المحيطة بو.

http://architektonika.ru/2008/04/21/new-hermitage-guggenhaim-museum-vilnus.html
http://architektonika.ru/2008/04/21/new-hermitage-guggenhaim-museum-vilnus.html
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تمتاز دار األوبرا بوجود وحدات الزخرفة المجردة والتي أضفت عمييا روح األصالة العربية, في حيف نالحظ الفتحات  .2
سية تخدـ التصميـ وتضفي جوًا مف الحداثة المعمارية الموجودة في متحؼ جوجنيايـ ىيرمتاج مجرد أشكاؿ ىند

 والجماؿ فقط.          
نالحظ أف األلواف المستخدمة في دار األوبرا مشتقة مف ألواف الرماؿ, أما متحؼ جوجنيايـ ىيرمتاج فاأللواف مف   .3

 مشتقات األزرؽ.
فمف الصعب   حؼ جوجنيايـ ىيرمتاجتيمكف اإلحساس بأف مبنى دار األوبرا يتمتع بروح اليوية الثقافية العربية, أما  .4

 التكيف بذلؾ.

 النتائج والمقترحات.: الفصل الرابع
بعد دراسة وفيـ األسموب التفكيكي مف الناحية التصميمية مف حيث مدارسو المختمفة ومكوناتو ومرتكزاتو وفيـ قواعده 

 وبعد دراسة وتحميؿ دار األوبرا بدبي و متحؼومبادئو وتطبيقاتو والسيما مف خالؿ أسموب الميندسة المعمارية زىا حديد, 
 , يمكننا الوصوؿ إلى النتائج والمقترحات التالية:يتوانيابم جوجنيايـ ىيرمتاج

تعتمد المدرسة التفكيكية المعمارية عمى استعماؿ خامات جديدة ومتنوعة كالمعدف والزجاج والمدائف إلبراز الكتؿ  .1
 ور.اإلنشائية التي تعبر عف الحداثة والتط

 و تدعو إلى ىدـ كؿ األسس اليندسية اإلقميدسية. .2
 وتتصؼ بأنيا عمارة مميئة بالمفاجآت الغير متوقعة. .3
كما أف المدرسة التفكيكية المعمارية وعمارة ما بعد الحداثة تتفقاف عمى شيء جوىري وىو االختالؼ والبعد ونقد كؿ ما  .4

 ىو تقميدي ومألوؼ. 
 زىا حديد بجرأة التصاميـ ورشاقتيا واإلحساس بعدـ اتزانيا لموىمة األولى.يتميز أسموب الميندسة المعمارية  .5
نجحت الميندسة زىا حديد بتأكيد اليوية الثقافية العربية والسيما الخميجية بتصميميا لدار األوبرا في دبي, وذلؾ  .6

زخرفيو حديثة أوحت لنا بالروح  بإستوحائيا مف الكثباف الرممية المميزة لتمؾ المنطقة, باإلضافة لتضميف المبنى وحدات
 الشرقية.

يجب االىتماـ بتطبيؽ األسموب ألتفكيكي في التصميـ الداخمي والسيما المباني السكنية, بإعتباره ممثاًل ألحدث المدارس  .7
 التصميمية, ولكف بما يتماشى مع ىويتنا الثقافية العربية.

ليوية التصميـ, بمعنى آخر, في حاؿ غيابيا عف التصميـ تعتبر عناصر التراث الحضاري والفني العربي ىي المحدد  .8
 ال يمكف تميزه بأنو عربي اليوية.

مف أبرز سمات تطويع التراث الحضاري والفني العربي في التصاميـ, تحويرىا بشكٍؿ غير مباشر وبعيد كؿ البعد عف  .9
 الواقع, وىذا ما يتوافؽ مع مبادئ المدرسة التفيكيكة.

الثقافية العربية بالتصميـ الداخمي يكمف في الحرص عمى تضميف عناصر التراث الحضاري والفني إف تأكيد اليوية  .10
 بالتصاميـ وفؽ قواعد ومبادىء األسموب التصميمي المستخدـ.

 المراجع
 (.18ـ, ص)2001*باسـ عمي خريساف, العولمة والتحدي الثقافي, دار الفكر العربي 

 (.83ـ, ص)1997بيف اليوية والتبعية, القاىرة, دار الكتاب العربي,  *عفيؼ البينسي, الفف العربي الحديث
  (.623ـ, ص)2008, 13*الموسوعة العربية, الجميورية العربية السورية, مج
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. وسائؿ االتصاؿ الجماىيري جداًل كبيًرا أحدثت نظرياتو فيـ(: أستاذ وكاتب كندي, 1980-1911: )مارشال ماكموىان* 
 لعروس الميكانيكية(.لو عدة كتب منيا )ا

ـ. 2009البينسي, عفيؼ: اليوية الثقافية بيف العالمية والعولمة. دمشؽ, مف منشورات الييئة العامة السورية لمكتاب,  * 
 (.125ص )

, 193محمد حسف, التراث اإلذاعي والحفاظ عميو, مجمة الفف اإلذاعي, مجمة تصدر عف إتحاد اإلذاعة والتمفزيوف, ع*
 (.57ص) ـ,2009يناير 

 (.45ـ,                   ص )2004عفيؼ البينسي, خطاب األصالة في الفف والعمارة, دمشؽ, دار الشرؽ لمنشر, *
 (.130ـ, ص)1995عفيؼ البينسي, العمراف الثقافي بيف التراث والقومية, دار الكتاب العربي,*
االندماج العالمي,المركز العالمي لمدراسات وأبحاث سمية عبد القادر سميماف, المجتمع العربي بيف التمسؾ باليوية و * 

 (.95ـ ص)2006الكتاب األخضر, 
بثينة شعباف, جريدة بمدنا, مقاؿ بعنواف )خالؿ استضافتيا في "أربعاء تريـ الثقافي" الدكتورة شعباف تتحدث عف اليوية  *

 (.3, ص)570ـ, سورية, ع2008, نيساف, 4والمغة والحؽ العربي(, الجمعة 
سمية عبد القادر سميماف, المجتمع العربي بيف التمسؾ باليوية واالندماج العالمي,المركز العالمي لمدراسات وأبحاث *

 (.96ـ ص)2006الكتاب األخضر, 
 (, )بتصرؼ الباحث(.112-104المصدر السابؽ, ص) *

*ARago Danielle, Deconstructive Architecture and Daniel Libeskind: discourse *deconstruction, its 

relation to architecture, and its influence on Daniel Libeskind’s architecture, April 25, 2004, p(1).* 

http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?14925*. 

http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?4762-(Deconstruction)*. 

 .)40(، ص 2003سبتمبر  ،4*فرحات الطاشكندي: مجمة )ُعمراف(, الشركة العربية لمتطوير العمراني،ع  
  .http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?26374* 

ـ، وأنيت زىا دراستيا الثانوية في بغداد، 1950بغداد عاـ  ميندسة معمارية عراقية األصؿ، ولدت فيزىا حديد:  *
بالدراسة في بريطانيا  الرياضيات، ثـ التحقتـ بتخصص 1971الجامعة األميركية في بيروت  األولية في وأكممت دراستيا

 المعمارية الغربية، كما حصمت عمى وساـ التقدير مف الممكة األوساط تحت إشراؼ "الكولياس"، ليا شيرة واسعة في
ثـ عممت في بريطانيا  بمندف  "Architectural Association" المعمارية ـ في الجمعية1977البريطانية، وتخرجت عاـ 

المعماري  والميندس "الميتروبوليتاف" مع الميندس المعروؼ "ريـ كولياس  ـ,  مع "مكتب عمارة1977رجيا عاـ بعد تخ
أقوى نساء العالـ حسب التصنيؼ السنوي الذي تعمنو مجمة األعماؿ  "ايميا زينيميس" تبوأت المرتبة الثامنة والستيف بيف

زىا حديد  الميندسة  ا حيث تقيـ.  كما عدت وسائؿ اإلعالـ البريطانيةوالثالثة بيف أشير وأغنى النساء في بريطاني فوربس
 .والمشاىير نساء بريطانيات وقع عمييف اختيار المجمة التي تصنؼ أغنياء العالـ بيف ثالث

http://www.elparalex.com/dubai-opera-house-de-zaha-hadid.. * 

 * http://www.designbuild-network.com/projects/guggenheimvilnius 

* http://www.archicentral.com/guggenheim-hermitage-museum-vilnius-lithuania-zaha-hadid-

architects-10705. / 

 (.33ـ, ص)1996عمر النجدي, أبجدية التصميـ, مصر, الييئة المصرية العامة لمكتاب,  *
 (.86ـ. ص)1987إبراىيـ, عبد الباقي: بناء الفكر المعماري والعممية التصميمية. مصر, مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية,  *

* http://www.paleen.net/vb/showthread.php?t=4390  
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