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Abstract  Keywords 
وھدم أسس الھندسة االقلیدسیة،  فى السنوات ظھرت اتجاھات واستراتیجیات تدعو إلى التحرر من الجمود الفكرى

والبعد عن التماثل، ومن ھذه االتجاھات والتى لم تأخذ حظا وافرا من الدراسة وتسلیط الضوء علیھا بالقدر الكافى، 
 اء اتجاه الھدم والبن

م لفنا أصیال  وتقوم فكرة البحث على تطبیق اتجاه الھدم والبناء  لتصمیم المكمالت من الفن االفریقى باعتباره 
تطبیق اتجاه الھدم ویھدف البحث إلى وقوة بناء عناصرة ووحداتھ، تطالھ ید التھجین، ویتسم بتعدد وثراء مصادره 

تصمیمات مختلفة وتوظیف اتجاه الھدم والبناء فى ابتكار ابتكار واستحداث والبناء على الفن اإلفریقى فى 
 .دراسة الفروق بین تصمیمات مكمالت األزیاء المبتكرة مجموعات تصمیمیة لمكمالت ازیاء معاصرة و

: واستند البحث على عدة أدوات تضمنت. المنھج التجریبىوالتحلیلى الوصفى المنھج  :وقد اعتمد البحث على
 Adobeببرنامج  االستعانة تمكما  المطلوبة للتصمیمات توضیحیة رسوما الباحثة عدتأ :التوضیحیة الرسوم

Photoshop CC ,Adobe Illustrator CC استمارة تقییم المتخصصین لنماذج وكذلك  فى الرسم والتصمیم
 .منفذةالتصمیمات ال

تصمیمیة لمكمالت ازیاء معاصرة، فعالیة اسلوب الھدم والبناء فى ابتكار مجموعات  :وقد أسفرت أھم النتائج عن
ثراء الفن االفریقى وامكانیھ تطویع وحداتھ البتكار وحدات مستحدثة باسلوب الھدم والبناء واستخدامھا فى تصمیمات 

بالنسبة للدرجة الكلیة للتصمیم وفقا آلراء السادة المرتبة األولى  ول فىالتصمیم األ مكمالت أزیاء معاصرة، جاء
في المرتبة الثانیة التصمیم الرابع، یلیھ التصمیمان الخامس والسادس في المرتبة الثالثة، وفى المرتبة المحكمین، وجاء 

الرابعة جاء التصمیم الثامن بمتوسط حسابى قدره، وفى المرتبة الخامسة جاء التصمیم العاشر، وفى المرتبة السادسة 
سابعة، واحتل التصمیمان السابع والتاسع الترتیب قبل األخیر ، جاء التصمیم الثانى، یلیھ التصمیم الثالث في المرتبة ال

كما جاءت المجموعة التصمیمیة األولى في الترتیب األول تلیھا , بینما جاء التصمیم الحادى عشر في الترتیب األخیر
حسابیة المجموعة التصمیمیة الثالثة ثم المجموعة التصمیمیة الثانیة في الدرجة الكلیة للتصمیم بمتوسطات 
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:Introduction  
فى السنوات األخیرة أصبحت التغیرات سریعة ومتالحقة فى شتى 
مجاالت الحیاة، وأصبحت الدینامیكیة مسیطرة على أمور حیاتنا، 
وظھرت اتجاھات واستراتیجیات تدعو إلى التحرر من الجمود 

ندسة االقلیدسیة، الفكرى، والخروج عن المألوف، وھدم أسس الھ
والبعد عن التماثل، ومن ھذه االتجاھات والتى لم تأخذ حظا وافرا 
من الدراسة وتسلیط الضوء علیھا بالقدر الكافى، اتجاه الھدم والبناء 
الذى یستند إلى تفكیك الشكل واعاده بنائھ وتشكیلھ متحررا من 

  .ةجمیع القیود والقواعد الھندسیة المعروفة متجھا نحو الرمزی
ففلسفة الفكرة من أھم مراحل التصمیم، ولتطبیق اتجاه الھدم والبناء 
لتصمیم المكمالت تم اختیار الفن االفریقى، فھو فنا أصیال  نتاج 
ثقافات مختلفة ومتعددة وضاربة في القدم، لم تطالھ ید التھجین، 
ویتسم بتعدد وثراء مصادره وقوة بناء عناصرة ووحداتھ مما یجعل 

  .ك العناصر مصدر خصب العادة البناء والتفكیرتفكیك تل
Statement of the problem 

تتحد مشكلة البحث فى كیفیة اثراء تصمیم مكمالت األزیاء  
باستخدام اسلوب الھدم والبناء فى الفكر التصمیمى لمكمالت االزیاء 
 وكیفیة االستفادة من االشكال المستخلصة من الفن االفریقى فى

    تصمیمات عصریة لمكمالت االزیاء 
ھل تطبیق اسلوب الھدم والبناء یصلح الثراء تصمیم مكمالت  -

  االزیاء ؟   
ھل یمكن تطبیق اتجاه الھدم والبناء على الفن االفریقى  -

 وابتكار تصمیمات مختلفة؟
ھل التصمیمات المبتكرة من اتجاه الھدم والبناء للفن االفریقى  -

 یم مكمالت األزیاء؟ یمكن توظیفھا فى  تصم
ھل توجد اختالفات بین تصمیمات مكمالت األزیاء المبتكرة  -

 وفق آراء المحكمین؟

 Objectives 
تطبیق اتجاه الھدم والبناء على الفن اإلفریقى فى ابتكار  -

 .واستحداث تصمیمات مختلفة
توظیف اتجاه الھدم والبناء فى ابتكار مجموعات تصمیمیة  -

 .ازیاء معاصرةلمكمالت 
 .دراسة الفروق بین تصمیمات مكمالت األزیاء المبتكرة -

:Study Significance 
التأكید على أھمیة تكامل العلوم المختلفة والعالقات التبادلیة  -

فیما بینھا من خالل النظریة التفكیكیة والتجرید الفنون وكیفیة 
 .االستفادة منھا فى مجال مكمالت األزیاء

لقاء الضوء اسلوب الھدم والبناء، وكیفیة توظیفھ فى مجال ا -
 .مكمالت األزیاء حیث لم یأخذ حظا وافرا من الدراسة

القاء الضوء على فن من الفنون الثریة بزخارفھا وأشكالھا  -
 .وألوانھا ذات الطابع الخاص وھو الفن اإلفریقى

عرض رؤیة جدیدة لتصمیم مكمالت االزیاء بطریقة معاصرة،  -
ثراء التصمیمات فى مجال مكمالت األزیاء بمجموعة وا

مستحدثة من التصمیمات تساعد فى التنوع وتكون بمثابة نافذة 
 .االتصال بالحضارات المختلفة فى العالم

: Hypothesis  
یًمكن تطبیق اسلوب الھدم والبناء ألشكال من الفن االفریقى  -

 .الستحداث مجموعات تصمیمیة مختلفة
مكن توظیف المجموعات التصمیمیة المستحدثة فى مكمالت یً  -

 .األزیاء بطریقة معاصرة
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات المنفذة في  -

التحقق من مدى فعالیة اسلوب الھدم والبناء وفقا ألراء 
 .المحكمین
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توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات المنفذة في  -
 .ألراء المحكمیناالبتكار وفقا 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات المنفذة فى  -
 .الدرجة الكلیة للتصمیم وفقا ألراء المحكمین

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعات التصمیمیة  -
 .فى الدرجة الكلیة للتصمیم وفقا ألراء المحكمین

Methodology 
على المنھج التحلیلى المتمثل فى  یعتمد البحث فى اجراءتھ -

دراسة أسلوب الھدم والبناء، والمنھج التجریبى المتمثل فى 
تطبیق اسلوب الھدم والبناء الثراء بنائیة تصمیم مكمالت 

 .االزیاء
 Terminology  

حركة مابعد الحداثة والتى تزعزع األساسات : التفكیكیة -
ارة وتدعم الالیقین االختیارى المیتافیزیقیة للفلسفة والحض

عن السقطات ونقاط العمى  وھى البحث). 2004سالم، (
نورس وآخرون، (والتناقض الذاتى في النص بالغتھ ومنطقھ 

والتفكیكیة في التصمیم ُعرفت بأنھا حركة تعتمد على ). 2007
ترك أثر في الحواس، والتخلى عن الكتل الصریحة واالتجاه 

ً، والتخلى عن القیم السابقة نحو التكوینات األكث ر تداخال وتعقیدا
من التناغم واالتزان واللجوء إلى األشكال الغریبة الغیر تقلیدیة 

(Koneman, 1993). 
وھو اتجاه التكسیر والالتماثل والالتساق  :اتجاه الھدم والبناء

والمفاجآت والخروج عن المألوف جمالیا وانشائیا ووظیفیا 
وھو اسلوب یدعو إلى الھدم الشامل . jencks 1984)(وبصریا 

  .(steel, 2001)بغرض التجدید 
ابتكار اوابداع اشیاء جمیلة نافعة لالنسان ، فھو تلك :  التصمیم

العملیة الكامنة لتخطیط شكل ما او انشائھ بطریقة لیست مرضیة 
من الناحیة الوظفیة او النفعیة فحسب ، ولكنھا تثیر االحساس 

ففیھا اشباع لحاجة االنسان نفعیا وجمالیا فى  بالجمال فى النفس ،
  ).1999ھدى صدقى عبد الفتاح ، .(وقت واحد 

اشیاء صغیرة تضاف لمظھر الشخص فتحقق :   مكمالت األزیاء
( جاذبیة وبریق لھ ، وتجعل الشخص یبدو متفرد متكامل المظھر 

Thayer C.1997 (    وتكون منفصلة او متصلة بالزى.  
 Delimitations  

  .دراسة نماذج من أعمال الفن االفریقى :حدود زمانیة
  . اتجاه الھدم والبناء ومكمالت المالبس :حدود موضوعیة

: Research tools 
 للتصمیمات توضیحیة رسوما الباحثة أعدت :التوضیحیة الرسوم

  .المطلوبة
 Adobe Photoshop CC ,Adobeببرنامج  االستعانة تم

Illustrator CC فى الرسم والتصمیم. 
استمارة تقییم المتخصصین لنماذج التصمیمات المنفذة وقد احتوت 

االبتكار حیث  –على محورین ھما فعالیة اسلوب الھدم والبناء 
تكون كل محور من أربعة عبارات تقیس الھدف الذى وضعت من 

  ).3-2-1(اجلھ ویتم التقییم على مقیاس ثالثى متصل 
  :وثبات االستبیانصدق 

یمثل القدرة على قیاس ما وضع من أجلھ وقد تم : صدق االستبیان
  -:حساب صدق األداة بطریقتین ھما

  صدق المحكمین -1
للتحقق من صدق المحتوى تم عرض االستبیان فى صورتھ األولیة 

وطلب )  9( على نخبة من األساتذة المتخصصین وبلغ عددھم 
   - :من حیثمنھم الحكم على االستبیان 

  .مدى دقة وصیاغة عبارات االستبیان -
  .مناسبة العبارات لمحاور تقییم التصمیمات -
  .مدى شمولیة االستبیان لبنود التقییم المختلفة -

وتم حساب تكرارات االتفاق لدى السادة المحكمین على كل عبارة 
٪ ، وأعلى نسبة إتفاق  77.8من العبارات وكانت أقل نسبة إتفاق  

100٪ .  
 الصدق العاملى -2

قامت الباحثة بحساب الصدق العاملى وذلك من خالل مصفوفة 
فعالیة اسلوب (معامالت ارتباط كندال بین أبعاد إستبیان التصمیم 

  والدرجة الكلیة لذات االستبیان) االبتكار –الھدم والبناء 
وقد أسفرت النتائج عن وجود عالقة إرتباطیة موجبة ذات داللة 

بین الدرجة الكلیة الستبیان ) 0‚01(ند مستوى داللة إحصائیة ع
تصمیم المكمالت من الفن االفریقي ومحور فعالیة اسلوب الھدم 
والبناء، ووجود عالقة إرتباطیة موجبة  ذات داللة إحصائیة عند 

بین الدرجة الكلیة الستبیان تصمیم ) 0‚001(مستوى داللة 
 .ارالمكمالت من الفن االفریقي ومحور االبتك

  مصفوفة قیم معامالت ارتباط كندال بین أبعاد إستبیان تصمیم المكمالت من الفن االفریقي والدرجة الكلیة لھ) 1(جدول 
فعالیة اسلوب  المتغیرات

 الھدم والبناء
الدرجة الكلیة لتصمیم  االبتكار

 المكمالت من الفن االفریقي
    فعالیة اسلوب الھدم والبناء

  -  ***0.916  االبتكار
 - ***0.980  **0.858 الدرجة الكلیة لتصمیم المكمالت من الفن االفریقي

  )0.001(داللة )                                           *** 0.01(داللة **                         
  : ثبات اإلستبیان

-Alphaباستخدام معامل  Reliabilityتم حساب ثبات االستبیان  
Cronbach  لحساب معامل الثبات لتحدید قیمة االتساق الداخلى

وھى 0.826لالستبیان ككل وكانت قیمة معامل ألفا لالستبیان ككل 
قیمة عالیة تؤكد على اتساق استبیان تصمیم المكمالت من الفن 

  .االفریقي
 Framework Theoretical: 

  :خصائصھا - التفكیكیة نشأتھا
واللغة فقد  األدبي النقد في مابعد البنیویة حركة التفكیك أھم تعد

نشات للتحرر من القیود السابقة في األدب والكتابة وانتشر مفھوم 
التفكیكیة لیتخطى حیز علم اللغة إلى العلوم الھندسیة والفنون 
وأصبح اتجاه التحرر وھدم وبناء الشكل المادى یأخذ حیزا كبیرا 

  . من اھتمام المصممیین
م، ١٩٦٠ة اثارت الكثیر من الجدل ، وقد ظھرت في فھى حرك 

ویرجـع أصـل الفلسـفة التفكیكیـة إلـى علـم األنثروبولوجیـا وفي 
 Saussure كتابات لیفي شتراوس، ولغویـات فردینانـد دي ساسـور

de Ferdinand   كمـا یعتبـر نمـو وتطـور ھذا المذھب للفیلسوف
في أفكاره وكتاباتھ التي  Derrida Jacques الفرنسي جاك دریـدا

انتشرت بین النقاد األدبیین وعلماء االجتماع والمؤرخین 
(Murdoch,1992).  

والتفكیكیة عند دریدا لیست بالمفھوم السلبي للكلمة، حیث ترد كلمة 
التفكیك في القوامیس بالھدم والتخریب، لكن ترد في كتابات دریدا 

عادة تركیب البناء وإ بالمعنى االیجابي للكلمة أي التصحیح
وتقویض المقوالت المركزیة، وتعریة الفلسفة الغربیة التي مجدت 
مفاھیم كثیرة مثل العقل، الوعي، البنیة، المركز، والنظام، 

في حین ان الواقع قائم على االختالف، . والصوت، واالنسجام
والتالشي، والتقویض، والتفكك، وتشعب المعاني، وتعدد 

حمداوي،  (  الصراعات التراتبیة والطبقیةالمتناقضات، وكثرة 
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  ). ت.د
وقد انتقل فكر التفكیكیة من األدب والفلسفة إلى مجاالت العمارة  

والفنون حیث اتجھت التفكیكیة في المجال المادى نحو اللعب 
بمحددات الفراغ والعالقات بین أجزائھ مما نتج عنھ فراغات  

د استفادت العمارة من فق. بصریة مبتكرة مثیرة للجدل والمشاعر
فكر جاك دریدا مؤسس التفكیكیة في األدب والتى استندت على 

في الجانب ).  2003الطاشكندى، (تفكیك اللغة وھدم قواعدھا 
االیجابى للفكر التفكیكى من قوة استخدام الفكر والعقل في رؤیة 

). ت.الكردى،د(األشیاء من وجھات نظر أخرى ابتكاریة وابداعیة 
أوائل رواد التفكیكیة في العمارة فرانك أوین جیرى الذى  وكان من

ساھم في وضوح فكرھا من خالل فسلفتھ واعمالھ وكان اتجاھھ 

ویستند ھذا " التفكیك والالترابط"فرعیا في التفكیك ُعرف باسم 
االتجاه إلى تمییز الكتل بشكل واضح وتفكیك الكل إلى أجزاء 

ً الصورة واعادة بنائھ وتشكیلھ مرة أخرى باس لوب آخر محطما
ً للمشاھد من البناء الجدید لھ    ).2001على، (التقلیدیة للشكل ومبھرا

كما توجھت عمارة التفكیك إلى المحددات الفراغیة والتغلب على 
العالقات المتكررة الصامتة وانتاج تشكیالت غیر منتظمة عن 

 .طریق التغییر في عالقات الفراغات ببعضھا البعض وبین الزمن
وتقدیم تكوینات ھندسیة غیر صریحة تقوم على عالقات متغیرة 

 .(steel, 2001)وغیر مستقرة 
یُمكن اجمال خصائص التفكیك الرئیسیة فى : خصائص التفكیكیة

 :الشكل التالى

 
  ,خصائص التفكیكیة ) 1(شكل 

تعتمد فلسفة التفكیك على التفكیر بطریقة : األقطاب المتنافرة -1
رضة كالخیر والشر، الباطن والظاھر، الروحانیات الثنائیات المتعا

وغیرھا، واثبات أن الحقیقة والواقع أھم من الخیال .... والمادیات
والتأمل، واعتمد العدید من الفنانین على األقطاب المتنافرة فى 
أفكارھم التصمیمیة والتى تتمیز بوجود عنصر فنى ویترك للمشاھد 

 52ص حریة التفسیر
ً من یُعبر : األثر -2 عن تواجد دالالت للشئ الذى تم محوه سابقا

 52ص .خالل شبكة العالقات الداخلیة للتصمیم
وھى تعطى المشاھد حریة االختیار : االرجاء/ االختالف -3

ابراھیم، عبدهللا، (لوجود تعارضات واختالفات جزئیة بین األجزاء 
كما تعنى تعدد التفسیرات وعدم الخضوع لالستقرار ). 1996

  ).2004سالم، (لعدید من االحتماالت ووجود ا
یعنى تكسیر وحدة العمل وتفكیك : Disseminationالتشتیت  -4

أطره وصیاغة جمالیات العمل بعیدا عن مركزیة الحكم الجمالى 
(Bel,1994). 

فكر جاك دریدا یستند إلى انكار المركز أو : تفتیت المركزیة -5
. ھرةاالصل وفى غیاب المركزیة تصبح األشیاء األخرى ظا

واالرتكاز على ھدم الیقینیة المطلقة فى الفكر والسكون، وتحطیم 
المركزیة المعنیة وجودیا ویصفھا بالوجود الالمتناھى، وسعى دریدا 
لتقویض المركز بالتبعیة یحطم فكره كل المراكز وتفكیك أنظمتھا 

 ).1996ابراھیم، (متحررة من مركزھا 
لمیتافیزیقا ھى رؤیة حیث یرى دریدا أن ا: رفض المیتافیزیقا -6

الوجود في حضور،  وبالتالى تعتمد فلسفة التفكیك على ھدم وتفكیك 
 . (Gorden, 2005)ھذا الحضور 

حیث تعارض التفكیكیة مبدأ العودة : رفض الرجوع للتراث -7
للتراث والجمود والسكون، وھى بذلك تدعو للتجدید والتقدم لألمام 

 ).2003الطاشكندى، (دون العودة للتراثیات 
البحث عن القبیح ضمن الجمیل : التحرر من القواعد -8

واحداث ). 2003الطاشكندى، (والالمنطقى ضمن المنطقى 
تغییرات جوھریة فى العالقات بین أسطح الفراغ والتحول من 
الشكل الھندسى إلى الالھندسى، وتحقیق صورة ذھنیة متغیرة 

 ,Asensio)باستخدام التشكیالت الزخرفیة البصریة واللونیة 
وتداخل الوسائط ومزج األشكال والمحاكاة التھكمیة  .(2004

 ).2007جمیل، (واألشكال المفتوحة غیر المتصلة 
  :اتجاه الھدم والبناء

فسره جاك دریدا من وجھة نظره بسلوك الفیروسات والطفیلیات 
التى تعمل تدمیر وتكسیر الخلیة البیولوجیة مما یؤدى إلى خروج 

ا وظھور تكوینات جدیدة غیر مألوفة منھا الخالیا عن مسارھ
(Koneman, 1993) . ویعتمد على تكسیر الشكل بطریقة عشوائیة

ثم توزیع أجزائھ أو بعضھا فى تشكیل بنائى وعالقات جدیدة بین 
ُعبر عن رؤیة المصمم وادراكھ   .السطوح ت

ویقوم فكر الھدم والبناء على تفكیك قیم الجمال ورفض فلسفتھ 
ة أخرى للحكم الجمالى على األشیاء یختلف عن الحكم وتكوین فلسف

العلمى وتفكیك الكل إلى أجزاء متفرقة والتغییرات ببناء األسطح 
  .واعادة تنظیم األنماط وصیاغتھا باسلوب مختلف 

وقد ظھر اتجاه الھدم والبناء في نھایة القرن العشرین متمثالً في 
 Kasimer Malewitchالحركة البنائیة في روسیا على ید الرسام 

، واستندت العمارة على عدة قواعد ونظریات كالشك واالختالف  
والتنافر وتجنب األصول والتقلید  واستندت إلى عدة اتجاھات 
فرعیة منبثقة من اتجاه الھدم والبناء وتتضمن اتجاه التفكیك، عدم 

 وأشھر المعمارین الذین اھتموا باتجاه. الترابط ، و البنائیة الحدیثة
والتى اعتمدت في فكرھا "  زھا حدید"الھدم والبناء في العمارة 

  .على المرونة واالنسیابیة واالنحناءات فى التكوین
         :اتجاه الھدم والبناء في عالم األزیاء ومكمالتھا

یتأثر عالم األزیاء باالتجاھات الثقافیة السائدة وویعتمد مصممى 
ائدة واستخدام التطور األزیاء على فنون العصر والقیم الس

التكنولوجى في صیاغة وتنفیذ األفكار التصمیمیة، وتفاعل المنتج 
المصمم مع األحداث ورؤیة المصمم لھا بما تحملھ من دالالت 

  . ومعان
وقد ظھرت تصامیم لألزیاء باتجاه الھدم والبناء ومن أمثلتھا 

مثمثلة في  Alexander Mcqueen" 2002"تصامیم المصمم
الذى بدأ بتفكیك بدلة " العریس العارى المكشوف"جربة تصمیم ت

" جان بول غولتییر"وقمیص " یوجى یاماماتو:عریس من تصمیم 
وباستخدام الھدم والبناء واختالف " ھوجو بوس"ورابطة عنق

نوعیة القماش والعالقات تم تصمیم فستان للعروس، واستخدم 
 Vivienne"المصممین المتأثرین بھذا االتجاه أمثال 

Westwood"   خاصیة االختالف في التفكیكیة وجمعت بین
الخامات المختلفة فى التصمیم الواحد، واستند فكر العدید من 

یوجى "المصممین على ھذا االتجاه وارتبط تسمیة األزیاء بھ أمثال 
 & Alissa)"فان نوتن - ایسى میاكى –رى كواكوبو  -یاماماتو
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Crouch, 2011)  .إلى عالم األزیاء " ا حدیدزھ" وقد امتد فكر
والمجوھرات حیث حرصت ماركات عالمیة على التعاون معھا 

   :كما كما یلىمثل
  أحذیة یونایتد نیود United Nude : ظھر فكر الھدم والبناء

، من تصمیم ٢٠١٣عام م Nova ”نوفا“من خالل إطالق أحذیة 
 مؤسس دار ,Rem D.Koolhaas زھا حدید بالتعاون مع المصمم

United Nude وھو حذاء من الفینیل مطلي بالكروم المطاط مع
الجلد من الخارج، بمنصة خفیفة وكعب مصنوع من األلیاف 

   ).1شكل(الزجاجیة 
  مجوھرات جورج جنسن George Jensen: تركز التصامیم

 ). 2شكل(على النحت من الفضة النقیة ، وتكرار المنحنیات 

 
 La Novaحذاء) 1(شكل 

 
  ل المنحنیات في المجوھراتتشكی) 2(شكل

 حقیبة لویس فیتون Louis Vuitton: أثمر  ٢٠٠٦عام
 تعاون زھا حدید مع دار لوي فیتون من خالل المشاركة في مشروع

 Icone Bag فابتكرت حقیبة على شكل دلو من البالستیك ،
 .)3شكل(األبیض المصبوب، وغطت داخلھا بالجلد بلون قرمزي 

  حذاء الكوست Lacoste :تم اطالق حذاًء بلسان  ٢٠٠٨ام ع
  )4شكل(طویل من الجلد الناعم یلتف حول الساق 

  
 نظرة زھا حدید لحقیبة من تصمیم لویس فیتون) 3(شكل

 
    Lacoste حذاء آخر من تصمیمھا لصالح شركة ) 4(شكل

  
  أساور سواروفسكي Swarovski : تم تصمیم أساور من

  ).5شكل( Swarovski الكریستال بألوان دافئة مشرقة لعالمة

  
  مجوھرات لصالح سواروفسكي) 5(شكل

 صندل میلیسا Melissa  : تم تصمیم حذاًء  ٢٠٠٨كان عام
ً یحاكي الھیاكل المعماریة     .)6شكل(بالستیكیا

  
 لصالح مجموعة  حذاء من تصمیم المصممة العراقیة) 6(شكل

Melissa Shoes  
أعادت زھا  ٢٠١٤عام : Fendi Peekaboo حقیبة بیكابو فندي 

من  Fendi من دار فندي Peekaboo حدید تعریف حقیبة بیكابو
أجل المشروع الخیري الذي أطلقت العالمة آنذاك وقد بیعت الحقیبة 

  .)7شكل(وذھبت األموال لصالح األطفال  في مزاد دار سوثبي،

  
 Fendi Peekabooحقیبة ) 7(شكل

 التعاون مع دار المجوھرات : مجوھرات عزیز وولید مزنر
كان آخر تعاون بین الموضة ” عزیز وولید مزنر“اللبنانیة 

والمعماریة العراقیة الراحلة، حیث أطلقت المجوھرات ھذا 
  .)8شكل(العام 

  
مجوھرات عزیز وولید مزنر تصمیم زھا حدید) 8(شكل
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 أشكال أخرى من مكمالت األزیاء تعتمد على اتجاه الھدم والبناء: 
 

  
  نماذج متعددة من مكمالت األزیاء باستخدام اتجاه الھدم والبناء) 9(شكل 

  :الفن االفریقى 
دایاتھ في افریقیا االستوائیة ثم ارتقى مستواه نشأ الفن االفریقى في ب

ویعد الفن ). 1990زكریا، (غرب القارة في المناطق الزراعیة 
األفریقى فن متمیز بذاتھ لھ طابعھ الخاص الذى یعتمد على الطبیعة 
والرمزیة، وھو یختلف عن كثیر من الفنون األخرى في التعبیر 

حو الرموز غیر آبھ بقضایا النسب والقیاسات البسیط المتجھ ن
والضوء والظل، وانما معتمدا في المقام األول على الطبیعة 
والعالقة التبادلیة بینھا وبین االنسان، وكان لھ تأثیر كبیر على فنون 
العصر الحدیث والمعاصر، فكثیر من الفنانین مثل بیكاسو، 

نون االفریقیة وجوجان، وبراك، وفان غوغ، استلھموا من الف
 .االصول فى أعمالھم الفنیة، وخاصة المدرسة السریالیة والتكعیبیة

ومن أشھر صور الفن االفریقى تقمص أرواح االجداد وإبراز 
االفكار والنصائح القدیمة، والتى تظھر في الرسوم والنقوش 
المصورة على الجدران أو الصخور المستویة، المنحوتات 

لتى ترتبط أشكالھا إما بعناصر ومالمح الوجھ والتماثیل،  األقنعة وا
االفریقى ، أو بفترات المواسم الزراعیة، كما یتناول الفن االفریقي 
جمال المرأة بلباسھا وحلیھا ومقتنیاتھا، ھذا الوجھ االفریقى من 

الفن «االقنعة التى تمیزت بھ مناطق بنین وھو ما یعرف بـ 
م الزمان فى افریقیا قبل ، وھو موجود ومعروف منذ قدی»البرونزي

أن یكون فى مناطق أخرى من العالم، وقد أطلق البعض علیھ العدید 
، وبعضھم أطلق علیھ الفن )الفن الغرائبي(من التسمیات منھا 

، ألن األدیان اإلفریقیة )الفن المقدس(السحري، والبعض یطلق علیھ 
واستخدام  فھو فن یمیل إلى الروحانیة،. القدیمة من ثیماتھ الرئیسیة

  .األساطیر القدیمة

  :السمات التشكیلیة للفن االفریقى
حقق الفن االفریقى من خالل اعتماده على السمات التشكیلیة  تفاعل 
عالقة ثالثیة األبعاد تتمثل فى اللذة الفنیة والغرض الفنى واالنفعال 
الفنى والمزج فى بعض الفنون بین العمل الفنى والخصائص 

طاع تحویر األشكال الطبیعیة إلى بنیة ھندسیة كما است. البشریة
  . (Parrinder, 1969)متناسقة فى عالقات أجزائھا ببعضھا 

  

  
  السمات التشكیلیة للفن االفریقى) 10( شكل
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  )4(جدول رقم 
 الشكل-1
 

االفریقى تحقیق الكیان المحسوس والتعبیر عن األفكار والمعتقدات الدینیة، وأداه لربط الفنان : فلسفة الشكل
  .بین الدافع واالیحاء الرمزى والطقوس الفنیة واتباع الشعور الوجدانى أكثر من الواقع

الربط بین الشكل والرمز فى صیاغة االبداع الفنى المرتبط بالنواحى الدینیة : ارتباط الشكل بالمضمون الرمزى
  .وقوى الطبیعة

لكتلة والفراغ، وتوزیع الخطوط العامة والفرعیة، ومرونة مراعاة العالقة بین ا: التكامل بین الشكل والفراغ
 .التتشكیل

  .فى النحت حیث ترتكز المنحوتات على قاعدة متصلة بالشكل لتحقیق االتزان والقوة: ارتباط الشكل بقاعدتھ
ة اظھار الحركة فى األعمال كوضع األرجل أو الزراعین فى المنحوتات والخطوط المحیط: دینامیكیة الشكل

  . بالشكل
نتیجة التأثر بالقوى السحریة والغیبیة تم الخلط بین : دمج أجزاء الشكل البشرى بالكائنات الحیة األخرى

المالمح البشریة وأجزاء من الحیوانات والطیور، واستخدام خامات منھا كالجلود والقرون والریش والعظام 
  . الفریقیةوأبرز األعمال الفنیة التى تمثل ھذه السمة األقنعة ا

تمیزت كل قبیلة بألوان خاصة بھا مستمدة من البیئة التى تعیش فیھا وما یتوافر بھا من خامات یُمكن   اللون-2
استخالص صبغات األلوان منھا، باالضافة إلى وجود ألوان عامة لھا دالالت معروفة لدى جمیع القبائل كاللون 

سود الذى یرمز لألرض،  واألحمر الذى یرمز للطاقة ولھ األبیض الذى یشیر لوجود قوة الخطر والموت، واال
  .واألصفر ترمز للرقى والمكانة والتطور. خواص سحریة، واأللوان األزرق واألخضر

یتسم الفن االفریقى بالتعبیر عن األھداف والعقائد المتمثلة فى الحمایة من القوى الغیبیة مستعینا بالدالالت   قوة التعبیر-3
  .تأكید على صفات كالقوة والموت والوقار والھدوء، والقوى السحریة وغیرھا فى العمال الفنیةالرمزیة، وال

فھم الفنان االفریقى طبیعة الخامة وانتاج اعمالھ الفنیة فى حدود امكانیاتھا وما یتناسب مع التشكیل، واستخدم   احترام الخامة-4
الشكل االسطوانى للجذع المر الذى یؤدى الى رؤیة  بكثرة جذوع األشجار ونحتھا واالھتمام بجمیع اتجاھات

المشاھد لألجزاء  المختفیة للمنحوتات عنذ النظر لھا من أى زاویة ، وتعددت تولیفات ومزج الخامات المختلفة 
  .سواء االختالف كان فى الملمس أو النوع أو اللون  أو الشكل وأبدع فى استخدامھا للتعبیر عن فكرتھ الفنیة

  .یتحقق االتزان من خالل عالقات أجزاء الشكل وترابطھا والتركیز على اتزان الكتلة فى الفراغ  اناالتز-5
  

ُعد:مكمالت المالبس  توضح التي المؤشرات من المالبس مكمالت ت
 تعكس فھي البلدان، من لزى بلد واالقتصادي الحضاري التقدم مدى

ضارتھ وح المجتمع معتقدات وألوانھا وزخارفھا بتصمیماتھا
(Joseph, Janey,1968) .تعمل(أساسیة  مكمالت وتنقسم إلى 

 على تعمل( ثانویة ، ومكمالت)ونفعیة جمالیة قیمة إضافة على
 على تتوقف والخامات المواد ، ومعظم)فقط جمالیة قیمة إضافة
 جزء حیث تصبح مالئمتھا، بمدى اآلخرین المصمم بإقناع مقدرة

  ).2000ابو الحسن،(الشخص  مظھر من
القطع المصاحبة التى تضفى تأثیر على   وتتضمن مكمالت المالبس

 األوشحة، األحزمة، الید، كحقائب أناقة، اكثر األزیاء وتجعلھا
 في مألوفة وغیر متعددة خامات الحلى بأنواعھا، وقد استخدمت

 الكریمة األحجار الثمن، المعادن المختلفة فاستخدمت صنعھا،

 األقمشة، العظام، الجلود، زف،الخ الكریمة، الخشب، ونصف
وغیرھا،  الخرز الثمار، بذور المعدنیة، األسالك الریش، الحبال،
 اكثر تجمیع على اساسا یقوم الزینھ مكمالت فى الخامات وتولیف

منھا،  كل طبیعة بین مراعاة التناسق مع الواحد العمل فى خامة من
 لوفمأ غیر ومزج وااللوان، لألقمشة وجذاب مبدع وبتنظیم
 التفرد عن تعبر الزینة من مكمالت قطعة ابتكار یمكن للخامات
 مجاالت أحد الزینة مكمالت تصمیم الشخصى، ویعتبر والتمیز

 عملیة التصمیم نجاح ویتوقف خاصة، بطبیعة تتمیز التي التصمیم
 من بھ ومایرتبط المكمالت، مجال طبیعة الدراك المصمم قدرة علي
   ).1997خلیل، ( بتكوین التصمیم تتعلق أسس
   : المكمالت تصمیم ومقومات أسس

  
  , المكمالت  تصمیم ومقومات أسس) 11(شكل 
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  Practical Studyا
تعد نظریة الھدم أو التفكیك ثم أعادة البناء من النظریات الھامة   

التى تعد مصدرا ثریا لألبتكار واالبداع ، فتفكیك العمل الفنى او 
عموما ، وھو ما تم بالدراسة حیث تناولت الدراسة بالھدم المصدر 

وھو عمل ( االفریقى لقناع الوجھ  والتفكیك لثالث اشكال مختلفة 
الى عناصره االولیة من خطوط ونقاط واشكال ) فنى متكامل وثرى 

ھندسیة منتظمة وغیر منتظمة ووحدات زخرفیة تم تفكیكھا ھى 
عادة أعادة بناء عناصر كل قناع ایضا الى عناصرھا االولیة ، ثم ا

وجھ فى بناء وابتكار مجموعات تصمیمیة لمكمالت المالبس 
مستعینا بمبادئ البنائیة والتى من اھمھا البعد عن التماثل والمركزیة 

البعد عن زوایا  –، والتحرر من القواعد الھندسیة االقلیدسیة 

تم  ، عدم أرتباط التصمیم باالصل او المصدر الذى30،45,60
تفكیكھ وھدمھ وتحقیق صورة ذھنیة جدیدة بعیدة ، بأستخدام 

التشكیالت الزخرفیة البصریة وتداخل الوسائط ومزج االشكال 
فاسفرتفكیك  قناع الوجھ الول .واالشكال المفتوحة بقدر االمكان 

 –الثالث  –الثانى –التصمیم االول ( عن اربع مجموعات تصمیمیة 
التصمیم ( لثانى ثالث مجموعات تصمیمیة ، وقناع الوحھ ا) الرابع 

، اما قناع الوجھ  الثالث فإسفر عن ) الخامس والسادس واسابع 
والعاشر  - التاسع –التصمیم الثامن ( اربع مجموعات تصمیمیة 

وقامت الدارسة بتصمیم استمارة استبیان ) والحادى عشر 
وعرضتھا على مجموعة من المتخصصین لقیاس مدى فعالیة 

 . الھدم والبناء فى تصمیم مكمالت المالبس  اسلوب

  
  قناع من الفن اإلفریقى تم استخدامھ في ابتكار المجموعة التصمیمیة األولى لمكمالت األزیاء المعاصرة) 12(شكل 

  
  التصمیم األول لمكمالت األزیاء) 13(شكل 
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  التصمیم الثانى لمكمالت األزیاء) 14(شكل 

  
  ث لمكمالت األزیاءالتصمیم الثال) 15(شكل 

  
  التصمیم الرابع لمكمالت األزیاء) 16(شكل 
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  قناع من الفن اإلفریقى تم استخدامھ في ابتكار المجموعة التصمیمیة الثانیة لمكمالت األزیاء المعاصرة) 17(شكل 

  
 التصمیم الخامس لمكمالت األزیاء) 18(شكل 

  
 التصمیم السادس لمكمالت األزیاء) 19(شكل 
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 التصمیم السابع لمكمالت األزیاء) 20( شكل

  
  قناع من الفن اإلفریقى تم استخدامھ في ابتكار المجموعة التصمیمیة الثالثة لمكمالت األزیاء المعاصر) 21(شكل 

  
 التصمیم الثامن لمكمالت األزیاء) 22(شكل 
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 التصمیم ااتاسع لمكمالت األزیاء) 23(شكل 

  
 مالت األزیاءلمكالتصمیم العاشر ) 24(شكل 

  
  لمكمالت االزیاء التصمیم الحادى عشر) 25(شكل 
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Results 
  :نتائج الدراسة الوصفیة التحلیلیة لفروض البحث

رض األول میمات : الف ین التص ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج
ا  اء وفق دم والبن لوب الھ ة اس دى فعالی ن م ق م ي التحق ذة ف المنف

 .ألراء المحكمین
للوقوف على داللة  one sample T testاستخدام اختبار  تم

الفروق بین متوسطات الدرجات فى فعالیة اسلوب الھدم والبناء 
وجود فروق ذات ) 26(وشكل ) 3(ویوضح جدول . للتصمیمات

داللة إحصائیة بین متوسطات درجات آراء المحكمین في فعالیة 

مستوى داللة اسلوب الھدم والبناء للتصمیمات المنفذة عند 
، حیث احتل التصمیمان األول والرابع المرتبة األولى )0.001(

، وجاء في الترتیب الثانى 0.943±  11.901بمتوسط حسابى قدره 
، ثم 0.769±  10.911التصمیم الخامس بمتوسط حسابى قدره 

التصمیم الثامن في المرتبة الثالثة، یلیھ التصمیمان السادس والعاشر 
رابعة،والتصمیم الثانى في المرتبة الخامسة، والتصمیم في المرتبة ال

الثالث في المرتبة السادسة، والتصمیم التاسع في المرتبة السابعة، 
واحتل التصمیم السابع المرتبة قبل األخیرة، بینما احتل التصمیم 

  0.504±4.636الحادى عشر المرتبة األخیرة بمتوسط حسابى قدره

  ن متوسطات درجات التصمیمات المبتكرة في فعالیة اسلوب الھدم والبناء داللة الفروق بی) 3(جدول 

المتوسط  مصدر التباین
  الحسابى

االنحراف 
مستوى   "ت"قیمة  المعیارى

  الترتیب الداللة

  1 0.001 38.971 0.943 11.901 التصمیم األول  
  5 0.001 24.916 0.987 7.899 التصمیم الثانى
  6 0.001 21.402 0.966 6.892 التصمیم الثالث
  1 0.001 38.971 0.943 11.901 التصمیم الرابع

  2 0.001 35.458 0.769 10.911 التصمیم الخامس
  4 0.001 28.430 0.981 8.897 التصمیم السادس

  8 0.001 17.331 1.009 5.272 التصمیم السابع
  3 0.001 30.478 1.231 9.771 التصمیم الثامن

  7 0.001 20.618 1.540 6.727 التصمیم التاسع 
 4 0.001 28.430 0.794 8.897 التصمیم العاشر

 9 0.001 30.478 0.504 4.636 التصمیم الحادى عشر

  
  فى التصمیمات المنفذة المتوسطات الحسابیة لفعالیة اسلوب الھدم والبناء) 26(شكل 

  
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات : الفرض الثانى

 .فذة في االبتكار وفقا ألراء المحكمینالمن
للوقوف على داللة  one sample T testتم استخدام اختبار 

الفروق بین متوسطات درجات عینة البحث في مدى تحقیق 
وجود فروق ذات داللة ) 27(وشكل ) 4(ویوضح جدول . االبتكار

إحصائیة بین متوسطات درجات آراء المحكمین في تحقیق 
، فقد احتل التصمیم األول )0,001(ستوى معنویة االبتكارعند م

، یلیھ 2.018±  10.545المرتبة األولى بمتوسط حسابى قدره 
التصمیم السادس ثم التصمیم الرابع ثم التصمیم الخامس 

± 1.091،9.283±10.281(بمتوسطات حسابیة قدرھا 
على التوالى، بینما احتل التصمیم ) ±1.008  1.091،8.272

± 4.954تبة قبل األخیرة بمتوسط حسابى قدره السابع المر
، أما المرتبة األخیرة فقد كانت للتصمیمات التاسع 0.522

  0.002± 4.861والحادى عشر بمتوسط حسابى قدره 
  

 داللة الفروق بین متوسطات درجات التصمیمات المبتكرة في تحقیق االبتكار) 4(جدول 

 مصدر التباین
المتوسط 
  الحسابى

االنحراف 
  معیارىال

  "ت"قیمة 
  الترتیب مستوى الداللة

  1 0.001 17.331 2.018 10.545 التصمیم األول  
  7 0.001 20.618 1.009 6.272 التصمیم الثانى
  8 0.001 17.331 1.009 5.272 التصمیم الثالث
  3 0.001 30.478 1.091 9.283  التصمیم الرابع

  4 0.001 27.191 1.008 8.272 التصمیم الخامس
  2 0.001 33.765 1.091 10.281 التصمیم السادس
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  9 0.001 28.290 0.522 4.954 التصمیم السابع
  5 0.001 28.430 0.943 8.091 التصمیم الثامن

  10 0.001 10.537 0.002 4.861 التصمیم التاسع 
 6 0.001 24.916 0.955 7.090 التصمیم العاشر

 10 0.001 10.537 0.002 4.861 التصمیم الحادى عشر

  
 المتوسطات الحسابیة لالبتكار فى التصمیمات المنفذة ) 27(شكل 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات : الفرض الثالث
 .المنفذة فى الدرجة الكلیة للتصمیم وفقا ألراء المحكمین

للوقوف على داللة  one sample T testتم استخدام اختبار 
جات عینة البحث فى الدرجة الكلیة الفروق بین متوسطات در

وجود فروق ذات ) 28(وشكل ) 5(ویوضح جدول . للتصمیم
داللة إحصائیة بین متوسطات درجات آراء المحكمین في 

، فقد احتل التصمیم )0,001(التصمیمات عند مستوى معنویة 
، 1.911±  22.364األول المرتبة األولى بمتوسط حسابى قدره 

انیة التصمیم الرابع بمتوسط حسابى قدره وجاء في المرتبة الث

، یلیھ التصمیمان الخامس والسادس في ±1.901  20.265
، وفى 1.878±  18.636المرتبة الثالثة بمتوسط حسابى قدره 

المرتبة الرابعة جاء التصمیم الثامن بمتوسط حسابى قدره 
، وفى المرتبة الخامسة جاء التصمیم العاشر، ±1.800  17.646

مرتبة السادسة جاء التصمیم الثانى، یلیھ التصمیم الثالث في وفى ال
المرتبة السابعة، واحتل التصمیمان السابع والتاسع الترتیب قبل 
األخیر ، بینما جاء التصمیم الحادى عشر في الترتیب األخیر 

  0.504±  8.637بمتوسط حسابى قدره 
  

 وفقا ألراء المحكمینللدرجة الكلیة فى التصمیم المنفذة  داللة الفروق بین متوسطات درجات التصمیمات) 5(جدول 

المتوسط  مصدر التباین
  الحسابى

االنحراف 
 المعیارى

مستوى   "ت"قیمة 
  الترتیب الداللة

  1 0.001 38.799 1.911 22.364 التصمیم األول  
  6 0.001 23.185 1.912 13.363 التصمیم الثانى
  7 0.001 19.715 1.889 11.432 التصمیم الثالث
  2 0.001 35.329 1.901 20.265  التصمیم الرابع

  3 0.001 31.859 1.878 18.636 التصمیم الخامس
  3 0.001 31.859 1.878 18.636 التصمیم السادس

  8 0.001 35.458 0.944 10.090 التصمیم السابع
  4 0.001 30.125 1.800 17.646 التصمیم الثامن

  8 0.001 35.458 0.944 10.090 التصمیم التاسع 
 5 0.001 26.673 1.887 15.182 التصمیم العاشر

 9 0.001 56.773 0.504 8.637 التصمیم الحادى عشر

  
  المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة فى التصمیم للتصمیمات المنفذة  وفقا ألراء المحكمین) 28(شكل 
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وعات توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المجم: الفرض الرابع
 .التصمیمیة فى الدرجة الكلیة للتصمیم وفقا ألراء المحكمین

للوقوف على داللة  one sample T testتم استخدام اختبار 
الفروق بین متوسطات درجات عینة البحث فى الدرجة الكلیة 
. للتصمیم  ومحاوره بالنسبة للمجموعات التصمیمیة الثالثة

ذات داللة إحصائیة وجود فروق ) 29(وشكل ) 6(ویوضح جدول 
بین متوسطات درجات آراء المحكمین في التصمیمات عند 

، وقد جاءت المجموعة التصمیمیة )0,001(مستوى معنویة 

األولى في الترتیب األول تلیھا المجموعة التصمیمیة الثالثة ثم 
المجموعة التصمیمیة الثانیة في فعالیة اسلوب الھدم والبناء 

على ) 23.455 - 28.273 -35.364(بمتوسطات حسابیة قدرھا 
الترتیب، كذلك في محور االبتكار بمتوسطات حسابیة قدرھا 

على الترتیب، وأیضا في ) 23.000 - 23.182 - 31.364(
الدرجة الكلیة للتصمیم حیث كان المتوسط الحسابى للمجموعة 

، وللمجموعة التصمیمیة الثالثة 67.454التصمیمیة األولى 
    . 46.818التصمیمیة الثانیة ، وللمجموعة 51.273

 متوسطات درجات التصمیمات المنفذة وفقا ألراء المحكمین في الدرجة الكلیة للتصمیم ومحاوره) 6(جدول 

 مصدر التباین

  درجة التصمیم الكلى  االبتكار  فعالیة اسلوب الھدم والبناء

المتوسط 
  الحسابى

مستوى   "ت"قیمة
المتوسط   الداللة

  الحسابى

ستوى م  "ت"قیمة
المتوسط   الداللة

  الحسابى

مستوى   "ت"قیمة
  الداللة

 0.001  29.257  67.454 0.001  20.618  31.364 0.001 31.065  35.364 المجموعة التصمیمیة األولى  
 0.001  32.689  46.818 0.001  31.675 23.000 0.001 27.379 23.455 المجموعة التصمیمیة الثانیة
 0.001  32.716  51.273 0.001  40.728 23.182 0.001  27.510  28.273 المجموعة التصمیمیة الثالثة

 
 متوسطات درجات التصمیمات المنفذة وفقا ألراء المحكمین في الدرجة الكلیة للتصمیم ومحاوره) 29(شكل 

Conclusion  
فعالیة اسلوب الھدم والبناء فى ابتكار مجموعات تصمیمیة    .1

 .لمكمالت ازیاء معاصرة
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات آراء  .2

المحكمین في التصمیمات تبعا للدرجة الكلیة للتصمیم عند 
، فقد احتل التصمیم األول المرتبة )0,001(مستوى معنویة 

األولى، یلیھ التصمیم الرابع، وجاء التصمیم الحادى عشر في 
 .الترتیب األخیر 

یة بین متوسطات درجات آراء وجود فروق ذات داللة إحصائ .3
، وقد )0,001(المحكمین في التصمیمات عند مستوى معنویة 

جاءت المجموعة التصمیمیة األولى في الترتیب األول تلیھا 
المجموعة التصمیمیة الثالثة ثم المجموعة التصمیمیة الثانیة 

فعالیة اسلوب الھدم والبناء (الدرجة الكلیة للتصمیم ومحاروه 
  ). البتكار -
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