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 دراسة في سياقات التشكل وأثرها في تصميم أزياء األلفية الثالثة - الزحام في تصميم األزياء
 أ. م. د. فاتن علي حسين           أ. د. هدى محمود عمر

 ملخص البحث
وعالقات تصميمية معقدة عكست تصاميم أزايء األلفية الثالثة مفاىيم فكرية وتقنية لتوليد أشكال 

ومكثفة تتسم ابلزحام يف تركيب أجزاء الزي ، شلا فرضت بنية شكلية خارج ادلألوف بطريقة سلتلفة عن 
السياق ادلعروف للتصميم تصل إىل مستوى مقبول أو غًن مقبول يف سياق التشكل شلا جيعل ضرورة 

ستدعت احلاجة دراسة مفهوم الزحام من التفسًن والقياس لظاىرة الزحام يف بنية تصميم الزي. لذلك ا
خالل الربط بٌن ادلنهج الفكري والتشكيل التطبيقي يف تصميم األزايء من خالل الوقوف على أبعادىا 
وجوانبها وارتباطاهتا الفكرية والتقنية وأتثًناهتا يف األزايء ضمن عالقات مباشرة لتلك السياقات. وبذلك 

زحام يف سياقات تشكل تصاميم أزايء االلفية الثالثة؟ "وتكمن حددت مشكلة البحث "ماىي آليات ال
أمهية البحث يف فتح آفاق جملال التصميم عرب مفاىيم جديدة وما انتجتو تلك النظرايت من مرتكزات 

تعرف ابلعلمية تعمل كمرجعيات يف بناء فكر تصميم األزايء شكاًل ومضمواًن. اما ىدف البحث فحدد "
ق الثوابت واالختالفات يف سياق تصميم األزايء النسائية لأللفية الثالثة".  وتضمن آليات الزحام وفعلى 

اإلطار النظري مفهوم الزحام وعالقتو بعدة مفاىيم منها التعقيد والتكثيف والفوضى والرتاكم وتطبيقاهتا يف 
 تصميم أزايء ومناقشتها وصوال إىل أىم االستنتاجات:_

رة توظيااف فوضااوية األشااكال التصااميمية الزباااأل مواقااي يف بنيااة الاازي اعتماااد ذاااألج األزايء علااى مهااا .1
 وفق منظور التعقيد وكيفيات توليد األجزاء التفصيلية. 

يشاًن توجااو الزحااام إىل تسلساالية شاكلية متواليااة تااوأم وتتسااق مااي بنائياة ادلضاامون لتصااميم الاازي ماان  .2
لتصااميمي ابساتخدام قواعااد خاالل اسااتثمارىا بشاكل قصاادي للكشاف عاان قادرة التقنيااة يف الفعال ا

 وأنساق إظهاريو ترتبط آبلية الرتاكم والتكثيف لألجزاء التفصيلية.  
 -اما ابرز التوصيات فهي :

تطوير القدرات التصميمية وفق نظرايت العصر ومعرفة كيفية اساتثمارىا يف أشاكال جديادة لتصاميم  .1
 األزايء. 

 ا يف فكر تصميم أقمشة ادلعاصرة.دراسات متخصصة لظاىرة الزحام وأتثًن تطبيقاهت تبين .2
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 أمهية البحث واحلاجة اليو
ابلتغًنات والتحوالت ادلستمرةاليت سبتاز بتنوع سياقات التشكيل ينشغل مصممو أالزايء 

دائية التصميمي ، واليت ربفز فكر التصميم ادلعاصر وسبدىا ابلتقنيات االظهارية ،حيث ُمثلت توجهاات
 مطروحة أمام ادلصمم ووسائل تنظيمية يف التنسيق والرتكيب لبينة تصاميم األزايء.  

فقد عكست تصاميم أزايء األلفية الثالثة حالة من التعبًن عن مفاىيم فكرية وتقنية عملت على 
توليد أشكال وعالقات تصميمية معقدة ومكثفة وفوضوية يف الرتكيب وذبميي أجزاء الزي البنائية ، شلا 

السياق ادلعريف  تفرتض بيئة تصميمية قد تكون خارج ادلألوف بطريقة استثنائية أو قد تكون سلتلفة يف
للتصميم ، لتصل مستوى من الزحام شلا جيعل من الصعوبة قياسها موضوعيا، بسبب التداخل بٌن 
األجزاء ادلرتاكمة وادلكثفة واإلحساس البصري بعدم توفر فضاء ومساحة كافية يف الزي يتداخل بٌن 

 ربوي على مششرات بابتة قد ادلعقولية والالمعقولية والقبول والغموض ، ابعتبار أن تلك ادلفاىيم ال
 تكون إجيابية أو سلبية تشثر على مفهوم الزحام يف سياق التشكل لتصميم األزايء. 

وشلا تقدم يشًن البحث ضرورة دراسة الزحام كمفهوم معرب عن النظرة احلديثة لفكرة التبدل 
تصميم األزايء النسائية والتغًن وأللك من خالل الربط بٌن ادلنهج الفكري وسياق التشكل التطبيقي يف 

لاللفية الثالثة والوقوف على أبعاده وجوانبو وارتباطاتو الفكرية والتقنية ضمن عالقات مباشرة لسياقات 
التشكل لظاىرة الزحام ، لذا وجد البحث مسوغا لتحديد مشكلة البحث وفق التساؤل اآليت:" ماىي 

 الثالثة؟"آليات الزحام يف سياقات تشكل تصاميم أزايء االلفية 
ويبٌن البحث اسهامو يف فتح آفاق يف رلال تصميم األزايء عرب مفاىيم جديدة وإرساء مرتكزات 

تصميمي ، شلا يعزز من القدرات الفنية دلصمم الفكر النظرية ومادة علمية تعمل كمرجعيات يف بناء 
ارتبطت مي الفكر األزايء يف التشكيل والتكوين يف ضوء العلوم والتقنية وما تنتجو من نظرايت 

 التصميمي لأللفية الثالثة شكالً ومضموانً. 
الزحام وفق الثوابت واالختالفات يف سياق تصميم األزايء النسائية لأللفية على تعرف الىدف البحث:

 الثالثة .   
 حدود البحث : تناول البحث مفهوم الزحام كطروحات فكرية وتطبيقية سلتلفة يف سياقات التشكل

،  2216ولغاية  2212ألزايء النسائية ضمن حدود األلفية الثالثة _حيث مت ربديد من العام لتصاميم ا
 وأللك كوهنا اكثر مثوالُ للمتغًنات الفكرية والتقنية يف تصميم االزايء .  
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 مفهوم الزحام يف التصميم: تصميم األزايء 

ميثل الزحام بيئة متنوعة ومتعددة ربقق التشويق وادلفاجأة والالمألوف من خالل اندماج عدة 
خصائص سلتلفة واليت تتحقق عرب آليات التعقيد والرتاكم والتناقض يف العناصر، وأللك ضمن 

ن افرتاضات سياق التشكل التصميمي الذي أيخذ ابالعتبار عملية اشتغال التجميي والتوليف جملموعة م
القواعد واألسس لتلك األشكال ادلختلفة يف تصميم األزايء. وىنا يظهر وجود مقياس حيدد من كثافة 
وتعددية االشتغال ومتطلبات تصميم الزي ، " األول مقياس ألايت انتج من ادلالحظة ادلدركة للمصمم 

ات التطبيق الفكرية بتأثًن الوعي اجلمايل واليت جعلت التصميم يف حال تغًن وتطور تبعا لطبيعة سياق
دلصمم األلفية الثالثة ، واآلخر مقياس موضوعي لوجود مساحة معينة تتباين أتثًناهتا يف تغيًن مستوايت 

يف مستوى  1التشكل والتقنية اليت تعكس حالة من الفوضى من انحية الشكل أو الوظيفية ادلفرتضة " 
 تصميم الزي. 

ذليئة اليت يتم فيها كايف يف بنية التصميم وادلقصود ابلذلك يعرف الزحام شعور بعدم توفر فضاء  
التجميي ادلتنوع بٌن عناصر وخصائص دلكوانت متعددة غًن متجزأة يف سياق تصميم الزي، أو عملية 
صني لنظام شامل يكون وفقا دلعايًن التعقيد أو التكثيف نتيجة ربط ادلكوانت من نظام إىل نظام آخر يف 

يف ادلزج بٌن الوحدات ادلختلفة أو يف صياغة مكوانت مجيعها موحدة تتداخل التشكيل والتنسيق، أو 
وتتبادل كأنظمة مشرتكة.كما يشًن الزحام اىل دور التقنية على ادلستوى تركيب االجزاء، من خالل 
تزاوج العناصر ومجي العديد من ادلكوانت ادلختلفة يف رلموعة واحدة، وترتيبها بصورة منطقية ومتماسكة 

ل كمنظومة من العالقات ادلرتاكبة يف سياق واحد على الرغم من تناقض وتنوع اخلصائص الشكلية  تعم
ميكن ومن جهة أخرى كاحلجم واللون وادللمس .... وبشكل متسلسل وابستمرارية وتواصل بصري ، 

 2شلا قد يفقد القدرة على ادلتابعة البصرية. تواجد الفوضى وعدم التجانس يف األشكال
ادلكثفة مي بعضها قياس مستوى الزحام اىل ربديد العالقة بٌن األشكال وادلكوانت  ويتطلب 

شاملة يف التصميم، وأللك من خالل البعض ومي ادلساحات اليت تتخللها لتحقق وحدة بصرية 
 3اذباىٌن التالٌن:_

 الزحام ادلتزامن ويفرتض اختالف األجزاء البنائية ضمن مساحة زلددة يف التصميم . .1
 م ادلتعاقب ويفرتض تفسًن االختالفات وعالقات ارتباطها يف التصميم الكلي  . الزحا .2

                                                           
1
Deriving Urban density and intensity, Holzheimer,Terry, Yale University press,2007,p10 

2
سة معمارية، اجلامعة ثر ظاىرة الزحام يف تعزيز اذاط البيئة احلضرية للمدن العادلية الكربى ، خنساء غازي رشيد النعيمي ، رسالة ماجستًن غًن منشورة ،ىندأ

 .33.  ص1998التكنلوجية ، بغداد، 
3
Demographic archeology, Hassan,F.A., Yale University press,1978,pp51-59  
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فالعناصر اليت تتمتي بقدر من الفهم والوضوح يشدي إىل سهولة إدراكها بصراًي وأللك عن طريق 
تكرار العنصر وسبييزه أو تدرجو ، أو من خالل  عنصر ادلفاجئة فيو وال يعين أللك أن ال يكون العنصر 

ؤية البصرية لو شليًزا من انحية سياقات التشكل بل ادلقصود التصميم ادلعقد الذي يشدي إىل تشتت الر 
 وابلتايل ال يصبح عنصر جذب بصري بل عنصر تشويش بصري . 

وىذا يشًن اىل وجود استثناءات يف قواعد التصميم والنظم اجلمالية لبعض الصفات ادلتأصلة يف  
اختيار وترتيب العناصر والتحكم هبا وكيفيات إظهارىا يف سياق التشكل وما لو من عالقة متداخلة 

 :_ 4وعليو يتعلق الزحام يف التصميم ابجلوانب اآلتيةية التصميم وتقنيات اإلخراج، تتناسب مي بن
 التنويي والتجميي وسبثل وضي العناصر ادلتباينة رلتمعة ومرتابطة بقوة . .1
 التكرار  ويشًن إىل أتثًن تقنية التصميم وأتكيد االستجابة لسياقات التشكل . .2
 التشكيل ادلتعلق ببنية التصميم .الشدة والقوة اليت تدفي إىل ديناميكية  .3
 االستقاللية اليت سبثل االستجابة إىل التغًنات البنيوية ادلتعلقة بسياق التشكل .  .4
 التنظيم والتناغم اليت  تشًن إىل تركيب العناصر وفق ادلقاييس ادلوضوعية . .5
 التفكيك ويشًن إىل األجزاء غًن ادلتكافئة ابالعتماد على أذاط سلتلفة .  .6

ر اإلشارة، أن ىناك عالقة متبادلة بٌن تصميم األزايء وتقنيات اإلظهار يتأثر أحدمها وذبد
ابآلخر، فتصميم الزي مير خبطوات متتالية وبصورة عملية وموضوعية وفق قواعد وتقنيات كأداة ذبميي 

معقدة األجزاء التفصيلية يستند عليها ادلصمم عند إصلازه للتصميم،" فقد تكون التقنيات بسيطة أو 
، وىذا بال شك حيتاج مهارة وتصور، فالفرق بٌن 5سبكن مصمم األزايء من ابتكار وابتداع أفكار جديدة"

الزي البسيط واآلخر األكثر تعقيدا" يعود إىل ادلهارات والكيفية يف أعداد وتركيب أجزاء الزي وذبميعو 
 .6مي بعضها بشكل منسق"

وقد يوحد الزحام مستوى السياق البصري يف التصميم على رغم من تناقضات وضي ادلكوانت   
والعناصر واالجزاء التفصيلية كزايدة تدرجيية يف احلجم والعدد واللون والنوع ....اخل ، حيث تبدو تلك 

 دلكوانت ادلكوانت بصيغ متدفقة تعمل على االنتقال من جزء اىل جزء بسالسة ، أو قد تكون تلك ا
بصيغ متفرقة وفوضوية  شلا تدعو اىل االنتقال فجأة بٌن العناصر او األجزاء ، ويف احلالتٌن ينتج نوعاً من 

 السمات اجلمالية وربدد ذط  الزحام اخلاص هبا .

                                                           
4
Exploring new measures of Urban Density ,Clark, Paul , Metricity , W.W.Norton& 

Companypress ,New York, 2007,pp27-28 
 23. ص1982، دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيي، بًنوت، لبنان، التغًن االجتماعي وحركات ادلودة ، حامت الكعيب 5
 52. ص2222يف تصميم األزايء ، علية عابدين ، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر، نظرايت االبتكار 6
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 الزحام... يف التعقيد والتكثيف 
يعمل الزحام على أبارة الدىشة اليت تشثر على قوى ادراك األجزاء واألشكال وحسب طريقة 
وجودىا وتوزيعها يف التصميم الذي ميتلك وفرة وزايدة للخصائص البصرية وتعددية يف عناصر التصميم 

ء ادلتحققة من خالل آليات التعقيد واألختالف والتناقض كاألشكال واأللوان واخلامات واألجزا
 التفصيلية وكيفية آتلفها وانسجامها مي تصميم الزي . 

فتصااميم األزايء ككاال ماان حيااث العالقااات بااٌن األجاازاء وادلساااحات الشاااغلة يف التصااميم تاارتبط 
زي" أي سبثااال ماااي بعضاااها الااابعض لتاااشدي تكاااوين ألو أتثاااًنات بصااارية سبثااال وحااادة التشاااكل لتصاااميم الااا

العالقات على مستوى الكل يف الازي، وألجال الوصاول لاذلك التاوازن البصاري يساعى ادلصامم إىل حالاة 
التقااارب تصااميمية كماان التنظاايم والتجميااي ابسااتخدام عالقااات 

والرتاكااب والتجااااور والتماااس يف مواقاااي معينااة جزئيااااً أو كليااااً يف 
ن توظياااف تصااميم الاازي، علاااى الاارغم ماان التناقضاااات الناذبااة ماا

تلااك الوحاادات ادلتنوعااة شلااا حيقااق ابارة وتشااويق نتيجااة اسااتخدام 
العناصاااار التقليديااااة وربطهااااا بطريقااااة متناقضااااة ومعقاااادة ، إأل أن 
األشاااياء ادلألوفاااة لااادى رؤيتهاااا يف بيئاااات غاااًن مألوفاااة ومتغاااًنة يف 
بنيتها الشكلية تصبح مان الناحياة احلساية جديادة وقدمياة معاا يف 

. شلا يتطلاب مان مصامم االزايء السايطرة علاى تلاك 7آن واحد" 
التناقضات وتوجيهها وتنظيم عالقاهتا ادلتشابكة وإضفاء التوافاق 

 الشكلي بٌن األجزاء للحصول على أتثًنات جديدة. 
فحالااة التعقيااد الاايت تعااد احاادى خصااائص الزحااام تكااون 
ماان خااالل التناااوع والتكثيااف علااى مساااتوى العالقااات الشاااكلية 

ة للعناصااار لتحقياااق بنياااة تولياااة واساااتمرارية يف ادلساااتوى البصاااري وبنياااة التصاااميم ، اي نتيجاااة والرتكيبيااا
رلموعة التفاعالت القائمة بٌن منحنيات االشكال وقوى العناصر فضاال عان التغاًنات ادلتنوعاة يف اخلاماة 
وتاااااداخل االجااااازاء التفصااااايلية وانااااادماجها ماااااي بعضاااااها قاااااد تصااااال إىل الفوضاااااى وتعااااادد االحتمااااااالت 

يتغًن شكل تصاميم الازي نتيجاة تناوع االجازاء ادلضاافة الايت تعمال علاى واالفرتاضات على سبيل ادلثال ، 
(، او مااان وضاااي االجااازاء ادلضاااافة الغاااًن 1، كماااا يف الشاااكل  تعااادد احتمااااالت احلركاااة يف تصاااميم الااازي 

 منتظمة وادلكثفة على الزي حيث تتحكم ادلتغًنات 

                                                           
 122، ص1987، تر: سعاد عبد علي مهدي، وزارة الثقافة واألعالم ، بغداد ، التعقيد والتناقض يف العمارة. روبروت فنتوري7

 ( 1شكل   
 التعقيد يف االجزاء التفصيلية ادلنحنية
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 فاتن علي حسين و عمر

الشكلية بطبيعة العالقاات باٌن العناصار وتزياد مان قادرة تشاغيل 
تلااك االضااافات وفااق مفهااوم الزحااام، وىااذا يشااًن التمييااز بااٌن مسااتوى 
التعقياااااد يف الساااااياقات الشاااااكلية وتفاصااااايلها ضااااامن تتاااااابي بصاااااري يف 
تصاميم الاازي ماان خااالل تركيااب األجاازاء ادلنحنيااة وادلتداخلااة وصااياغتها 

عضااها بعالقااات جدياادة وغريبااة يف تكااوين بشااكل جديااد وذبميعهااا مااي ب
الاااازي شلااااا يباااادو أحياااااان ماااان الصااااعوبة ادراك التصااااميم أو عاااادم فهمااااو 

 . (2كما يف الشكل    بسهولة
 
 
 
يستمد معىن الزحام من خصائص بنية التصميم وبيئتها الداخلية وقد  

اخلاصة هبا ، حيث يتم تشكيل عناصرىا  التصميمية كمادة شكلية وتركيبة 
لألجزاء واخلامات بعالقات معقدة يف التشكيل تبدو حبالة من التوزيي اجلديد 

زا يف بنية ادلنتظم لألجزاء ادلبنية على اساس عمليات الربط التقين ازبذت مرك
 (، 3التصميم، كما يف الشكل  

 
 
 
 
إىل جانب القيم الديناميكية الناذبة عن عالقة ربط األشكال واألجزاء 
التفصيلية الثابتة وادلتحركة ضمن التكوين الذي يثًن الدىشة والتساؤل 

فكرة التصميم ؟ ومن أين ؟ ابلنسبة للمتلقي، على سبيل ادلثال، ماىي 
سياقات رلموعة تبدو   وكيف ؟ تبدا حركة اجزاء الزي لتنتهي....وىكذا

ليت ذبعل من زي األلفية الثالثة حيوي شيء من الغموض  تشكل التصميم ا
(.فما يالحظ من تعقيد إحدى األجزاء الذي يرتكز 4كما يف الشكل  

خر ابلرغم من كونو مكون على اجلزء البسيط  يتواىل ويرتبط مي اجلزء اآل
 من ألات العناصر. 

 ( 2شكل   
ادلنحنية  التعقيد يف االجزاء
 

 ( 3شكل   
 التعقيد ادلنتظم البسيط

 (4شكل   

 متوايل احلركة التعقيد ادلنتظم 
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 فاتن علي حسين و عمر

من عناصر متمايزة ومنتظم بعالئق زلددة  معتمدا بذلك على اجملال الذي 
 يستخدم فيو سياقات التشكل لألنظمة التصميمية. 

كما أن التعقيد ينشأ من متطلبات شكلية كوظيفة مجالية تتعلق  
بتصميم الزي واداءه الوظيفي ، حيث تتنوع مداياتألنظمة الداخلة ضمن 

األنظمة اخلارجة تبعا للتقنية القائم عليو تصميم بنية الزي نفسو فضال عن 
الزي كخطوط اإلضافات التفصيلية ، العناصر ادلادية للخامة ، تصميم 
االقمشة ، ومتغًنات التزيٌن...أخل ، وىذا  يشًن إىل  ان التأثًنات اخلارجية 
ربوي الكثًن من التعقيد بٌن مكوانهتا اإلدراكية وادلادية ، ويشخذ ابحلسبان 

الءمة االختيار للخامة وكيفيات إظهارىا على اجلسم الذي يتصف م

 .(5ابالستقامة واالضلناء وما لو من عالقة مي بنية الزي كما يف الشكل 
وقد تعمل اخلامات دورا اساسيا يف تركيب االجزاء بصورة   

متداخلة وفوضوية ومكثفة وليس ذلا داللة شكلية تعرب عن مضمون 
التصميم كأجزاء تفصيلية مألوفة، بل صممت ببنية ارتبطت بعالقة 
مباشرة بٌن اخلامات كمادة اساسية واجلسم وكيفية تنظيمها مي شكل 

شكل التصميم الذي يناسبو للتوصل إىل تصميم الزي" فادلادة تفرض 
مصحواًب بشرطية االىتمام بتقنيات  8التكامل بٌن الشكل ومضمونو" 

 (. 6اإلخراج كما يف الشكل 
فكرة التصميم ويعمل ادلصمم على تشغيل ادلخيلة وربطها ب

خاصية  واألسلوب ووظيفة الزي كخصوصية تتميز هبا تصاميم ازايء األلفية الثالثة ، مستثمرا بذلك
التكثيف وادلغاالة وفقا حلالة الزحام الشكلي من خالل ادلنظومة الشكلية ادلتعددة يف منطقة فضائية 

 . واحدة وأبداء تقين متنوع يف الزي
فادلغاالة يف التأكيد على بناء االجزاء اليت تتصف ابدلبالغة الشكلية كالتكبًن والتضاخيم واحاداث  

أتثًنات تتابعيو ومشثرات حركية وتعددية يف تفصيالت اجازاء الازي البنائياة، ابإلضاافة اىل الثنياات ادلرتاكباة 
كذلك الطيات الظاىرة علاى اسااس وادلتداخلة بشكل معقد مي اخلامات الشفافة والتزينية _الدانتيال_، و 

 بنية التصميم اليت تتدرج بشكل منتظم مي االتساع ادلساحي للزي، فادلصمم يُدرك وفقا لوعيو 
 

                                                           
 474. ص1998، مطابي الوطن، كويت توثيق خاطئ ، 232سلسلة عامل ادلعرفة، العدد .عبد العزيز محوده ، من البنيوية اىل التفكيك، د –ادلرااي احملدبة 8

 ( 5شكل   
 تعقيد جزئي يف التصميم

 ( 6شكل   

 التعقيد ادلباشر بٌن اخلامة واجلسم
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 فاتن علي حسين و عمر

وحاااادة تصااااميم الاااازي يف و حااااذف ال تااااشثر التصااااميمي أن أي إضااااافة أ
إمكانيااااة تقويااااة أذاااااط أضااااعافو باااال تعماااال علااااى إىل الكليااااة وال تااااشدي 

 (7كما يف الشكل العناصر وتشكل مي بعضها صفات جديدة أخرى.  
كما تعتمد كثافة االجزاء التفصيلية  للزي علاى امتازاج وتقاارب  

وآتلف العناصار ادلتشااهبة غاًن مهاتم برتتياب األشاكال األقال أو األكثار 
وإذا االىتمام ابإلمكانيات التقنية وكيفية تراكمها بشاكل مكثاف ضامن 
حيااز مكااات يف تصااميم الاازي ، فضااال عاان فقاادان الرتتيااب الثاباات وإذااا 

 لية نظام الالحدود التيتتحكم ببنية التصميم.  من خالل آ
سيطرت تنوع وتناقض ادلقومات ادلادية للخامات ومكمالت و  

التزين ونظم التشكيل للتأكيد على ىدف فكرة الزحام لدى ادلصمم 
أزايء األلفية الثالثة يف تشغيل سليلتو الذىنية ووعيو وربويلها إىل واقي 

( أزبذ الزي 8تنفيذي ابستخدام تقنيات رابطة سلتلفة، ففي الشكل 
دلألوف تقنيًا بل وفق نظام مرتاكب وبشكل مكثف ىيمنة جزء خارج ا

تسعى ىذه ادلعاجلة اىل إضفاء ومرتاكم وبشكل منتظم يف بنية التصميم، و 
اعادة توزيعها مركز مرئي ضمن حيز مكات نظراً لتعدد الطيات والثنيات و 

( فقد حاول ادلصمم على ربقيق 9بشكل غًن زلدودة. اما الشكل  
رية للمصمم والتنوع التقين للخامات وتناقض التوازن بٌن القيم الفك

مظهرمها الشكلي _الناعمة واخلشنة_ والعالقات الرابطة بينهما، حيث 
شلا بدت متواترة وغًن منتظمة شكال لتصميم يف تشكيل وفق ادلقاييس ادلوضوعية ازبذت موضعًا مرتاكما 

يف التكوين نتيجة كثافة الفضاءات  اومضموان، األ " أن ادلبالغة يف ىذه ادلعاجلة ربدث فوضى وإرابك
والعناصر ادلتنافسة يف ألات ادلستوى من التأكيد البنائي ، األمر الذي يشثر على مدركات ادلتلقي يف 

 .  9" احداث الفوضى البصرية 
وعليو يتأثر تصميم األزايء بتقنيات اإلظهار لوجود عالقة متبادلة بٌن أحدمها واآلخر، فتصميم الزي    

طوات متتالية وبصورة عملية وموضوعية وفق قواعد وتقنيات كأداة ذبميي األجزاء التفصيلية مير خب
 يستند عليها ادلصمم عند إصلازه للتصميم ، " فقد تكون التقنيات بسيطة أو معقدة سبكن مصمم األزايء 

 

                                                           
 42. ص 2001عامل ادلعرفة (، مطابي الوطن،الكويت  توثيق خاطئ( ،  سلسلة التفضيل اجلمايل  دراسة يف سيكلوجية التذوق الفين(، شاكر عبد احلميد،9

 (7شكل رقم  
 التكثيف وادلغاالة الشكلية

 (8شكل  
 ىيمنة معقدة ومكثفة غًن مألوفة
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، ىذا بال شك حيتاج دلهارة 10من ابتكار وابتداع أفكار جديدة "
لفضاءات تصميمية أكثر تنوعا تسهم يف قوة األدراك  وتصور

، فالفرق بٌن الزي البصري ألشكال وأجزاء  وذبانس مقاييسها
البسيط واآلخر األكثر تعقيدا يعود إىل ادلهارات والكيفية يف اعداد 

فضال عن  وتركيب أجزاء الزي وذبميعو مي بعضو بشكل منسق
 الربط الفيزايئي والتغًنات احلركية للجسم . 

 
 
 
 

 الزحام ... ومفاىيم الفوضى والرتاكم الشكلي 
اظهارية على مستوى األداء التقين اليت أحدثت  شهد تصميم أزايء األلفية الثالثة وقائي فنية دلفاىيم

متغًنات وبشكل ملحوظ للبىن التصميمية ادلتكونة منها، حيث مل يعرب التصميم عن نفسو يف العناصر 
اليت تشكل العمل وإذا يف األستعمال ادلتميز لتلك العناصر وأالشكال ، ليفسر خصائص التنظيم 

تقنيات اظهارية متعددة ، وىذا ما جيعل خضوع تلك التصاميم والتجميي وفق ظاىرة الزحام أبساليب و 
دلزج بٌن ثوابت تصاميم االزايء السائدة وادلتغًنات اليت تطرأ عليو " فالزي بتصميمو يعرب عن احلد 
السائد بوصفو بابتًا ، أما التصميم ادلبتكر فيعد حدًا متغًنًا بوصفو يثور على النمط ويبحث عن أعماق 

كعملية متطورة تبعًا حلال عصرىا.  كما ساعدت االمكانيات التقنية بظهور تصاميم   11"وحدود جديدة 
غًن متوقعة ضمن أفرتاضات تركيبية لتوزيي العناصر مستندا على الطروحات الشكلية النمطية على 
الرغم من االستفادة منو زلدودة ضمن األطر اجلديدة لتصميم الزي اليت أتسمت بنوع من ادلتناقضات 

فاعلية مكوانت العناصر الثابتة ، اي يصبح سياق التصميم يُدرك ادلتغًنات احلاصلة على األطر ل
 األساسية النمطية لتمثل رلموعة من ادلتناقضات الشكلية غًن ادلتجانسة يف بنية التصميم. 

    

                                                           
 23. ص2222عابدين ، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر،  نظرايت االبتكار يف تصميم األزايء ، علية10

 41.ص1998، مطابي الوطن، كويت توثيق خاطئ، 232من البنيوية اىل التفكيك، د.عبد العزيز محوده ، سلسلة عامل ادلعرفة، العدد  –ادلرااي احملدبة 11

 (9شكل  
 التقين للخامات ادلبالغة يف التكثيف
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تصاميم أزايء األلفية الثالثة إىل حالة من الفوضى نتيجة التأثًنات ادلتبادلة بٌن قوى وتشًن أنظمة بعض 
حيث يتم ادراك ىذا التعارض والتضاد من خالل فهم الرتكيب الكلي جملموع ىذه وادلتشاهبة ادلتعارضة 
الذي يشكد على فكرة  12لشكلية وترتيب العالقات الرابطة يف التصميمتفعيل االنتقاالت االعناصر و 

حالة من  وتسمح حبدوث وظهور عالقات غًن متوقعة ويفاالنتباه للفروقات والتباينات وادلتشاهبات 
 العشوائية اال أن ربوي درجات سلتلفة من النظام قد تبدو غًن زلددة . 

تتناول صيغ فكرية للمصمم ومعاجلات للخصائص عملية تكوين ابتكارية النظام ىنا وميثل 
ويبٌن تصميم  الشكلية لتصميم الزي والذي ميتلك العمق التنظيمي يتسم ابدلفاجأة والتشويق واالبارة

( إمكانية تغًن األشكال لالجزاء التفصيلية والتحول من الالنظام إىل نظام الذي 12الزي يف الشكل  
ي ابنعدام االستقرار وعدم الثبات واختالف مقاييس األجزاء ازبذ فضاء كلي مرتاكم وفوضوي توح

 الزي .  البنائية واالنتقال من حالة إىل أخرى نتيجة تعددية األجزاء ادلزدمحة وتراكمها يف تصميم
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
12The Split andthe Srtructure. Arnheim1996/p156)1-159) Arnheim, Rudolf, ,University of 

California, Press California, 1996.p p156-159 

 (10شكل رقم  

االنتقال فوضوي 
من الالنظام إىل 

 النظام
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 فاتن علي حسين و عمر

وقد يتخذ الظهور الفوضوي نوعا من عدم االستقرار 
تتحكم يف ادلتغًنات الفاعلة لظاىرة الزحام يف تصميم الزي اليت 

 وتعمل على إعادة تنظيم، وتقوده إىل مستوى جديد من التعقيد
يظهر عبّاَر عنها مصممو أزايء العصر دبفاىيم متجددة. و 

( حالة التعقيد نتيجة مستوى السياق يف التنوع 11الشكل 
والتشكل اليت تشًن إىل عملية مجي تناقضات بطريقة متداخلة 

ضة شكال وموضوعا ، الذي مجعت بٌن للخامات ادلتناق
خصائص اخلامة لالمعة اليت توحي ابدللمس الناعم ادلتناقضة مي 

 خامة الفراء اخلشن حققت حالة من الالنظام والفوضى. 
( التعددية نتيجة العالقات الرابطة بٌن 12واظهر النموألج  

تقنيات تصميم االقمشة وادلكمالت التزينية  حيث صمم الزي 
ضوي وبسمات غًن منتظمة يف التشكيل اال اهنا سبتلك بشكل فو 

القدرة على تغًن يف االنتقال البصري بٌن األجزاء ادلزدمحة ادلعقدة 
وادلتغًنة الناذبة من استخدام رلموعة متنوعة ومتغًنة من ألوان 

 وتقنيات بنائية وخامات وعالقات رابطة .
 

ويتم اللجوء إىل آلية التعقيد من خالل تداخل وكثرة احملاور 
واخلطوط البنائية ورفض البساطة واالختزال واعتماد ادلنظومات 
التناسبية مي اجلسم ضمن عالقات خاضعة بشروط الزحام وتكون يف 

تعمل على تنفيذ  13حالة اندماج لنظم تشكيل األجزاء ادلرتاكبة 
األشكال ادلتنقلة فعليًا بينها، تعمل  حركة ضمنية انذبة من سلسلة

على التغيًن من مكان آلخر شلا تبدو متماسكة يف ربديد اذباه االجزاء 
وتناقضاهتا الشكلية من جهة، ومن مث تعمل على تغيًن االذباه  
كحركات افرتاضية نتيجة حركة اجلسم وعالقتو حبركة الزي من جهة 

لتحقيق رؤاي متسلسلة  أخرى،  حيث يتغًن التصميم مي حركة اجلسم
 (.13لالجزاء ادلرتاكمة يف تصميم الزي كما يف الشكل  
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The Theory of Architecture.Johnson, P. Van No strand Reinhold, New York, (1994). P244 

 (13الشكل  
 جزاء التراكم وتناقض اذباىات ا

 

 (12الشكل 
فوضى من تنوع العالقات 

 والتقنيات

 (  11الشكل  
تناقض اخلامات وانعدام 

االستقرار
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هدى محمود ، دراسة في سياقات التشكل وأثرها في تصميم أزياء األلفية الثالثة - الزحام في تصميم األزياء

 فاتن علي حسين و عمر

( حالة سباىي النظام وتنظيم الفوضى، فهو اكثر بكثًن من رلرد 14يف الشكل  
عناصر شكلية بذاهتا يرتبط برتتيب العناصر وتركيبها مي بعضها إلعطاء ادلعىن وما 
حيققو من أتثًن شكلي الجزاء معقدة يف التشكيل ازبذت شكال فوضوايً ومرتاكماً 

، وبذلك أظهر الزي اختالفا عن 14ميم ضمن مسافات فاصلة بابتة تقنياً يف التص
 الشكل األساس الناتج عن زلاوالت اعادة التصميم يف  بنية الشكل الظاىري.

إال أن األنظمة الفوضوية يف تصميم الزي ذلا عدة صور شكلية انذبة من   
تراكم وتعددية األجزاء التفصيلية على الرغم من أن بعضها ظاىرة ومدركة 

عرب غياب النظام إال أهنا سبتلك مجالية خاصة بعيدة عن وأجزاء أخرى تتوارى 
التشويو والتشتت. بل ابلعكس قد تتضمن نظامًا يتكيف مي حالة التعقيد 

(. ويف ضوء أللك فتصميم الزي ىنا يتكون من رلموعة من 15ويعمل بشكل متساو، كما يف الشكل   
مي بعضها بنظام شامل تنسجم وتزيد من  التحوالت الفوضوية بسياقات سلتلفة من األنظمة اليت ترتبط

 التماسك مي بعضها البعض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 163ص. 2222اذلندسة والرايضيات يف العمارة  ، قبيلة فارس ادلالكي ، دار صفا للنشر والتوزيي، عمان 14

 (14الشكل  
 سباىي النظام وتنظيم الفوضى

 

 (15شكل رقم  
تعددية وتراكم االجزاء 

 ادلتساوية
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هدى محمود ، دراسة في سياقات التشكل وأثرها في تصميم أزياء األلفية الثالثة - الزحام في تصميم األزياء

 فاتن علي حسين و عمر

كما يشهد تصميم األزايء حوارًا حول الشكل وتوليده ومطوراً 
دلفردات وأجزائو ليكون أكثر مواءمة مي حاجات العصر الفكرية. شلا تبدو 

بو ويتواصل معو بفعل االجزاء الزي " توالد شكل من شكل آخر يتأثر 
(  الذي استند على األجزاء 16كما يف الشكل    15.التكوين التصميمي

فكل جزء أذا  التفصيلية ادلستحدثة ادلتوالدة وبناًء على رؤية ادلصمم ذلا
، يقوم بصياغتها بطريقة جديدة حيمل اجلزء الذي قبلو أو يفضي إىل اآلخر

كتعددية لعوامل ادلختلفة  ونتيجة تفاعل رلموعة من اوبصورة منفصلة 
اخلامات الناعمة والشفافة ومتغًنات اللون ومفردات تصميم القماش حيث 
عمل ادلصمم على تنظيم الفوضى من خالل خضوع التصميم الفعل التقين، 

( حيث اعتمد على 17وىذا ما استفاد منو ايضًا يف النموألج رقم  
زء التفصيلي السمات الشكلية للخامة الالمعة وطريقة تكرار اجل

ا على الرغم من ازباأله طابعا فوضواي  بشكل متوالد يف مراحل التصميم
إال انو اعطى امهية لوظيفة اجلزء التفصيلي ادلتكرر  وما لو من أتثًن 

 شكلي وتقين يف ربديد مالمح تشكيل تصميم ازايء العصر.
والتطبيق لظاىرة الزحام أتيت عرب إن القدرة على التكوين 

تصورات ألىنية وزبيلية للمصمم معتمدا  على اشتغال عدة تقنيات 
واليت تتحكم يف عملية تركيب أجزاء الزي قد تعمل على التشوش يف 
العالقات الرابطة أو ظهور عالقات غًن متوقعة قد ال تشرتك وال يوجد 

 ظهرت معقدة وبشكل ربط بينها يف مستوايت األجزاء التفصيلية اليت
فوضوي يف التجميي والتنسيق والتشكيل والكيفية من خالل التحكم 
التقين للربط بٌن اجزاء التصميم بسبب تداخل وذباور وتراكب يف البىن 
التفصيلية للزي لتبدو صعوبة يف االدراك البصري ، كما يف 

 (.18الشكل 
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 67ص .5002الفتح، مطبعة دبي، بغداد  . مكتبدمحم فلسفة التصميم بين النظرية والتطبيق  ، نصيف جاسم  

 (17الشكل  
 ية تكرار اخلامة الالمعةتوالد شكلي  لتقن

 

 (16الشكل  
استحداث وتوالد شكلي متعدد 

 اخلامات

 (18الشكل  
 تراكم فوضوي غًن متوقي



 

  Route Educational and Social Science Journal           
  Volume 5(1), January 2018  88 

هدى محمود ، التشكل وأثرها في تصميم أزياء األلفية الثالثةدراسة في سياقات  - الزحام في تصميم األزياء

 فاتن علي حسين و عمر

يقوم ( كل جزء من التصميم 19يف حٌن اظهر النموألج رقم  
على أساس عالقات التشابو والتكرار واخلصائص اذلندسية واإليقاع 
والتجانس واالنسجام بشكل مرتاكم على اختالف مكوانت التصميم 
ابالعتماد على سياق التوزيي ادلتداخل وتكوين تراكيب جديدة 
واختالفات موضعية لألشكال الستنتاج بنية تولية مرتاكمة فوضوية 

 يف سياق تشكل األزايء.  زء ابألجزاء انذبة من عالقة اجل
     

كذلك حياول ادلصمم الرتكيز على عنصر التشويق دلخيلة ادلصمم يف 
التصميم من خالل معاجلات شكلية للخامة والتقنية الرابطة لألجزاء 
ادلرتاكمة وتعقيدىا واالىتمام دبواقعها ربت نظام فوضوي معتمدا على 
ماربققو احلركة الناذبة من الزي بفعل حركة اجلسم ابلرغم من اختالفات 

لتشكيل سواء كانت يف حجم وشكل وابعاد االجزاء وحركة انتقال يف ا
توزيي األجزاء أو اخلطوط التفصيلية واإلضافات ، كما يف الشكل 

 22 .) 
 

يعمل ادلصمم على طرح مفهوم ادلفاجأة من خالل  كما
االنكسارات واالضلناءات ادلتكررة لتحقيق التماس ابدلساحة الواحدة 
عرب تقنيات التفصيل والتوزيي ادلساحي لألجزاء إلظهار بنية الزي 
متكاملة ، تشمل األبعاد والقياس والتصاميم التطبيقية السائدة، حيث 

صر شكلية للزي شلا تبدو غًن ظاىرة يف تقنية يقوم ادلصمم بتقطيي العنا
وطرق الربط إال أهنا تظهر بشكل فجائي وأبشكال غريبة من خالل 
التماثل والتشابو بٌن القصات أو األجزاء ..اخل  يعمل ادلصمم على 
مفاجأة ادلتلقي يف ادراك التصميم واالنتقال البصري من جزء اىل اخر .  

 (.21كما يف الشكل 
 
 
 

 (19الشكل  
 اختالف ادلواضي للشكل الواحد ادلتكرر

 (20الشكل  
 التشويق كنظام فوضوي

                                                                               (21الشكل  
 ادلتعددةمفهوم ادلفاجأة حلركة اجزاء 
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هدى محمود ، دراسة في سياقات التشكل وأثرها في تصميم أزياء األلفية الثالثة - في تصميم األزياء الزحام

 فاتن علي حسين و عمر

ويعمل مصمم االزايء مي التصاميم التطبيقية للتزيٌن بشكل 
( 22   الشكليتغلب على بناء الزي التفصيلي، فقد أظهر 

تصميم الزي ابكتظاظو ابدللحقات غاية التعقيد وبشكل مرتاكب 
لتعددية االبعاد احلجمية لشكل ادلفردة الواحدة واليت تزدحم يف 
منظومة تصميمية غايتها إظهار تكوينات غًن متوقعو بنظام متدرج 
يف توزيي الشكل التطبيقي _دلفردة الوردة _ يتكيف مي اجملموع 

، واليت تبحث عن اجلمالية يف 16و عملية مفردةأكثر من كون
تسخًن الفكر التقين وادلتغًنات الشكلية لتصاميم أزايء األلفية 

 الثالثة. 
 
 

وعليو فان تلك التأثًنات بال شك تدخل بقوة على تصميم األزايء وال سيما  أن مفهوم الزحام 
الذي أييت يف البحث عن غرابة الشكل ومعناه من حيث التنظيم والنسق ودبا ميكن استخدامو من 

ة ترتبط وسائل مادية وتقنية إظهارية  للخامة أو يف عملية الرتابط الشكلي للخطوط التفصيلية البنائي
فسياق التشكل دلفهوم بعضها البعض بعالقات ليظهر الشكل النهائي يف توليف فوضوي التعقيد. 

الزحام تبدو واضحة وشاملة يف تصميم الزي لأللفية الثالثة إألا ما اشرتطت الصورة التنظيمية للتصميم 
 اجلديد يتناسب مي الفكر التصميمي والتقنيات التنفيذية ادلعاصرة ذلا .  

 
 نتائج البحث

اظهااارت ذااااألج البحاااث تعامااال الزحاااام ماااي رلموعاااة قاااوانٌن  التعقياااد والتكثياااف والااارتاكم والفوضاااى(   .1
لتوظياااف مفااااىيم جديااادة وعالقاااات منطقياااة لتولياااد أشاااكال ابتكارياااة تتجساااد يف نظاااام ضااامين يتصاااف 
ابلقااادرة علاااى االنفتااااح يف التولياااف والتشاااكيل الغااااًن ادلاااالوف وكسااار التنااااظر واحاااداث ادلتغااااًنات يف 

 نتقال الشكلي والقياسات الناذبة من التحول يف سياقات التشكل لألجزاء التصميمية يف الزي. اال
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 .  01، ص5000دار الكتب والوثائق، بغداد ، فاتن علي العامري ،   زياء وتعدد الرؤى البنائية،ألتصميم ا

 ( 22شكل رقم  
 تعددية معقدة للتزيٌن التطبيقي
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هدى محمود ، دراسة في سياقات التشكل وأثرها في تصميم أزياء األلفية الثالثة - الزحام في تصميم األزياء

 فاتن علي حسين و عمر

اعتمااد مقيااس البعااد الاذايت والتفاارد الايت وظفاات بتصاورات ألىنياة فكريااة وأسالوبية للمصاامم مان جهااة،  .2
ومقياس البعد ادلوضوعي لنموألج تصميم اذلدف منها تكاوين صايغ مجالياة الشاتغال فضااء الازي بشاكل  

دة كلي، صيغت وفق عالقاات رابطاة ألنظماة عشاوائية مقصاودة ياتم تنظيمهاا يف ساياقات تشاُكليو جديا
 لنظم التكثيف والرتاكم والتعدد االجزاء الشكلية. 

يشًن توجو الزحام إىل تسلسل وتوايل االجزاء بصورة تاواءم وتتساق ماي مضامون تصاميم زي حياث اكاد  .3
تاارتبط آبليااة الاارتاكم والتكثيااف لألجاازاء التفصاايلية شلااا قااد تفقااد و ادلصاامم إىل اسااتثمار القاادرات التقنيااة 

 يف بعض تصاميم االزايء.  من رؤية ادلالمح االساسية
أن ادلزج بٌن التعقياد والتكثياف يف ساياق تصاميم األزايء تتطلاب مقااييس ونساب االرتبااط باٌن االجازاء  .4

التفصاايلية قابلااة لالنقطاااع والتشااويو عنااد التنفيااذ، وأللااك ماان خااالل توزيااي األلااوان، اخلامااات، تصااميم 
 ام مكمالت التزين. األقمشة ، وتنسيق الشكل التفصيلي لألجزاء وطرق استخد

فوضوية الناذبة من النظام العشوائي لاعتماد ذاألج األزايء على مهارة توظيف األشكال التصميمية اب .5
اال اهنا سعت يف تنظيمها وفق منظور الرتاكم والتعددية وكيفيات توليد األجزاء التفصيلية يف بنية 

 الزي. 

أظهرت بعض ذاألج الزي توظيف عالقات تصميمية منطقية تعتمد على نظم التكرار لالجزاء اليت  .6
ازبذت توزيعا ىندسيا ودبقاييس سلتلفة تبدو غًن متوازنة اال اهنا تستند على سياق منتظم ومتوالد 

 يتصف ابحلركة الدينامية وادلرونة كمعاجلات اخراجية معقدة يف التشكل التصميمي للزي.  
أظهرت النماألج ضعف نسبة تناظر األجزاء التفصيلية كمعاجلات أخراجية متعارف عليها يف تصميم  .7

األزايء يرافقها زايدة يف مستوايت مفاىيم الزحام عرب استثمار مفردات التوليد الشكلي لألجزاء 
ا يدفي إىل ىيمنة التفصيلية ادلتباينة وادلتداخلة وادلرتاكبة تتفاعل مي خواص ادلادة وخامات األقمشة شل

 أحدمها على اآلخر يف تصميم الزي.
ظهر توظيف الزحام من خالل االستعانة دبفاىيم غًن مألوفة تتكيف مي أسس وقواعد تتناسب مي  .8

 مقاييس بنية اجلسم ادلصمم لو ونسب ترابط األجزاء ببعضها لتشكل وحدة بذاهتا كتصميم زي.  
خضوع التصميم التزييين إىل آليات الزحام يف التكثيف والتعقيد واندماجو مي سياقات التشكل  .9

 ابعتماد التقنيات الرابطة أو العالقات بٌن األجزاء التفصيلية  لتتخذ بنية تصميم الزي بشكل كلي. 
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هدى محمود ، األلفية الثالثةدراسة في سياقات التشكل وأثرها في تصميم أزياء  - الزحام في تصميم األزياء

 فاتن علي حسين و عمر

 االستنتاجات
عكس مفهوم الزحام اتثًنًا دلفاىيم نظرية وتطبيقية لتكوينات تصميمية غًن مالوفة تعمل على استيعاب  .1

 ربوالت شكلية النظمة سلتلفة القياس يف االجزاء التفصيلية للزي. 
داخل بٌن ادلقاييس التفرد الذاتية وادلوضوعية بتوجهات بينت ظاىرة الزحام يف تصميم االزايء على الت .2

فكرية يف انظمة زلددة واخرى غًن زلددة للفكرة ضمن عالقات قابلة للتعقيد والتكثيف تتكامل 
 مجالياً ووظيفيًا يف تصميم الزي.

ومرتاكماة  استخدام قواعد وأنسااق تقنياة يف االظهاار الشاكلي لألجازاء ادلتبايناة ازباذت مواقاي مكانياة مكثفاة .3
 يف الزي. 

تعامااال مصااامم ازايء االلفياااة الثالثاااة ماااي الااازي بااارؤاي غاااًن ذطياااة آللياااات الزحاااام ابزبااااأله عالقاااات معقااادة  .4
 ومكثفة متوالية وأحياان بشكل مفاجئ يف توزيي العناصر ادلادية واالجزاء التفصيلية. 

جسدت مفاىيم الزحام فكرة التوليد الشكلي آبليات واضحة نتيجة التكيف الذايت لألجزاء الفوضوية  .5
 وادلتغًنة بقياسات متناقضة غًن نظامية نسبة للخطوط التفصيلية ادلألوفة. 

احدثت التحوالت التكرارية للعناصر ادلادية واالجزاء التفصيلية انتقال تصميم الزي الكلي من حالة  .6
 ظام ادلتمثلة يف األجزاء ادلتناقضة إىل الالنتطام يف بنية معقدة يف التشكيل الكلي للزي.االنت

امتالك تصاميم االزايء_موضوعة البحث_اىل سياق ال نظامي يف توظيف العناصر ادلادية اليت ربتكم  .7
ضوعية وبشكل قصدي دلفاىيم الفوضى والتعقيد والتكثيف كأحد ادلعاجلات التصميمية الشكلية وادلو 

 لظاىرة الزحام.
وجود رلموعاة مان األجازاء التفصايلية غاًن متجانساة تتطلاب مقااييس ونساب االرتبااط كماشثر فعلاي يتناساب  .8

 مي بنية اجلسم.  
ان وجود رلموعة من األجزاء التفصيلية والتزينية ادلعقدة وفوضوية يف تشكيالت األزايء عربت عن  .9

بٌن ادلوقف الفكري األبداعي وأشتغال سليلة ادلصمم وبٌن  الفكر التصميمي األلفية الثالثة الذي مزج
 التحوالت التطور ادلادي التقين. 
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االطار النظري والتحليل وما سبخض عنو من نتائج بعد عرض مشكلة البحث واىدافو وزلاور 
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 يدة يف تصاميم أزايء معاصرة . جد

 تبين دراسات متخصصة لظاىرة الزحام وأتثًن تطبيقاهتا يف فكر تصميم اقمشة معاصرة.  .2
مراعاة االساليب التقنية للخامات الستحداث متغًنات شكلية لألقمشة تتفاعل مي اذلدف الوظيفي  .3

 لظاىرة الزحام. 
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