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  :ممخصال

ا زياء بعناصر ومحددات مثمت محفزً بط كل من فكر المماثمة وتصميم األيرت
ظيار تصاميم غير نمطية ومن مراجع بيئية مألوفة إل ،وجو التوافق بينيماألمبحث عمى 

و تخيمية ذاتية لممصمم، باالعتماد عمى التشبيو والتمثيل أقابمة لمنقل والتشكيل من واقعيا 
حددت  .زياءاألقمشة وتصميم لالستعارة والمحاكاة في تصميم األوفق صيغ إجرائية 
تعرف الالبحث:  زياء؟ " وىدفلمماثمة وتطبيقاتيا في تصاميم األىي ا فرضية البحث "ما

  زياء النسائية.قمشة واألفي تصميم األ الماىيات الفكرية لممماثمة وتطبيقاتياعمى 

لمماثمة شكاليا _آليات اأمفاىيميا و  .المماثمة النظري: طاراإل وتضمن
زياء. واعتمد البحث المنيج الوصفي التحميمي بغية التوصل األ وتطبيقاتيا في تصميم
 لياتآعمى صعيد ممثمة وقد تم انتقاء عينة البحث بصورة قصدية  إلى النتائج البحث.
 :ىم النتائجألى إصل البحث وتو زياء. في تصميم األ التشكيل لممماثمة

و تمتزج بين البساطة والتعقيد أليات المماثمة تتراوح آا في بينت النماذج اختالفً  .2
 .زياءاألفي طرحو الموضوعي لتصميم  ةمالوف لوفة بصيغ غيرأشكال الملأل

بفعل خاصية المتشابية  اكميً  األساستحاكي المماثمة الطبيعة ومطابقة الشكل  .2
و الموضوع الممثل عنو أا من الشكل لمماثمة الجزئية جانبً ابشكل مباشر وتجسد 
 .بفعل خاصية التمثيل

حداث تقارب غير مباشر طبيعي الواقعي والمتخيل المجرد إلتمثيل الشكل بين ال .3
 بين المتوقع والالمألوف في تصميم الزي.
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Abstract: 

Both Analogy thought and fashion design are associated with 

elements and determinants that represent a catalyst for research on 

their compatibility. To show the designs of the atypical and familiar 

environmental references are removable and the formation of the 

reality or subjective imagination of the designer, drawing on the 

analogy and representation according to procedural formulas for 

borrowing and simulation in the design of fabrics and fashion design. 

The research hypothesis: "What are the analogy and their applications 

in fashion designs?" The objective of the research is to identify the 

intellectual handicaps of the analogy and applied in the design of 

women's fabrics and fashion. 

The theoretical framework includes: analogy, concepts and 

forms and applications in fashion design. The research adopted the 

descriptive analytical method in order to reach the research results. 

The sample of the research was deliberately selected represented at the 

level of the analogy formation mechanisms in fashion design 

 The research reached the most important results 

1. The models showed a difference in analogy mechanisms, 

ranging from or combining the simplicity and complexity of the 

forms with the unfamiliar forms in the subject matter of fashion 

design. 

2. Simulate the analogy nature and match the basic form entirely by 

a similar property directly and reflect the partial symmetry 

aspect of the form or subject represented by the representation. 

3. Representation of the form between the natural and the realistic 

abstract imagination to bring about an indirect convergence 

between the expected and the uncommon in the design of the 

costume. 
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 :همية البحثأ

 لماتعددة ومتنوعة م إن التقصي لمفيوم المماثمة في العممية التصميمية
حدود الشكل ضمن ساليب خاصة في التمثيل والتشبيو أبو من اتجاىات و  تتصف
عناصر يرتبط بعضيما البعض  زياءاألفمكل من فكر المماثمة وتصميم  المنجز.

لى مفاىيم المماثمة كأحد الوسائل إن يمكن النظر إال إ، بقوانين ومحددات منطقية
 ،ىيم عممية وحاجة معرفية وتطبيقيةن اكتساب مفاتمكن المصمم م والطرق التي
وتمثيالتيا شكاليا وصورىا أتعدد لوجو التوافق بينيما ألمبحث عمى  امحفزً وبذلك تمثل 

 .زياءاألصياغات متنوعة في بنية تصميم وب

باالعتماد عمى  زياءاأل، يمكن مالمسة المماثمة في تصميم خرىأومن جية 
ساليب المماثمة وفق مقاييس وصياغات لمتشبيو والتمثيل في االستعارة ألدائية قدرة األال

قمشة وتصميم مستوى الشكل لمحتوى تصميم األعمى ا إجرائية جديدة تتفاوت نسبي  
شكال تصميمية غير أظيار إباالستناد عمى تمك المفاىيم  قد استطاع المصممالزي، و 

و قد أواقعيا  مننمطية ومن مراجع قد تكون من بيئة مألوفة قابمة لمنقل والتشكيل 
زياء تنسجم أتحقيق نماذج لتصميم  ىة ذاتية لممصمم، وكالىما تعمل عمتكون تخيمي

 المبنية عمى االفتراضات الشكمية لممماثمة. والماديمع المستويين الفكري 

طر المعالجات الفكرية التي أجرائية لمبحث في اإل البنىىمية أوبذلك تتوضح 
فرضية البحث  حددتمما ، زياءاأللياتو في تصاميم آو لممماثمة كمي شالزمت النتاج ال

 ؟"زياءاألليات المماثمة وتطبيقاتيا في تصاميم آماىي  :تيمن خالل التساؤل اآل
في تصميم  التعرف عمى الماىيات الفكرية لممماثمة وتطبيقاتيا هدف البحث:

 النسائية. زياءاألقمشة أ
: تتضمن تصاميم األزياء النسائية وما تمثمو من آليات تطبيقية حدود البحث

-2024 ولمفترة الزمنية لممفاىيم الفكرية لممماثمة، ضمن عروض مصممين عالميين
2027. 
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 :تحديد المصطمحات

تج نسب ويأتي تعريفيا بمعنى تناسب من نوع ما، فالمشابيو ىنا تن :المماثمة .2
(. كما ب،تالجارم، ) تكون مطابقة. نيا الإال إذىنية مع الموضوع المدرك 

ريف التشابو شياء ووسيمة لتعابو والتناظر كطريقة في دراسة األلى التشإوتشير 
 "تباين اعرفت فمسفي   .(973صميبا،)شياء في جوانب معينةوالتناظر بين تمك األ

شياء غير المتشابية" انب وخصائص وعالقات معينة بين األالتشابو في جو 
 (. 2982روزنتال، )

ول يمثمو الخط فن يتكون من حد وحجم وتعبير جميل، فاأل" : زياءاألتصميم  .2
كما  (.2976، شاكر ىادي). حساس"المساحة والثالث يمثمو اإل والثاني تمثمو

فكار جديدة عن طريق صياغة أدخال ا  بداع و يعد " عممية الخمق واالبتكار واإلو 
وتنظيم العالقات الشكمية الجمالية باستخدام القماش والكمفة واإلكسسوار مع نوع 

ظياري لمراحل اإلالمتحقق  وجاء" (2982الكعبي ،).الجسم المراد التصميم لو "
مترابطة قائمة عمى أساس التخطيط والتنظيم لمعالقات الشكمية لتركيب األجزاء 

تائج معينة عمى وفق فكرة التصميمية لمزي تطبق فيو طرق معينة لبموغ ن
، ويقدم فييا الزي معطيات داللية واضحة من خالل القيم الجمالية تطبيقية

 (. 2005، امريالع)والتعبيرية الكامنة فيو 

كونو يعد :اعتمد البحث المنيج الوصفي _التحميمي منهجية البحث
في جمع المعمومات والبيانات لإلطار في تشخيص الظاىرة المبحوثة  ااعممي  منيجً 

 ثم تفسيرىا وتحميميا بغية التوصل إلى النتائج المحققة ألىداف البحث. ومنالنظري، 
زياء عالميين التي تمثل التصميمية لمصممين األعمال ذ تضمن مجتمع البحث األإ

 أنموذج تصميمي، (96)التكوين الشكمي لمزي وبالغ عددىاآلليات المماثمة في ا ظيورً 
ذات المواصفات المتقاربة في سياقات تصميم التطبيقية  وبفعل تشابو وتكرار األنماط

 اأنموذج تصميمي   (25)والبالغ عددىاالزي تم انتقاء عينة البحث بصورة قصدية 
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 .ساليب وطرائق التشكيل لممماثمةأعمى صعيد  % لتكون ممثمة عنيا26وبنسبة
 طار النظرياإل

 : المماثمةمفهوم  - وًل أ 

مشتركة بين شيئين في النوع لتحاكي  شكميةتشير المماثمة في تكوينيا لغة 
لى إفيي تخضع والحكم عمييما في العممية التصميمية، الطبيعة والواقع في تماثميا 

في تصميم  والمستويات التطبيقية تخطيطيةمجموعة من المفاىيم الفكرية والضوابط ال
 زياء كأساليب يتميز بيا الفعل اإلبداعي لممصمم، والتي يمكن طرحيا بما يمي:األ

و الشكل تصدر أصل الشيء أعمى "افتراض  analogyقوم فكرة المماثمة ت
صل خ، وقد يعبر الشكل المماثل مع األعمى قاعدة النس بناءً عنو الصور األخرى 

حد أكما وتعد  (،2024عويز، )و يكشف عن وحدة النظام بينيماأبعالقة منطقية 
عند  مطابقتوالمشابية أو ساس أعمى بين الشيئين والتوافق شكال لتطبيق التناسب األ

حدىما أ بدرجة القياس الذي يرتبط تنظيمو تقريب بينيما إلكسابو صفة أو صفات
شياء واأل بينمعرفة العالقة لى إكونيا ترجع  ،ليوإخر منسوب يتعمق بأصل الشكل واآل

لى توصيف الشيء الذي يرتبط إمفاىيم المماثمة يحتاج التمييز بين شكال. مما واأل
ة واحدة قد يختمفان في كثر يؤديان وظيفأو أ، لوجود عالقة بين شيئين بيا

وظيفة كل منيما عن الوظيفة  فين اختمفت ا  نو تتشابو في االقتران و إال إشكميما...
شياء المختمفة فكار واألاأل وجمعوتعمل المماثمة عمى ربط (.2004سعيد، )خرى"األ

وال يمكن المماثمة بين شيئين إال الحتوائيا عمى عالقتين  ،دراك العالقاتإبفعل 
 مفيوم أو فكرة إليضاح معين مجال المماثالت من تؤخذ ما وبذلك عادة متناسبتين

 مختمف. آخر مجال إلى ينتمي

 في وصف المعنى إلى عدة تشير مصطمحات ىناكأن لى إشارة ويجدر اإل
 إلى تسعى جميعيا إن حيث ،(Model)والنموذج  Metaphor))المجاز  مثل المماثمة
القدرة ( Similar) المماثمةمصطمح عد ي في حين مألوفا المألوف غير جعل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D8%A9
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 دراكإلو األفكار المختمفة التي تتم بفعل العقل أوالجمع بين األشياء عمى الربط 
اآلراء في تحديد مفيوم وبالرغم من تعدد  (..Venville ,2006)ي تماثمياأالعالقات 
محور ول: األ نيا تنحصر في محورين لمقياس العالقة بين الشيئين،إال إالمماثمة 

بشكل كمي ومتفق ساس عالقة "المشابية" حيث تكون المماثمة بينيما أالقياس عمى 
ما أ(.2987الجابري، )عمييا نتيجة التعالق بين مكونات األشياء الذي أخذ منو الشكل

ساس االستدالل، حيث تكون المماثمة بينيما جزئية في أمحور القياس عمى الثاني: 
ضمني بين الشكل األصمي والشكل الممثل الالشبو عمى  ابعض الصفات معتمدً 

 (.2000، طو)لو.

بير عنو من خالل الشكل ن التفكير المنطقي يتجو التعألى إوىذا يقود 
لى إشارة مع اإل لى التأمل في كيفية التعبير عنو.إما التفكير المماثل فيتجو أالمعروف، 

شكال الممثمة الفكرة والعالقات الناتجة من األ القيم الفكرية لممماثمة تقوم عمى الربط بين
و تمتمك درجة أشياء تمتمك تشابو نسبي بإحدى خصائص األوالتي تكون إما عنيا 

و قد تكون أ صلي يرتبط تنظيمو وقياسو بموضوع األلمشكل الذتصورية لصيغ واقعية 
وعميو تختمف وتتعدد صور وأشكال (، Jencks,1997)بصيغة مختمفة في صفة ما 

المماثمة فقد تكون عمى صورة تشبيو وقد تكون عمى صورة تمثيل وكل منيا لو تعاريفو 
من  القدرة عمى الربط والجمع بين األشياء او األفكار المختمفةوىذا يتطمب وقوانينو. 

 و درجة المشابية والتقريب بين العناصر الشكمية في التصميم.أخالل مستوى 
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 :في التصميمالمماثمة  أشكال -اثانيً 

لمفيوم المماثمة في فكر التصميم المعاصر دور بارز لتفسير تؤام وجود 
ذ إ ؛مى استيعاب الصورة التصميميةعكأساليب يتميز بيا المصمم األشكال وتكوينيا 
التعامل مع ىذه المفاىيم  لى إطار تصوري لموضوع التصميم عبرإيقتضي االستناد 

لى شروط وجودىا وأبعادىا وخصائص حدودىا، وذلك إلياتيا التطبيقية آوخضوع 
عبد ) لألشكال المعروفة وبين مستويات فكر التصميم ةمتميز ود عالقة مشاركة جلو 

عمى تفسير الظواىر والمفاىيم غير المألوفة في  ، حيث تعمل المماثمة(2002السالم، 
التي يفترض أن يتوصل إلييا  مألوفةخرى أميم ومقارنتيا وتوضيحيا بمفاىيم التص

 يمكن ونإ إالزياء األتصميم في  غريبة من خالل تكوين بنية جديدة قد تبدوالمصمم 
 شكال وحقيقتيا منعمى التشبيو والتمثيل مع واقع األوالتركيز  التفكير تم إذا فيميا
المماثمة وىذا يتطمب تحديد مستويات ،المماثالت الشكمية تمكبين  عالقة إقامة خالل
 بالسم، ب.ت(:)لتصميم من خالل النمطين التاليين لفكرة ا

 قوانينيا معروف وتطبيق لشيءمحاكاة / الالمشابية تعنىو المماثمة المباشرة:  .2
 الواقع بشكل واضح ومدرك لممتمقي. عناصر تعكس كداللة، عميو

التي تعيد الصورة التجريدية المعبرة عن الواقع بيا يقصد  مباشرة:الغير المماثمة  .2
حت توتندرج  تآلف نفسيا وفق إجراءات تنظيمية بأسموب ولغة جديدة.

و أو صفة أي تركز عمى مستوى الداللي لفكرة التما باالستعارة أمستويين، 
خرى . واأللتراث، الرمزكا المتمقي الذىنية قدرة ينشط لتحقيق نتاجخاصية 

 ي.الشكم لممصمم في البناءالتخيمي  االنفعالتتجاوز الواقع التي تركز عمى 

ن االستعارة م نيا نوعإفالطون "أمميز قد لموقوف عن المماثمة المحاكاة فو 
أرسطو  يتخذ موقف(. و 2006 الماجدي،)لى الواقعية"إقرب أالمباشرة التي تكون 

الفنية التي تظير فيو  الصنعة ثرأ فيو تظير بتعديل ولكن ،الواقع تقميد إلى اتجاىا
دافنشي كونيا  والكمال. وفسرىا الجمال إلى قربأ بصورة ليبرز الواقع الفنان شخصية
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و أإلى الموضوع  موجية حيث تكون االستجابة ،المصور الشيء إلى شبيا األقرب
الفني، وتكمن عند ىيغل في االستنساخ لألشياء  العمل يحاكيو الذي األصمي النموذج

الى إعادة شكل التصميم  يشيربالسم، ب.ت(. وبذلك )كما ىي موجودة في الطبيعة"
لما ىو موجود باستخدام الوسائل المتاحة. وبين يونغ بوجود نوعين من المحاكاة 

 (.2980ابرامز، )صل"عمى الطبيعة كونيا األ حيث تعتمد المؤلفة ،الطبيعة والمؤلفة
فصيغة المحاكاة تمثل نقل الصورة بحسب مايدركو المصمم وتمكنو من إنتاج أعمال 

 تعكس صورة األصل. مبدعة

مكانية صياغتيا في ا  مباشرة و  بصورةفتوضح التشبو بالواقع  ،ما االستعارةأ
نتيجة لوجود تماثل بين التصور ا وبطرق متعددة جزئي   وأا _التصميم _ بصفاتيا كمي  

استعارة _ عمى سبيل المثال_ ومنيا  .الذىني المتكون عن األشياء وبين األشياء ذاتيا
فتعمل المماثمة عمى تحويل المفاىيم الفكرية بين البعد الرمزي  مزية،شكال الر األ

كظاىرة وبين التركيز عمى عنصر الشكل كمرجع لمتمثيل وما تحققو من متغير وتجديد 
شكال ن األبي مماثالتتفسير لميجاد إ(. ويقصد بيا Abel ,1996)في المفاىيم 
 معنى. ذات لجعميامألوفة الغير شكال المألوفة واأل

عادة ا  غير مباشرة من الواقع و  بصورةما الصورة التخيمية فتستمد عناصرىا أ
لصورة بطبيعتيا تركيب بما يماثميا في التصميم، وعمى الرغم من وجود فرق بين ا

ا عمى العالقات بين دراك الشكل، معتمدً إا يتماثالن في منيإال إوالموضوع المصمم 
حداث تأثير أالواقعية بشكل غير مألوف " لغرض العناصر وكيفية تركيب لممفردات 

بالسم، ب.ت(. )"الطبيعي باإلشارة لما تعممو الطبيعة وليس لما تنتجومحتواىا عمى 
 ئياعادة بناا  مصمم وما يجمعو من مصادر بيئية و بداعي من قبل الإوىذا نتيجة لفعل 

 وتركيب عناصرىا وبمغة مجردة لخيالو.

موضوع ظيار مستويات فكرية تتناسب مع إلى إوبذلك تؤدي المماثمة 
باإلعادة والنسخ المباشر  لى الواقع المماثل لو، سواء كانإقرب أالتصميم قد تكون 
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مصورة التخيمية و التمثيل الذىني لألصورة البصرية بالنسبة لممتمقي، لمموضوع وتفسير ا
(. وقد ال 2984يونغ، )مباشر والناتجة من المعاني المستوحاة من الموضوع.الغير 

 خرى.أنما باختالف جوانب وتشابو جوانب تصل الى حدود المطابقة بشكل متساوي وا

خوذ من واقعو بشكل حرفي قد يؤدي فالتعامل مع المماثمة بشكميا الصريح المأ
ن المجوء الى المخيمة إحة، كما لى التقميل دورىا في تجديد األفكار التصميمية المطرو إ

الفات الجديدة التي يسعى قق غرضيا لمعرفة المتشابيات واالختوالخيال قد تقيد والتح
ن فرادة التصميم تأتي من خالل العالقة بين إلى المتمقي. إيصاليا إلى إالمصمم 

 تصور الفكرة ونموذج الشكل المصمم وليس بالنقل الحرفي بل عبر المماثمة الفكرية
تتجاوز التقميد لعناصر  نساق وجمع وتركيبأساسيا اعداد انظمة و أالتي يتم عمى 

. الذىنا ناتجة من المقارنة بين عالقتين موجودة في والنسخ ليعطي شكال تصميمي  
 انيمتساو  اندراك لفكرة في إطارين ليا مرجعإفعممية الربط بين الشيئين تعني "وبذلك 

 ( Hampton ,1975)ا مشتركا"ويضمان نظامً 

نيا إال إنية والتصميم يشكل آلية تنظيمية وعمى الرغم من أن المماثمة آلية ذى
ية التشابو تتبنى المقارنة بين ثنائ واصطالحاتوسع من حصرىا في اقترانات لمفاىيم أ

 ةوتأثيرىا المباشر في التصميم لتشكل عالقات سيم شكالواالختالف في صفات األ
وسيمة في خرى تبحث عن التأويل، حيث تمعب المماثمة كأالمالحظة وقريب لممتمقي و 

عضيا فكار والخصائص المتشابية والمتباينة ببتقريب العالقة بينيما عبر ربط األ
براز مداخالت وتعقيدات شكمية في العالقات التصميمية إالبعض. وبالتالي فاحتمالية 

 قد تكون غير متوقعة ومتناقضة داخل بنية التصميم.
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 :زياءليات تطبيق المماثمة في تصميم األ آ -اثالثً 

فكرية وتطبيقية عدة طروحات  زياءاأل في تصميمليات المماثمة آت أبرز 
التشكيل ارتبطت مع مراجع ومصادر  وأساليب متنوعة عبر استحداث طرائقلممفيوم 

 ليا خصوصيتيا. 

 يكون نأ يعني صل ومرجعياتو المظاىر الطبيعة والتمثيل بين األ محاكاةن إ
منيا تتعمق  مزدوجة وظيفة يمتمك كونو الطبيعة النتقاء نسخة مجرد أو بذاتو حرفي ترديد

خرى تتعمق بتصوير حقيقة الواقع في الوجود السيما المفردات بالمظير الخارجي واأل
الذي استنبط بنيتو الشكمية عمى  النباتية والحيوانية، بحيث يرتبط الشكل مباشرة بمصدريتو.

د في الطبيعة بنمط يحاكي ىذا التصور فكرة المشابية يمكن استنتاجو من النظام الموجو 
 صفات ظيارإ في تتفق لكي ببعض بعضياجزاء مد التوازن المنطقي التي تربط األتعت

 (.2،2)كما في الصورتان  .التصميم ا فيجزئي   وأ اكمي   المماثمة

 

 

 

 

 

 
 محاكاة الطبيعة النباتية -المماثمة  (2)صورة رقم 

Binnenkant ,Niet gewoon 2017  

 محاكاة الطبيعة الحيوانية -( المماثمة2)صورة رقم 
Alexander McQueen 2014  

 يجاد تمثالت قائمة عمى االستعارة والتشبيو بصورة مباشرة عبرإوباإلمكان 
لمستخدمة كمفردات تعكس الجماد، الغيوم( ا) توظيف عناصر من البيئة الطبيعية
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بثنائية شياء ضمن عالم الوجود الموضوعة فيو كمحاولة دمج النسقين محاكاة األ
بنسق متزن في  شكال والمفردات المتضمنة والموجود فعاًل لتداخل األ امتراكبة وفقً 

 (3،4) يني الشكل التصميمي كما في الصورتف من سماتو. ًئاعناصره ويحمل شي

 

الواقع في محاولة لتمثيل مختزلة الفتراضات ( 5)رقم صورة  عدتن أويمكن 
شياء ويجمعيما بمعالجات تصميمية صورة مرئية مدركة، مما يبسط األلى إنظاميا 

ل الزي عمى لى الصورة المرئية. وىنا يعتمد شكإن تمثيال لمعاني الصورة الذىنية لتكو 
و بقياس أمشابية لمعالم الييئة الخارجية  جراء عممياتا  صياغة عناصر نباتية و 
ردات مشتقة من ميا ومعالجتو المونية لمفنظيمي يناسب شكالمتقارب ضمن نسق ت

استعارية بفعل المشابية بين الواقع والمثال نتاجيا بصورة إعادة ا  مرجعيات الطبيعة و 
 المستوحى منو بصورة غير مباشرة.

 

 

 

 

 
 الواقع ( مماثمة بمشابية5)صورة رقم 

Grzybowski Hybrid 2016 

الفراشة، الطاووس( ضمن بناء )ويمكن قراءة الدمج الثنائي بين المفردات 

 صللمشكل األ ( التشبيو المباشر3)صورة رقم 

Balenciaga Fall 2014  
  

 ( التشبيو باالستعارة4)صورة رقم  
 Jan Louis Sabaji 2015 الغيوم -لمطبيعة 
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يتداخل تكوينو واشتغالو ن أدون  وجودهمظيري موحد بمثابة تصوير لمواقع يفترض 
مع غيره حيث يتوارى فييا الشبو المباشر بفعل التحوير المبالغ في صياغة الشكل 

لى عناصر واقعية ألشكال من عالم إير واقعية عمى الرغم من استناده بصياغة غ
 ينية منسجمة بينيما كما في الصورتالحيوان يتم توظيفيا في تصميم الزي بصورة توافق

ى الرغم من عمميات التركيب الشكمي معقدة لبنية الزي تتضمن توصيفات (. عم7، 6)
 الشكل والتنظيم والتكرار والمعالجة المونية في سياق موحد.

 

 

 

 

 
 ( مماثمة التشبيو المباشر6)صورة رقم 

Brit Morin 2017  
 ( مماثمة بالتحوير7)صورة رقم 

RitaRudene2014  

 

من عالم الطبيعة ومعالجتو بما ينطوي عمى فكرة  واالشتقاقوتمعب المقاربة 
لى إصر البسيطة الموجودة في الطبيعة تحويل العنا

مكونات ذات بنية مركبة لما يقارب لمظيرىا الفعمي من 
لوان حيث ىيئة الشكل ومعالجات التنظيم والتكرار واأل

 امظيري   امتماسكً  احدثت تصميمً أواالتجاه والتباينات التي 
الشكل المماثل بسياق متزن وموحد  توصيفاتيتعالق مع 
ضمن معنى التناسخ والتراكم وشمولي يت

االتجاىات، وتبين محاولة تمثيل  بجميع
 (. 8)ا كما في الصورةالشكل الطبيعي كمي  

 لممماثمة كمية والتراكم كآلية ( توظيف التناسخ8)صورة رقم 
Tara Jill 2015 
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 ،افكرة التصميم بين االفتراض والواقع معً وتعتمد الصورة الخيالية في صياغة 
ا عن كونو توصيف لصورة محددة زمني  ال يعدو  فالمكون المائي يتسم ببساطة تكوينو

واضحة لحركة الخاضعة لمقاييس وقوانين الواقع بصورة تشبييية يجرييا العقل بين 
الخارجية  افتراضات لدرجة الشفافية الشكل اآلني والمقاربة في التمثيل مع الييئة

في تصميم قماش الزي الذي يفصح عن ثنائية شكمية مدمجة تم  وأ لتصميم الزي،
  .(20، 9)معالجتيا تقنيا،كما في الصورتان

 

 

 

 

 Iris Van Herpen 2017 Marc Jacobs 2014  

لى شكل إشكال الخيالية كيفية تحويل العناصر ذات األ (22)الصورة  توضحو 
في نقل المعاني الكامنة  منتظم تتعالق مع رؤية المصمم

ذ عمل إ ؛معطى بصري يتسق مع رؤية المتمقي لىإويحولو 
مظير خيالي يشابو  شكال الواقعية فيالمصمم عمى دمج األ

وذلك يرجع  ،نيا مدركة عقاًل إال إمألوفة الغير فكرة الصورة 
كم العالقة بينيما ويضبطيا. كما ألداء الشكل المماثل الذي يح

ساليب أميين بين الواقع والتخيل وتباين ن استخدام نسقين شكإ
تنظيميا واخراجيا تنم عن تنوع لموضوع تصميم الزي 

منسجم في الشكل والقياس تسيم في تماثمي  نظاموفق 
  حداث بنية مركبة.إ

 ( المماثمة توصيف الحركة والزمن22)صورة رقم   ( المماثمة توصيف الشكل مع الزمن9)صورة رقم 

 ( المماثمة التخيمية22)صورة رقم 
Tara Jill 2015  
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جاءت  ويعطي اإلخراج الموني تماثل تعبيري لمحاكاة المون في الطبيعة
صل والمثال لتعكس صورة تشبييية بين األ

( 22)ذ جسدت الصورة إ ؛قمشة الزيالتصميمي أل
ضوء معالجة مصممة  واقع فيمقاربة لمرجعيات ال

يحاء بالتجسيم، إضفاء إا لمنسق الشكمي بغية لوني  
وىي ىنا بحاجة إلى عممية تشذيب يقوم بيا 

ظيارية م بالتجريد عبر تحديد التقنية اإلالمصم

خاضع لسيطرتو المصمم وبشكل مدروس و 
 في التصميم. اا مادي  لتجعمو أثرً 

وتعمل المماثمة عمى استحضار الرموز بصيغ تعبيرية 
زياء وفق و عمى شكل ىيئة كمية في تصميم األأا قد تكون جزئي  

صالتو أساس و ة وتركيب بنية الشكل من مصدره األعادإ
خصوصية البيئة وتتماثل مع  .وعكسيا في تصاميم جديدة

 فميس(، 23)والتزيين المعماري كما في الصورة  المعمارية
 ،تصميمية كمفردة لمموروث المماثل الشكل تكون نأ بالضرورة

نما  وليس عنيا اداللي   شكاًل  تأخذ قد وا 
 تؤدي ال ، عمى أنبالقياس صورتيا
 بل التعبير قوة إضعاف إلى المماثمة
الثقافية ة الخصوصي تستوعبو  والمضمون الشكل بين المطابقة تحقيق لىإ السعي

صل الشكل أتبين عالقات التواصل الفكري بين ، مما في تصميم الزي واالجتماعية
 ئوأدا مع تتوافقو وصورتو ومحاكاتيا باستعارات مماثمة تتناسب مع آليات تصميم 

  .الوظيفي

ل الشك من خالل تداخل في ضم ويتوازى مفيوم المماثمة مع الفعل التزييني

 ( مشابيو لونية معالجة تقنيا22)صورة رقم 
Marc Jacobs 2014  

 

 مماثمة الرموز المعمارية والتزيين المعماري (23)صورة رقم 
Dolce & Gabbana 2012  
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و أ( 24)ردات نباتية كما في الصورة صل من مفالواقعي وبسياق مقارب لمشكل األ
يا المصمم بتصورات خيالية ( وبين الشكل الُمجرد يتبع25)حيوانية كما في الصورة 

التشبييي المستمدة منيا  الحالتقان في مخرجات العنصر المتخيل يعكسيا ا  بدقة و 
  الزي وموضوعو. لتوائم وظيفة التزيين مع تصميم

 

 

 

 

 
زياء سواء تساىم فكرة المماثمة في تصميم األ ،وضمن ىذا اإلطار المعرفي

بصياغة مستقمة ومتكاممة و التمثيل أاالستعارة أو المشابية و أبوساطة المحاكاة 
من دالالت ومضامين فكرية  ضمن وحدة شمولية تستمد مرجعيات تشكميا المرئي

 .يجاد روابط حقيقية بمغة الشكل المماثل لتصميم الزيإلى إتحتاج 
  

 ( مماثمة التزين النباتي24)صورة رقم  
Rita Rudene2014  

 المماثمة لتزيين الحيواني (25)صورة قم 
Laetitia Casta 2015 
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 نتائج البحث
لمادي باختالف التمثيل ا لىإعمى انتقال التفكير الذىني  ظيرت فكرة المماثمةأ .2

الذىنية وتتطمب وتجربتو ي موجية وخاضعة لوعي المصمم أمستويات التنفيذ، 
في  اا او جزئي  ظيار كمي  النتقال الفكرة إلى واقع اإل مستمزمات مادية وتقنية

 .زياءتصميم األ
و تمتزج بين أتتراوح  ليات المماثمة كإجراءات تطبيقيةآا في بينت النماذج اختالفً  .0

ر متنوعة ومتغيرة فكاأحيث طرحت  ،زياءاألالبساطة والتعقيد في نتاج تصميم 
لوفة بصيغ غير أشكال الميصالو لألإدراك ما يريد المصمم إباعتمادىا عمى 

 .زياءاألمالوفو في طرحو الموضوعي لتصميم 
تحاكي وجودات في الطبيعة التي لمم اانعكاسً زياء األتجسد المماثمة في تصميم  .3

مباشر مما  بفعل خاصية المتشابية بشكل اكمي   األساسصل ومطابقة الشكل األ
دراك تنظيم عناصر المكونات وتناسقيا المظيري، إتكون واضحة في مستوى 

ا من الجزئية جانبً المماثمة (. بينما تجسد 8و 7و6و 2و2)صوركما في ال
بفعل خاصية التمثيل،  و الموضوع الممثل عنو وتترك الجوانب األخرىأالشكل 

 (22و24و25) صوركما في ال
وتجريده من واقعو المألوف  زياء عمى انتقاء الشكلتعمل المماثمة في تصميم األ .4

حيث تكون مفردات التصميم صورة بصورة غير مباشرة، عادة إنتاج الشكل إبيدف 
قمشة تحاكيو في التصميم األ نماا  و  ،مجردة ال تقمد الموضوع أو تنقمو بشكل حرفي

 (. 5) صورةقمشة والزي كما في ال( وفي تصميم األ3و4و2و2) صوركما في ال
قعي والمتخيل المجرد يجسد تمثيل الشكل بحاالت عدة تتراوح بين الطبيعي الوا .5

حداث تقارب غير المباشرة بين المتوقع والالمألوف في تصميم إالقصد منيا 
تكامميا بإعادة رسميا وتنظيم مكوناتيا ذ يتداخل في بنيتو الشكمية ويتم إ ؛الزي
  شكال نماذج البحث.أظيرتيا جميع أية ومنيا األقمشة وتصميميا التي الماد
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ستعارة ظيرت النماذج سيادة شكمية كمحاولة لتجسيد مفيوم المماثمة باالأ .6
و حالة ظاىرية وتوضيحيا من خالل تغيير أمستمدة من مرجعات طبيعية 

 اختزالية وكما يمي:_ الخصائص الشكمية بصورة
  االستعارة التشبييية لمضامين الشكل بين المشبو لمتكوينات المونية في تصميم

كما رض( السماء واأل)لفضاءات واقعية ( والمشبو بو 22) صورةالزي كما في ال
  .مرونتيا وانسيابيا وحركتيا عن (، والتعبير4و3)ينصورتفي ال

  ا الصياغة والتشكيل ا ومكاني  الشكل زماني  استعارة مقاربة التي تركز عمى تعبير
 (20و9) ينصورتكما في ال

عمى تعدد التأويالت لدى المتمقي وفق عالقات ارتباطية بين  المماثمةتعمل   .7
تتضمن المماثمة توافق  وبين افتراضات حداثة التشكيل، وبيذا الشكلنمط 

تتداخل في بنيتو  خاصتين أو نظامين بين األشكال التصميمية لمستوى القياس
األقمشة  تصميم الزي ويتم تكامميا بإعادة رسميا وتنظيم مكوناتيا المادية ومنيا

 شكال النماذج.أوتصميميا وذلك في جميع 
تطبيق المماثمة عالقات ارتباطية لمشكل المعماري والعمارة التزينية  ظيرأ .8

ع المتمقي الى وكيفيات التوظيف في الزي وانتقالو من فكرة ذىنية قريبة من واق
زاءه قيمة داللية لرموز وشخوص معمارية إترتب  مما ،صورة مرئية تشخيصية

زياء األبفعل المعالجة والصياغة الشكمية لرؤية المصمم وتصوراتو في تصميم 
 (.23) صورةكما في ال

جزاء التصميمي يمأل كل األ البعد طرحت المماثمة التصميم التزيتني كأداة ُتشكل .9
ن التوازن التطبيقي بين مما أدى إلى فقدا( 25و24)ينصورتفي ال التصميم كما
عمى الرغم من قدرة المصمم عمى تنمية زياء األقمشة وتصميم تصميم األ

 مخيمتو نتيجة المبالغة في الحجم والموقع والمكان التزيين في تصميم الزي.
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 الستنتاجات

كمين والمختمفة في الشعبر استخالص العناصر المتشابية تشتغل المماثمة  .2
كثر من فكرة ذىنية أمما يشير قدرة المصمم عمى الربط  و مركبةأالبسيطة 

 قريبة من واقع المتمقي.
لى حال تطبيقي متداخل بين الصياغة إعممية تحويل الفكر المماثمة  تدعم .2

فكار شكال المماثمة، ىدفيا ربط األأالمادية وبين قيم و المظيرية لمعناصر 
 بأفكار غير مألوفة في الزي..المألوفة 

يقوم المصمم من خالل التشبيو الظاىر لممماثمة بنمط يحاكي النظام الموجود  .3
ا قد يكون بشكميا ا مادي  وتجعمو أثرً  االشكل تقنيً  تفصيالتفي الطبيعة يتم تحديد 

 خضع لسيطرة المصمم.يو الجزئي في التصميم الزي وبشكل مدروس أالكمي 
بين الخصائص المتشابية مباشرة وغير مباشرة لألشياء  مقارنة وسائل المماثمة تطرح .4

الواقعية والتخيمية المجردة القصد منيا صياغة عالقات تصميمية جديدة تتضمن 
 قراءة الدمج الثنائي في صياغة الشكل والتنظيم والمعالجة المونية في سياق موحد.

لى توضيح إلشكل بصورة غير المباشرة لموصول اعتماد صورة تركيبية لتمثيل ا .5
الذي يتم إعادة رسمو وتنظيمو بفعل رؤية المصمم التخيمية وتصوراتو  الشكل

 في تصميم الزي.
المعاني مع  تتماثلبصيغ ن تبني االستعارة الشكمية لممفردات المعمارية ومحاكاتيا أ .6

صل الشكل ألى عالقات لمتواصل الفكري بين إتقود الواقع البيئي، ودالالت 
 الوظيفي. ئوتتوافق مع أداو وصورتو التي تتناسب مع آليات تصميم الزي 

عالقة من التمثيل لمتصميم التزيني مرتبطة بمصادر استنباط الشكل  يجادإ .7
داء التصميمي ا لمثل ىذا األا وشكمي  عمميات مركبة يتم تحويميا وظيفي  ومفاىيمو ب

 الزي. في بنية
لى تحقيق المطابقة بين إإضعاف القوة التعبيرية بل تسعي  إلىالمماثمة ال تؤدي  .8

الشكمية واضحة وسيمة الفيم كانت كمما كانت المماثمة ف ،الشكل والمضمون
 ا لدى المتمقي.كثر تأثيرً أ
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