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 : Abstractملخص البحث 

إن التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم اآلن تعد بمثابة تحد لهويات المجتمعات . فهناك الكثير من األسئلة حول مدى  

قدرة تلك الهويات ااألصيييييييلة صلو الصييييييمود في مواجهة توثيرات التكنولوجيا والتي دفعت األفراد إلو توسييييييي  مجتمعات 

سييييييتلدام التكنولوجيات الحديثة في صملية توثيا الولارث واترر التاريلو افتراضييييييية وهويات بديلة. وهل من الممكن ا

وإصطائها أبعاًدا جديدة تتناغم مع صصييييرنا الحالو وللا إشييييباو ويييو وحسيسي لمنسييييان المعاصيييير وا سييييتيادة من تلك 

 .نسان فو المستسبل التكنولوجيا اليائسة فو الدمج بين جمال و أصالة الماضو وتتطور الحاضر وتلبية احتياجات ا 

ويهدث البحر إلو استلدام تكنولوجيا الطباصة ثالثية األبعاد لتجسيم ميردات تاريلية و دمجها في تصميمات معاصرة تللا 

 آفاقا ابداصية جديدة تربط بين الحركات والينون التاريلية فو الماضو وتكنولجيا الحاضر.

 

 :Key Wordsكلمات دالة 

 الين الولرفو  –الطباصة ثالثية األبعاد  -التكنولوجيا المرتداة  – ا تجاه المستسبلو

 

Abstract: 

The technological developments that the world is witnessing now constitute a challenge to the 

identities of societies. There are many questions about the ability of these authentic identities 

to withstand the effects of technology that has led individuals to establish virtual societies and 

alternative identities. On the other hand, is it possible to use modern technologies in the process 

of documenting decorations and historical heritage and giving them new dimensions in harmony 

with our current era, creating functional and real fulfilment for the contemporary man and 

benefiting from that high technology in merging the beauty and originality of the past, 

developing the present and meeting human needs in the future. 
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The research aims to use 3D printing technology to embody historical vocabulary and integrate 

it into contemporary designs that create new creative horizons linking historical movements and 

arts in the past and present technology. 

This research revolves around reading, analysing and describing the future trend and studying 

modern technologies and technology related to this trend. The focus was on 3D printing 

technology because of its many advantages, in addition to choosing a historical period or an 

artistic movement dating back to a particular historical era, studying and analysing its elements 

and then merging it with the technology under study. Through this study, the fashion design 

process and the innovation process are enriched, and modern technology is used for everything 

that is new and useful. 

Keywords: 

Futurism , Wearable Technology, 3D Printing ,Art Deco 

 

 : Introduction   المقدمة

تحت فكرة غوو اليضيياء  مجال األوياء بوضييوك كان فو سييتينيات السرن الماضييو تعتبر بداية يهور ا تجاه المسييتسبلو فو 

وبالرغم من استمرارية  وجود كائنات فضائية وساصدت هذه اليكرة صلو انطالا مصممو األوياء وثراء ليالهم ، واحتمالية

التكنولوجو والثورة المعلوماتية الهائلة اسيييييييتطاصت أن  وجود الليال العلمو كمصيييييييدر إلهام لهذا ا تجاه إ  أن التطور

 سيطرت صلو كافة مجا ت الحياة فو العالم كله. ه كماتسيطرصلو هذا ا تجا

اتنسيييان منذ   تعد من المناهج الشييييسة حير تنبع فيها تطور أوياء" تاريخ األوياء" أما  نسيييبة لالتجاه التاريلو فدن دراسييية

ر األوياء، بوصيها أهمية الدراسة التاريلية لتطو فجر التاريخ، منذ  شعر بضرورة ستر صورته ونحن لسنا بحاجة إلو بيان

 .وصمارة وتصيييييوير أدركنا أهمية دراسييييية تاريخ الينون الملتلية من رسيييييم ونحت من مسومات الحضيييييارة اتنسيييييانية وقد

باتضييييافة إلو أن تاريخ األوياء يدلل في صييييميم حياتنا اليومية الحديثة حير أن مصييييممي األوياء المعاصييييرين يسومون 

 ت والينون السديمة .با قتبا  من التاريخ وترار الحضارا

ويدور هذا البحر حول قراءة وتحليل ووصيييييث ا تجاه المسيييييتسبلو ودراسييييية التسنيات الحديثة والتكنولوجيا المرتبطة بهذا 

ا تجاه وتم التركيو صلو تكنولوجيا الطباصة ثالثية األبعاد لما لها من مميوات صديدة ، باتضيييييييافة إلو التيار فترة تاريلية 

تعود لحسبة تاريلية معينة ودراستها وتحليل صناصرها ثم دمجها مع التكنولوجيا قيد الدراسة ومن لالل هذه او حركة فنية 

 الييدراسيييييييية يتم إثراء صملييية تصيييييييميم األوييياء وصملييية ا بتكيياروتوييث التكتولوجيييا الحييديثيية لكييل مييا هو جييديييد ونييافع.

 ويمكن صياغة مشكلة البحث فى التساؤالت التالية :

 ستيادة من تكنولجيا الطباصة ثالثية األبعاد فو توييث وحدات ولرفية تاريلية فو تصميم األوياء؟ما مدى ا  -

ما مدى ا ستيادة من تحليل و دراسة األصمال السابسة لمصممو األوياء العالميين فو تطبيا تكنولوجيا ثالثية األبعاد  -

 وتوسيع آفاا ا بداو فو تصميم األوياء فو السوا المحلو ؟

 . إبتكار تصميمات بوبعاد ولصائص جديدة من لالل دمج اتجاهين مهمين  تجاهات الموضة المعاصرة ل يمكنه -

 

  : أهداف البحث

 استيعاب الثورة العلمية والتسنية الهائلة والتو تمتد لملتلث المجا ت وتطويعها في مجال تصميم األوياء. -1

 ا تجاهين : التاريلو والمستسبلو.وضع تصورات جديدة لتصميم األوياء مستمدة من كال  -2
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 توفير مساحة غنية من التصميم والبحر تعتمد صلو توليية من الولارث التاريلية والتكنولوجيا الحديثة. -3

 استيعاب ما قدمته التكنولوجيا الحديثة من تسنيات متطورة فو مجال تصميم األوياء. -4

 

 فروض البحث :

 مع الولارث التاريلية وإيجاد معايير لتنييذها. إمكانية تطبيا التسنيات الحديثة ودمجها -1

من لالل دراسة فنون تاريلية وا تجاه المستسبلي  يمكن ابتكار تصميمات مالب  ذات طابع جديد )تتسم بالحداثة  -2

 والعصرية( .

مبسط من لالل صمل دراسة كال  ا تجاهين يمكن استلالص لصائص بنائية غير مولوفة تييد الدارسين بشكل مباشر و -3

 فو كليات وأكاديميات تصميم األوياء .

بدراسة أصمال مصممي األوياء المتوثرين بكال ا تجاهين  يمكن التعرث صلو األفكار واألساليب والتسنيات المبتكرة  -4

 والتو يمكن تويييها فو تصميم  ا وياء.
 

 : حدود البحث

 مجال المالب  وتصميم األوياء دراسة التكنولوجيا ثالثية األبعاد و دورها فو

 Art Decoالين الولرفو  -
 

 اإلطار النظرى :

 :اإلبتكار في صناعة األزياء 

سيياصدت التسنيات الحديثة المتطورة مصييصييمو المالب  والنسيييج صلو تللصييهم من العديد من المطالب المادية ، مما يتي  

ملموسة ، وحتو الماكيتات أو التجارب األولية يمكن إنشاءها  مواد  أفكارهم إلو لترجمة اتبداصية التركيوصلو الجوانب لهم

قبل تنييذ الشيييكل النهائو . وسييياصدت أيضيييا تكنولوجيا النسييييج  األفكار صيييسل  للمصيييمميين  بسيييرصة أكبر اآلن ، مما يتي  

الطباصة  وأسيياليب يائية الكيم   والسص بالليور صلو للا مالم  مبتكرة و هياكل بنائية مثل الشييبك . بينما قامت األصييبا 

 " الننتول    "مثل    إدماج سبائك ، ونسوش غير تسليدية . و  - معة –صاكسة  مطبوصات الطباصة الرقمية ، الحديثة للا 

 Nitinol(6)مع  تسلبات درجة الحرارة.   تلسائيا  وتسصير السماش الملبسية ستتي   إلو إطالة األقمشة لألوياء و  

 

 : : 3D Printingاألبعاد  الطباعة ثالثية

هي أحد أشكال تكنولوجيا التصنيع حير يتم تكوين جسم ثالثي األبعاد بوضع طبسات رقيسة متتالية من مادة ما فوا بعضها 

البعض.  والطابعات ثالثية األبعاد في العادة أسرو وأوفر وأسهل في ا ستعمال من التكنولوجيات األلرى للتصنيع. وتتي  

درة صلو طباصة أجواء متداللة معسدة التركيب ، كما يمكن صناصة أجواء من مواد الطابعات ثالثية األبعاد للمطورين الس

ملتلية وبمواصيات ميكانيكية وفيويائية ملتلية ثم تركيبها مع بعضها البعض . التكنولوجيات المتسدمة للطباصة ثالثية األبعاد 

 (15)تنتج نماذج تشابه كثيراً منير وملم  ووييية النموذج األولي للمنتج  .
 

 طريقة عمل التقنية:

تسييييتلدم تسنية الطباصة ثالثية األبعاد لبناء أجواء المنتج أو النموذج األول في شييييكل طبسات، حير يرسييييم الجوء المطلوب  

بحير يتحول كل شكل إلو بيانات  (Algorithm Draw) بمساصدة برنامج أوتوكاد ثم يسسم التصميم إلو رسوم محوسبة

ويتم بناء كل طبسة .  بسةطباصة بعد ذلك بتنييذها مجسيييمة من المادة الملتارة بالتياصييييل الدقيسة لكل طرقمية ، يسوم جهاو ال

        فوا سيييييييط  طبسييية ألرى من المسيييييييحوا تم اصيييدادهيييا كيييوسيييييييييا .                                                                                (powderبنثر أو نيييير مسيييييييحوا الليييامييية )

، (Ink-jet printingويتم تكوين أو بناء الطبسات المادية بتسنية مشابهة لتلك المستلدمة في حالة الطباصة بالنير الحبري )

 لللامات لتربط الحبيبات فيتم تشكيل النموذج.   (Binders وتستلدم مع تلك الطبسات المادية مواد رابطة 
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لتو تعتمدها الطابعة ثالثية األبعاد فدن اللطوات العامة لعملية الطباصة  التسنية الطوات الطباصة ثالثية األبعاد أيا كانت 

 Stucker Brent وبرينت ستاكر Rosen. W David ، وديييد روسنGibson Ian ذاتها. حدد إيان غيبسون تبسو

 Direct to – المباشييير الرقموالتصييينيع  من البناء السيييريع للنماذج األولية إلو: فو كتابهم "تكنولوجيا التصييينيع التجميع

Prototyping Rapid: Technologies Manufacturing    Additive Manufacturing Digital 

 :اللطوات الثمانية التو تمر بها صملية التصنيع التجميعو ا صتيادية، وهو كالتالو"

سيييتلدام برمجيات التصيييميم بمسييياصدة ،إنتاج نموذج ثالثو األبعاد با CAD التصمممميم بمسممماعدة الحاسممم  :الخطوة األول

م بعض المعلومات حول التكامل الهيكلو ،وذلك  المنتج النهائ المتوقَّع فو الحاسيييييييب. يمكن أن يوفر البرنامج المسيييييييتلدا

 يروٍث معينة. افتراضية توضي  طريسة صمل الغرض فو تجراء محاكاة صن مواد محددة باستلدام بياناٍت صلمية

 STL صييييغة إلو تحويل التصيييميم الذي حصيييلنا صليه من اللطوة األولو ، STL صمممي ة حويل إلىالخطوة الثانية: الت 

  التصيييار لغة اليسيييييسييياء السياسيييية هو STL (1987صييييغُة ط ورت لصيييال  شيييركة ثري دي سييييسيييتمو صام  ،وهو

(  Language Tessellation Standardأجهوة التجسيم المرئو  لت ستلدم فو)  SLA(  .(16)اللاصة بها 

 إلو STL ،يسوم المستلدم بنسخ الملث ذي الصيغة STL وتعديل ملف آلة التصنيع التجميعى الخطوة الثالثة: النقل إلى

بتحديد  الحاسيييييييوب الذي يتحكم بالطابعة ثالثية األبعاد، ليحدد بعدها الحجم وا تجاه الذي يرغب بهما للطباصة. هذا شيييييييبيه

 الورقة.. وجهو الورقة، اتجاه الطباصة صلو باصة صلولصائص الطباصة ثنائية األبعاد ) الط

هذا يتضيييييمن  .جديدة لها متطلباتها اللاصييييية الالومة لتجهيوها للسيام بعملية طباصة آلة كل الخطوة الرابعة: تجهيز اآللة،

ما يشيييمل وضيييع تسيييتهلكها الطابعة وسيييتحتاج اسيييتلدامها، ك إصادة تعبئة البوليمر والمواد الرابطة وغيرها من المواد التو

  .ستشكل منصة الطباصة أو إضافة المادة التو ت ستلدم لبناء الداصمات المؤقتة المصنوصة من المحاليل المائية الساصدة التو 

 طبسة هذه اللطوة نترك اآللة لتعمل، حير إن صملية البناء أوتوماتيكية بغالبيتها. تكون كل فو الخطوة الخامسمممممة: البناء:

 كبير . مم، إ  أن هذه السيمة قد تويد أو تنسص بشكل 1.0صادًة بسماكة 

حجم الغرض واآللة والمواد المسيييييتلدمة. من  لتكتمل، وذلك اصتمادا صلو أيام قد تسيييييتغرا هذه العملية سييييياصاٍت أو حتو 

 .ألطاء األفضل تيّسد اآللة دوريا أثناء العمل للتوكد من صدم حدور أي

إوالة الغرض )أو األغراض( المطبوصة من اآللة. يجب التوكد من اتباو احتياطات السييييالمة  الخطوة السممممادسممممة: اإلزالة :

 .لتجنب اتصابة، كارتداء السياوات للحماية من األسط  السالنة أو المواد الكيميائية السامة

الالحسة للغرض المطبوو. قد المعالجة الالحسة: تتطلب الكثير من الطابعات ثالثية األبعاد بعض المعالجة  الخطوة السممابعة:

يتضييمن ذلك مسيي  بعض بسايا المسييحوا أو غسيييل الغرض المطبوو توالة الداصمات المصيينوصة من المحاليل المائية. قد 

هذه المرحلة ألن بعض المواد تتطّلب وقًتا لتثبت أو تنشيييييييث، لذا يجب التعامل مع  يكون الغرض المطبوو ضيييييييعيًيا فو

 .أو يتيكك   ينكسر الغرض بحذٍر حتو

 ا ستيادة من الغرض )أو األغراض( المطبوو الجديد. الخطوة الثامنة: التطبيق،

 

 تطبيقات الطباعة ثالثية األبعاد فى تصميم المالبس :

، المتلصص في تصميم األوياء اتلكترونية Anouk Wipprechtاستطاصت المهندسة ومصممة األوياء أنوك ويبرشت 

أن تطور فسييييييتاًنا جديًدا مصيييييينوًصا بالكامل من الطابعات ثالثية األبعاد، ومووًدا بعدد من التسنيات التي تجعله قادًرا صلو  ،

وهو موود ببعض الروبوتات الصييييغيرة  Spider Dress تحمل ماليين فولت من الكهرباء وأطلا صلو هذا الثوب اسييييم

 ( . 1رقم )  شكلالتي تمكنه من أن يبدو مثل العنكبوت الحا 
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 : مواصفات الفستان ثالثي األبعاد

األمريكي للمسييتلدم لواص ذكية حديثة ويسييتلدم أجهوة اسييتشييعار متطورة توفر  engadget يوفر اليسييتان وفسا لموقع

 مساحة شلصية لمرتاديه، كما أنه ينير ويتوهج بشكل لالب، كما أن اليستان الجديد تمت طباصته باستلدام الليور وبه أكثر

جهاو اسيييييتشيييييعار يتتبع الحالة الصيييييحية والبدينة مثل ضيييييربات السلب وضيييييغط الدم والتني ، وتم صرضييييية فو  20من 

الليياص بياألجهوة التكنولوجييية في    فيجييا  بيالو ييات المتحييدة األمريكييية في شيييييييهر ينيياير من صيام  CES معرض

2015.(12) 

 
 أنوك ويبرشت ( الثو  العنكبوتي تصميم 1شكل) 

 

كالعنكبوت صند „المسيييييتوحو من لعبة فيديو أنه  Intel® Edison ويبريشيييييت صن ثوبها المشيييييغل بواسيييييطة لوحةقالت 

لكن صندما تسترب من الثوب بطريسة „ا قتراب منه بسيييرصة وصدوانية، يتجاوب النيام من لالل وضيييع هجومي أرضيييي. 

 (13)”.و كان يريد مراقصتكحذرة وأكثر ودية، يمكنك أن تشعر به وهو يدصوك لالقتراب أكثر، كما ل

واشييتهرت المصييممة بهذا المويج الجريء من األناقة التامة والتكنولوجيا المتطورة. وتشييمل تصييميماتها أيضيياً ثوب مراقبة 

( باتضييييافة إلو الثوب الدلاني ومالب   2شييييكل )  )اللاليا العصييييبية(  Synapse الموجات الدماغية المعروث بثوب

 .Cirque du Soleil متنوصة ثالثية األبعاد لـ متعددة مكسوة برسوميات

يروا لي التيكير في ابتكار صوامل ذكية ”. „غالباً ما ترى أوياء إلكترونية تصييدر أصييواتاً وتومض فسط„وتسول ويبريشييت: 

 (14)”.تعيش معنا، استناداً إلو ميهوم الحدود السصوى، صلو أمل أن نجد طرقاً جديدًة للتواصل مع العالم حولنا

 
 Synapse( ثو  الخاليا العصبية  2شكل )
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 مصممي األزياء المشهورين باستخدام الطباعة ثالثية األبعاد فى أعمالهم :

تتمثل الركيوة األساسية في تحديد المصممين الباحثين والمبتكرين والمنتجين للمالب  المطبوصة ثالثية األبعاد. إن مجموصة 

الطباصة ثالثية األبعاد في المالب  تعد صيييغيرة ومن ثم توضيييي  حجم العينة المتاحة.  المصيييممين الذين يسومون بدسيييتلدام

صلو الرغم من ذلك, فسد تم تطبيا النطاا وذلك تلتيار العينة. وقد قام جميع المصيييييييممين بتنييذ المشيييييييروصات حير تم 

ة. وقد تم إسييتبعاد المصييممين الذين يسييتلدمون إسييتلدام الطباصة ثالثية األبعاد تنتاج المالب  التي يتم إرتدائها أو األقمشيي

تكنولوجيات النماذج ثالثية األبعاد من التحليل. وقد إقتصير التحليل صلو المصيممين المسيتسلين وشيركات األوياء الصيغيرة. 

هدفين وقد تم إلتيار العينة أيضييا بدسييتلدام أسييلوب صينة كرة الثلج حير صملت العالقات واتتصييا ت مع المشيياركين المسييت

 :مبدئيا صلو تعويو إمكانيات اتتصال مع المستجيبين المحتملين. وتشكل األفراد التالية العينة النهائية لمصممي األوياء 

(1) Iris Van Herpen:  واستلدام  تصميم األوياء الراقية نولوجيا معهولندية معروفة بدمج التك مصممة أوياء : هي

 الطباصة ثالثية األبعاد ودمجها مع مصادر إلهام من الطبيعة وتعاونها مع فنانين ومهندسين معماريين.

و مجال األوياء وتم ا صتراث بها كواحدة من أكثر ماركات األوياء شركة رائدة ف: Three Asfourثري صصيور  (2)

صلو يد غابرييل صصيور وأنجيال دونهاوور وأدي جيل ،  2005إبداًصا اليوم ، وقد تم توسيسها في مدينة نيويورك في صام 

 الذين ينحدرون من جنسيات ملتلية .

(3) Maartje Janseرى البحر صلو إستلدام األلياث المرنة للطباصة ثالثية : مصمم األوياء المسيم في هولندا الذي أج

األبعاد في ميكرفيرستي. وتشمل المشروصات األلرى أيضا التي شيرت المطبوو ثالثي األبعاد مع بنية حمالة الصدر 

 المتكاملة والسضاء صلو البكتيريا وقطع النماذج بدون نيايات. 

(4) Hoon Chungلحذاء األول المطبوو ثالثي األبعاد. وهو يعمل حاليا صلو : مصمم أوياء مسيم في لندن, صانع ا

 األحذية المستهلكة والسابلة لمنيصال. وهو أيضا يلطط لمؤتمر الطباصة ثالثية األبعاد.

(5) Noa Raviv" مصممة األوياء االمسيمة في نيويورك وهي مشهورة بمجموصة "النسلة الصلبة :Hard Copy "

" . وهي Manus X Machina"  2016لعام  METبعاد والتي تم صرضها في معرض التي تستلدم الطباصة ثالثية األ

 تعمل حاليا صلو المجموصات الجديدة بدون إستلدام الطباصة ثالثية األبعاد. 

(6) Cedric Magne  مالك ومؤس :Bits الشبكة المؤسسة في باري  ووكالة العالمة التجارية التي تسدم المنتجات ,

 (5)المطبوصة ثالثية األبعاد المستهلكة. 

تعد ايري  فان هربن  واحدة من مصممي األوياء صغار السن واألكثر براصة :  Iris Van Herpenإيريس فان هربن 

  ( ArtEZ Institute of Arts) للينون في ارنيمحتو هذه اللحية, لسد تلرجت فان هربن من معهد ارت  

، وهو مصييييممة أوياء هولندية. درسييييت تصييييميم األوياء في معهد آرتيو للينون في أرنهيم وأكملت  1984ولدت في صام 

وبدأت  2006في صام  Artez التدريب في ألكسيييييندر ماكوين في لندن وكلودي جونغسيييييترا في أمسيييييتردام. تلرجت من

: صام prestigious Createuropeوبعد صام ، تم ترشييييحها لبرسيييتدج كريتيورب   .2007في صام صالمتها اللاصييية 

  لجائوة أكاديمية تصيييميم األوياء, وقد يهرت مجموصة ا وياء اللاصييية بها في مجالت األوياء المتنوصة مثل فوج 2008

Vogue نيوميرو ، Numero  ديو" ،Dazed و"كونييوود ، ". Confused  

با صتراث صلو نطاا واسع ، وحصلت صلو العديد من الجوائو ، بما في ذلك جائوة  Iris van Herpen موهبةحييت 

تصييييييميم "إيري "  TIME . صيييييينيت مجلة2013في فئة األوياء وجائوة العين الذهبية  2013التصييييييميم الهولندية لعام 

وتشيييييييارك بانتيام في المعارض الدولية وتنشييييييي  . 2011التراًصا لعام  50إنه واحد من أفضيييييييل  المطبوو ثالثي األبعاد

 مجموصتين في السنة.

https://stringfixer.com/ar/Fashion_design
https://stringfixer.com/ar/Fashion_design
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 . - ANDAM بجائوة أوياء Iris van Herpen ، فاوت 2014في يوليو  

أثنت فان هربن صلو مويج من المواد والتسنيات التي صرضييتها المجموصة ، والتي تتميوباسييتلدام مواد مصيينعة باألكريليك 

 والتول.واألسيتات إلو جانب الجلد 

بدنشاء مجموصات المالب  النسائية التي تتعلا بوشكال فنية ألرى والعالم وراء الموضة. صملها  Van Herpen اشتهرت

هو مويج من العمل اليدوي والتسنيات المبتكرة ، وهذا المويج الذي يؤدي إلو نجاك تصييميماتها وتيردها وسييط ومالؤها فو 

اضييي والحاضيير ، مما يللا رؤية حديثة صلو تصييميم األوياء الراقية التي تجمع بين صالم الموضيية. وتعتم بربط تسنيات الم

 (18).الصنعة المتسنة مع أحدر التسنيات الرقمية

 
 Iris Van Herpen( مصممة األزياء الهولندية 3شكل )

 

  عملية التصميم ل" آيريس فان هربن :

برسم تلطيطي بسيط يتم ترجمته بعد ذلك إلو رمو برمجي من قبل المتعاونين معها ،  Van Herpenتبدأ صملية تصميم 

 الذين صادًة ما يكونون مهندسين معماريين ماهرين في التصميم بمساصدة الكمبيوتر. 

ية للنمذجة كما تصث العملية: "أبدأ بالرسومات ، التي أرسمها يدوًيا ، لمعرفة الصورة اليلية والنسب. تتم العملية اليعل 

إنها صملية طويلة معسدة. نحن نتحدر صلو سكايب لساصات وساصات. والتصميم صلو الكمبيوتر. أنا أصمل مع مهند  معماري 

كيث تريد أن  -حتو آلر ملليمتر  -( والنتيجة هي رسم ثنائي ا تجاه. بالنسبة لي ، الجوء األصعب هو تحديد 8إنه تعاون. )

 (4شكل ) وبعاد ثالثية ألن شاشة الكمبيوتر ثنائية األبعاد ".تبدو السطعة دون رؤيتها ب

 
 ( عملية التصميم لدى "آيريس فان هربن4شكل )
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 :: Three Asfourثري آسفور 

توسيييييييي   قد تم  ًصا اليوم ، و بدا ماركات األوياء إ حدة من أكثر  ها كوا ئدة فو مجال األوياء وتم ا صتراث ب شيييييييركة را

ThreeASFOUR  صلو يد غابرييل صصيييييور وأنجيال دونهاوور وأدي جيل ، الذين  2005في مدينة نيويورك في صام

 ينحدرون من جنسيات ملتلية .

يسيييييتلدم الثالثي رالموضييييية للترويج إلو   ، (AsFour)تحت صنوان  1998بداية صمل الثالر مصيييييممين مًعا منذ صام 

 بين الجنسيات الملتلية والتعاون البشري ، ويدمج التكنولوجيا مع الحرفية التسليدية.  التعايش

يتم صرض المجموصة مرتين سنوًيا لالل أسبوو الموضة في نيويورك وتعاونت العالمة مع العديد من الينانين والموسيسيين 

 ، بما في ذلك بيورك ويوكو أونو وماثيو بارني.

ًضا  في المجموصات الدائمة لمتحث فيكتوريا وألبرت ، ومعهد األوياء في متحث متروبوليتان للينون  تصاميمهم موجودة أي

 ، وقصر غالييرا في باري .

 الوطنية للتصميم لألوياء. Cooper Hewittجائوة  ThreeASFOUR، تم من  شركة  2015في صام 

 

 :Three Asfourعملية التصميم ل"ثري أسفور 

 Stratasysليشييمل مواد  ASFOURمنهج تطوير النسيييج ا النسيييج ثالثي األبعاد المعتاد لـيييييييي  لشييركة منلسد وسييعت ا

الجديدة ، مما يجعل من الممكن لألسييييط  الناصمة والمرنة أن تتحول فجوة إلو أسييييط  صييييلبة وتسييييم  بطباصة ألوان معسدة 

 ثالثية األبعاد.

 Stratasysالطابعات هي الشيييييركة المصييييينعة من المحدودة D3  النماذج  ونيم اتنتاج ثالثية األبعاد فالمكتب قائم صلو

ستلدام التصنيع الرقمي المباشر و األولية السريعة لنموذج هندستها معسدة مجموصة  . وقامت أنيمة المهندسين فيها صلو ا

 إيثيرأميد )PC(البولي ،ABS :، (PPSF) polyphenylsulfone المواد اللدنية الحرارية، بما في ذلك واسيييييييعة من

 .12 و النايلون polyetherimide  و

بتصيييينيع النماذج األولية في المكتب وأنيمة التصيييينيع الرقمية المباشييييرة لمصيييينعي المعدات األصييييلية  Stratasys تسوم

 (19). الصييييييينيياصييية ، والترفيهييية ، واتلكترونييية ، والطبييية ، والمنتجييات ا سيييييييتهالكيييةللسييييييييييارات ، واليضيييييييياء ، و

 Travis Fitchترافي  فيتش وتكوين الولارث الهندسية  أيًضا ، أدت الشراكة و العمل مع لبير النمذجة ثالثية األبعاد و

  في برنامج ثالثي األبعاد طرقنا المولوفة للبناء ييت  تصيييميم المالب .إلو دفع الهندسييية لتصيييب  أكثر تعسيًدا وأبعاًدا وصيييساًل 

 .إلو صالم جديد حير يمكن الوصول إلو العديد من ا حتما ت بسهولة

شيييييركة التصيييييميم للتصيييييميمات المعمارية و األوياء والتصيييييميم  Fitchwork هو مدير Travis Fitch ترافيس فيتش

   .2016الصناصو توسست في صام 

بين البحر الهندسييي وأدوات التصييميم والتصيينيع الجديدة  Fitch جمع فيتش  Patternsلهوسييه وحبه للنسشييات واألنماط 

 .-أى قابلة للتنييذ–تنشاء أشكال جذرية وصسالنية 

حير  Quantum Vibrationsو  Biomimicryفي مجموصتهما  ThreeAsfourكان أول تعاون له مع دار األوياء 

 ن اليساتين المطبوصة ثالثية األبعاد. قدما سلسلة م

، وهي مجموصة من اتضاءة والمجوهرات المصممة  Superpatternمجموصة  Fitchwork، أطلست  2017في صام 

و  Vogueبشيييكل معسد والمصيييممة حسيييب الطلب ، مع نافذة منبثسة لمدة أسيييبوصين في سيييوهو. يهرت أصمال فيتش في 

MFA Boston  وCooper Hewitt ( 20)حث فيالدلييا للينون.ومت                 
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 Fitchwork( ترافيس فيتش مدير 5شكل )

 

إلو توسييييع اتمكانيات األصمال األولية وتشيييمل ميلة شيييبكية ، وتجديد مسيييتودو ، وسيييلسيييلة من  حاليةتتطلع المشييياريع ال

 المنسوجات التجريبية المطبوصة ثالثية األبعاد.

    
 Travis Fitchبالتعاون مع المهندس  Three-Asfour ل  Biomimicry( تصميم ال  6شكل )

 

التيار النسيج ، التشكيل صلو المانيكان ، صنع األنماط والوحدات المتكررة ، ) المتسلسلة المعنية التنييذية  تكامل اللطوات

يكشيييييث صن نهج موحد متيرد للبناء حير يمكنك السيو من البداية إلو النهاية ،  3D Printingاللياطة( فو تسنية الطباصة 

 (21)وتلطي المنتصث بهدث تسهيل وتسريع صملية التصميم.

مة صلو  سائ ناء في برامج الواقع ا فتراضيييييييي ال بدون الب لك  ثل  CADسييييييييكون من المسيييييييتحيل تحسيا ذ و  Rhinoم

Grasshopper  وMaya. 

 

 :  Art Decoالفن الزخرفى 

من السرن  فن اآلرت ديكو هو أسلوب فني هندسي شائع في أوروبا وانتشر صلو نطاا واسع في الو يات المتحدة في البداية

باألشييييكال الهندسييييية والولارث الغنية  العشييييرين. يتميو بووايا حادة ولطوط واضييييحة ونسية. تتميو معماريات آرت ديكو

 واألشكال المبسطة والمنحنية واأللوان الواهية والجريئة.



  2022ونيوي                                                            تاسعالعدد ال -المجلد الثاني  -مجلة التراث والتصميم 

194 

التعبير صن الهوية. باتضافة إلو ذلك  تشترك المالب  والمباني في أهميتها بالنسبة لمنسان ؛ أنها توفر الحماية والمووى و

للينون الجميلة. في تصييميم  اد ، وتحتوي صلو مسيياحة وما يرتبط بها، فدن أشييكال األوياء والهندسيية المعمارية ثالثية األبع

 (9)كمالب  تحيط بجسم اتنسان. األوياء ؛ يسوم المصمم بترجمة مادة ثنائية األبعاد )قماش( إلو مادة ثالثية األبعاد

 

    Art Deco:   الفن الزخرفى  طراز

لو ذروة شيييعبيتها بين اثنين من الصيييراصات العالمية، ( هو أسيييلوب التصيييميم التي وصيييلت إ1940 – 1920آرت ديكو )

واحتضييييييينت كل مجال من مجا ت  30إلو ال  20الحرب العالمية األولو والثانية. كان تعبير مثالي صن باري  لالل ال 

ات، التصييميم والينون الولرفية بما في ذلك الهندسيية المعمارية والتصييميم الداللي واألثار والمجوهرات والرسييم والرسييوم

 (22).وتجليد الكتب، والمالب ، والوجاج، والسيراميك

 

 تاريخ ونشأة األرت ديكو :

المعرض اليني  معرض الينون الولرفية والصناصات" ،" آرت ديكو هو تصميم فني مؤثر وأسلوب ولرفة اشتا اسمه من

واألربعينيات ، ثم تضيييييياءلت في  .اودهرت صلو الصييييييعيد الدولي لالل الثالثينيات1925الكبير الذي أقيم في باري  صام 

 فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

حير مثلت آرت ديكو اليلامة  إنه أسيييييلوب انتسائي يجمع بين الولارث الحرفية التسليدية وصيييييور ومواد صصييييير الماكينة.

 (9)والسحر والحيوية واتيمان بالتسدم ا جتماصي والتكنولوجي. 

 1910ا ، وصلو الرغم من أنه يمكن إرجاو صناصيييييير من فن اآلرت ديكو المبكر إلو صام تجلو فن اآلرت ديكو في أوروب

، واسيييييييتمر حتو أوائيل  1920تم تطويره بييالكييامييل في صييام  قبييل الحرب ، إ  أنييه يهر في الغييالييب بعييد الحرب صنييدمييا

 1925من معرض صام  وكان ي عتسد أنها تطورت 1968، لم يتم صيييياغته حتو صام "اآلرت ديكو"مصيييطل   اللمسيييينيات.

في باري  ، معرض الينون الولرفية والصناصية. كان آرت ديكو تيارا من اتبداو الحدير والجديد ، حير أكدت اللطوط 

 (10) الواضحة والنسية صلو األشكال الهندسية الواوية ، إلو جانب األلوان المتأللئة والتياصيل الدقيسة والحرفية الممتاوة.

 

  Art Decoالزخرفى سمات الفن 

يؤكد الين الولرفو صلو اللطوط الواضحة واألشكال الهندسية: المجا ت ، والمضلعات ، والمستطيالت ، وشبه المنحرث 

. غالًبا ما يتم ترتيب هذه العناصيير في أنماط  sunburst motifsشييييرون وولارث اآلشييعة الشييمسييية  ، والمتعرجات ،

 سيييييييتلدام المواد الحديثة مثل األلومنيوم واليو ذ المساوم للصيييييييدأ والباكليت والكروم متنايرة متماثلة. ويتضيييييييمن الين 

إلو  Art Decoالوجاج المعشا ، البطانات ، والورنيش شائع أيًضا. تميل ألوان  والبالستيك بشكل متكرر. باتضافة الو،

ط  المعدنية جنًبا إلو جنب مع درجات ألوان أكثر أن تكون غنية ونابضة بالحياة وحيوية وصالية التباين ، كما تستلدم األس

 (11)نعومة.
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 Art Deco( نماذج لفن ال7شكل )

 

 : Art Decoعناصر الفن الزخرفى 

 : اصتمد فنانو اآلرت ديكو صلو مواضيع جديدة ومساحات ملتلية من الملرجات مثل 

 افريسيا والصحراء الوسطو ومصر اليرصونية وحضارات امريكا الجنوبية. الين البدائو فو 

 .الين الذي   يستي  من الطبيعة ولاصة فيما يتعلا بالنحت وفن اليلاريات 

 .أشكال فنية ألرى ترتبط بالين التكعيبي وفن الديكور وا تجاهات الينية المستسبلية 

 سوة ال لوحات ملونة ترتبط بالتوجه نحو إقحام اللون بFauvism " 

  " نماذج فنية قوية ترتبط بتيار الكالسيكية الجديدة قدمتها مجموصة من الينانين أمثال اليرنسي "اتيان لولBoullee 

 "Etienne-louis  واأللمانو "كارل فريدريشFriedrich Schinkel ." 

 . أشكال نباتية وحيوانية مستبسة من الطبيعة ا ستوائية 

 . (2)ولارث ومنمنمات تعود ألصول صصر الباروك فو أوروبا 

 

 : Art Decoنماذج لمصممين استلهموا فى مجموعاتهم من الفن الزخرفى

 :  " 2012" مجموعة ربيع وصيف   Gucci"جوتشي 

األسييبوو الماضييي.  صالم اآلرت ديكو السيياحر إلو منصيية صرض األوياء في ميالنو ،2012لعام  Gucciتجلب مجموصة 

شعار المرأة العصرية ، و  يوجد صصر آلر يجلبها إلو الصدارة مثل آرت ديكو. هذا النمط  لطالما كان المضي قدًما هو 

( .اسييتلدام اللطوط 8الكالسيييكي لديه قوة البساء وأسييلوب مرب  في ذلك. من تصييميم األثار إلو الهندسيية المعمارية شييكل )

وحاة من الين الولرفي ، وا شييكال اليلية ليترة العشييرينات ، وألوان ا بيض وا سييود والذهبي واألشييكال الهندسييية المسييت

.(23) 
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 2012لربيع وصيف  Gucci( من مجموعة 8شكل )

 

 :2012" مجموعة ربيع وصيف   JMendel"ج.مندل 

ابتكر مندل مجموصة من اليساتين الذكية ذات الميهر العصري التي تتميو بلطوط صمودية في مجموصات ألوان جريئة. 

 (9النييية والطيات الحادة. شكل ) Mendelكانت اليساتين تتمتع بهندسة رائعة ، بيضل كل من اللطوط ويالل 

انتعشت المجموصة مرة ألرى بيهور مالم  تجريدية تم قشرها بالكامل بالترتر ؛ مشدود وغير متماثل ، كانوا متساطعين 

 (24)بوسلوب مغسد بشكل غير معتاد بالنسبة لمندل.

 
 2012لربيع وصيف  J.Mendel( من مجموعة 9شكل )
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 المحور التانى : اإلطار العملى :-2

 التطبيقية :مراحل الدراسة 

 كيييييييييمصيييييييييييييييدر ليييييييييمليييييييييهيييييييييام   Art Decoاليييييييييتيييييييييييييييييييار الييييييييييييييييييين اليييييييييوليييييييييرفيييييييييو  -1

الين الولرفو والموضيية إلو إبداو هجين من افكارلتصييميمات صصييرية مسييتوحاة   في هذه المرحلة يتم ترجمة العالقة بين

 .Art Decoمن ميوات وروك أسلوب الين الولرفو 

من حير المواضيييع  2023للاصيية بموسييم ربيع وصيييث قامت الباحثة بدراسيية تحليلية  تجاهات ولطوط الموضيية ا -2

 (10المطروحة واللامات واأللوان واألشكال اليلية ، ثم التيار اتجاه واحد و دمجه مع اسلوب شغلها وتصميماتها. شكل )

لتجهيوها كملث فيكتور   Illustratorالتيار اشييكال مسييتمدة من الين الولرفو ورسييمها صلو برنامج ا ليسييتريتور  -3

Vector   اوClip art 

لمكتب الطباصة ثالثية األبعاد لتجهيو الملث اللاص   Motifsارسال مليات ا ليستريتور اللاصة بالوحدات الولرفية  -4

 بالطباصة 

 أصدت الباحثة مجموصتين كل مجموصة تتكون من ثالر فساتين وقامت بتسديمهم كالتالو : -5

 ( 11شكل ) Mood Boardمودبورد   .1

 ( 12. شكل ) colour Paletteصينات األلوان   .2

 ( 13. شكل )Material Boardاللامات المسترحة   .3

 .  Silhouettesالشكل اليلو   .4

 .  Final Designsالتصميمات النهائية  .5

 وتنييذها صلو قماش حسيسي . 3Dالتيار موديل فستان من كل مجموصة وتوييث الوحدة الولرفية المطبوصة  -6

 : 2023صيييميييليييييييية تصييييييييييميييييييم اليييميييجيييميييوصيييية ليييربيييييييع وصييييييييييييييث  اتيييجيييياه اليييميييوضيييييييييية اليييميييعيييتيييمييييد فيييو

وتويييها مع األقمشة  See through fabricsالميرغة  Embellished fabricsوهويدور حول اللامات المشغولة 

 السادة تضافو العنصر الجمالو وتسوية الهيكل البنائو للتصميم بشكل ناصم وثري.

 
 2023( من اتجاهات الموضة لربيع وصيف 10شكل )
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 :  Mood Boardلوحة اإللهام 

 
 Art Decoلموضوع الدراسة الMood  Board( لوحة اإللهام  11شكل )

 

التيار أربع ألوان فسط  تم استلدامهم فو لوحات الين الولرفو بكثرة ، وهم األسود :  Colour Paletteلوحة األلوان 

 اشتهرت بها الحركة الينية. و األحمر الساتم والرمادى والذهبو كرموللرفاهية التو

 
 Colour Palette  لوحة األلوان  (12شكل)

 

 األقمشة المسترحة للمجموصة التصميمية :قماش الساتان والتل الليكرا والشييون والجلد الميتاليك.:Fabricsالخامات 

 
 Fabric Boardلوحة الخامات   (13شكل )
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لتكون السيييييلويت   I-Lineوال   A-Lineاصتمدت الباحثة صلو شيييييكل ا نسييييييابو ال : Silhouettes  الشمممممكل الظلى

األسيياسييو للتصييميمات ، وهم ا شييكال اليلية المميوة ليترة العشييرينات مع بعض التغييرات واللروج صن السالب التاريلو 

 .لتجارب جديدة وقصات ملتلية  المميو قليال  نتاج اشكال أكثر حداثة ومعاصرة وتالئم اتجاهات الموضة اآلن والتطرا

 المجموعة التصميمية األولى :

 
 المجموعة التصميمة األولى  (14شكل )

 

 تنفيذ الموديل األول :

 :  fan art decoتوظيف الشكل األول 

 ( 15تم رسم الوحدة الولرفية باستلدام ا ليستريتور. شكل ) -1

 (16األبعاد لسراءته صلو الطباصة ثالثية األبعاد. شكل )  ارسال الملث لمكتب الطباصة لتحويله كنموذج ثالثو -2

 ( 17مم شكل )1وارتياو  4*4طباصة الشكل بوبعاد  -3

 ( 18توييث ا شكال المطبوصة صلو اليستان شكل ) -4

       
 Simplify 3Dمج باستخدام برنا ( رسم الوحدة الزخرفية16باستخدام االليستريتور       شكل ) ( رسم الوحدة الزخرفية15شكل )   
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 3Dمرحلة الطباعة ( 17شكل )

 

 
 على الفستان يدويا 3D( توظيف الباحثة لألشكال المطبوعة 18شكل )

 

     
 ( شكل الفستان بعد توظيف األشكال الزخرفية على الفستان19شكل )
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 ( االسكتش والتنفيذ النهائي20شكل )

 

 المجموعة التصميمية الثانية :

 
 المجموعة التصميمة التانية  (21شكل )
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 تنفيذ الموديل الثانى :

 :  peacock feather art decoتوظيف الشكل التانى 

 (22تم رسم الشكل باستلدام ا ليستريتور. شكل ) -1

 ( 23ارسال الملث لمكتب الطباصة لتحويله كنموذج ثالثو األبعاد. شكل ) -2

 واستلدامهم بشكل متتابع حسب ا بعاد. -مم1وارتياو  3*3و  4*4و  5*5طباصة الشكل بوبعاد  -3

 (24توييث ا شكال المطبوصة صلو اليستان .شكل )  -4

 
 رسم الوحدة الزخرفية على برنامج االليستريتور   (22شكل )

 وتصور لتركيبها بشكل متتالى حس  ابعادها من األكبر لألص ر

 
 Simplify 3Dباستخدام برنامج  رسم الوحدة الزخرفية  (23شكل )

 
 على الفستان يدويا 3D( توظيف الدارسة لألشكال المطبوعة 24شكل )
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 االسكتش والتنفيذ النهائي (25)شكل 

 

 :Resultsنتائج البحث 

أثبتت الدراسة  أنه يمكن استلدام الطباصة ثالثية األبعاد فو انتاج وحدات ولرفية بكميات كبيرة وأبعاد ملتلية  -1

 الجمالو فو تصميم األوياءواستلدامها بهدث التويبث 

انتاج اشكال ولرفية ووحدات مطبوصة بتكنولوجيا ثالثية األبعاد واستلدمها كبديل للتطريو واألبليكات بهدث توفير  -2

 أسرو وأسهل من تسنيات التطريو والسطع المشغولة. 3D printing الوقت والمجهود حير أن طباصة ولارث

ألبعاد فو تصميم األوياء يساهم فو فت  آفاا جديدة لالبداو وابتكار تصميمات غير استلدام تكنولوجيا الطباصة ثالثية ا -3

 تسليدية وغير مولوفة .

وبسهولة وضع تصورات و تصميمات بوبعاد ولصائص جديدة من لالل دمج اتجاهين مهمين  تجاهات  يمكن -4

 الموضة المعاصرة وهما ا تجاه التاريلو وا تجاه المستسبلو .

 سة مساحة غنية من التصميم والبحر تعتمد صلو توليية من الولارث التاريلية والتكنولوجيا الحديثة.قدمت الدرا -5

 

 :Recommendationsالتوصيات 

توصو الباحثة با ستيادة من التكنولوجيا الحديثة وسرصة تطورها ، و توفير دراسات ومعلومات كافية صن تطور  -1

 الكليات الينية لتكون فو متناول الطلبة والدارسين . أنواو العلوم وتدريسها فو

أهمية الوصو الرقمو لدى الطلبة والدارسين وتوييث التسنيات الرقمية والتسنيات الحديثة فو صملية تصميم األوياء  -2

 بهدث رفع مستوى اليكر وا بداو.
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انية تطبيسها في مجال تصميم األوياء إجراء المويد من الدراسات حول إ تكنولوجيا الطباصة ثالثية األبعاد وإمك- -3

 .المعاصرة

ضرورة إحياء الحركات الينية التاريلية والولارث التراثية وربطها بالتكنولوجيا الحديثة تنتاج أفكار جديدة غير  -4

 تسليدية وغير مستهلكة.

ة األبعاد فو مجال تصميم صمل المويد من األبحار حول المصممين العالميين الذين استلدموا تكنولوجيا الطباصة ثالثي -5

 األوياء للتعرث صلو أجدد المواد والتطبيسات المستلدمة الملتلية. 
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