
 
 

  فضاءات الداخليةالتمثيل في تفعيل لغة الحوار لل

  
  
  

    ملخص البحث
ًاحتل موضـوع التمثيـل فـي التـصميم الـداخلي حيـزا مهمـا  والعمـارة لتـصميم الـداخلي اً و واسـعا مـن اهتمـام منظـري و مـصمميً

يم الـداخلي لغـة و نظـام اتـصال مـع  من منطلق كون نتاجات التـصمهم النظرية و العملية جاء هذا االهتمام ضمن طروحات، والداخلية
المتلقــي، لهــذا فقــد صــب ممارســو االختــصاص اهتمــامهم علــى توليــد المعــاني المقــصودة و إيــصالها  مــن خــالل صــيغة التمثيــل، بينمــا 

صيغة  الكتشاف معاني العمـل أو االقتـراب منهـا، محققـين فـي هـذا تأسيـسا لـير من التفسيرات في محاولةأطلق المنظرون و النقاد الكث
  كلتـي التوجهـات إلـى اسـتثمار ذلـك مـا دفـع البحـثو .التمثيل لتحقيق اللغة الحوارية من خالل التكوينات الشكلية فـي الفـضاء الـداخلي

؛ ماهيــة التمثيــل، و  مفــردات منهــااألدبيــة و التــصميمية لبلــورة إطــار نظــري تفــصيلي للتمثيــل فــي التــصميم الــداخلي الــذي تــضمن عــدة
 صـياغة اللغـة الحواريـة الفاعلـة فـي تـصميم باتجـاه  المراجع، و التعامل معها، و آلية اشـتغال صـيغة التمثيـلكلي من التحول الشماهية

ًو قــد شــكلت بلــورة هــذا اإلطــار إنجــازا للمرحلــة األولــى لمــنهج البحــث فــي حــل مــشكلته، أمــا المرحلــة الثانيــة وهــي . الفــضاءات الداخليــة
، فقـــد تـــم تحديـــد مـــستلزماته وهـــي اختيـــار أنمـــوذجين مـــن إلجرائيـــة التـــي اســـتند عليهـــا البحـــث ا  العمليـــاتتطبيـــق اإلطـــار النظـــري فـــي

 إجــراءاتمبــررات المــذكورة فــي  وفــق ال و المدرســة التفكيكيــة، حركــة مــا بعــد الحداثــة معمــاريومجمــوعتين مــن المــشاريع التابعــة ألبــرز
لدراســـة الخاضـــعة للتطبيـــق و أهـــداف البحـــث وطريقـــة جمـــع ، كمـــا تطلـــب التطبيـــق إلجـــراءات البحـــث تحديـــد مؤشـــرات نظريـــة لالبحـــث

  .المعلومات و قياس المتغيرات و أسلوب إجراء القياسات على المشاريع في الدراسة العملية و تحليل نتائجها
ًو أخيرا نوقشت النتائج و االستنتاجات النهائية ضـمن محـاور عـدة؛ جـاءت لتؤكـد أهميـة اإلطـار النظـري الـذي حـدده البحـث 

ً مــن ناحيــة نــضوج المعرفــة النظريــة التــي وفرهــا، ممــا أفــرز أنموذجــا نظريــا ضــم أنمــاط التمثيــلمفهــوم ل ات  المــرتبط بتوجهــصــيغ التمثيــلً
  . و المدرسة التفكيكية ما بعد الحداثةحركة

Representation in activation the interlocution of interior spaces 
language  

  
 

  
 
 
 
Abstract 

 
        The subject of representation in the Interior Design & Interior Architecture occupied an important place 
& a wide range of interesting by theorists, critics & practitioners of the jurisdiction of interior design, and 
came this interest in narrative theory & practical both in terms of the fact that the products of interior design 
are language & communication system with the receiver, This has pour practitioners jurisdiction interest to 
generate meanings intended and delivered through a formula of representation, while a theorists & critics made 
a lot of explanations in an attempt to discover the meaning of the work or approach, achieving basis formula of 
representation for dialogic language through the formation of form in the interior space. 
        In order to highlight the required framework, research made use of literary and architectural studies to 
come out with a detailed theoretical framework for the Representation  in interior design. This included many 
topics : What is meant by,  Representation, what is the shift from formal references, How to deal with 
references , the new generated meanings, interlocution of language in design.   
        The realization of this framework represented the first stage of the method followed in this study. As for 
the requirements of the second stage (the application of the theoretical framework), which were delimited by 
the choice of two groups of projects representing the most prominent architects of the Post-Modernism 
approaches & Deconstruction school, as also requests the application for the research procedure to identify 
indicators of the theoretical framework of controlled application, research objectives, method of collecting 
information, measurement of variables and method of measurements on projects in the practical study & 
analyzed there results. 
        A discussion of the conclusions of this study within many perspectives was held; the first of which 
emphasized the importance of the theoretical framework set forth concerning the concept of the Representation 
as an interlocution of language through the well-established theoretical knowledge presented in the Post-
Modernism approaches & Deconstruction school. 
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  األساسية المفردات البحثية -1

  مشكلة البحث -1-1

 بــشكل اســتخدامه التمثيــل و آليــات الــداخلي التــي تناولــت مفهــوم تبــرز المــشكلة البحثيــة فــي نــدرة الطروحــات فــي اختــصاص التــصميم
  :صريح و بالتالي يمكن صياغة مشكلة البحث بالصورة التالية

  ).ا في إبداع لغة الحوار في الفضاءات الداخلية للتمثيل و أنماط الصيغ الفاعلة لهفي عدم وجود تحديد مفاهيمي واضح (

  

  هأهمية البحث و الحاجة إلي -1-2

  -:جلى أهمية البحث فيما يليتت
ـــة البحـــث فـــي تقـــديم معرفـــة -1 ا فـــي تحقيـــق حـــوار بـــين مكونـــات الفـــضاء الـــداخلي و  جديـــدة آلليـــات التمثيـــل و فاعليتهـــمحاول

 .مستخدميه المتوافق مع لغة التصميم المعاصرة فاتحا بذلك أفاقا مستقبلية للبحوث العلمية في مجال التصميم الداخلي
 فــي تحقيــق لغــة الفــضاء الــداخلي و الــذي أكــدت عليــه معظــم الحــوار الخاصــة بالتمثيــلتخراج أنمــاط تركــز الدراســة علــى اســ -2

 .مناهج التصميم الحديثة و المعاصرة
   هدف البحث-1-3

  .لفضاء الداخليتصميم ا الفاعلة في لغة الحوار للتمثيلليات االكشف عن صيغ و آ
 

  حدود البحث -1-4

 و اإلســتراتيجية المتبعــة فــي تحقيقهــا مــن قبــل أشــهر  فــي التــصاميم الداخليــةم التمثيــليتحــدد البحــث موضــوعيا بدراســة مفهــو -1
 .  و التفكيكيةّمعماري المدارس الفنية لتيار ما بعد الحداثة

 . آليات التمثيلمنتخبة بصورة قصديه وفق متطلبات و ، تحديدانماذج العالمية في أوروبايتحدد البحث مكانيا بال -2
 بأعمال مـصممي و معمـاريو المـدارس التـصميمية و المعماريـة الحديثـة و المنتميـة لتيـار مـا بعـد الحداثـةيتحدد البحث زمنيا  -3

 -:اآلتيةم و ذلك وفق المبررات 1999م ـــ1990 في التصميم الداخلي و العمارة من و التفكيكية
 .ظهور عمارة اتسمت بالمعاصرةفترة  شهدت تحوالت جذرية على مستوى النظري و العملي في العالم أدت إلى  -     أ
  .كون نتاجات هذه الفترة امتلكت قيم استشرافية للعمارة و التصاميم الداخلية المستقبلية  -   ب
 .فكري و عملي للمدارس التابعة لحركة ما بعد الحداثةامتازت هذه الفترة بظهور نتاجات ذات نضوج  -ج

   تحديد المصطلحات  -1-5
   التمثيل1-5-1

أو ) حـسية أو مجـردة(فـي صـفة الشـتراكهما ) حـسي أو مجـرد(بشيء آخـر ) حسي أو مجرد (تمثيل شيءوم على صورة تق :ًلغويا
 .)15،ص2010 العدوس،أبو( "أكثر

 :ًاصطالحيا
، إذ يـــشير إلـــى ...ثـــل التـــصوير و النحـــت و غيرهـــا مـــن الفنـــون، ميـــشير إلـــى تطلـــع محاكـــاتي و تنفيـــذي يقـــوم بـــه الـــصفة أو -1

ئين، أو إلى عالقة مقايسة بين صورتين، بين دنيا و عالية، أو إلى طلـب التـشبه، و منـه التمثـل بـين شـيئين، بين شي" مقدار"
 جـواز و هو سند يتعزز في حديث الفالسـفة و علمـاء الكـالم عـن عـدم. ماثلين، أو بين عمل فني قيد العمالن و آخر غائب

 .)442، ص2009جيمينز،( في العلم اإللهي" التمثيل"
ة تهدف الوصول إلنتاج موضوعات و يمتلك التمثيل اشتراكه باإلشارة لألصـل، فالتمثيـل لموضـوع جديـد يـرتبط تنظيميـا فعالي -2

. بموضــــوع األصــــل و يقــــاس بدرجــــة اقترابــــه مــــن ذلــــك األصــــل بالحفــــاظ علــــى العالقــــات بــــين عناصــــر الموضــــوع األســــاس
 )85-80،ص2002اإلمام،(
  



 
 

 :التعريف اإلجرائي
سمح للمصمم الداخلي بتحديد مسبق حول فكرة و سياق اللغة التصميمية و البحث عن تأويل مجازي يؤسـس  هو صيغة ت:التمثيل

إلى مبادئ للحوار الـشكلي، بمـا يـسمح لـه مـن تحديـد ميـدان المعرفـة الـذي يريـد أن يظهـره دون غيـره بـالعرض التفـصيلي لمجمـل 
  .ر في الفضاء الداخلياألهداف و اآلليات التي يوظفها المصمم في تحقيق لغة الحوا

  
  لغة الحوار1-5-2

 :اللغة
المتلقـي   يرتكـز فـي جـوهره علـى الحـوار بـين الرسـالة و) تفـسيري(الجمـل و  منطقـي يحكـم العبـارات و) بنيـوي  (اناللغة نظام -1

 .)4، ص2007 الدهوي،(  التفاعل المسئولية المستقلةفي سلوك اتصالي تبادلي لألفكار في إطار الحوار الذي يملي على أطراف
  تقـع مـصادرها فـي الطبيعـة أو فـي اسـتجابتنا للطبيعـة، ودائمـةاللغة المعمارية عند المعمـار كريفـز الـذي يعتبرهـا لغـة رمزيـة  -2

 ,Colquhoun, 1981, p.169) التـزيين ممـا يجعلهـا صـعبة اإلدراك ، بـين الهيكـل و التمثيـلتعتمد على تقليل التمييز بين الحقيقـة و
180). 
 :الحوار

 .تبادل الكالم بين اثنين أو أكثر -1
 .هو نمط تواصل، حيث يتبادل و يتعاقب األشخاص، على اإلرسال و التلقي -2
، 2002علـوش، (  مـستعيرة فـي ذلـك، أصـوات الشخـصياتصور بالغية، تقوم على وضع األفكار أو العواطف في شـكل حـوارات -3

 .)46ص
  :التعريف اإلجرائي

 نحو التواصل البالغي و المبدع لصور بالغية تتحول إلى صـور شـكلية فـي الفـضاء الـداخلي، هو الوظيفة االقناعية،: لغة الحوار
ن اللغـة الحواريـة  فـي ذاتـه لـذلك فـأً الغـرض مـن هـذا التواصـل لـيس إال غايـةإن و هذا يتـضمن تغيـرا فـي الوظـائف و األهـداف، و

لتواصلي الخاص و بهذا تهيمن هذه الوظيفـة الحواريـة علـى لألشكال التصميمية ال ترتبط بعناصر خارج اللغة بل يكون له نظامه ا
  .الوظائف األخرى في نتاجات التصميم الداخلي

 
  الفضاء الداخلي1-5-3

 ،) األفقيــةبالمحــددات العموديــة و(محــددات ماديــة تتمثــل  هــو حيــز مغلــق تفــصله عــن الفــضاء الخــارجي مجموعــة عناصــر و -1
إن تلـك العناصـر  ًتؤسـس تنـسيقا للحيـز المغلـق، و ًءا مـن الفـضاء الممتـد غيـر المتنـاهي وُتعرف جز التي تعطي العمارة هيئتها و

  .)Ching,1987,p.161( غلقه و المادية تحدد الصفات العامة الرئيسة للفضاء الداخلي كمساحته، ارتفاعه، أسلوب انفتاحيته
ًالمجـسدة تجـسيدا فيزيائيـا، لهـا  ُالعالقـات المدركـة وهو الوحدة األساسـية فـي عمليـة التـصميم الـداخلي التـي تعكـس جملـة مـن  -2 ً

  .)4 ص،2002،روناك( نفسية جمالية و معنى محددان، تعرف بأنظمة معبرة عن أهداف وظيفية و شكل و
  :التعريف اإلجرائي

ُالبنيــة الحيــة تــدخل فيــه  ِّفواصــل تكــون لنــا شــكله و ُهــو الحيــز المقتطــع مــن الفــضاء الخــارجي بفعــل محــددات و: الفــضاء الــداخلي
قـضاء  تأديـة رغباتـه كافـة و اآللـة لخدمتـه و كأساس في معالجة محدداته كنظام يتم التحكم بواسطته فـي العالقـة بـين اإلنـسان و

  .ًمن حيث كونه كائنا حيا وصوال إلى الحاجات العقلية و الروحية) البيولوجية(جاته التي تتراوح بين الضرورية حا
  
  
   اإلطار النظري-2
  في لغة الحوار للفضاءات الداخليةجماليات التمثيل   -2-1

        خضع الجمال منذ القدم إلـى مبـدأ التمثيـل عنـد محاكـاة الفنـانون للجمـال و محاولـة نقلهـم للجمـال الطبيعـي إال أنهـم فـي طبيعـة 
ا مـن الطبيعـة و خـضع هـذا المبـدأ إلـى الحال حولوا هذا الجمال إلى جمال فني خاضع لمعايير التمثيل في األشكال التي يتم استلهامه

فـي القـسم األول مـن كتابـة ) كـانط(جدلية كبيرة في استخداماته بين المؤيد و الناقد لهذه الـصيغة و اسـتخداماتها فـي الفـن، و قـد تـسأل 
ن التـــصميم فـــ( فنـــون جميلـــة، فـــن، أبـــداع إنـــساني، : أيـــا كـــان الغـــرض. كيـــف يكـــون الحكـــم علـــى الجميـــل ممكنـــا"، )نقـــد ملكـــة الحكـــم(

أنـه ال . و حكم الذوق ليس حكما على غرض جميل، بل على صلة بـين تمثيـل هـذا الغـرض و ملكتنـا، بـين الفهـم و التخيـل). الداخلي



 
 

و هــو لــيس ممكنــا إال بوجــود فرضــية عــن تواصــل جــامع، . يتقيــد بقاعــدة محــددة موضــوعيا، ألنــه يــستند فــي منطلقــه إلــى شــعور ذاتــي
 .(Kant,1985,p.para1) " ذات الحس المشترك الجماليضوعاتمتسع إلى جميع المو

للتمثيل واضحة كونـه الـصيغة المعمـول بهـا لتحويـل الجمـال الطبيعـي إلـى جمـال فنـي و فـي ) كانط(        ففي هذه الفقرة نجد أشارة 
ف مراحــل تطــوره إلــى مبــدأ  فــي مختلــ بــاختالف انتمــاءاتهم للطــرز و المــدارس التــصميمية،التــصميم الــداخلي نالحــظ إتبــاع المــصممين

التمثيــل فــي محاكــاتهم لألشــكال و اســتعارة أشــكال الطبيعــة فــي تــصميم محــددات الفــضاء كمــا فــي األعمــدة الفرعونيــة و تمثيلهــا لزهــرة 
م اللوتس في تاج العمود و ألرجل الحيوانات في قطع األثاث األشورية و غيرها بما يؤيـد اتخـاذهم ألشـكال الطبيعيـة كجمـال طبيعـي يـت

تمثيله في الفضاء الداخلي و إعطاء إشارات و شفرات تعكس عن غايات و أهداف يروم الفنان المصمم لدواخل القصور مـن توصـيل 
  .لغة خاصة تحاور الزائر لهذه القصور و فضاءاتها الداخلية تعكس القيم الجمالية التي يتبناها بناة هذه القصور

 بــصورة عامــة مــع فكــرة  النظــرة إلــى جماليــات الفــن و التــصميم الــداخلي إال أنــه تــم االتفــاق        إال أن هــذه القــيم تبــدلت مــع تطــور
إزاء إنتاج من الفنـون الجميلـة، علينـا أن نعـي انـه : الفنون الجميلة ليست من الفن، إال إذا بدا عليها مظهر الطبيعة" على كون )كانط(

عمل الفني يظهر في غايته، متحررا من كـل إكـراه مفـروض، تبعـا لحـسابات من الفن، و ليس من إنتاج الطبيعة، غير إن لشكل هذا ال
 .(Kant,1985,para 45) "ا لو أنه إنتاج بسيط من الطبيعةاعتباطية، كم

        و في هذا إجماال لفعل التمثيل الجمالي فهـو تجـسيد للطبيعـة نظـرا لكـون الطبيعـة هـي مـن صـنع الخـالق و بمـا أنهـا كـذلك فـال 
و أجمل منها و ما الجمال الفني إال محاولة من اإلنسان في صنع جمال خاصـا بـه كمخلـوق إال أنـه فـي البـدء قـام بمحاكـاة يوجد ما ه

الجمال الطبيعي لكنه مع الوقت قام بتمثيله كمقياس جمالي و لـيس استنـساخ حرفـي و جـاء هـذا التمثيـل بـدرجات متفاوتـة بـين التمثيـل 
لي المباعــد إال أنهــا كلهــا تــصب فــي وضــع أســاس اللغــة التــي يتخاطــب المــصمم الــداخلي مــن خــالل الــصريح المقــارب و التمثيــل التــأم

 متداولة بـين المـستخدمين أشاريةأشكالها ذات العالقة الوطيدة بالمتلقي نظرا لتمثيل أشكال معروفة لديه مسبقا من ضمن نظام شفرات 
ي الموضوع ضمن النظـام التمثيلـي الـذي جـسده المـصمم  وفـق الفكـرة التـي للفضاءات مما يؤدي إلى تفاعلية ناجحة بين الشكل التمثيل

يتبناها في الفضاء الداخلي و مستخدم هذا الفضاء سواءا من ناحية الوظيفة الجمالية كمنظومة رمزية و وظيفة أدائية كوسـيلة تعريفيـة 
 مــن خــالل تمثيليــات الطبيعــة ضــمن صــيغ عــضوية فــي الفــضاء الــداخلي و تجــانس مــع البيئــة مؤديــا إلــى تكامليــة الــداخل مــع الخــارج

  .األشكال المشيدة للفضاء الداخلي
  
  .فلسفة التمثيل والمفاهيم المرتبطة به في اللغة -2-2

  إن التمثيــل هــو إعــادة التكــوين للمواضــيع الخارجــة عــن نطــاق صــنع اإلنــسان إال أنهــا مــع الوقــت اســتقت مــصادر إنــسانية للتكــوين 
 ينظـر إلـى مفهـوم التمثيـل بـصورة عامـة علـى انـه تقليـد أي شـيء ينظـر إليـه اإلنـسان، فيـسعى إلـى تقليـد أنمـوذج إضافة إلى سابقتها و

يشبه النموذج الذي يقلده أو يحاكيه أي أن في جزئيات التمثيل هو محاكاة لألشكال بأنواعها الطبيعية مـن الطبيعـة أو غيـر طبيعيـة و 
  .هي كما نوهنا خارج عن صنع الطبيعة

     فالتمثيــل اتخــذ مفــاهيم فلــسفية أكثــر شــمولية فــي الفــن و الــذي يمكــن اتخاذهــا فــي التــصميم الــداخلي كمبــادئ عامــة فــي تكــوين    
الشفرات الداللية لألشكال المستخدمة في الفضاء الداخلي و التـي تكـون مفهومـة مـن قبـل المتلقـي كمـسلمات إال إنهـا ال تـأتي كمـا هـي 

أحـاط التمثيـل فـي الفـن بكـل مـا هـو "ل تكون، إما مـضافة إلـى موضـوع أو مـضافا إليهـا تكـوين جديـد، و قـد  بشكلها التقليدي بمتعارف
و دعــاه بالحرفـة، ألن اإلبــداع برأيـه هــو مــن األعمـال الجــسمانية المنتجــة و ) هــوميروس(واقعـي و خيــالي، مـادي و عقلــي و قــد تناولـه 

 فكـل مـا فـي العـالم المحـسوس -فكان بمعنى التكوين الجديد) أفالطون(تطور عند في هذه النظرة إال أن المفهوم ) سقراط(اشترك معه 
مــن أشــياء و أحيــاء مــا هــي إال تمثيــل و محاكــاة و صــور لمثــل أو كليــات لهــا وجــود مــستقل وراء الطبيعــة أي فــي عــالم المثــل الــذي 

  .)112ص ،1996 األغا،( "يتصف بالكمال و الثبات و الخلود
و نظراته نحو التمثيـل، تتمثـل بتعريفـه للمحاكـاة كـون المحاكـاة فـي ذلـك الوقـت اتخـذت مفهومـا ) أرسطو(لسفة         و على صعيد ف

إنهــا نزعــة : مثــل فعــل شــرعي"اتــسع التمثيــل ضــمنيا فــي نظــرة الفالســفة و نجــد التمثيــل كــصيغة حاضــرا فــي تعريفــه للمحاكــاة، إذ عرفــه 
أن تحـاكي، فهـذا أمـر طبيعـي لـدى البـشر، و يظهـر فـيهم منـذ . لـى سـببين طبيعيـينيبدو أن الشعر يعود في أصـله، عمومـا، إ"طبيعية 

، كمــا أن )يختلــف اإلنــسان عــن بقيــة الحيوانــات فــي أنــه قــادر علــى المحاكــاة، و يــستطيع بواســطتها اكتــساب معارفــه األولــى(طفــولتهم 
 .(Aristotle,1996,p.1448) " يتلذذون بإجراء أنواع المحاكاةالبشر كلهم، في السبب الثاني،

        و في مجال اللغة نكتشف أن للتمثيل دور كبير و مـدى واسـع و ارتباطـه بمبـادئ كثيـرة و كبيـرة علـى مجـال المعنـى اللغـوي و 
 ذاتـه بينمـا عـده الـبعض األخـر جانبـا منـه تشبيه و قد عـده بعـض اللغويـون الـشيءاالصطالحي و قد تداخل التمثيل بشكل كبير مع ال

 اآلخــرين أحــد جوانــب المجــاز و يتالقــى مــع االســتعارة بكونهمــا يــشتمالن علــى نفــس األهــداف و ألجــل التعــرف علــى التمثيــل بينمــا يــراه
أبـو ( "ت هـذا بهـذا تـشبيها، أي مثلتـه بـهشـبه: يقـال. لغويا يمكننا أن نجده متضمنا في تعريف التـشبيه مـن كونـه لغـة التمثيـل و المماثلـة

  .)15،ص2010العدوس،



 
 

 صـورة تقـوم علـى تمثيـل"بكونـه ) العـدوسأبـو (ذلك نجد التمثيـل حاضـرا فـي التعريـف االصـطالحي للتـشبيه فقـد عدتـه دراسـة         ك
  .)15المصدر السابق،ص( "أو أكثر) حسية أو مجردة(في صفة الشتراكهما ) حسي أو مجرد(بشيء آخر ) حسي أو مجرد(شيء 

أســس التــشبيه فــي اللغــة كأســس للتمثيــل نظــرا المتزاجهمــا الكبيــر فــي هــذا و علــى هــذا األســاس ســيتبنى البحــث الحــالي         
الجانب، و هذا ما يساعدنا في توضيح الصورة من ناحية أركـان التمثيـل و أهدافـه فـي اللغـة بمـا يعـزز خـصوصية اللغـة الحواريـة 

قيقـي، و كـان منتزعـا ن وجهـه وصـفا غيـر حهـو التـشبيه الـذي يكـو"برأيـه حـول التمثيـل بأنـه ) السكاكي(، و عزز في التصميم الداخلي
  .)346،ص1983السكاكي،( "من عدة أمور

 يتبـين لنـا جـزء مهـم فـي التمثيـل هـو أركانـه التـي يعتمـد عليهـا فـي اللغـة و إسـقاطها علـى التـصميم الـداخلي و و من هذا المنطلق     
  -: هي)الصافي( دراسة ان نجدها في اللغة تتكون من ثالثة اركان رئيسة حسب ما ورد فيهذه األرك

 .، و هو ما يتم النقل منه)المشبه(األصل،  -1
  }ويطلق عليهما طرفي التمثيل{. ، و هو ما يتم النقل إليه)المشبه به(الفرع،  -2
 ا يـشير للعالقـة بـين طرفـي التمثيـل، و تضم الجامع و الحكـم و كـل مـ)أداة التشبيه ، و وجه الشبه(عالقة التمثيل، و يشمل  -3

 .)74، ص1998الصافي، (
و كمثــال للحــاالت الثالثــة فــي التــصميم الــداخلي، و محاولــة المعمــاريون منــذ القــدم لتمثيــل الطبيعــة كــأحالم يرومــون تطبيقهــا، نجــده  

  )1(الشكل ).F.L.Wright(ميالرد في باسادينا ـ كاليفورنيا  للمعمار . ج. بيت السيدة ممتجسدا بصورة واضحة في 
) التمثيـل(و المعقـول و العكـس، و قـسم التـشبيه ، و قـسمه بحـسب المحـسوس )ثيـلالتم(عـن التـشبيه ) زيفخر الـدين الـرا(و قد تحدث  

  -:باعتبار طرفيه أربعة أقسام
 .محسوسين)فرع التمثيل(و المشبه به ) اصل التمثيل(الذي يكون المشبه  -1
 . تشبيه المعقول بالمعقول -2
 .تشبيه المعقول بالمحسوس -3
 .)188،ص1985لرازي،ا( تشبيه المحسوس بالمعقول -4

  للحالــة األولــى انــديانا للمعمــار تايغرمــان(Daisy House)مــشروع مــسكن فــي  و كأمثلــة للحــاالت الــسابقة نجــدها متجــسدة        
و هبـوط في نيويـورك و الـذي تتمثـل فيـه جميـع الحـاالت الـسابقة مـن كـون إنهـا فكـرة سـالمة و ثقـة ) TWA( في مطار ، و)2(الشكل 

  ).3(الشكل ) معقولة وليست محسوسة(ر أمن و هي أفكا

  -:حول وجوه التمثيل و لخصوها بأربعة أهداف هي) ابن أبي اإلصبع(و ) الرماني(و قد اتفق كال من 
 .إخراج ما ال تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة -1
 .إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به عادة -2
 .يعلم بالبديهةإخراج ما ال يعلم بالبديهة إلى ما  -3
 .)58أبن أبي اإلصبع،ص(، )80،ص1968الرماني،( في الصفة إلى ما له قوة في الصفةإخراج ما ال قوة له  -4

 أحد المفاهيم المتغيرة ضمن الحركات و التيارات التصميمية ضـمن تطـور مفهـوم المعنـى و  التمثيل كونهننا من رؤيةّما سبق يمكو   
 نخرج باستدالالت مستنبطة من فكر التمثيل ضمن األشـكال مما يساعدنا بان ،ه الحركات التصميمية من اللغة نحو هذ انطالقاالشكل

المــستخدمة ضــمن التيــارات الحديثــة حيــث نجــده فــي جميــع التيــارات حاضــرا ولكــن بــصورة متفاوتــة نظــرا لتعامــل التــصاميم الداخليــة مــع 
لي أي أنــه الركيــزة األساســية فــي التــصميم ، إال أننــا نجــد فــي تيــار الحداثــة التجــسيد لتــشكيل األفكــار التــصميمية المكونــة للفــضاء الــداخ

عدم نضوج في استخدام الصيغة نظرا لتجريدهم العالي لهذه التمثيليـات ممـا يـؤدي إلـى الغمـوض الـشديد محققـا إرباكـا و عـدم فهـم مـن 
ن الــشكل و المتلقــي نتيجــة لــضعف مفــردات الحــوار و قبــل المتلقــي و بالتــالي نفــوره مــن هــذه األشــكال، أي بمعنــى انقطاعيــة اللغــة بــي

 العاليـة فـي الحداثـة، للتجريـدياتبالتالي عدم فك شفرات الرموز لهذه اللغة، لذلك جاءت التمثيليـات فـي تيـار مـا بعـد الحداثـة كـرد فعـل 
التعــايش التفــاعلي بينهمــا و مــشيرين إلــى وجــوب وجــود حــوار مفهــوم بــين المتلقــي و الــشكل الــذي أمامــه فــي الفــضاء الــداخلي لتحقيــق 

بنفس الوقت تقديم التمثيليات بصيغ استعارات رمزية متعارف عليها ضمن الحكم العـام، غيـر أنهـا جـاءت بـشكل تجريـدي فاعـل مؤديـا 
غة لغرضه، أي خروج المصممين من سذاجة المحاكاة التمثيلية و أيضا عدم فهم للتجريديات العاليـة و لهـذا نجـد إن التمثيـل هـو الـصي

الفاعلـة فـي التـصميم الـداخلي للفـضاءات نظـرا لوجــوب تحقيـق درجـة مـن المألوفيـة التـي تحقــق األمـان لـدى المتلقـي وتـساعده فـي تقبــل 
 و علـى مـا سـبق نـتج صـيغ وسـطية بـين التجريـد و التمثيـل محققـا حالـة مـن التـوازن و القبـول مـن قبـل  الـشكليةللتجريدياتالال مألوف 

  . )التمثيل التجريدي، و التجريد التمثيلي(الت الوسطية بينهما بـالمتلقي و تمثلت الحا
  
  



 
 

  ويات التحول الشكلي بفعل التمثيلالمعالجات لمست -2-3
        ترجع التحوالت الشكلية إلى نوع وتركيب األشـكال المـستخدمة و عالقتهـا بمرجـع التمثيـل و اشـتمال هـذه العالقـة لـصيغ عديـدة 

 و المراجــع الــشكلية التــي اســتلهمت  بــين األشــكال الناتجــة مــن الــصيغة التمثيليــةأو تــشابه الــسمات المظهريــةو تنوعهــا نظــرا الخــتالف 
مـا هـو معبـر عـن ا أي بمعنى تشخيص طبيعة األجزاء المتناظرة لكل منهمـا، و بالتـالي تحديـد يم الشكلية لكل منهممنها و اختالف الق

  .د اآلليات المستخدمة في تحقيقهحد تتالتمثيل و أسباب توظيفه، الذي على ضوئه
عملية أو ظاهرة تعنـي كـل تغيـر قابـل للتنبـؤ يقـع تحـت ظـروف متغيـرة تملـي شـروطها علـى الواقـع بهـدف "        فالتحول عموما هو 

 "تـــــأثير شـــــد أقـــــل حـــــدة و أكثـــــر تجانـــــساولكـــــن تحـــــت ) مرجـــــع التمثيـــــل(ل القـــــديم الحـــــصول علـــــى شـــــكل جديـــــد منبثـــــق مـــــن الـــــشك
(Thampson,1975,p.28) وصـــوال إلـــى المراحـــل النهائيـــة القـــصوى لـــذلك الـــشكل مـــن خـــالل االســـتجابة لعـــدد مـــن الـــديناميكيات الداخليـــة و ،

من خالل تغيرات في المظهـر أو الجـوهر ) الخاصية(الخارجية، و تشمل تلك التحوالت جوانب عدة منها الشكل و المظهر و الطبيعة 
(Oxford,1957,p.1370)،كمـا يـشير المنجـد بـأن التحـول ) تغيـر المظهـر(أو تعرف باالسـتحالة ) تغير الجوهر( المطلق  إذ تدعى بالتحول ،

  .)158، ص1986المنجد، (  تتابعا أو الزمان ــ تزامنا–ان يشمل االنتقال أو الحركة في المك
ة حـدث فـي تركيبـه أو عالقتـه مـع         كما يشير المفهوم إلـى انتقـال األصـل مـن حـال إلـى أخـرى مـع بقـاء الـصفة المميـزة لـه نتيجـ

، حيـث تتـوزع جوانـب أحداثـه مـن الظرفيـة الطارئـة إلـى الطبيعيـة و مـن الداخليـة إلـى )11،ص2002العـاني،(باقي أجزاء السياق المتضمنة له 
 قاعـدة لالعتمـاد ينظر إلى التحول كونه عملية اقتطاع التأثير المحدد للفكر، إذ ال يقتصر على أظهار التناقض بل يوفر و .الخارجية

فهـو يمثـل أهـم مرتكـزات المرونـة و ليكـون فعـال تواصـليا أو ،  (Ungers, 1996,p.13)المتبادل من العالقـات التـي تـشرح وضـع الفكـر أصـال
سلبيا، و هـذا يعتمـد علـى اإلمكانيـات فـي ابتكـار تكوينـات جديـدة تحقـق التكيـف و التعـايش مـع المتطلبـات اآلنيـة و بالتـالي تكـون هـي 

                                      .)67،ص2002العاني ،( لة عن استمرارية أو انقراض النوعمسئوال
        و بذا فأن التحول يساعد المصمم في اللغـة التـي يتبناهـا و الـذي يقـوم ببنائهـا وفـق الـصيغة التـي يوظفهـا فـي التحـول للـشفرات 

ل بــالمرجع المتحــول منــه بــصورة تمثيليــة بنقــل تفاصــيل المرجــع و تركيبهــا ضــمن الدالليــة للــشكل فهــو إمــا أن يعمــل علــى ربــط الــشك
 و عليــه فــأن فعــل التحــول التمثيلــيقات قــد تكــون مغــايرة للنظــام األول، تفاصــيل النظــام التــصميمي للمــشروع الجديــد الــذي يحمــل ســيا

  .ونة للشكل أو العالقات بين هذه الخصائصللشكل يرتكز على عوامل التغيير في الشكل سواءا من ناحية خصائص العناصر المك
  
  .عوامل التغيير في الشكل ذاته 2-3-1

 :نيف هذه التغييرات إلى أنواع هي من تصكنتنجد في هذا الجانب أن الدراسات حول التغيير في خصائص الشكل تم

  :كل نحو المبالغة وهي عديدة منها التغييرات في الش:أوال

أن تكبيــر حجــم العناصــر يجعــل معناهــا يتعلــق ) جنكــز( إلضــفاء معنــى غيــر عــادي عليهــا، فقــد اعتبــر تكبيــر مقيــاس العناصــر العاديــة
 .(Jencks,1980,p.87)  خصوصا عند تكبير جزء دون البقيةبشكلها فقد يثير االنفعال في النفس،

 اء الـسابقة بطريقـة مختلفـةى األشـيإضافة العنصر التقليدي إلى غيـره مـن العناصـر، و هـذا يـؤثر بطريقـة مهمـة إذ يجعلنـا نـر -1
 .)107،ص1987فينتوري،(

تنميق العنصر هو وسيلة فعالة للتعبير، فهو يقوم بإثراء الشكل مظهريا و معنويا عن طريق التأكيد على العنصر، و يظهـر  -2
 .)95،ص1987فينتوري،( نية في طرازي الباروك و الروكوكوهذا التنميق بأشكال متعددة تميل إلى الزخرف كاالكساءات التزيي

 .(Eisenman,1993,p.15) زيز الطبيعة غير المحددة لألشكالتجزئة الشكل إلى أجزاء يتعذر إرجاعها، و هذا من شأنه تع -3
  .(Ibid,p.16) م اتزانتطويل العنصر و تعريضه يجعله في حالة عد. هـ -4
  .(Colquhoun,1981,p.184)  يستحضر عدة تأويالت في وقت واحدالتشويه و إعادة التركيب، يجعل التشكيل -5

  : الشكل نحو التقليص، و تتجسد في التغييرات في:ثانيا

تجريد الشكل أي التركيز علـى جوانـب معينـة دون أخـرى فيـه و اختزالـه إلـى الـشكل الهندسـي األساسـي، و التجريـد قـد يجعـل  -1
 ل ممـا يكـون حالـة مـن الغمـوضل الـشكاستعارة الشكل المجرد خاصة و غير قابلة لالتصال فهي تقوم بتكثيف المعـاني داخـ

(Ibid,p.173). 
ذف قد يكـون لجـزء أو مجموعـة حذف جزء من الشكل، مع بقاء السمات األساسية لهذه األشكال بموادها و معالجاتها، و الح -2

 .(Jencks,1991,p.145) أجزاء



 
 

  .(Eisenman,1993,p.15)  هي تمثل تالعبا بمتناسبات الشكلالتصغير و التقصير و االنضغاط، و -3
توحيــد العناصــر ممــا يطيــل وقــت قــراءة الــسمات التعبيريــة لجماليــات العناصــر، فعلــى ســبيل المثــال، جمــع الــسقف والجــدار   -4

  .(Jencks,1980,p.89)  عنصر واحد ضمن أحد أركان الفضاءوالشباك في

ليـة تغييـر الـشكل ليـصل إلـى المرحلـة و هـي عمشكل بما أسـماه التحـوالت الـشكلية، هذه التغييرات في ال) أنتونيدس(        و قد ذكر 
فأعتبرهــا تلــك القواعــد أو ) أيزنمــان(أمــا  ،(Antoniades, 1990, p.66)  مــن الحركــات الخارجيــة و الداخليــةالنهائيــة باالســتجابة لمجموعــة

كل المحـدد و يـسمح التحركات التي تأخذ البنية العميقة و تحولها إلى بنية سطحية أو شكل محدد، مما يعطي الشخص أطارا لفهم الش
و تــضم عمليــة التحــوالت آليــات أخــرى كاالنــضغاط و التــشويه و التالعــب ، (Gandelsons, 1980, p.269) معينــةلــه برؤيتــه بطريقــة جديــدة 

  . (Antoniades, 1990, p.70)بالمقياس مع إعادة التركيب و التغيير مع المحافظة على األصل

  :كل و تضم الوضع الخارجي للش التغييرات في:ثالثا

تغييـــر الموقـــع المـــألوف؛ و تتمثـــل هـــذه اآلليـــة باإلزاحـــة أو اإللغـــاء، أو تغييـــر محـــيط العنـــصر ممـــا يـــضفي إليـــه معنـــى غيـــر   -1
عادي، حيث تحقق القوالب القديمة ضمن السياقات الجديدة معان مضافة لها تعتبر بطريقة أو بـأخرى قديمـة و جديـدة معـا، 

 .)109-105،ص1987فينتوري،( ل التمثيل في النتاج التصميمي فعمحققا التواصل الذي يصبو إليه
  تستحـــضر عـــدة تـــأويالت فـــي وقـــت واحـــدلكونهـــا) كولكوهـــون(قلـــب العنـــصر؛ و هـــي مـــن ضـــمن آليـــات أخـــرى أشـــار لهـــا   -2

(Colquhoun,1981,p.189). 
 نـــة للفـــضاء الـــداخلي العناصـــر المكومـــيالن العنـــصر إلـــى الجانـــب؛ كالـــشبابيك و الـــسقوف و األعمـــدة و غيرهـــا مـــن بـــاقي  -3

(Jencks,1991,p.54). 
 ذاتـه كلغـة و يطيـل وقـت كسرا للقواعد التركيبية للتصميم مما يجذب االنتباه إلى الشكل) جنكز(تكرار العنصر؛ و قد اعتبره   -4

   .(Ibid,p.54) قراءته له
لمـستعار عـن المرجـع الـذي تحـول ل اتغيير المادة و اللون؛ و المبالغـة بـالملمس الغريـب أو البريـق، محققـا رؤيـة أخـرى للـشك  -5

 .(Ibid,p.54) منه
اتجاهيــة الــشكل؛ فــالتحول فــي هــذه الخاصــية يغطــي اعتبــارات مــستحدثة لــم تكــن مــن قبــل فــي المرجــع مــضيفا معــان أخــرى   -6

 .(Graves,1983,p.102) على فاعليتها في الناتج التصميميلالستعارة مؤكدة 

  شكالالعالقات بين األعوامل التغيير في  2-3-2

        طرحت الدراسات المعمارية بصورة عامة في كال جانبيها تصميم الخـارج و الـداخل حـول عالقـات البنيـة التركيبيـة للـشكل عـدة 
  -:تصنيفات لها بحسب العالقة الرابطة بين األشكال و هي

يـده المـصمم و تتطلـب إكمالهـا فـي المخيلـة، و ؛ و هي طريقة تكوينيـة قائمـة علـى التقـاط أجـزاء منتقـاة مـن أي مكـان يرالمجــاورة: أوال
إلــى أن هــذه األجــزاء قــد تكــون تقليديــة و شــائعة أو أشــياء نفيــسة، لكــن المهــم هــو أن يكــون ترتيبهــا مــع بعــضها غيــر ) فينتــوري(أشــار 

ي النتــاج بواســطة و المجــاورة تكــون فــ، )104-103،ص1987فينتــوري،( مكــان تكــوين معــان جديــدة ضــمن الكــلتقليــدي و ذلــك لكــي يجعــل باإل
  -:استخدام تقنيتين هما

و . ؛ و هو تقنية لتأليف عمل فني مرتبط بإلصاق مواد ليست مـن المعتـاد تكـون مرتبطـة فيمـا بينهـا علـى سـطح واحـدالكـوالج  . أ
دور إعـادة ) كولكوهـون(قد اعتبر على انـه تجميـع للعناصـر البـصرية المنتقـاة مـن مجموعـة متنوعـة مـن األشـكال، و قـد أكـد 

  .(Colquhoun,1981,p.173)   حول التمثيلكيب األجزاء بمتجاورات شكلية تسمح بتأويالت مجازية جديدةتر
 و حــسب هــذه التقنيــة تؤســس العالقــات بــين المحتــوى الــسيمانتيكي الموجــود فــي األشــكال ؛)بعــد الكــوالج( البريكــوالج أو مــا   . ب

 .(Ibid,p.184) ارة و ليس بين األشكال بحد ذاتهاالمجازية المستع

        و الفارق بين التقنيتين الذي يمكن أن نستدل عليه مما سبق هو أن تقنية الكوالج تتم في مستوى شكلي فقط بينما تعتمـد تقنيـة 
 علـى يجـدر اإلشـارة لـه بـأن التمثيـل يعتمـدالبريكوالج على وجـود رابـط  بـين معـاني األجـزاء المجتمعـة أي بوجـود منطـق داخلـي و ممـا 

الــذي  و الغـرض ر االعتبـار هـدف التمثيــل ضـمن منطــوق اللغـة الـشكلية عنــد األخـذ بنظــتـين كــآليتين أساسـيتين فـي تحقيقــهيهـاتين التقن
  . في الفضاء الداخليمن اجلها تم توظيفه



 
 

ل ، و هــي آليــة لحــل التنــاقض القــائم علــى تجــسيد فكــرتين لهمــا شــيء مــشترك بــاالقتران مــع شــيء مــا يفــصلهم، و تمثــالتقـــابالت :ثانيــا
، و قـــد أبـــرزت النتاجـــات التـــصميمية العديـــد مـــن التقـــابالت، منهـــا البـــسيطة (Gandelsons,1980,p.248)المقابلـــة أســـاس أي تمثيـــل للمعنـــى 

و مـن التقـابالت مـا يكـون بـين . و الـداخل، المغلـق و المفتـوح المتضمنة لتقابالت عديدة كتقابل المـستوى األفقـي و العمـودي، الخـارج 
ه و الجمــع بــين هــذ ،(Ibid,p.251) و العمــران، أو بــين االســتخدام الــواقعي و الرمــزي للفــضاء الــداخلي علــى ســبيل المثــال البيئــة الطبيعيــة

  .و تحققها في التصميم المنتج ، و به يتم تحديد مديات فعلهاالمتقابالت هو فعل التمثيل

 المعقدة في الشكل و البرنـامج، فقـد أشـار إلـى دور عـدد مـن ضرورة وحدة التكوين و تماسكه للفضاءات) فينتوري(؛ أكد الــوحدة :ثالثا
العناصر أو خواصها أو مواقعها في تحقيق الوحدة و قد حددت الدراسات المعمارية بعض الحاالت التـي تحقـق الوحـدة و التـي بـدورها 

 فيـه مؤديـا مـع النظـام الـذي وضـعللفضاء الداخلي تالفيا مـن تحقيقـه بـصورة غيـر ذات فائـدة و غيـر متـصل  وضوع التمثيليتصنع الم
  :، و هذه الحاالت هي)77،226،ص1987فينتوري،(إلى ضعف التصميم الداخلي

 .تعزيز التناظر الكلي -1
 .)222،236،ص1987فينتوري،( تناظر األجزاء غير المتناظرة -2
تحقـق االسـتمرارية ) ألتـشبيهيالجـامع (إلـى أداة رابطـة ) جنكـز(االستمرارية بدرجاتها المختلفة في الشدة، و بهذا الـصدد أشـار  -3

 .(Jencks,1997,p.54)  ختالفات بانتقال رقيق و هي الطيةبربط اال
  .(Jencks,1980,p.89)   تحويل نمط معينا بمقاييس مختلفةالمشابھة مع االختالفات، و التي قد تكون بتكرار و -4

  محفزات التمثيل -2-4

علينـا معرفـة المحفـزات التـي تبعـث فـي المـصمم عنـد تـصميمه لمـشروع معـين و       أن صيغة التمثيل فـي العمليـة التـصميمية تحـتم 
فــي أي الــصيغ يبــدأ و هــل ســيزاوج بــين عــدة صــيغ و مــا مــدى هــذه المزاوجــة، فــنالحظ فــي التمثيــل بــأن المحفــز يلعــب دورا كبيــرا فــي 

  .تلخص بجميع معطيات الحال للمشروعالتجسيد التمثيلي فمن خالله يتحدد الموضوع و المبدأ الفكري الذي انطلق منه و هي ت

 أي بمعنــى أن جميــع معطيــات المــشكلة التــصميمية تــشكل األشــياء و المواضــيع التــي تحفــز المــصمم علــى اســتخدام التمثيــل اســتجابة 
و غيرهـــا لهـــا، كالبيئـــة أو المـــستخدم أو المـــادة بأصـــنافها المتنوعـــة فـــي الفـــضاء الـــداخلي أو الوظيفـــة و الفعاليـــات التـــي تجـــري داخلهـــا 

قــد تكــون مــشكلة الــسيطرة علــى أشــعة الــشمس هــي مــا حفــز إلــى توظيــف التمثيــل فــي مــشروع مــا، أي أن "فعلــى ســبيل المثــال . الكثيــر
اقتراح فكرة باستخدام صيغة التمثيل تلبية أو استجابة لمشكلة، يعنـي أن تلـك الفكـرة قـد اسـتثيرت بتلـك المـشكلة، و تتعلـق هـذه المـشكلة 

يـات التـصميمية، و بمـا أن االسـتثارة تتـضمن التحفيـز لـذلك فـان الـسيطرة علـى أشـعة الـشمس هـي شـيء حفـز باتجـاه بواحدة من المعط
، و قد يكون الموقع و الرغبة في ترميزه شيئا يحفز على التمثيل و هذا ما نالحظـه فـي بيـت الـشالل الـشكل )73، ص1996الجميـل، (التمثيل 

و امتداداتها نحو الخارج و داخل الفضاء مؤكدا على الترحيـب و اسـتخدام النـسب الذهبيـة  فقية ، باستخدام الخامات و أشكالها األ)4(
ممثلة اإلنسان بمقاييسه الجمالية، كل هذه التمثيليات جاءت استجابة للموقع الـذي يمثـل أحـد معطيـات المـشكلة التـصميمية، و بمـا أن 

زا للتمثيـل بكـل خصائـصه و اإلمكانيـات التـي يقـدمها، و أحيانـا تكـون الجهـة االستجابة تتضمن التحفيز، و عليه فـأن الموقـع يعـد محفـ
المــستفيدة و الرغبــة فــي الترميــز ألشــياء خاصــة بهــا مــا يحفــز لتوظيــف التمثيــل، و يعــد هــذا منهجــا فــي العمــارة و تــصميم الفــضاءات 

جموعة معينة مـن المنتجـات، عناصـر مكونـة الداخلية للتصاميم الحديثة تصبح فيه خصائص و أشياء تتداعى مع تصنيع و تسويق م
و تتـضمن هـذه المالحظـات حـصول تـداعيات بـين عناصـر الفـضاء الـداخلي و . للفضاءات الداخلية للمبنى التي تـؤدي هـذه الفعاليـات

الوظيفــة أبــرز  كمــا تعــد (Greene, 1976, pp.114-115). بــين أشــياء خاصــة بالجهــة المــستفيدة التــي تمثــل أحــد معطيــات المــشكلة التــصميمية
كمـا أبـرزت الدراسـات المختلفـة جوانـب متعـددة  .المعطيات التصميمية التي تحفز إلى التمثيـل انطالقـا مـن الرغبـة فـي ترميـز الفعاليـات

فــي مــا يخــص نــوع الخــصائص المتعرضــة للمعالجــة فــي األشــكال التــي تقــع ضــمن نطــاق آليــات صــيغ التمثيــل و التمثيــل التجريــدي و 
ففــي الــصيغة التمثيليــة نجــد بــأن الدراســات حــددت نطــاقين للخــصائص التــي تتعــرض للمعالجــات نظــرا لعــددها غيــر . يالتجريــد التمثيلــ

كـــون الخـــصائص التـــي تتعـــرض للمعالجـــة إمـــا تكـــون مظهريـــة أو "المنتهـــي فـــي مجـــال التـــصميم الـــداخلي و العمـــارة أيـــضا وحـــددتها بــــ 
   )105،ص1998الصافي،(". جوهرية 

تدل من أن الطروحات السابقة حول التمثيل بما يخص التحفيز و االستثارة بأنها قد امتلكت محفـزات عديـدة و متنوعـة إال  و مما ورد آنفا نس
أنها جاءت ضمن نطاق الماديـات أو المنطـق المـادي لألشـياء الماديـة الـال ملمـوس فعليـا لألشـياء الماديـة فـي الفـضاء الـداخلي، ولكنـه يـأتي 

بـدأ عملية أو مادة معينة بينما نجد في التجريد بأن عامل التحفيز يميل نحو الذاتية في رؤية األشكال بالرغم من مبصورة انفعال حسي اتجاه 
   .نظرا الحتواء  الفضاء على مجال عالي لتقبل االنفعاالت الذاتية و بدرجات متباينة في التنوعاإلعمام، 



 
 

  
  :مؤشرات اإلطار النظري -2-5

  :ا ورد في الفقرات السابقة مجموعة مؤشرات رئيسة لإلطار النظري وكما يليًحدد البحث اعتمادا على م

تكمن فكرة التمثيل في الفضاء الداخلي بإعادة تكوين المواضيع المستلهمة من الطبيعة و خارج نطاقهـا، و صـبها فـي قوالـب  -1
 .جديدة مغايرة عن نظامها القديم

 ).أداة الشبه، و وجه الشبه(ته أصله، فرعه، عالق(يتمتع التمثيل بعدة أركان هي،  -2
امتلك التمثيل ال سيما في تيار ما بعد الحداثـة و المدرسـة التفكيكيـة حـضورا فـاعال ضـمن مفـردات أشـكال الفـضاء الـداخلي،  -3

 .و ظهر االختالف في توقيع صيغة اللغة الحوارية الفاعلة لها
ــ (أنواعــهيعــد التمثيــل بكافــة  -4 حالــة متقدمــة يــتم بواســطتها اإلحــساس بجمــال األشــكال أو ) يالتمثيــل التجريــدي، التجريــد التمثيل

 .التكوينات إذ انه يتركز فيها و ينطلق من مضامينها فهو الناقل و المحول و المفسر و المغير لهذه المضامين
يعــد المرجــع أحــد المحــاور األساســية التــي تــستخدم مــن قبــل المــصمم لتوظيــف التمثيــل مــن حيــث طبيعتــه التــي تــؤثر علــى  -5

 .نطالقته و إثراء مخزون الصور في ذهن المصمما
يتحـــدد التمثيـــل كـــصيغة فاعلـــة فـــي النتاجـــات التـــصميمية مـــن حيـــث مـــدى شـــمولية المرجـــع لألشـــكال الموظفـــة فـــي الفـــضاء   -6

 ).جزء/جزء، جزء/كل، كل/كل، جزء/كل(الداخلي فنجد في التمثيل أربعة حاالت هي، 
 فــي تبنــي اللغــة الــشكلية الفاعلــة فــي  صــيغة التمثيــل مــن الــصيغ المهمــةوظيــففعــل التحــول الــشكلي يــساعد المــصمم فــي ت -7

الفضاء الداخلي، و كما انه يرتكز على عوامل التغيير في الشكل سـواء أكـان مـن ناحيـة تغييـر الخـصائص للعناصـر المكونـة 
 .للشكل أم تغيير العالقات بين هذه الخصائص الشكلية

، ممـا يـؤدي إلـى تعـدد آليـات معالجـة األشـكال و المعـاني كـل دخل ضمن صيغة التمثيلأحد المفردات التي تأن المحفز هو  -8
ـــق منـــه المـــصمم  ـــلحـــسب المحفـــز الـــذي ينطل ـــشكل ضـــمن معطيـــات كـــل مـــشروع فـــي إطـــار تـــصميم فـــي تمثي  الفكـــرة أو ال

 .الفضاءات الداخلية

  

  إجراءات البحث-3

  منهجية البحث  -3-1
 في النماذج للمـشاريع الداخليـة المـصممة مـن قبـل ركيز على دراسة التمثيل، و ذلك للتتم اعتماد المنهج ألتأريخي في البحث

 المتبعـة ى نمـاذج اآلليـات الفاعلـة فـي صـيغة التمثيـلالمصممون و المعماريون المشهورين و من أسـاليب متنوعـة مـن أجـل التوصـل إلـ
  .في تحقيقها و المتعلقة بمجال التصميم الداخلي

  مجتمع البحث -3-2
تمثــل مجتمــع البحــث بالفــضاءات الداخليــة العامــة ألبــرز المــصممين و المعمــاريين لحركــة مــا بعــد الحداثــة و المــدارس التــي    

و التـي مـا زالـت مـؤثرة و معمـول بهـا إلـى وقتنـا الحاضـر و المنجـزة أو التـي جـددت ) فـي أوربـا تحديـدا(تبعتها و على مستوى العالمية 
  .شرينفي عقد التسعينات من القرن الع

  عينة البحث  -3-3
  و التفكيكيـة،لمنتخبـين مـن حركـة مـا بعـد الحداثـة، اختيار العينـة الممثلـة للمعماريـان االمباشرة بمرحلة التطبيق، تمو لغرض 

  التـي  و،مشروع لكل معمـار شملت العينة البحثية إذ ، و توضيح األسس التي بني عليها هذا االختيار،)نورمان فوستر، فرانك جيري(
ن لهــم دور فعــال فــي تحديــد اتجاهــات ة بالعديــد مــن النتاجــات، و بــذلك كــاممارســاتهم بأنهــا ال تــزال ترفــد هــذه الــساح تميــزت أعمــالهم و

  .التصاميم الداخلية العالمية الحديثة
 و أهميتــه و روعتميــز المــش  النمــاذج المنتخبــة مــن أعمــالهم قــد تحــددت بمــشروع واحــد لكــل معمــاري، و أســتند تحديــدها إلــى        إن

 تــم ى وفـرة الطروحـات حولـه، كمـا أن المـشاريع المنتخبـة، بـصورة متباينـة  باإلضــافة إلـانجـازه ضـمن توجهـات تـضمنت صـيغة التمثيـل
 عـددا  تـم مراعـاة، إال انـه مـع ذلـك، الـذكر فـي حـدود البحـثأنفـة وفقـا للمبـررات حصر فترتها الزمنية مـا بـين بدايـة و نهايـة التـسعينات

  :ر نماذج العينة البحثية و هي  من قبل الباحث عند اختيااعتمدتسس  األمن



 
 

، إذ تـم انتخـاب فـضاءات داخليـة تنتمـي لكـل مـن التـصاميم الداخليـة  ضـمن صـيغة التمثيـلالتباين فـي لغـة التـصميم الـداخلي -1
الجديــدة مــع األيكولوجيــة التــصاميم الداخليــة لحركــة الكالســيكية  و) فرانــك جيــري(ضــمن توجهــات الحركــة التفكيكيــة للمعمــار 

 ).نورمان فوستر(الرقمية للمعمار
 المعتمــدة مــن قبــل المــصمم أو المعمــاري و األســلوب اآلليــات لــصيغة التمثيــلتمثيــل كــل فــضاء داخلــي منتخــب للمفــردات و  -2

 .الذي يتبناه المعبر عن توجهاته و الحركة التي ينتمي إليها
 .خبةحداثة التصميم الداخلي لنماذج العينة المنت -3

 
  أدوات البحث  -3-4
  جمع المعلومات أداة مسح و 3-4-1

مـشاريع و بمـا ) 8( رشحت الفضاءات الداخلية لـإذ ،النماذج المنتخبة للعينة بهدف تحديد  تم تحديد أوجه المسح المعلوماتي
مجـاالت المقاربـة لـه لتقييمهـا و أهداف البحث عرضت على مجموعة من الخبراء و العاملين في مجـال التـصميم الـداخلي و ال يتالءم 

لهـا، و فـي نهايـة  المعتمـدة مـن قبـل المعمـاري الممثـل  لـصيغة التمثيـلبما يتالءم مـع تمثيـل كـل فـضاء داخلـي مـع اآلليـات التـصميمية
  ).مشروع لكل معماري(ات الداخلية لمشروعين  تم تحديد نماذج العينة القصدية التي شملت الفضاءاإلجرائيةهذه العملية 

   أداة التحليل 3-4-2
اســتمارة و لغــرض القيــام بعمليــة التحليــل، و ألجــل التوصــل إلــى نتــائج عمليــة دقيقــة، اســتخدم الباحــث اســتمارتين، األولــى، 

ال التـصميم تضمنت محاور توصيف النماذج المنتخبة على وفق معطيات اإلطار النظري و المعلومات األساسـية فـي مجـالمالحظة، 
، و التـي تـم )2(حـق رقـم ، مل كوحـدة تحليـل قياسـية محـاور التحليـل و مـن مفـردات محـاور التوصـيف تـم بنـاء،)1(الداخلي ملحق رقم 

 المؤشـرات التـصميمية المستخلـصة مـن اإلطـار النظـري، أضـف أليهـا المؤشـرات المستخلـصة مـن توصـيف النمـاذج للعينـة بناءها وفـق
  .المنتخبة

  صدق األداة -3-5
فــي التــصميم الــداخلي مــن ذوي االختــصاص الــدقيق   فــي البحــث علــى مجموعــة مــن الخبــراءعــرض األدوات المــستخدمةتــم 

 في قسم الهندسة المعمارية في الجامعة التكنولوجيـة وقـسم التـصميم الـداخلي فـي كليـة الفنـون و التخصصات المقاربةوالعمارة الداخلية 
التعديالت عليهـا وفقـا ألحكـامهم العلميـة حـول االسـتمارات و ذلـك  ألجل التحقق من صحتها العلمية و أجراء الجميلة في جامعة بغداد

  .ألجل ترصينها و اعتمادها كأدوات موضوعية للبحث
  وصف و تحليل العينات -3-6

  .الرايخ شتاكمبنى )  1(وصف و تحليل أنموذج المعمار نورمان فوستر  3-6-1

 توصيف المشروع

 من مالحظة بأن المعمار فوستر قام بإنشاء قبة بصورة متكاملـة لية لمبنى الرايخ شتاكلفضاءات الداخ ل يمكننا كدارسين             
مع تاريخية المبنى و األسلوب الكالسيكي لواجهة المبنى الخارجية للريشتاك إال أنها جاءت بمواد عصرية حديثة، إذ نجد بأن القبة قد 

و الذي يمتد مـن أعلـى مود المتواجد في مركز القبة يا المقطعة على طول العتم بناءها من مادتي الزجاج و الفوالذ باإلضافة إلى المرا
فضاء المؤتمرات و كأنه نابعا منها و متوجها نحو السماء، الذي تم كشف جزء القبـة الواقـع فـوق العمـود تمامـا، باإلضـافة إلـى إحاطـة 

ى قاعـة المـؤتمرات و االجتماعـات، التـي تخـص البرلمـان قاعدة العمود المتواجدة في أرضـية القبـة مـساحة دائريـة مـن الزجـاج تطـل علـ
جــسور و المــصمم لاء القبــة، و ذلــك الســتخدام األلمــاني و التــي تعطــي إيحــاءا بــأن العمــود طافيــا و معلقــا فــوق القاعــة و ضــمن فــض

 علــى ظهــور العمــود بهــذه أعمــدة إســناد للعمــود تمتــاز برقتهــا و رفعهــا و هــو مــا وفرتــه التكنولوجيــا الحديثــة لإلنــشاءات و الــذي ســاعد
  وظــف مرتقيــات و مماشــي لولبيــة علــى طــول امتــداد محــيط القبــة حــول العمــود المركــزيكمــا أن المــصمم  .)ز( ،)و( الــشكل الطريقــة
، التي تساعد الزائر على االرتقاء نحو األعلـى مباشـرة فـوق أرضـية مـصنوعة فـوق العمـود، التـي يتواجـد فـي منتـصفها )ح( ،)هـ(الشكل

، و الحركــة اللولبيــة للمرتقيــات علــى طــول )د( الــشكلمركبــةمــصنوعة مــن نفــس مــواد القبــة مــع الخــشب علــى شــكل اســطوانة مــصطبة 
القشرة الداخلية للقبة أضافت الدراماتيكية لحركة الزائر ضمن القبة، مما تساعده للحصول على أفضل المنـاظر الخارجيـة المطلـة علـى 

، كمـا نالحـظ اثـر الفـوالذ علـى تحقيـق  نظـم إنـشائية خاصـة اتـسمت بـه القبـة عـن الـرايخ شـتاكى مدينة برلين و المنطقة المحيطـة بمبنـ
باقي المبنى و ميزته عنه بحداثته، الذي نجد من خالل مزاوجته مع الزجاج إضفاء مظهر جذاب و متفـرد لفـضاء القبـة مـن الـداخل و 

   .)ج(، )ب(  الشكلياحية المضافة للمبنىما خدم وظيفة الفضاء السالخارج في آن واحد محققا الوحدة و التكاملية بينهما، و ذلك 



 
 

 في هيئة الفضاء الداخلييف خصائصه في التمثيل صيغ التعامل مع المرجع و آليات توظ -1

 علـى العناصـر األساسـية لهـا مـع إضـفاء بإبقائـهبه القريـب، إذ تميـز فـضاء القبـة  حضور صيغة التمثيل ضمن نطاق التـشايالحظ
مـــضافة للفـــضاء  جديـــدة، محققـــا بـــذلك تجديـــدات فاعلـــة ســـواء علـــى مـــستوى الـــشكل أو التكنولوجيـــا، كمـــا أن المـــواد الحديثـــة العناصـــر

 قد مثلت قيم الحداثة التـي كانـت وليـدة الفكـر األلمـاني علـى كافـة األصـعدة ابتـداءا بالفكريـة و مـرورا بالعمـارة و التـصميم الداخلي للقبة
و عليـه كـان للتـشابه م تاريخيـة و كالسـيكية عاليـة، لك علـى إضـفاء الحداثـة كلغـة مـضافة للمبنـى، يمتلـك قـيالداخلي، مؤكدا فوسـتر بـذ

البعيــد حــضورا كبيــرا مــن خــالل االرتباطــات الجوهريــة لألشــكال المعماريــة الحديثــة المــستخدمة فــي الفــضاء الــداخلي للقبــة، معــززا بــذلك 
ذي صـــبه المــصمم ضـــمن قالـــب كالســيكي محـــدث بعناصـــره و مــواده و تقنياتـــه الجديـــدة حــوارا تمثيليـــا فــاعال للغـــة الفـــضاء الــداخلي الـــ

  .)هـ(، )ب(، )أ ( الشكلالرايخ شتاكلى مبنى المستخدمة في القبة المضافة إ
 
 . وفق الهدف و المحفز في الفضاء الداخليالتمثيلمدى شمولية المرجع و حرفية تجسيده كمظهر و لغة حوارية في توظيف  -2

كـون فكـرة المرجـع كانـت متواجـدة فـي األشـكال ) جـزء/جـزء(مدى شمولية المرجع للشكل التمثيلـي النـاتج كـان علـى وفـق عالقـة ن أ    
المستلهمة من القبة كعنصر معماري و العناصر الحديثة بموادها و أشكالها و تقنياتها الجديـدة الموظفـة فـي الفـضاء الـداخلي الـذي تـم 

 وظيفيـة، و الرغبـة فـي ترميـز  وفجاء التجديد وفـق المـشكلة التـصميمية التـي تراوحـت بـين شـكلية، .، اكالرايخ شتتجديده ضمن مبنى 
الموقـــع كمعلـــم حـــضاري، سياســـي، و تـــأريخي فـــي نفـــس الوقـــت فكـــان ذلـــك ســـببا رئيـــسيا ألتبـــاع المـــصمم لوظيفـــة إيـــصال المعـــاني و 

ى امـتالك فـضاء القبـة علـى قـدر مـن اإلثـارة متجـانس مـع وظيفتـه و الموضوعي بما يـؤدي إلـ إطار يمزج بين الذاتي المعلومات ضمن
 في توظيف األشكال التمثيلية ضـمن نطـاق الـشكل و دالالتـه التعبيريـة فـي اإلقنـاع ، التي تركزت)وظيفة سياحية(التي أنشأ من اجلها 

  .)ز(، )ـه(، )ج( الشكل قبة،ء الو التأثير من خالل الشرح و التوضيح للمرجع و مدى ارتباطه مع القيم المعنوية لفضا
  
ضمن األساليب المعتمدة لتحقيق التواصلية، التي يتبناها المصمم الداخلي و المعماري في حركـة ات صيغ تنفيذ التمثيل اتجاه -3

 .ما بعد الحداثة و المدارس التي تبعتها

ذ التمثيليــات الــشكلية لحركــة الكالســيكية الجديــدة  مــن اتخــاعتمــاد المــصمم عنــد معالجتــه التــصميمية لــهاب انفــرد مبنــى الــرايخ شــتاك    
 ضــمن إطــار التــصاميم الرقميــة للعمــارة األيكولوجيــة الــذي يعتبــر األخيــر األســلوب الــذي اختطــه المعمــاري لنفــسه علــى طــول مــسيرته

المـصمم إلـى  ممـا دفـع )أ(شكل  الـ اعتمد الكالسيكية الجديدة كمعالجة تصميمية تتوافق مع حالـة التجديـد للمبنـى القـديمالعملية، إال انه
 محققا بذلك لغة تواصلية من خالل التقديم الجديد للعناصـر الكالسـيكية ، المكونة له صيغة التجميع االعتباطي لألنماط البنائيةاعتماد

 ضاءاته، و يقودنـا إلـى محاولـة المـصمم فــي تـشخيص الحـدث التـاريخي ضـمن معطيـات المـشروع بالنـسبة لفــ)ج( الـشكلالمتمثـل بالقبـة
، محققــا بــذلك اســتمرارية القــيم الــشكلية الموظفــة فــي عــصرنا الحــالي مــع العــصور التــي ســبقته المؤســسة لهــذه القــيم، و تبنيهــا الداخليــة

  .)هـ(، )ب( الشكل ك الطراز،كمبادئ شكلية مكونة لصيغة التمثيل المتجدد في كل عنصر حسب المعطيات التصميمية لذل
 
 ضــمن آليــات التحــول الــشكلي كإحــدى آليــات تحقيــق اللغــة ة األشــكال التمثيليــةييــر لذاتيــة و عالئقيــمــدى فاعليــة عوامــل التغ -4

 .الحوارية في الفضاء الداخلي

ي ليـة التحـول الـشكلي ضـمن نطـاق عوامـل التغييـر فـي ذاتيـة الـشكل مـن خـالل التغييـر نحـو المبالغـة فـ آتمتع هذا المشروع بإتبـاع    
الحظ بأن المصمم وظف التغيير في الوضع الخارجي من تغيير المادة و اللون و المبالغة في الملمس وفـق ننا نكما يمك، فضاء القبة

، أمـا مـن )أ( الـشكلالـرايخ شـتاك و تشكيالتها المضافة للقبة الجزء الذي تم إضافته كتجديد لمبنى التقنيات المستخدمة في صنع المادة
لمـستخدمة فـي تعزيـز الوحـدة مـن خـالل تعزيـز التنـاظر الكلـي واالسـتمرارية والتواصـلية فـي ناحية عوامل التغيير في عالئقية األشـكال ا

ألشـــكال  والرمزيـــة فـــي االـــرايخ شـــتاكاألشـــكال المـــستخدمة أال أن التقـــابالت لعبـــت دورا كبيـــرا مـــن خـــالل تقابـــل واقعيـــة اســـتخدام مبنـــى 
استخدام كافة تقنياتهـا المجـسدة فـي الكـوالج و البريكـوالج فـاألول حقـق فنشاهد المصمم بأنه قد استخدم عالئقية المجاورة ب، الموظفة به

، أمـا البريكـوالج فأكـد علـى القـيم االعتباريـة لثنائيـة األشـكال التـي تخـص معبرة عن مرجعهاالصيغة التمثيلية ذات الصلة الواضحة و ال
لمعنوية ضمن البيئة االجتماعية التي تضمنته محققـا معادلـة المرجع والقيمة المعنوية المعبرة عن عراقتها وبين وظيفة الفضاء وقيمته ا

  .)هـ(، )ب( الشكل داخلي للقبةناجحة في تحقيق صيغة التمثيل للهدف الذي وضعت من أجله محققا لغة خاصة بالفضاء ال
  
  



 
 

  .متحف كوكنهايم) 2(وصف و تحليل أنموذج المعمار فرانك جيري  3-6-2
  :توصيف المشروع

و ، م1997 و قد تم إكمال العمل مـن المتحـف فـي عـام، لباسك شمال اسبانياتحف في مركز مدينة بلباو ضمن إقليم ايقع الم        
 نفـسه  ما يجـدر اإلشـارة إليـه هـو وصـف جيـري انهإالت متنوعة يا فأنه سيقوم بتشبيهه بعدة تمثيلبالنسبة لمن يشاهد تحفة فرانك جيري

 بنمـاذج الحاسـوب لتـساعده فـي تركيـب  المصمماستعانو قد  .عدنية تجلس على شاطئ النهرللمتحف من الخارج و شبهه بأنه زهرة م
الرئيـسي ، كما ضم المتحف تسعة عـشر معرضـا إجمـاال تـم تنظيمهـا حـول البهـو ا بها الهيكل الفوالذي للمبنىألواح التيتانيوم، التي كس

بــا تعامــدا كالســيكيا يمكــن رؤيتهــا و التعــرف عليهــا مــن الخــارج عــشرا مــن هــذه المعــارض تمتلــك تقري. )ح(، )ز(، )و( الــشكل للمتحــف
بواسطة الحجارة المصقولة، أما المعارض التسعة األخرى تم تشكيلها بصورة غير منتظمة ممثلة بذلك مغـايرة و تبـاين رائعـين، و التـي 

و علـــى العكـــس مـــن المظهـــر  .لتيتـــانيومت بايمكـــن التعـــرف عليهـــا مـــن الخـــارج بواســـطة أشـــكالها المعماريـــة غيـــر المألوفـــة و التـــي غلفـــ
الخارجي لمبنى المتحف، فأن الداخل امتاز بسالسته و عفويته و وضوحه من الداخل، و هناك رباط منـسجم و متناسـق بـين األشـكال 

لمتحــف نكتــشف انــه فــي داخــل المظهــر الخــارجي المعقــد و كــزوار ل، )ج( الــشكل المعماريــة و المحتويــات التــي يــضمها كــل معــرض
يقــا واحــدا يمتــاز بــسالسته و هيئــات المعماريــة، بــأن هنــاك امتــدادات دقيقــة و محكمــة، تكــشف المعــالم للزائــر بطريقــة تجعلــه يــسلك طرلل

. )ج( الـشكلكما إننا نالحـظ بـأن تنظـيم الفـضاءات الداخليـة للمتحـف يقـوم بإعـادة الزائـرين إلـى البهـو المركـزي مـرارا و تكـراراوضوحه، 
في حين تـوفر المعـارض .  الزائر النهر في الخارج عبره يرىة المدخل للرئيسي و الذي يمكن للزائر من مشاهدفمن خالل فضاء البهو

فهي األوعية الحاويـة ك هنالك الفضاءات األكثر تقليدية، خليطا مالئما من الفضاءات ذات الهيئات التي تمتاز بغرابتها الشديدة و كذل
 و أخيرا يمكننا القـول بـان فـي هـذا المكـان تكـون المدينـة جـزءا مـن .)ح(، )و( الشكل عقلي للفنجل تأمل الباطن الللفن، فهي مغلقة أل

  .العرض المستمر متغيرا و متفاعال مع ظروفه الزمانية و المكانية من خالل تأثير الضوء كعامل مهم في تحديدهما لدى الزائر
  
 ي هيئة الفضاء الداخلي فمرجع و آليات توظيف خصائصه للتمثيلصيغ التعامل مع ال -1

، و ذلك مـن خـالل  الماء باليابسة لألشكال المحسوسة لموقع المتحف من التقاءتوظيف صيغة التمثيل التجريديب قام المعمار        
 بلوي األشكال المكعبية و إظهارها بصورة متشابكة مع بعضها البعض مؤديـا إلـى تراكـب سـطوحها فـوق بعـضها الـبعض، مكونـا قيامه
، كمـا كـان اإليـالج للتكوينـات ذات الـشفافية العاليـة مـن الزجـاج و الفـوالذ )أ( الـشكل لك كتال تمتلك خطوطـا منحنيـة بـشكل مبـالغ بـهبذ

 المجـــردة  التمثيليـــة مـــدمجا إياهـــا لتحقيـــق إيحـــاءات شـــكلية للفكـــرةنـــات و الكتـــل الـــصلدة مـــن الحجـــر الجيـــريبـــصورة قـــسرية علـــى التكوي
 محققــا اجــواءا تمثيليــات المجــردةلــذلك كانــت صــيغة التعامــل تعتمــد علــى خاصــية االخــتالف مــن خــالل ال ،)ج(، )ب( الــشكل للمتحــف

درامية عن مزيج التضادات الشكلية من خالل مبدأ الضوء و الظـل و اسـتخدام المـادة كعنـصر فاعـل فـي هـذه التكوينـات محققـا صـورا 
مـوز المحفـزة تـدفع الزائــر علـى المـشاركة فــي التأويـل لألشـكال الممزوجــة إيحائيـة للتـشبيهات معطيـة للجانــب الـداللي أرضـية خــصبة للر

 إلضـفاء جانـب تعبيـري صيغ التفكيكية التي يتبعهـا المـصمممع تكوين الريشة المقحم بصورة تجزيئية عليها و التي جاءت على وفق ال
  .)هـ(، )د( الشكل ة لتكوينات الفضاء الداخليكلغة فاعلة تسبغ بالغة شكلي

   
 لهدف و المحفز في الفضاء الداخليوفق ارية في توظيف التمثيل مدى شمولية المرجع و حرفية تجسيده كمظهر و لغة حوا -2

 كحرفيــة مــستخدمة فــي تجــسيد المرجــع، معطيــا بــذلك إيجــازا للمعــاني و اعمامهــا اعتمــد المــصمم علــى صــيغة التمثيــل المجــرد        
لي زئتها و حذف العناصر المؤثرة على جوهر الشكل و شموليته ضـمن هيئـة الفـضاء الـداخضمن نطاق التكوينات الشكلية التي تم تج

 المرجــع ضــمن عــاملي الزمــان و المكــان أصــلفكانــت ثنائيــة الحــضور و الغيــاب لألشــكال واضــحا علــى وفــق طبيعــة ، لبهــو المتحــف
ــ  العمــام المفــاهيم و األفكــار ضــمن الفكــرة تمثيــلصيلية للظــاهر، فجــاءت صــيغة اللجوهريــة األشــكال مــن خــالل تجريــد التمثيليــات التف

ــا بــذلك تعدديــة المعــاني للمــ  علــى األشــكال دلوالت التــي أســبغتها صــيغة التمثيــلالرئيــسية حــول عالميــة الفــن و اعمامــه للجميــع، محقق
 الــسمات الخاصــة  إلعطــاءنائيــة قــام بتــصميم الــداخل مــع الخــارج ضــمن وحــدة بكمــا أن جيــري، )ب(، )أ( الــشكلفكيكيــة المــستخدمةالت

 وظيفته و تفاعلية تكويناته الشكلية معها، فكان لوظيفة اإلمتاع الحـصة األكبـر لهـذه التكوينـات و عبرللفضاء الداخلي لبهو المتحف، 
بهــو و ذلــك لتمثيلهــا لمتعــة اكتــشاف الغــوامض بــسبب التعقيــد الحاصــل مــن تراكــب الكتــل النحتيــة فــي عمــوم هيئــة الفــضاء الــداخلي لل

  .)ح(، )ز(، )هـ(، ، )د(، )ج( الشكل بصورة عامةالمتحف
  



 
 

 ضمن األساليب المعتمدة لتحقيق التواصلية، التي يتبناها المصمم الداخلي و المعماري في حركـة اتجاهات صيغ تنفيذ التمثيل -3
 .ما بعد الحداثة و المدارس التي تبعتها

 وضـــوحية عاليـــة، بـــاألخص للتكوينـــات الموجـــودة فـــي بهـــو  ذاتبأنهـــا فـــي األنمـــوذج قيـــد التحليـــل يـــة  الداخل الفـــضاءاتيالحـــظ        
، إال أن أشــكال البهــو ي الخــارجالمتحــف، و مجــيء هــذه التكوينــات بــصورة تواصــلية مــع األشــكال الملتويــة ذات االنحنــاءات الــشديدة فــ

النــاتج مــن التــضادات الحاصــلة فــي تميــزت بتكوينهــا مــن مــواد متراكبــة مــع بعــضها بــصورة قــسرية، كعامــل يؤكــد علــى مبــدأ االخــتالف 
، و التـي صـيغت )ج(، )ب( الـشكل  و الـضوء فـي مقابـل الظـلة للزجـاج مقابـل الـصالدة للحجـر الجيـريملمس المواد الموظفـة الـشفافي

، و الــشكلضــمن تجميعــات اعتباطيــة ضــمن الكتــل النحتيــة المتواجــدة فــي مجمــل الفــضاء الــداخلي للبهــو، و بــاقي فــضاءات المعــارض 
رجعياتهـــا  لمفرداتهـــا الـــشكلية ضـــمن صـــيغة التمثيـــلئهـــا بـــصورة معبـــرة عـــن الفكـــرة الرئيـــسية للمتحـــف و ظهورهـــا بـــصورة مجزئـــة لممجي

، ممــا أدى إلــى تعدديــة التــأويالت علــى وفــق الرؤيــة )هـــ(،)د( الــشكل تمثيليــة لــشكل الريــشة لتكوينــات نحتيــة الــشكلية، و إقحــام المــصمم
في تكوينه لألشكال و الكتل النحتية محققا من خاللهـا لغـة حواريـة ذات وقـع بالغـي و التـي مـن خاللهـا  المصممالتفكيكية التي تبناها 

    .يخاطب الزائر للمتحف للتعبير عن مدى أهميته كمعلم حضاري عالمي برؤيته لألشكال المستقبلية في التصميم الداخلي و العمارة
  

 ضــمن آليــات التحــول الــشكلي كإحــدى آليــات تحقيــق اللغــة  األشــكال التمثيليــةتغييــر لذاتيــة و عالئقيــةمــدى فاعليــة عوامــل ال -4
  .الحوارية في الفضاء الداخلي

 هو التغييـر فـي الوضـع الخـارجي للـشكل مـن مـيالن العناصـر للمحـددات التـصميمية  الغالبة على تكويناته الشكليةكانت السمة       
، مزيــدا بــذلك مــن القــوى البعديــة للفــضاء الــداخلي ضــمن )ب( الــشكل  تكــوين واحــددات العموديــة فــيمؤديــة إلــى انــدماج الــسقف والمحــد

يــة و تطويــل مفهــوم المدرســة التفكيكيــة فــضال إلــى قيــام المــصمم بتغييــر األشــكال نحــو المبالغــة مــن تكبيــر المقيــاس للعناصــر الفيزيائ
بــين هــذه األجــزاء ممــا يــصعب تفريقهــا وفــق النظــرة ، كمــا أن المــصمم قــام بتجزئــة األشــكال ضــمن وحــدة عالئقيــة االرتفــاع للفــضاءات

 هــو التحــوالت الــشكلية لمواضــيع التمثيــلكمــا نجــد أن هنــاك صــفة شــاملة فــي معالجــات ضاء الــداخلي ضــمن القــشرة البنائيــة، العامــة للفــ
حقيـق الوحـدة فـي عالئقيـة  و حـذفا لـبعض األجـزاء المكونـة لـشكل المرجـع مؤديـا إلـى ت مجردةتمثيلياتويه و إعادة التركيب محققا التش

  .)ح(، )ز (،)ـه(، )د(الشكل. لهذا األنموذج للفضاءات الداخلية  المشابهة مع االختالف في التمثيلاألشكال من خالل
  
  
  نتائج و استنتاجات البحث و مناقشتها -4

  نتائج البحث و مناقشتها -4-1

  :دراسات األدبيةضمن المتغيرات أركان التمثيل النتائج المرتبطة بمفردة  4-1-1

قواعـد يتبين لدينا من خـالل تحليـل نمـاذج العينـة البحثيـة فيمـا يخـص هـذه المتغيـرات بـأن المـصممين و بـشكل عـام اسـتخدموا  -أ
 بمفهومه اللغوي وتطبيقه ضمن النتاج المعماري من خالل استخدام اتجاه البناء األدبي في كل من أعمـال المعمـاريين إال التمثيل

وفي الكيفية التي تمت علـى ) جيري( لـي التجريد التمثيل، و)فوستر( لـ المحاكيبينهما ظهر بخصوصية مفهوم التمثيلأن التباين 
 .أساسها معالجتهما

 حـسب المفهـوم األدبـي بـل تنوعـا فـي صـيغة محـددة مـن التمثيـليظهر لدينا من التحليـل بـأن المـصممان لـم يلتزمـا باسـتخدام  -ب
 .مشروع مما يدل على منهجية متبعة لديهمااستخدامها حسب معطيات ال

 
 :حداثة و المدارس التي ارتبطت بهاالنتائج المرتبطة بمفردة متغيرات اتجاهات و صيغ حركة ما بعد ال 1-2- 4

يبرز لنا من خالل الدراسة التحليلية للمشاريع المنتخبة في عينة البحث بـأن اتجـاه المـصممان اتـسم بتعدديـة توجهـات توظيـف  -أ
لديهما مما يدلنا علـى تحـسس مـصممي و منظـري هـذه الحركـة و المـدارس التـي ارتبطـت بهـا، لـدور التمثيـل كفعـل موجـه التمثيل 

 .لتفعيل لغة الحوار للفضاءات الداخلية المنتجة من قبلهم
فهــوم بالنــسبة للــصيغ المعتمــدة فــي تحقيــق التواصــلية بفعــل التمثيــل نجــد تبنــي المــصممان لــصيغ  ثــالث داال علــى نــضج م -ب

التمثيل و دراسته بصورة مستفيضة مؤديا إلـى تطـويرهم لالتجاهـات القديمـة و منهجتهـا حـسب رؤيـة كـل مـصمم ينتمـي لحركـة مـا 
 .بعد الحداثة و المدارس التي ارتبطت بهذه الحركة في مجال التصميم الداخلي



 
 

  :يرات مرجع التمثيلالنتائج المرتبطة بمفردة متغ 4-1-3

استخدام أصناف و أنواع المرجع لكـل مـصمم حـسب معطيـات كـل مـشروع أال أننـا نـرى التمـايز فيمـا بينهمـا لوحظ التباين في  -أ
و األصــناف تخــص المرجــع لتحقيــق   يظهــر فــي صــيغة اســتخدام كــل صــنف و نــوع و تبنــي كــل منهمــا لنــوع معــين مــن األنــواع

 .خصوصية المصمم الفنية و التصميمية
ا معطيـــات المـــشكلة ن وظفـــ نجـــد أن المـــصممالمرجـــع لألشـــكال الناتجـــة مـــن صـــيغة التمثيـــل ابالنـــسبة لمـــدى شـــمولية ارتبـــاط -ب

 و ربطهمـا بخاصـية الحـدث المـتالزم مـع وقـت و مناسـبة أنتـاج المـشروع و التمثيـل مـن المرجـع تـأتي ،)وظيفة، موقع(التصميمية 
 .  للناتج التصميمي للفضاء الداخليو الحدث لتحقيق شمولية أكبر) حجم المعطيات(على وفق حجم المشكلة التصميمية 

  
 :رات أهداف و محفزات التمثيلالنتائج المرتبطة بمفردة متغي 4-1-4

ظهر لدينا عند دراسة نماذج العينة البحثية بـأن المـصممان و مـن خـالل دراسـاتهما للمـشاريع الـذين قـاموا ببنائهـا أو تجديـدها،  -أ
، و اســتخدموها كــأدوات فــي تــصنيعه و توظيفــه ضــمن آليــات صــيغة التمثيــلزات األساســية لكــل مــشروع ضــمن قــد حــددوا المحفــ

و االســتجابة لمــشاعرهما و انفعاالتهمــا الذاتيــة  الذاتيــة لــدى المــصمم  محــددة علــى وفــق المعطيــات التــصميمية للمــشروع و الرؤيــة
 .الهما اتجاه الفضاءات الداخلية المشاريع لتحقيق اللغة الخاصة يهما في التحاور من خالل أشك

 إليهـا قـد قـاموا بوضـع نستدل من النتـاج التـصميمي للمـشاريع المنتخبـة بـأن المـصممان علـى اخـتالف المـدارس التـي ينتمـون -ب
 بها، و توظيف هذه الوظـائف و األهـداف مـن قبـل المـصمم و وضـعها يقوم من خالل تحديد الوظائف التي أهداف عامة للتمثيل

 لتحقيـق خـصوصية اللغـة اإلمكانيـات التـي تقـدمها هـذه الـصيغةلمشروع الذي يـتم بنـاءه وفـق ضمن آليات محددة لتحقيق أهداف ا
 .الشكلية للفضاء الداخلي

  
 : الفضاء الداخليفيالمحققة لصيغ التمثيل النتائج المرتبطة بمفردة متغيرات التحوالت الشكلية  4-1-5

 لـدى هـا الفعـل األقـوى لتحقيـق صـيغة التمثيـل آليـات التحـول الـشكلي لمن استقرائنا التحليلي لنماذج عينة البحث يتبين لنا بـأن -أ
 قد دعـم األشـكال بـصيغة  التحول كذلكع الناتج التصميمي،المصممان من خالل محافظتها على تواصلية و استمرارية المرجع م

 . الغموض و اإلثارة في الفضاءات الداخليةتبرز
، قيـق التمثيـل احتواء آليات التحول علـى عـدة مـستويات فـي التعامـل مـع الـشكل لتحيظهر لدينا من تحليل المشاريع المنتخبة -ب

قــد تــم اعتمادهــا كــأدوات لتحقيقــه مــن خــالل فهــم المــصممان لهــذه المــستويات الســتحداث لغــة شــكلية تتحــاور علــى وفــق أســاليب 
لية فــي الفــضاءات الداخليــة، و ذلــك حــسب جديــدة و إعــادة اكتــشاف لألســاليب القديمــة وفــق الــرؤى الجديــدة للغــة األشــكال المــستقب

 .التوجهات لكل مصمم داخلي أو معماري
  

  االستنتاجات -4-2

 أهم المفاهيم التي توصف بها النتاجات التصميمية للفضاءات الداخلية بالنتاجات اإلبداعيـة، و ذلـك  من،صيغة التمثيلتعد  -1
 األفــضل إليــصال المعــاني التــي يــضعها المــصمم و أحــداث ةلي الوســلمــا يــوفره هــذا المفهــوم مــن قــيم جماليــة و وظيفيــة لكونــه

 .التأثير و اإلقناع و اإليضاح و المبالغة للمعنى
 و ذلــك لكونهــا  و التفكيكيــة، بكونهــا مفهــوم مــشترك و فاعــل فــي جميــع مــدارس حركــة مــا بعــد الحداثــةصــيغة التمثيــلاتــسمت  -2

 .مدارس ضمن األطر الفكرية التي تنتمي إليها و تتبناهاأفضل السبل في تحقيق الخصوصية و الطابع المميز لهذه ال
 اريخيــة لألشـكال و المعــاني مكونــة، بأنهـا مــن الوســائل المهمـة فــي تحقيــق التواصـلية و االســتمرارية التصــيغة التمثيــلتميـزت  -3

دثة تعبــر و إعــادة تــشكيل القــديم ضــمن صــيغ شــكلية جديــدة مــستحفكــر المتلقــي أشــكال جديــدة تتــصف بعــدم أنقطاعيتهــا عــن 
 .عن لغة الفضاءات الداخلية الحديثة

 بتحديـد أنمـاط التعامـل تـصاميم الفـضاءات الداخليـة لحركـة مـا بعـد الحداثـة و المدرسـة التفكيكيـة، فـي صيغة التمثيلأسهمت  -4
 النــواحي و الخــروج بمــشاريع تتميــز بتنوعاتهــا و أثراءاتهــا فــي كافــةور المتلقــي و تجــذبها إليــه، مــع اللغــة الــشكلية التــي تحــا

 .و الوظيفية و البيئية الجمالية
 يــوفر الثقــة الالزمــة لحركــة مــا بعــد الحداثــة و المدرســة التفكيكيــة، فــي تــصاميم الفــضاءات الداخليــة صــيغة التمثيــلأن هــدف  -5



 
 

لدى المصمم ليتجاوز بأهدافها كافة األنمـاط الـشكلية الـسائدة و صـنع أشـكال جديـدة تحمـل معـان مـستحدثة بطـابع مـألوف و 
 التـي  و إجراءاتـه، و اعتمـاد آلياتـهأشـكالهنا وجوب إتباع التمثيل بكافة صيغه و ألجل الوصول إلى هذه األهداف يتضح لدي

يتم بواسطتها تكييف األشـكال و المعالجـات التـصميمية التـي يتخـذها المـصمم بـالتوافق مـع الهيئـة العامـة للفـضاء الـداخلي و 
 .ضاء الداخلياستثمارها في تأكيد تعبيرية لغة الف

، ممــا  و التفكيكيــةحركــة مــا بعــد الحداثــة ا األثــر األكبــر لــدى كافــة معمــاريوصــيغة التمثيــل،آلليــة التحــول الــشكلي فــي تحقيــق  -6
و المعنـى المـراد مـن الـشكل النـاتج،  يعطي المصمم فهما أكبر ألدواته في تطويـع األشـكال المرجعيـة و اختزالهـا بمـا يـتالءم 

 .هذه اآللية وفق منهجية خاصة تقود العملية التصميمية حسب األهداف و المعطيات التصميميةبالتالي يقوم بتوظيف 
، بتبـاين هـا، و الـذي علـى أساسـه تعـددت آلياتثيـلالتمصـيغة يلعب المرجع دور فاعل في تحديد الطريقة المتبعة في توظيف  -7

داف التــي يرومــون إلــى تحقيقهــا وفــق توجهــاتهم و  وفــق األهــ مــع معمــاريو التفكيكيــة حركــة مــا بعــد الحداثــةتوجهــات معمــاريو
 .تصاميم الفضاءات الداخليةمعطيات العملية التصميمية لكافة 

  
  التوصيات -4-3

، كأحـــد أهـــم الـــصيغ الفاعلـــة ضـــمن اللغـــة )التمثيـــل التجريـــدي أو التجريـــد التمثيلـــي (صـــيغة التمثيـــليوصـــي البحـــث باعتمـــاد  -1
ن االتجاهـــات و المـــدارس الحديثـــة فـــي تـــصميم الفـــضاءات الداخليـــة و االهتمـــام الحواريـــة للفـــضاءات الداخليـــة، و ذلـــك ضـــم

 . هذه الصيغطبيعة النتاج الشكلي الذي يصنع منب
وجــوب احتــساب التبــاين فــي توظيــف أنــواع و أصــناف المرجــع و مــدى شــموليته فــي الفــضاء الــداخلي و ارتباطــه بمعطيــات  -2

 .ها المصمم الداخلي، ضمن اللغة الحوارية التي يتبناصيغة التمثيل
 لتحقيــق  و المدرســة التفكيكيــة مــن بعــدهم مــا بعــد الحداثــة حركــةاعتمــاد اللغــة الحواريــة لألشــكال الجديــدة التــي وفرهــا معمــاريو -3

، علـــى أن يتوافـــق مـــع معطيـــات المـــشروع، مـــن موقـــع و جهـــة مـــستفيدة و مـــشكلة تـــصميمية صـــيغة التمثيـــلالتواصـــلية بفعـــل 
 .ضمن تاريخية اللغة الذاتية الفاعلة الخاصة بالمصمم نفسه، )شكلية، وظيفية، بيئية(

، لتحقيـق التواصـلية و عالئقيـة الـشكل لـصيغة التمثيـلتوظيف آليات التحـول الـشكلي علـى وفـق مـستويات التعامـل مـع ذاتيـة  -4
 توجهـات بين قـيم المعنـى و الـشكل للمرجـع و اسـتمراريته فـي قوالـب شـكلية جديـدة ضـمن عناصـر و عالقـات مـستحدثة وفـق

 . هذه المدارس و التعبير عنها  في الفضاء الداخليحديثة و اللغة الحوارية لمعماريواالمدارس ال
 و ، وفـــق لغـــة الفـــضاء الـــداخليصـــيغة التمثيـــلوجـــوب حـــث المـــصممين و الدارســـين لفـــن التـــصميم الـــداخلي علـــى تـــشخيص  -5

 متناغمــا مــع التوجهــات ،لفــضاءات الداخليــة الحديثــة، متوافقــا مــع معطيــات تــصاميم اتطويعهــا بمــا يتــواءم مــع هــدف التمثيــل
 .المستقبلية ضمن األطر الفكرية التي يقدمها معماريو المدارس التصميمية الحديثة

  
  المقترحات للبحوث المستقبلية -4-4

 ).عالمي، عراقي( وفق نظرة مصمم داخلي صيغة التمثيلإعداد دراسة حول خصوصية مفهوم  .1
 .حوارية ألشكال الفضاءات الداخلية وفق نظريات العلوم الحديثةالقيام بدراسة اللغة ال .2
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  :تعريف المشروع

  . العناصر التفصيلية للعناصر البنائية.3/. العناصر البنائية الثابتة.2/. التكوين العام للفضاء.1:تعريف حالة الوصف

  ان التمثيل ضمن الدراسات األدبيةمتغيرات مفردة أرك -1
  )المشبه به(اصل التمثيل 

  أركان التمثيل  )المشبه(فرع التمثيل 
  )وجه الشبه و أداة التشبيه (عالقة التمثيل

  تشبيه المعقول بالمعقول
  تشبيه المحسوس بالمحسوس
  تشبيه المعقول بالمحسوس

  أقسام التمثيل

  تشبيه المحسوس بالمعقول
  إخراج من الال محسوس إلى المحسوس

  إخراج الال مألوف إلى المألوف
  لم بالبديھةإخراج ما ال يعلم بالبديھة إلى ما يع

  أھداف التمثيل

  إخراج غير الموصوف إلى الموصوف

  متغيرات مفردة مرجع التمثيل -2
  الطبيعة الملموسة

  أصناف المرجع لـصيغة التمثيل  .الطبيعة غير الملموسة
  .الطبيعة الخليطة

  األنماط األولية للبيئة العمرانية
  ريةالطرز المعما

  المصمم نفسه

  حقل العمارة

  التصاميم السابقة
  مصممون آخرون
  البيئة الطبيعية  مصادر عضوية

  مصادر غير عضوية
  الدين
  الفن
  التاريخ
  األساطير

  علم التحليل النفسي

  أنواع المرجع لـصيغة التمثيل

  ذاتية المصمم
  الوظيفة

  سياقات األنماط البنائية
  جتماعيةالسياقات اال
  الموقع

  فكري
  سياسي

  لصيغة التمثيل مديات ارتباط المرجع

  الحدث
   اكتشاف علمي

  الخصائص الوظيفية
الخصائص   التمثيل  ظيف خصائص المرجع لـصيغة التمثيلآليات تو  مظھرية

  عالئقي  الفيزيائية
  فيزيائية محسوسة
  فيزيائية خيالية

  تمثيل فيزيائي

  الئقيةمعنوية مدركة ع
  جزئية

  طبيعة اصل المرجع

  التمثيل

  تمثيل تكويني
  كلية

  كل/كل
  جزء/كل
  كل/جزء

  التمثيل  مدى شمولية شكل التمثيل إلى المرجع

  جزء/جزء

استمارة مالحظة المتغيرات ) 1(ملحق 



  

  يغة التمثيل حركة ما بعد الحداثةمتغيرات مفردة اتجاھات و ص -3
  ان و الفقاريات في الطبيعةالتوجه نحو جسم اإلنس

  الكالسيكية
  اإلحيائية

  
   التمثيل في حركة ما بعد الحداثةاتجاھات تنفيذ

  التمثيل
  التوجه نحو التاريخية

  المحلية الجديدة
  صيغ المعالجة اللغوية
   التمثيل في حركة ما بعد الحداثةالصيغ المعتمدة في تحقيق التواصلية بفعل  صيغ التجميع االعتباطي

  صيغ النمطية

  لصيغة التمثيل في الفضاء الداخليكلية المحققة متغيرات مفردة التحوالت الش -4
  تكبير المقياس للعنصر
  إضافة العنصر التقليدي

  تنميق العنصر
  تطويل و تعريض العنصر

  تجزئة الشكل

  التغيير نحو المبالغة

  التشويه و إعادة التركيب
  تجريد الشكل

  حذف جزء من الشكل
  توحيد العناصر

   نحو التقليصالتغيير

  التصغير و القصير و االنضغاط
  الموقع المألوف
  قلب العنصر
  ميالن العنصر
  تكرار العنصر

  عوامل التغيير في ذاتية الشكل

  التغيير في الوضع الخارجي

  تغيير المادة و اللون و المبالغة في الملمس
  التقابالت

  كوالج
  المجاورة

  البريكوالج
  تعزيز التناظر الكلي

  تناظر األجزاء غير المتناظرة
  االستمرارية

  التحوالت الشكلية

  ئقية الشكلعوامل التغيير في عال

  الوحدة

  المشابھة مع االختالف

  ات مفردة أھداف و محفزات التمثيلمتغير -5
  توضيح المعنى

  تأكيد المعنى و المبالغة
  اإليجاز و االختزال للمعنى

  أھداف التمثيل

  تحسين المعنى
  .توصيل موضوعي قليل اإلثارة

  وظيفة إيصال المعاني و المعلومات
  توصيل ذاتي انفعالي أكثر إثارة

  متعة اليقين
  متعة اكتشاف الغوامض
  متعة المشاركة في التفسير

  نفعي
  وظيفة اإلمتاع

  متعة الصورة التمثيلية
  شكلي

  الشرح و التوضيح
  المبالغة

  ھدف التمثيل في التصميم الداخلي

  وظائف التمثيل

  وظيفة اإلقناع و التأثير
  التحسين و القبح

  الجھة التي تدفع باتجاه التمثيل  معطيات الحال  مجال األدب
  الفكرة
  مالتصمي
  اإلنشاء

  وظيفية
  طبيعة المستخدم
  المادة بأنواعھا

  شكلية

  
  المشكلة

  بيئية
  )الرغبة في ترميزه(الموقع 

  
  

  محفزات التمثيل

  
  

  مجال التصميم الداخلي
  
  

  معطيات التصميم

  )الرغبة في ترميزھا(الجھة المستفيدة 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ئصه في التمثيل في هيئة الفضاء الداخليصيغ التعامل مع المرجع وآليات توظيف خصا - 1
مــــــدى شــــــمولية المرجــــــع وحرفيــــــة تجــــــسيده كمظهــــــر و لغــــــة حواريــــــة فــــــي توظيــــــف التمثيــــــل وفــــــق الهــــــدف و  - 2

  .المحفز في الفضاء الداخلي
اتجاهــــــات صــــــيغ تنفيــــــذ التمثيــــــل ضــــــمن األســـــــاليب المعتمــــــدة لتحقيــــــق التواصــــــلية، التــــــي يتبناهــــــا المـــــــصمم  - 3

  .ة ما بعد الحداثة و المدارس التي تبعتهاالداخلي و المعماري في حرك
ـــــــشكلي  - 4 ـــــــات التحـــــــول ال ـــــــة ضـــــــمن آلي ـــــــة اإلشـــــــكال التمثيلي ـــــــة و عالئقي ـــــــر لذاتي ـــــــة عوامـــــــل التغيي مـــــــدى فاعلي

  .كإحدى آليات تحقيق اللغة الحوارية في الفضاء الداخلي

         

 

  

) ميالر)1الشكل ج.  ).F.L.Wright في باسادينا ـ كاليفورنيا  للمعمار (دبيت السيدة م.
 /http://www.homedsgn.com/2011/05/03/millard-house-in-pasadena-by-frank-lloyd-wrightالمصدر:

 

 ) أشكال اإلطار النظري.3ملحق (

  إنديانا للمعمار تايغرمان.(Daisy House)مشروع مسكن ) 2الشكل (
 http://www.dhofmann.com/porter_beach/PB_G4.htmlالمصدر: 

 

) ()3الشكل كندي في نيويورك للمعمار ).Eero Saarinenمطار جون ف.
 http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbi.cgi/TWA_at_New_York.html/cid_twa_ny_mce_113_12.html:المصدر

 

) بيت الشالل في اوھايو4الشكل ).F.L.Wrightبيل ــ بانسيلفانيا للمعمار ()
  www.galenfrysinger.com/fallingwater_interior.htm:المصدر

  

  استمارة محاور التحليل )2(ملحق 



  

  

  

                                                                                          

                                                             

) مناظر خارجية و داخلية للقبة و1أنموذج ( 
الفضاءات التي تتصل بھا و التي تم تجديدھا من قبل 

 المعمار نورمان فوستر.
 www.GreatBuildings.comالمصدر: 

 

 لمجمل ةج: لقطة بانو رامي
الفضاء الداخلي للقبة 
يوضح فيھا العمود و 

األرضية الزجاجية التي 
تحيط بقاعدته و مجمل 

أرضية القبة و المرتقيات 
 القبة.على طول محيط 

 
أ: واجھة أمامية 

 للمبنى.
 

ب: لقطة تبين تفاصيل 
العمود الوسطي للقبة و 
المغلف بقطع المرايا و 

قاعدته الزجاجية و 
المرتقيات التي تحيط به 
 على طول محيط القبة

) مناظر خارجية و داخلية لمدخل البھو 2أنموذج (
وصاالت العرض في متحف كوكنھايم مشروع المعمار 

 فرانك جيري.
 www.GreatBuildings.comالمصدر: 

 

 

لقطة تبين د:
الجلسة الشبه 

مخروطية في 
أعلى الفضاء 
 الداخلي للقبة.

منظر داخلي  ھـ:
للقبة يوضح فيه 

المرتقيات و جزء 
من العمود و 

 القاعدة الشفافية له.

و: لقطة مأخوذة من 
الطابق الذي يسبق 

طابق القبة موضحا فيه 
تفاصيل الجزء السفلي 

للعمود و القاعدة 
 الزجاجية المحيطة به.

 

صورة تبين  ز:
تفاصيل العمود 
الوسطي للقبة و 

المغلف بقطع 
 المرايا.

ح: لقطة تبين تفاصيل 
المرتقي من أرضيته 

المنحدرة و مسانده 
الزجاجية الشفافة.على 

طول محيط القبة و 
 ارتفاعھا.

أ: منظر خارجي 
للمتحف يظھر فيه 

الموقع المحيط 
 بالمتحف.

 

ب: منظر داخلي 
لسقف البھو مبين 

فيه تعاشق المواد و 
المحددات ضمن 

  تفكيكية.أشكال

منظر داخلي لعموم ج: 
فضاء البھو مبين فيه 

المبالغة في مقياس الكتل و 
تعاشق المواد و المحددات 

   تفكيكية.أشكالضمن 

 

د: منظر داخلي يبين 
فيه تكوين الريشة و 
وضعه ضمن تكوين 
كتلي في فضاء بھو 

 المتحف.

ھـ: منظر داخلي يبين فيه 
تكوين الريشة و وضعه 

ضمن تكوين كتلي في فضاء 
بھو المتحف و موضحا فيه 
ضخمة الكتل الموظفة في 

 داخل المتحف.

و: منظر داخلي يبين فيه احد 
صاالت العرض الثانوية و 

معالجة  الذي نجد فيه
بطريقة تحدد  األرضية
 لزوار المتحف. الحركة

 

ز: منظر داخلي يبين فيه 
صالة العرض الرئيسية و 

الذي نجد فيه التكوينات النحتية 
من الفوالذ ذات األشكال 

 اللولبية و المنحنية المتحف.

 

ح: منظر داخلي يبين فيه صالة 
العرض الرئيسية و الذي نجد فيه 
التكوينات النحتية من الفوالذ ذات 
األشكال اللولبية و المنحنية كذلك 

معالجة الروافد و تراكيب اإلنارة  
  صالة المتحف.في سقف

   

 .أشكال نماذج عينة البحث) 4(ملحق 
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