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Abstract
In the midst of these design variables and the relationships of the
design body, the necessity to search for these relationships, the
reasons for their emergence, the analysis of the design form,
confirmation of the creative state and the depth of expression and
its essence emerges. The formula for the importance of the research
A new knowledge addition on the design intellectual dimensions of
the internal spaces of university inquiries according to the
abstraction strategy and the most important abstract trends in
design adopted from a scientific and artistic point of view, and as
the goal of the research has been identified: identifying the
abstraction junctions (methods - ideas) in light of intellectual
change and contemporary technical development The design of
internal spaces, and the research ends with the presentation of
recommendations related to the research topic.
Keywords: Abstraction, Design, Interior Space.
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التجريدية ومنعطفاهتا ف تصميم الفضاءات الداخلية
فاتن عباس لفتة االسدي
رحاب عطوان عبدللا

3

4

امللخص

يف خضم تلك املتغريات التصميمية والعالقات للهيئة التصميمية تربز ضرورة البحث عن دراسة
تلك العالقات وأسباب نشؤها مع حتليل الشكل التصميمي من خالل أتكيد احلالة اإلبداعية
وعمق التعبريي وجوهره،ومما تقدم جتد الباحثة نفسها وجند انفسنا أمام تساؤل ميكن ان جيسد
مشكلة البحث احلايل وكما يلي(:ما هي املنعطفات التجريدية اليت تعتمد يف التصميم
الفضاءات الداخلية ؟ بينما مت صياغة أمهية البحث من خالل أضافة معرفية جديدة على
األبعاد الفكرية التصميمية للفضاءات الداخلية واخلاصة مبداخل االستعالمات اجلامعات وفق
اسرتاتيجية التجريد مع اعتما أهم اإلجتاهات التجريدية ال يف التصميم واملعتمدة من وجهة نظر
علمية وفنية ،وكما مت حتديد هدف البحث من خالل :حتديد املنعطفات التجريدية (اساليبها –
افكارها) يف ضوء التغري الفكري وذلك ابالعتماد على التطور التقين املعاصر يف تصميم
الفضاءات الداخلية ،وذلك ضمن الفصل األول أما الفصل الثاين فقد تناول جمموعة
موضوعات وخرج مبؤشرات بني ما تضمن الفصل الثالث وصف وحتليل عينات البحث ضمن
حماور التحليل يف االستمارة التحليل يف حني ينتهي الفصل الرابع أببرز النتائج واالستنتاجات مع
اإلشارة إل أهم التوصيات اخلاصة مبوضوع البحث.
الكلمات املفتاحية :التجريدية ،التصميم ،الفضاء الداخلي.

املقدمة
يعترب الفن التجريدي نوع من أنواع فن القرن العشرين ،ويسمى الفن التجريدي أحياان فن الال هدف ،كما أن أول فن جتريدي انتجه
فنانون صنفوا ضمن حركات مثل والتعبريية والتكعيبية واملستقبلية  ،كما اعتمدت النظرية الرئيسية االخرى للفن التجريدي على املادية،
فضالً عن ظهورها أول مرة يف اعمال الفنانني البنائني الروس ،كما أهتم منهم أساسا على دراسة اجلوهر واألشكال وااللوان واالمناط،
لذلك أن هنالك أسلوبني للمدرسة التجريدية ومها(:التعبريية التجريدية،التجريدية اهلندسية).

 3أ .د ،.جامعة بغداد ،العراقrhyqkardyna@gmail.com ،
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 1-1مشكلة البحث:
يف خضم املتغريات التصميمية والعالقات للهيئة التصميمية تربز ضرورة البحث عن تلك العالقات وأسباب نشؤها من خالل حتليل
الشكل التصميمي فضالً عن أكيد احلالة االبداعية وعمق التعبريي وجوهره،ومما تقدم جتد الباحثتان أمام تساؤل ميكن ان جيسد
مشكلة البحث احلايل وكما يلي(:ما هي منعطفات التجريدية اليت تعتمد يف التصميم الفضاءات الداخلية ؟

 2-1أمهية البحث:تكمن أمهية البحث من خالل التايل:
أضافة معرفية جديدة على األبعاد الفكرية التصميمية للفضاءات الداخلية من خالل دراسة اسرتاتيجية التجريد وذلك ابالعتماد على
دراسة أهم اإلجتاهات التجريدية يف التصميم واملعتمدة من وجهة نظر علمية وفنية .
 3-1هدف البحث:
حتديد املنعطفات التجريدية من خالل دراسة (اساليبها – افكارها) يف ضوء التغري الفكري وذلك ابالعتماد على التطور التقين
املعاصر يف تصميم الفضاءات الداخلية،
 4 -1حدود البحث:
حدود موضوعية :التجريدية ومنعطفاهتا يف تصميم الفضاءات الداخلية .
حدود مكانية :الفضاءات الداخلية ضمن جامعة بغداد – قسم االستعالمات .
حدود زمانية 2016 :م2020-م.
 5-1حتديد مصطلحات:

التجريدية:
يعرف التجريد لغواي هو التعرية من الثياب والتجرد :أي مبعىن التشذيب ،وهو أيضاً التجرد ألمر جد فيه (ابن
منظور،ه،1311ص.)115
اصطالحيا :هو ذلك التلخيص اجلوهري من كل ما هو معني (راضي حكيم،1986،ص.) 11
اجرائياً :هو خروج الشكل التصميمي عن املألوف بتصاميم ذات أبعاد فكرية عميقه ومجالية جوهرية معتمدة على أشكال هندسية
جمردة ذات دالالت ومعىن فكري خمتلف حبيث تتكون على أساسها هويته اليت متيزه عن ابقي التصاميم .

االنعطاف:
يعرف االنعطاف لغواي مبعىن عطف (ع ط ف ) (عطف) مال ويقال عطف العود (فأنعطف)،وكذلك عطف الوسادة أي مبعىن ثناها،
أيضاً عطف عليه .و(تعطف) عليه أي مبعىن أشفق(،وتعاطفوا) عطف بعضهم على بعض  .ويقال (أستعطفه) عليه
(فعطف)(.الرازي،1981،ص.)440
لغواي :وهو ما أتسع من االرض ،وقد افضى أي خرج إل الفضاء وأفضى بيده الة االرض أي مبعىن مسها بباطن راحته يف سجوده

(الرازي،1982،ص.)506
اصطالحا :هي تلك الفضاءات اليت ميكن تشكيلها وذلك للتعبري عن كيفية تعامل اإلنسان مع بيئة بكل معطياهتا الطبيعية
واالجتماعية والثقافية والوظيفية( .شولز،1996،ص.)32
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إجرائياً :وهو ذلك احليز اجملوف ملمارسة نشاطات اإلنسان
واجملتمع ،واليت يستطيع فيه إن يسقط أفكاره ومعتقداته
وبذلك يتطلب األمر حتديدها وتعريفها بواسطة العناصر
احملددة هلا ،أذ متنحها خصوصيتها وهويتها مبا حتتويه حبيث
تؤدي وظيفتها االدائية واجلمالية والتعبريية .

اإلطار النظري :اسرتاتيجية الرؤية التجريدية يف التصميم
الداخلي

شكل رقم ( )1_1التجريد يف الفضاء الداخلي

مفهوم التجريد:
يعد التجريد نتاج عملية مركبة تتفاعل فيها الوحدات املكونة للعمل التصميمي ،واليت تربطها أتمالت املصمم وحاجاته الروحية ،لتكون
ركيزة اساسية للتجريد التصميمي ،والذي ينتقل أبشكاله الطبيعية إل احياءات رمزية ولونية معربة عن مضموهنا يف الفضاءات الداخلية،
كما أظهرت التجريدية نتيجة لذلك إجتاهاً جديداً ومظهراً مميزاً للنشاط الفين يف التصميم الداخلي ،فضالً عن اظهارا تغريا يف الرؤى
اجلمالية والفنية لعموم الفنانني واملتذوقني ،فضالً عن سعيها إل
جعل الفن لذات الفن ،مولدة تقنيات أسلوبية جديدة لتجسد
www.earth-arch.blogspot.com/2010/11/138.html

بدورها مضامني معينة ((امساعيل ،1974 ،ص  .)195كما
اجته الفن التجريدي إل مستوى ٍ
عال من الفردية يف االبداع
الفين والواقع ،وهذا ما متيزت به الطرز القدمية اليت استمرت قروانً
يف الفن القدمي وكذلك برزت معاملها يف املدارس احلديثة اليت
بقيت سنوات يف العصر احلديث(البهنسي ،1982 ،ص
 . )326كما سعى املصمم يف توجيهاته التجريدية إل الوصول
شكل رقم ( )2_1جتريد عضوي
حنو األشكال اجلمالية ،واليت أظهرت بدورها رؤية فنية زاهرة حنو
www.snyar.net/?p=213619
اللون والشكل من خالل التوجه الروحي ،مع اإلشارة إل
انعكاسات مجيع العناصر الفنية فيها ،ليجد فيها الفنان ضالته يف االستجابة اجلمالية اليت تشبه إل ٍ
حد ما تلك املتعة اليت حتققها
املوسيقى اخلالصة (امهز ،1981 ،ص .)137
كما انقسمت التجريدية إل إجتاهني رئيسيني:

اإلجتاه األول :التجريدة الغنائية وهي إجتاه يلتف حول الفنان كاندنسكي ( )1944-1866واليت جتمع بني املصممني التعبريايإلجتاه
الثاين :التجريدية اهلندسية وهي إجتاه يلتف حوله الفنان موندراين ويضم العقالنيني والكالسيكيني حيث اعتقد (كاندنسكي) إال ان
النظرية العامة للشكل واللون ميكن ان يفكر فيها بنظام مشابه لنظام املوسيقى لتصبح الصورة مثرة االهلام واخليال مع حتررها كلياً من كل
أنواع الواقعية اخلارجية ومتجهه بكليتها إل االحساسات ويعترب هذا اإلجتاه غامض غري منطقي حنو الفن لتصوير العامل الالمرئي يف
رموز وأشكال لونية وخطية مما اوصلت الفنان (كاندنسكي) إل تكوين لوحات وتكوينات مؤسسة على الصدفة (البسيوين،1961 ،
ص  ،) 62كما موضح يف الشكل رقم (.)2-1
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أما اإلجتاه الثاين فقد مثله (بيت الفنان موندراين) )1944 – 1872( *5ويسمى هذا اإلجتاه بـ(التجريدية اهلندسية) ،واليت اهتم من
خالهلا يف الرتكيز على البناء اجملرد مع االستغناء عن أشكال الطبيعة ،فضالً عن االقتصار يف تصميم الفضاءات على اخلطوط املستقيمة
والزوااي القائمة اليت توحي بنزعة صوفية قوية ،مما محلته على الزهد مبا هو عاطفي واالكتفاء ابجلوهر اهلارموين الصايف(فوزي ،حسني،
 ،1970ص  .) 424كما يعتمد هذا اإلجتاه على قاعدة التشكيل اجملرد استناداً إل الفن التصميمي ،واستلهاماً من التكعيبية ،كما
يتحدد أسلوب الفنان (موندراين) على أستخدامه للزوااي القائمة يف خطوط ذات اوضاع افقية وعمودية وكذلك على موضوعات مثل
شكل الشجرة أو واجهة كاتدرائية،معتمداً على تطهري النماذج من مظاهرها الطبيعية ،وذلك ابلتدرج شيئاً فشيئاً ،إل ان وصل
الشكل إل اعداد رايضي جمرد يقوم على االوضاع التصميمية املتعامدة (حسن،د.ت .)217 – 216 ،وابلنسبة إل جتربة الفنان
(بول كلي) )1940 – 1879( *6فقد عرب عن عامله اخلاص برؤية منفردة كونه كان فناانً خيالياً وال تتمتع تصميماته إال ابلقليل من
املوضوعية ،حيث يشري إل أن االشياء املرئية ما هي إال أمثلة جزئية للوجود الكلي ،وما على الفنان إال ان ينمي قدرته على استخدام
وسائله املتعددة ،حبسب اشتغاالته اجلمالية ،منطلقاً من فعل الذات والروح اليت تتخذ شكالً ما حبيث يتحول منه إل مادة مرئية اخرى
جديدة ،ليعلن فيها ان الفضاء روح ،وان التصميم املعتم روح (عطيه ،1968 ،ص  ) 256ينظر للشكل رقم ( .)2_1كما أن
هنالك كذلك إجتاه جتريدي اخر يسمى بـ(السوبرماتزم) وهي تسمية اطلقها الفنان (مالفيتش) على حركته الفنية ،واليت تعود إل
الرايضيات العليا ،ألنه استخدم تكوينات هندسية تعرب عن الرايضيات الصرفة ،كما يعترب هذا اإلجتاه مستمد من احلركة التكعيبية منذ
عام  1913م ،حيث يقوم على عناصر هندسية مسطحة ،تشمل املستطيل والدائرة واملثلث وكان بدء ظهورها عام  (،1913حسن،
ب ت ،ص .)224
أهم اخلصائص الفنية للمدرسة التجريدية:
مبا ان املدرسة التجريدية هي احدى املدارس اليت اختذت من الشكل عنصراً مهماً وما يعرب هذا الشكل يف طياته من انفعاالت
واحاسيس لتمثل اساساً يف تكوينات العمل الفين ،مما انعكس ذلك على املدرسة التجريدية خبصائص ميزهتا عن املدارس االخرى اليت
واكبت ظهورها يف تلك املدة (زمن الفن احلديث ) ولعل من اهم اخلصائص الفنية هي:
 -1اخلروج عن املألوف الطبيعي واختفاء التقاليد الفنية .
 -2جتريد الشكل من مظاهره واالكتفاء ابلرموز الدالة عليه .
 -3االهتمام ابملساحات اللونية .
 -4احلرية يف رسم اخلط واللون ابعتبارها وسائل تعبريية بعيدة عن الواقع واملرتبطة خبيال الفنان مجاليا .
 -5إعتماد األشكال على أتويالت خمتلفة فهي ال متثل الطبيعة وال تعتمد على الشكل املرئي الواضح.
 -6ان الفن التجريدي هو فن غري واقعي ،وال موضوعي ،كما أنه إجتاه ميثل الشكل لوان وخطا ،مع االستغناء عن الطبيعة
واملوضوع.7

موندراين :فنان هولندي بدأ اكادميي واتصل قبل احلرب العاملية االول برواد التكعيبية وبعد ذلك مهد الطريق للفن التجريدي يف هولندا  .للمزيد انظر( :حممد علي

5

علوان القره غويل ،2011 :ص.139

كلي :رسام من اصل االماين سويسري ،درس يف ميونخ ارتبط حبركة (الفارس االزرق) ،ورافق كاندنسكي  .للمزيد انظر( :حممد علي علوان القره غويل :اتريخ الفن

.احلديث ،مصدر سابق،ص62
https://emadrammo.wordpress.com

7

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 8/Issue 3, March 2021

*6

Faten Abbas AL-ASADI & Rehab Atwan ABDULLAH

168

التصميم والتجريد ف الفضاءات الداخلية:
إن تغيري العمل التجريدي من البعدين إل الثالث أبعاد قد حيقق مرونة وظيفة عالية ابعتبارها متثل السمة األساسية هلذه احلركة يف
جناحها خصوصاً يف من حتويل مجاليات وبساطه البعدين يف الفن التشكيلي إل التصميم الداخلي والعمارة كما حققت مبادئ التجريد
يف الفن التشكيلي مرونة عالية يف الثالثة أبعاد من خالل تقليل الكلف ونوعت الوظيفة مع دراسة القيم االجتماعية وذلك ابلتأكيد
على روابط األسرة واجملتمع ،كما اختذت بنية الفن والتصميم طابعا جتريداي أكثر تطورا ،وذلك ملا رافق هذا األسلوب من حالة التحول
إل نوع من االستقرار الذي شهدته طبيعة احلياة اليومية ،مع متكن التجريد من فهم الكثري من الظواهر الطبيعية اليت استفزت خيال
الفنانني وجعلتهم يبحثون عن وسائل تفوق اإلدراك احلسي والعقلي لتفسريها ،ولكن هذا التطور الفكري فتح أمامهم جماهل أكثر
تعقيداً وعمقاً من سابقاهتا ،ولذا ابدعوا يف ابتكار وسائل جديدة يف التفكري ،لذلك ميثل التجريد يف الفن هو جمرد حماولة لتجريد
الطبيعة من بعض عناصرها التفصيلية ،مع االكتفاء ابملوضوع الطبيعي حبسب شكله اجلوهري له ،وبذلك يكون املصمم قد ابتعد عن
املوضوع نفسه ،أو عن الشكل الطبيعي ،فهو يهدف إل صياغة ما ميكن ان نسميه ابملوضوع الداخلي أو املوضوع اخليايل ،وعندئذ
يكون العمل التصميمي نوعاً من االسقاط هلذا املوضوع ( القيسي،2018،ص ،)154-153بني ما طبق عامل الطبيعة
( )FECHNERدراسة لقياس تلك النسب اليت حيسها املشاهد حبيث تبعث على االرتياح لديه ،و يف حالة أي خلل يف تلك
النسب فأنه يبعث على القلق و عدم االرتياح ،لذلك فقد قام بتجربة على جمموعة من األفراد ابستعمال مستطيالت جمردة ذوات أبعاد
خمتلفة ملعرفة النسبة اليت تريح عني املشاهد ،حبيث تكون مقبولة لديه ،لوحظ أن التفضيل يكاد يكون ابألمجاع لشكل املستطيل الذي
كانت نسبة طول ضلعه الصغري إل ذلك الكبري =  618 :1ر  ،1و هو ذلك املستطيل الذي تكون نسبة الضلع الصغري إل
الكبري ،تساوي النسبة بني طول الضلع الكبري إل جمموع طول الضلعني معا ،و هي النسبة اليت تعرف ابسم القطاع الذهيب وقد تشمل
هذه النسبة األشكال املربعة و املثلثة و املستطيلة و احللزونية ،والبد من اإلشارة ان جسم األنسان حيوي النسبة نفسها كما تفيد
استعمال النسبة الذهبية ،أو القطاع الذهيب املصمم الداخلي يف اعتماد املوازنة التصميمية ،سواء كانت اهليئات الثابتة أو املتحركة داخل
الفضاءات ،ومن الواضح أنه ليس من قبيل الصدفة .وإن مل يكن كل شيء يعتمد هذا النمط .مستنداً على املثلث الذهيب ،ليمثل
احلكم يف إنشاء وتطبيق املناطق الداخلية ( سكوت ،1980 ،ص.)66
املؤشرات:
 -1اعتمد الفنان يف العصور األول على اليات التجريد اهلندسية املستندة على أساس النسبة الذهبية ذات اجلمال املطلق واملتمثلة
أبشكال املثلثات والدوائر واخلطوط املتقاطعة كما يف الكهوف و املعابد اليت اعتمدت على عمليات االختزال والتجريد والتبسيط
.
 -2أجته فنانو التعبريية التجريدية يف أعماهلم الفنية ابلتعبري عن مضمون ذايت ابالضافة إل جداين أو تعبريي وكذلك جتريدي بداللة
اخلط و اللون والرموز.
 -3يسند فكر الفنان (موندراين) على مبدأ االختزال للموضوع ذات بىن هيكلية مبسطة من خالل االعتماد على األشكال اهلندسية
والقيم اللونية .
 -4ابتعد املصمم التجريدي عن التمثيل الواقعي واحلسي للموجودات متجها إل ابتكار جتريدات تصميمية وفق رؤية كونية روحية
ملناشدة اجلمال االهلي مما يضفي بدوره مجاله على الكون متخذا من العناصر التصميمية إلنتاج فن يتوافق مع رؤيته الفكرية
الوجدانية إال املادية.
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منهجية البحث وجراءته

منهجية البحث:
مت اعتماد املنهج الوصفي ( حتليل حمتوى) يف عملية حتليل مناذج العينة البحثية كون ان هذا املنهج حيقق هدف البحث وذلك
ابالعتماد على الدراسات السابقة فضالً عن اعتماد طريقة املسح امليداين جلمع املعلومات .
مت االعتماد على األسلوب القصدي يف عملية اختيار عينة البحث وعلى عدة مسببات يف اختيار العينة لتحقيق هدف البحث وهي
استعالمات جامعة بغداد متضمنةً(:كلية الفنون اجلميلة /جامعة بغداد – كلية طب اسنان  /جامعة بغداد ) .

جمتمع البحث:
يتكون جمتمع البحث احلايل من عينات لفضاءات استعالمات كلية الفنون اجلميلة  /جامعة بغداد،استعالمات طب اسنان  /جامعة
بغداد .

عينة البحث:
مت اختيار عينة البحث أبسلوب العينة القصدية غري االحتمالية وحبدود الختيار امنوذجات ختدم أهدافه واألقرب إل حتقيقها ،والبالغ
عددها ( )2ثالث امنوذجات من جمموع العينات ( )6وبنسبة ( ،)%50لتعميم النتائج على اجملتمع الكلي

أداة البحث:
جرى اعتماد اداة البحث على ما يلي:
 -1استمارة الوصف متضمنةً عدد من املفردات تتعلق بواقع حال العينة اخلاصة (بفضاء االستعالمات ) ،مع اعتماد استمارة حماور
التحليل ،واملستندة على مؤشرات اإلطار النظري واليت متكن من حتليل للوصول إل نتائج البحث .
 -2استمارة حماور التحليل اليت حددت عدد من املفردات املثبتة من املؤشرات اإلطار النظري ب(قيم تشكيل العناصر البصرية،
العناصر البصرية و غري البصرية للفضاء الداخلي)

االمنوذج األول:استعالمات كلية الفنون اجلميلة – جامعة بغداد أمنوذجاً
الوصف العام:
مساحته الكلية الطول (النزال)  21م  700سم ،اما العرض 6م و72سم ،وتقع على شارع رئيسي وال تقع اية بناية جبانبها ،وهيئة
الفضاء الداخلي لالستعالمات مستطيلة الشكل ،ويكون موقع املدخل الباب الرئيسي للدخول هلا بشكل مائل من الزاوية اليسرى
وحيتوي على فضاء مدخل مابني الفضاء اخلارجي والداخلي وجبانبية مساحات صغرية وعلى ارتفاع من مستوى سطح االرض توجد
حديقة صغرية جدا على اجلانبني ،وتنتهي بباب حماذي للجدار األمامي األخري حبيث كانت مقسمة إل ثالث فضاءات (فضاء امن،
فضاء تفتيش نساء ،فضاء تفتيش رجال) اضافة إل احتواءه إل فضاء خزن السالح واملواد االخرى فضالً عن فضاء محام يقع يف هناية
االستعالمات من اجلانب االمين كما يف الشكل (.)1-3
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حتليل النموذج األول-:
يتسم الفضاء الداخلي الستعالمات كلية الفنون اجلميلة هبيئة االستطالة مما
اعطاه انسيابية ابحلركة واملرونة مع مالحظة صفة االستطالة واالمتداد،وسهولة
احلركة فيه ابإلضافة سهولة تنظيم الفضاءات مبا يتضمنه من االاثث،
وخصوصا يف فضاءات (االمن،النساء،الرجال ) املتداخلة واملتتالية تفصلها
فقط قواطع بسيطة مما اعطاه مساحة اوسع من خالل الشعور ابالنفتاحية
والتقارب بينها ،فضالً عن حجمها القياسي املنتظم ،اما االرضية فقد كانت
من مادة السرياميك الناعمة اليت تناغمت مع لوهنا االبيض الناصع مما حققت
مجاال للفضاء الداخلي ،مع مالحظة أن الفضاءات الداخلية كانت قليلة
النوافذ اليت تدخل منها اشعة الشمس مما دعى إل استخدام االضاءة
شكل رقم ()1-3
االصطناعية بصورة معتمدة ومكثفة معتمدة على الوان االضاءة ذات لونني
االبيض واالصفر مما حقق رؤية جيدة للفضاء الداخلي مع مالحظة تقارب
اللونني إل لون االضاءة الطبيعية (الشمس) ،اما الوان اجلدران فكانت من
اللون البيج واجلوزي الغامق واالبيض الناصع مما اضاف صفة الرمسية للفضاء
الداخلي فضالً عن التناقض بني البيج الفاتح واجلوزي الغامق مما اضاف
حيوية وحركة للفضاء الداخلي لتشكل احدى السمات اليت اتسمت هبا
التجريدية من حالل دراسة املصمم الداخلي إل التناقض بني لونني الفاتح
والغامق مما اظهر انعطاف جتريدي مجايل واضح من خالل تناسق وتناغم
اللونني مما أعطى للفضاء الداخلي دينامية اكثر مبتعداً عن الراتبة وامللل ذات
اللون الواحد كما يف الشكل (.)2-3
شكل رقم ()2-3
العناصر البصرية وغري البصرية -:اتسم الفضاء الداخلي ابلغرابة املألوفة من
خالل التناقض بني اللوين الفاتح والغامق كالبيج الفاتح واجلوزي الغامق من
خالل دراسة املصمم الداخلي املبين على اتلف اللونني بشكل تنسق مجايل جمرد مع ابتعاد املصمم عن االلوان القوية كاألمحر
واالخضر أو االلوان احملايدة كاألبيض واألسود فضالً عن استخدام األشكال اهلندسية يف اجلدران كاملثلثات املختلفة يف االحجام
والقياس وااللوان وامللمس لتشكل بدورها تصاميم مبتكرة جتريدية جديدة من نوعها ليخرجها املصمم الداخلي بشكل ابداعي مجيل
حيمل يف طياته صفة الغموض واجلمال الباطين والسقوف ذات الوحدات التصميمية مع اعتماد النقوش ابحلروف العربية املتداخلة فيما
بينها وبني االضاءة املنبعثة من داخلها لتكون لغة تعبريية جمردة وخمتزلة تصميمياً فضالً عن ما حتمله من تناقضات بني الظالم والضوء
وبني الفن والتصميم من خالل دراسة تكوينات احلروف واالضاءة ،مع مالحظة انعطافه واجهة الفضاء الداخلي إل الشكل اهلندسي
ذات النسبة الذهبية اجملردة و ابلوان اثنوية وهي الرمادي والبيج املستعار من لون الرتاب ،لتعرب عن الرمزية التجريدية مبتعداً عن االلوان
القوية والزخارف فضالً عن متيزها ابلبساطة اهلندسية اجملردة ،كما استخدم املصمم ايضا القاطع بني الفضائيني من احلديد املزخرف
املنفذة بتقنية (  ) CNCذات اللون اجلوزي الغامق فضالً عن اعتماد الزخارف اهلندسية البسيطة اجملردة لتمثل بذلك اختزال جتريدي
لعدة افكار إشارة إل ترابطية الفن والتصميم كما يف الشكل ( . )3-3وهذا يتجسد يف القدرة التصميمية للمصمم الداخلي من
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فعالة إل أعلى مستوى من
خالل عملية الفهم اليت تتطلب قدرة توجيهية َ
الرتكيز املبنية على الفكر التجريدي وفق مفاهيم إقناعية جملموعة العوامل
املكانية.
النموذج الثان -:فضاء االستعالمات لكلية طب االسنان

الوصف العام:
فضاء االستعالمات لكلية طب االسنان ،تقع على شارع رئيسي يف وسط
مساحة األمامية للكلية ،تبلغ مساحتها  160مرت الطول (النزال) 20م يف
عرض 8م ،ومقسمة إل ثالث فضاءات مستقلة كل وحدها فضاء رجال
وفضاء نساء وفضاء اسرتاحة كما حيتوي على فتحات واسعة تنفذ من خالهلا
االضاءة الطبيعية (الشمس) ،اما االرضية فهي منفذة من بالط الكرانيت ذو
شكل رقم ()3-3
ثالث الوان االبيض واألسود والرمادي ذات نقوش موزعة بصورة عشوائية
بني ما مت اكساء اجلدران ابجلبس البورك املطلي بلون البيج الفاتح االقرب إل
االبيض ،يف حني مت تنفيذ السقوف الثانوية بلونني البصلي والبين ،كما أعتمد
الفضاء الداخلي على االضاءة املتنوعة النقطية واملركزية ابإلضافة إل ساعة
جدارية اعتمدت ضمن اجلانب االمين كما يف الشكل (.)4-3
قيم تشكيل العناصر البصرية يف الفضاء الداخلي .
شكل رقم ()4-3
لقد برزت هيئة الفضاءات الداخلية مقسمة بشكل مربع متساوي مما منحته
مسة التوازن واملرونة يف احلركة فضالً عن انتظام الفضاءات الداخلية ابملساحات
والكتل واحلجوم مما أظهر راتبة تصميمة يف التكرار ،كما اعتمد املصمم
الداخلي إل دراسة التنوع يف توزيع االضاءة وااللوان واألشكال مما أظهر
انعطافات مجالية للتصميم الداخلي ذات الطابع التجريدي ،وابإلمكان
مالحظة ذلك يف تصميم شكل الساعة واليت متيل يف بنيتها التصميمية إل
التجريد بداللة تبسيطها إل ارقام موزعة بشكل دائرة منتظمة على مساحة
اجلدار االنشائي كما مت اختزال الكثري من تفاصيل واجزاء الساعة احلقيقية مما
منح اجلدار مجالية مبدعة لتمثل فكرة تصميم الساعة وتناغمها مع اجلدار
شكل رقم ()5-3
كلوحة فنية معربة عن اجلمال واالبداع كما ان تصميمها بشكل دائري يرمز
إل االستمرارية يف الزمن دون توقف مما يشري ان العلم مستمر بتطور دون توقف مع الزمن ولقيمة العلم وانتهاز الفرص من الزمن الذي
مىت ما ذهب ال يعود ليعرب عن جوهره عدة افكار وأتويالت كما يف الشكل (.)5-3
ومما ساهم ايضا هو اظهار السمات اجلمالية من خالل انعطافها اجلوهري املعرب عن الفكرة التصميمية مع أتكيد املصمم إل تنفيذ
األشكال اهلندسية يف تصميم الفضاءات وقطع االاثث واملكمالت ملا متتلكه هذه األشكال من طاقة مجالية تعبريية عالية من خالل
اعادة صياغتها وفق منعطفات تصميمية جمردة جديدة حبسب نظامها اهلندسي أبسلوب حداثي معاصر معتمد ًة على العناصر املتفاعلة
داخل بناء تصميمي ضمن سياق التصميم وأبسلوبٍ متناسق متناغم ،اما االلوان فكانت الوان فاحتة وغامقة مما اهلت املصمم من
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جعل التصميم متميزا يف تنسيقاته من خالل تداخل االلوان بشكل اتلفي
ابنعطافاته احدهم على االخر وذلك من خالل تقطيعاته املتداخلة بني
لونني نقيضني حيث نرى اجلدار االبيض واحملدد بتقطيعات بلون بين غامق
اقرب إل لون األسود وهي الوان حيادية مع طالء العامود يف هناية اجلدار
بلون البين الغامق واملنقوش بزخارف هندسية جمردة حمفورة بلون االبيض
ابألضافة إل حتديد هناية اجلدران من االسفل ابخلط البين الغامق االقرب
إل األسود مما جعل الفضاء وكانه لوحة جتريدية مؤطرة كما يف الشكل(-3
.)6
شكل رقم ()6-3

نتائج البحث ومناقشتها:
 -1جاءت العناصر البصرية على مستَوى اهليئة بطريقة ديناميّة معتمدةً على لغة خطاب واضحة من انحية الصورة واملعىن للفضاءات
الداخلية كما يف االمنوذج ( )1بنسبة اكرب من االمنوذج(. )2
 -2اشرتكت النماذج ( )2-1أبنواع العناصر التاثيثية (أاثث ومكمالت) ِضمن َمفاهيم وقِيم َشكلية معتمد ًة على البساطة والتجرد
حيث كانت ذات انعطاف واضح للفكر التجريدي .
 -3حقق االمنوذج( )2خصائص الغرابة املألوفة على مستَوى اللون والضوء واألشكال اهلندسية ضمن مستوايت اجلدران والسقوف مع
التأكيد على عامل االاثرة على مستَوى الضوء بنسبة اعلى من االمنوذج ()2
بشكل كبري ،أذ انعطف اجلانب التَعبريي على
 -4كانت اخلصائص التَعبريية للمحددات الفضائية يف االمنوذج ( ) 2-1حاضرة َ
مستَوى اجلدران والسقوف والفتحات من خالل استخدام الزخارف اجملردة وتداخلها الواضح مع االضاءة .
 -4أتسمت العناصر البصرية على مستَوى الضوء ،اللون ،اخلامة وامللمس بقدرهتا العالية يف تغطية اجلانب الوظيفي للنماذج ()2-1
وبشكل متسا ٍو ،فضالً عن دراسة املصمم الداخلي إل التَعبري الوظيفي املبين على انسيابية احلركة والسالمة ذات مستوايت إجيابية
َ
.
االستنتاجات:
 -1التجريد هو نظم فكرية وبنائية ترتبط ابلطروحات املعرفية اليت اصطبغت هبا نتاجات الفن التجريدي املعاصر .
 -2التعبريية هي حالة مميزة وفريدة من اإلفراغ النفسي ،لكوهنا تعرب عن مزاج ونفسية الفنان وحالته الوجدانية.
ِ
الشكلية التقليدية السابقة ،كنوع من
 -3اعتمدت اسرتاتيجية التجريد قيماً َشكلية وأبعاداً قياسية مغايرة متاماً ملا دأبت عليه املنظومات َ
َ
الشكلي.
التغيري على مستَوى اخلطاب َ
ِ
صميمياً يعتمد الديناميّة والداللة يف التصميم ،من خالل معاجلة العناصر البصرية أبنواعها كـ(اهليئة،
 -4أوجدت التجريدية نظاماً تَ ّ
احلجم ،الضوء ،اللون ،اخلامة وامللمس).
 -5يعتمد تطبيق النسبة الذهبية واخلروج بصياغات أخرى معاصرة على التوافق مع متَـغَريات العصر ،ال سيما عند تفعيل األشكال
ِ
صميمية.
اهلندسية اجملردة كاملربع والدائرة واملثلث يف النتاجات التَ ّ
التوصيات:
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 -1توصي الدراسة البحثية بتفعيل األسلوب التجريدي يف جمال التصميم الداخلي مع إمكانية توظيفها السيما يف تصاميم املباين
التصميمية املعاصرة األكثر أتثرياً وحضوراً ،مع التأكيد على مفهوم اهلوية الثقافية.
العامة ،بوصفها أحد األساليب
ّ
 -2توصي الدراسة البحثية االستناد إل األنظمة اليت تعتمد على الديناميّة واالختزال يف التصميم ،فضالً عن معاجلتها من خالل
دراسة العناصر البصرية ضمن احملددات الفضائية حبسب بتصنيفاهتا كافة ،النتاج تصاميم داخلية تتسم ابألبداع ذات االرتقائية
املعربة عن دينامية وروحية مجالية الفضاء الداخلي ،من خالل تطبيق اخلصائص التعبريية اليت إعتمدهتا التجريدية ،واليت متتاز
ابحليوية والفاعلية يف التأثري كـ(الغرابة ،الرمزية... . ،أخل).
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امهز ،حممود ( 1981م ) ،الفن التشكيلي املعاصر ،دار املثلث ،بريوت .
البسيوين ،حممود ( 1961م ) ،اراء يف الفن احلديث ،دار املعارف ،مصر.،
البهنسي ،عفيف( 1982م) ،الفن يف اوراب ،دار الرائد اللبناين ،بريوت.،
حسن ،حسن حممد ،مذاهب الفن املعاصر ،دار الفكر العريب،ب -ت .
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راضي حكيم (  1986م) ،فلسفة الفن عند سوزان الجنر ،ط ،1دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد .
سكوت ،روبرت جيالم (1980م) أسس التصميم ،ترمجة :عبد لباقي حممد إبراهيم ،حممد حممود يوسف ،دار هنضة مصر للطبع
والنشر ،القاهرة.،
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