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Abstract
Complexity is associated as an influential value in both space systems and
design relationships in terms of tension, ambiguity and tension towards designs,
As they create design products that are oddly interpreted and inferred by the
diversity and complexity of the relationships and treatments of the constituent
vocabulary of space. The effectiveness of complexity lies in the presentation of
more varied and strange visual stimuli. The process of regulation results in the
adoption of multiple systems with strong formative associations, with ambiguity
in specific locations and not in their effectiveness, thus affecting the formal
transformation of the designed space. As well as the possibility of investing and
activating the meanings and features of complexity in the designs of local public
institutions through the current research.The study aimed to reveal the
effectiveness of complexity as an influential visual feature in the interior design
and as a design principle in contemporary interior architecture and spaces,
through the inclusion of formal values and bodies which in turn do the
functional side and the aesthetic expression. For the purpose of achieving the
goal of the research, we conducted a thorough study that addressed the research
problem, its importance and purpose, as well as its limitations and the definition
of terms mentioned. While the theoretical framework included two subjects, the
first of which dealt with the concept of complexity in design. The second included
the formal foundations of sophistication in design. Then the researcher reached a
set of conclusions that summarized the objective data and the starting points in
a clear and precise manner, and then presented several recommendations.
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التعقيد كسمة بصرية يف تصميم الفضاءات الداخلية
داود سلمان
م .حسنيــن صباح ّ

م .ريـاض حامد مرزوك العجيلي

جامعة بغداد  -كلية الفنون اجلميلة  /التصميم الداخلي
ملخص

يرتبط التعقيد كقيمة مؤثرة يف كل من النظم الفضائية والعالقات التصميمية مبا يضفيو من حالة
ستحدث نواتج تصميمية حتمل غرابة يف أتويلها
التوتر والغموض والشد ضلو التصاميم ,اذ تُ َ

واالستدالل عليها بفعل التنوع والتعقيد للعالقات وادلعاجلات للمفردات ادلكونة للفضاء .وتكمن
فاعلية التعقيد يف إظهار مثَتات بصريو أكثر تنوعاً وغرابة إذ تنتج عملية التنظيم ابعتماد أنظمة
متعددة ذات ارتباطات شكلية قوية ،مبا حتملو من غموض يف مواقع معينة وغَت منتهية يف فاعليتها
ص َمم .فضال عن إمكانية استثمار وتفعيل معاين
وبذلك تؤثر يف إحداث التحول الشكلي للفضاء ادلُ َ
ومسات التعقيد يف تصاميم ادلؤسسات العامة احمللية ,وتسعى الدراسة إىل الكشف عن فاعلية التعقيد
كسمة بصرية مؤثرة يف التصميم الداخلي وكمبدأ تصميمي يف العمارة والفضاءات الداخلية
اجلمايل.
ادلعاصرة ,عرب ما يشتملو من قيم شكلية وىيئات تُفعل بدورىا اجلانب الوظيفي والتعبَتي ّ
ولغرض حتقيق ىدف البحث أجرينا دراسة مستفيضة تناولت مشكلة البحث وأمهيتو واذلدف منو,
فضالً حدوده وحتديد ادلصطلحات الواردة .فيما تضمن اإلطار النظري مبحثُت ,تناول األول منها
مفهوم التعقيد يف التصميم .بينما تضمن الثاين األسس الشكلية للتعقيد يف التصميم .ومن مث
التوصل جملموعة من االستنتاجات خلصت البياانت ادلوضوعية وادلنطلقات على ضلو واضح ودقيق،

ومن مث تقدمي توصيات عدة.
الكلمات ادلفتاحية  :التعقيد  ،تصميم  ،الفضاءات الداخلية.
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ادلدخل :
يف خضم ادلتغَتات الفكرية ادلعاصرة وما رافقها من ثورة تكنولوجية ومعلوماتية ,أدت تلك التحوالت
وبشكل ال يقبل الشك يف النُظُم التصميمية وعلى ضلو فاعل ابالرتباط مع ما أفرزتو
إىل التأثَت َ
التوجهات العصرية والتأثر ابدلت غَتات الثقافية و ِ
الفكرية واجلَ ّماليّة .واتسمت احلياة ادلعاصرة ابلتعقيد
ََ
ّ
ُ
بوصفو حالة صاحبت العصر وما رافقو من تغَت مستمر لألساليب اليت ترهتن إىل األبعاد والرؤى
الفلسفية للحركات وادلدارس التصميمية .ويكاد التعقيد اليوم أن يكون شرطاً من الشروط احلاضرة
وكمبدأ تصميمي ال ديكن جتنبو يف معظم تصاميم الفضاءات الداخلية ادلعاصرة ,بوصفو فعالً
صميم وتغيَت الصورة التقليدية بتحريف النِظام
تصميمياً يعتمده ادلصمم وبشكل قصدي عرب ترقية التَ ّ
التصميمي إلاثرة اىتمام ادلتلقي وانطالقاً من العناصر التصميمية نفسها .والتعقيد من التوجهات
ادلهمة يف التصميم بشكل عام ويف التصميم الداخلي بشكل خاص إن كان على مستوى الوظيفة أو
فيما يرتبط ابلسمات الشكلية والبصرية للعناصر التكوينية .فالفضاء الداخلي بطبعو ما ىو إال
تكثيف شكلي عرب عناصره يف ادلنطقة الفضائية ,ليكون ذو فاعلية وأثر واضح من خالل الكل
التصميمي ,فيتميز ىذا الكل مبا تقدمو العناصر من قيم متنوعة جتسد ىويتو وخصوصيتو وفقاً دلا
آلت إليو النتيجة التصميمية عرب التنظيم ادلعقد للعناصر .ويرتبط التعقيد كقيمة مؤثرة يف كل من
النظم الفضائية والعالقات التصميمية مبا يضفيو من حالة التوتر والغموض والشد ضلو التصاميم .اذ
تستحدث نواتج تصميمية حتمل غرابة يف أتويلها واالستدالل عليها بفعل التنوع والتعقيد للعالقات
وادلعاجلات للمفردات ادلكونة للفضاء .وتكمن فاعلية التعقيد يف إظهار مثَتات بصريو أكثر تنوعاً
وغرابة إذ تنتج عملية التنظيم ابعتماد أنظمة متعددة ذات ارتباطات شكلية قوية ،مبا حتملو من
غموض يف مواقع معينة وغَت منتهية يف فاعليتها وبذلك يؤثر يف إحداث التحول الشكلي للفضاء
ادلصمم .حيث نستذكر اسلوب احلداثة وما تنطوي عليو أسسها واخلصائص الشكلية للتصاميم اليت
تنتمي ذلذه احلركة واليت رسخت بدورىا مبدأ البساطة وتشبثت بو ,إىل أن أصبحت ىذه األشكال
منحى آخر وخترق قواعد
ال تقوى على اإليفاء مبتطلبات العصر ,فجاءت ما بعد احلداثة لتأخذ
ً
البساطة ادلفرطة وتقدمي معطيات شكلية تتسم ابلتعقيد لتثَت بدورىا النزعة الذاتية لدى ادلتلقي وإىل
حد بعيد ,وشلا تقدم صلد أنفسنا أمام تساؤل ُدي ِكن أن تتجسد فيو مشكلة البحث احلايل وفق اآليت:
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"ما َمدى فاعلية التعقيد ودوره التعبريي يف القيم الشكلية والعالقات التصميمية للعناصر يف
تَصميم الفضاءات ِ
الداخلية؟ وما ىي اخلصائص اليت حيملها عرب مستوايتو والسمات البصرية
ّ
اليت مينحها دلَشاىد تتعزز فيها قِيم اجلمال وفقاً دلؤشرات وظيفية؟".

أمهية البحث:
كمن أمهية البحث من خالل النقاط اآلتية:
تَ ُ
 .1يقدم البحث احلايل أضافة معرفية تسلط الضوء على األبعاد ِ
الفكرية والفلسفية دلبدأ التعقيد,
ُ
ويَفتح آفاق معرفية للباحثُت لالستفادة من نتائج البحث.

 .2يُ َعد البحث ُزلاولة تنضوي حتت ُزلاوالت أخرى يف َرلال التَصميم الداخلي ,وديتاز بتناولو
خاصية التعقيد كقيمة تعبَتية ومبدأ تطبيقي يف تصميم الفضاءات الداخلية.
 .3رفد ادلؤسسات العلمية واالكادديية والشركات ادلتخصصة يف رلال التصميم ،عرب دراسة تسلط
الضوء على ادلتغَتا ت الشكلية والتعبَتية بتناول مبدأ التعقيد ,فضال عن تزويد ادلكتبات العلمية
بدراسة متفردة مبوضوعها يف التصميم الداخلي.

ىدف البحث :يهدف البحث إىل :الكشف عن فاعلية التعقيد كسمة بصرية مؤثرة يف التصميم
الداخلي وكمبدأ تصميمي يف العمارة والفضاءات الداخلية ادلعاصرة ,عرب ما يشتملو من قيم شكلية
اجلمايل.
وىيئات تُفعل بدورىا اجلانب الوظيفي والتعبَتي ّ
حدود البحث :يَتحدد البحث احلايل وفق اآليت:

 تتم دراسة موضوع التعقيد وتناولو كسمة بصرية تعبَتية للعناصر التصميمية يف البيئات العامة,وآليات اشتغالو يف الفضاءات ِ
الداخلية كمبدأ تصميمي لو أبعاده اجلمالية والوظيفية.
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حتديد ادلصطلحات:

التعقيد:
الزْى ُر :تضامنت أجز ُاؤه
"(ع َق َد)
 لغةًَ :السائل – عقداً :غلُ َظ أو َرتُ َد ابلتربيد أو التسخُت .وعقد َ
ُ
وضلوه :جعل فيو ُع ْق َدة .ويقالَ :ع َق َد
فصار ذتراً .وعقد ل َفالن على البلدَ :والهُ عليو .وعقد ْ
َ
احلب َل َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
انصيتو :غضب وهتيَأَ للشر .وعقد َِ
ابآلخر بعُ ْق َدة دتُْس ُك ُهما فأحكم
َحدمها َ
طريف ْ
احلب ِل وضلوهَ :
وص َل أ َ
بعض حجارتو ببعض مبا ديسكها فأحكم إلصاقَها .وعقد بناهُ ُمقوساً.
ألصق َ
وصلَ ُهما .وعقد البناءََ :
ِ
ِ
الع ْه َد :أ َك َدهُ .وعقد ق ْلبَوُ على الشيء :لَ ِزَموُ.
البيع و َ
اليمُت و َ
التاج فوق رأسوَ :
عصبَوُ بو .وعقد َ
وعقد َ
ِ
الر ُج ُل :كان يف لسانِِو ُحْب َسةٌ وعُ ْق َدةٌ .وعقد
َ
(عق َد) الشيءُ – َع َقداً :التوى كأ َن فيو ُع ْق َد ًة .وعقد َ
ِ
ِ
الكالم :مل أيت بو على وجهو يف
وع ْق َداءُ .وعقد
السا ُن :احتبس .فهو ُ
وعق ٌد .وىي َعق َدةٌَ ,
أعقدَ ,
َ
ِ
الرْم ُل:
(اعتَ َق َد) الشيءَُ :
فهمو لسوء تركيبو أو خفاء معناهْ .
اشتد َ
األداء ,أو أعيا ُ
وصلُ َ
ب .وعقد َ
تراكم"(إبراىيم ,2004,ص.)614
 اصطالحاً :أما التعقيد اصطالحاً فيعرفو اجلرجاين الذي أشار يف كتابو "التعريفات" إىل ىذاادلفهوم بوصفو "كالماً مغلقاً ال يظهر معناه بسهولة" .أو "ىو أن ال يكون اللفظ ظاىر الداللة
على ادلعٌت ادلراد خللل واقع إما يف النظم ,أبن ال يكون ترتيب األلفاظ على وفق ترتيب ادلعاين
بسبب تقدمي أو أتخَت أو حذف أو إضمار أو غَت ذلك شلا يوجب صعوبة فهم ادلراد وإما يف
االنتقال ,أي ال يكون ظاىر الداللة على ادلراد خللل يف انتقال الذىن من ادلعٌت األول ادلفهوم
حبسب اللغة إىل الثاين ادلقصود ,بسبب إيراد اللوازم البعيدة ادلفتقرة إىل الوسائط الكثَتة مع خفاء
القرائن الدالة على ادلقصود(اجلرجاين,1985 ,ص .)64ومفهوم التعقيد فلسفياً ىو الذي يشتمل
على عدة عناصر ,وحىت ٍ
بوجو عام على عدد كبَت من العناصر .ويف ادلنطق يُقال إن حداً ما ُمركب
إذا كان الشكل الرئيس أو العنصر ادلكون مصحوب إما بتفسَت وإما بتعيُت .وىو نسق طبيعي
مركب من عناصر متمايزة ومنتظم بعالئق زلددة(الالند,2001,ص.)189
 التعريف اإلجرائي:التعقيد ىو جتميع وتشديد للمعطيات عرب وفرة التفاصيل وتنوع األمناط للعناصر التصميمية يف
الفضاءات الداخلية ليمنحها ذلك فيض من القيم الشكلية وحتميلها ادلزيد من الًتكيز البصري.
السمة:
ِ
اى ْم
يم ُ
 لغةً :مصطلح السمة ورد يف القرآن الكرمي بلفظة (سيماىم) ،كما يف قولو تعاىل(( :س َِ
وى ِهم ِمن أَثَِر ُّ ِ
السجاد
الس ُجود)) سورة الفتح ,اآلية  )29والسمة ىنا اليت تالحظ يف جبهة َ
ِيف ُو ُج ْ ْ
ِ
ف ِِبَا (الرازي,2005,ص.)352
َّس َم) َّ
الر ُج ُل َج َع َل لِنَ ْف ِس ِو (مسَ ًة) يُ ْعَر ُ
من كثرة السجودَ .
(وات َ
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والسمة معناىا العالمة ,كالعالمة ادلميزة إذا وجدت على شيء ما .مثال ذلك الوسم الذي توسم بو
الدواب لتعريفها ودتييزىا(الغزي,1997,ص.)48
 -اصطالحاً :تعرف السمة اصطالحاً ،أبهنا خصلة أو خاصية ظاىرة ومالزمة للموسوم ِبا حبيث

ديكن أن خيتلف أفراد اجلنس الواحد ليتميز بعضهم من بعض بصورة قابلة لإلدراك
(العكيلي,1998,ص .)11ويعرف رزوق السمة أبهنا عالمة شليزة وفارقة ,وكل ظاىرة غريبة وشليزة
للشيء .وتستخدم بصيغة اجلمع للداللة على عالمات دتيز األشياء(أسعد,1987,ص)292
ويعرفها (الالند) أبهنا كلمة مرادفة للطبع وىي فن دتثيل األفكار وعالقتها بعالمات أو
شليزات(الالند,2001ص .)148كما ويعرف (ألبورت) السمة أبهنا بناء لو القدرة على تقدمي
واستخراج مثَتات عديدة ذات معٌت وداللة تعبَتية .وألن كل شيء لو مسة معينة فإنو يستجيب
لسلسة من ادلثَتات بطريقة ما تعكس السمة(ندى ,2013 ,ص.)171
 -التعريف اإلجرائي :السمة رلموع ة اخلصائص البصرية اليت تتسم ِبا الفضاءات الداخلية

ومفرداهتا لتتميز ِبا عن سواىا وفقاً لصفاهتا ادلدركة.

اإلطار النظري
 1-2مفهوم التعقيد يف التصميم الداخلي:
أخذت النظرة اجلديدة للتصميم الداخلي بتناول األشكال اليت تتسم بصفات التعقيد واليت دتثلت
بنتاجات تصميمية ذات قيم متجددة ،بوصفها تعكس التغَت والتطور الفكري عرب لغات تصميمية
جديدة تبتعد عن القددية منها ,وقد صاغت عملية التصميم الداخلي معظم تلك ادلخرجات،
بوصفها حتمل يف مدخالهتا مستوايت عالية للمتغَتات الشكلية .إن فكرة الثبات يف التصميم ديكن
أن حتد من تفهم احمليط وختلق فجوة بُت التصميم واحلقيقة .فجاء التعقيد ليعطي تفسَت ورؤى
متجددة لتلك ادلبادئ واألفكار يف التصميم الداخلي ,فبدون اجلوىر الدينامي للتعقيد لن حيدث
التنوع والتطور ولن يكون ىناك فضاء لإلبداع .إن الفضاءات الداخلية ادلعاصرة تعمل وفق النظام
والتعقيد ,حيث يوجد التعقيد ويكون النظام متغَتاً ضلو األفضل.إن التعقيد ال يعتمد الثبات
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والسكون ،فالنظام ادلعقد ىو بعيد عن التوازن ،والشكل ادلعقد يتحقق من خالل التدفق ادلستمر
وادلتغَت لطاقة نظام الشكل واليت تدخل يف داخل النظام مث تظهر اىل
اخلارج(بيمان,2006,ص .)38وعليو فقد اتسمت النتاجات التصميمية ادلعاصرة بقيم شكلية
مستحدثة وغَت مألوفة ,وانطالقاً من الواقع الفكري ادلتطور ,الذي يبتعد بدوره عن التوازن ويتصف
اب لتنظيم الذايت واجلوىر الدينامي ادلتجدد ,عرب أنظمة معقدة ال تعتمد الثبات والسكون وحباالت
متغَتة بتدفق مستمر وأكثر تكثيفاً وتنامياً واضطراابً ضمن حدود معينة يف ظاىرىا ,ليكون بذلك
النظام أكثر تكامالً ودتاسكاً.
 1-1-2التعقيد يف مشهد التصميم الداخلي:

إن خاصية التعقيد دلفردات ادلشهد البصري للفضاء الداخلي تعد انتج التفاعل القائم بُت األفراد

والبيئة الداخلية احمليطة من خالل تغَتات متنوعة ضمن النظام ,وإن التعقيد ىو مستوى متوسط بُت
الفوضى وادللل يزيد من قدرة ادلتلقي على التوجيو ضمن البيئة لكوهنا حتمل صفات غنية متنوعة
وابلتايل تضم عدداً واسعاً من االحتماالت االدراكية ,وان كمية ادلعلومات ادلوجودة يف الفضاء
الداخلي تزيد عن استيعاب القناة االدراكية اليت ديتلكها ادلتلقي .وأشارت الكثَت من الدراسات إىل
ارتباط التعقيد بعنصري ادلفاجأة والدىشة يف البيئة الداخلية الغنية ابلتنوع وبشكل يؤدي إىل اإلاثرة
والتشويق(راز,2005,ص.)16ويلقي التصميم الداخلي الضوء على التعقيد ويعده الطريقة اليت
تتفاعل ِبا ادلكوانت مع بعضها البعض ,خاصةً أن العناصر التصميمية ليست نظاماً معقداً
ابلتأكيد ,حىت وإن كانت ىذه العناصر ذاهتا ادلكونة للتصميم ادلعقد ,ديكن القول أن العناصر
البسيطة ال بد وأن تتفاعل مع بعضها البعض حىت ينتج ما ىو أكرب من رلرد حاصل رتع ىذه
ادلكوانت أو العناصر ,وىذا ىو التعقيد ادلبٍت على البساطة (جون,2007,ص.)83
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شكل رقم ( )1-2التعقيد يف التصميم الداخلي

لذا فإن بغية التصميم الداخلي على ادلستوى البصري للعناصر ىي حتقيق ىيئات وقيم شكلية مبتكرة
وبصفات عصرية ومتجددة عرب االستعاضة عن القددية منها وإحالل أنساق جديدة بصيغ أكثر
حترراً ,ومبستوايت ال تدرك الفوضى من جهة وال الراتبة وادللل من جهة أخرى ,ضمن بيئة غنية
ومتنوعة األشكال واذليئات فتقود بذلك إىل أتسيس فضاءً رحباً من االحتماالت اإلدراكية
وادلعلومات ادلتجددة ,واليت تثري بدورىا عنصري ادلفاجئة والغرابة وبشكل يؤدي إىل اإلاثرة
والتشويق .وقد َعمد مصممي احلداثة اىل ازالة الشكل ادلعقد من البيئة الداخلية وادلعمارية ،فحضور
مستوى واحداً من
االمناط اذلندسية ادلتكررة أصبح غَت مرغوب فيو ألن الشكل اجلديد أيخذ
ً
القياس ،مثال تركيب حيوي بضمنو تراكيب اثنوية (وبذلك حيقق التعقيد) ،إال أن بعض التصميمات
خرجت عن ىذه القاعدة يف زلاولة للتمييز عن األشكال الطبيعية وأساليب البناء التقليدية .ويف هناية
فًتة احلداثة عمد ادلصممون إىل توظيف التكرار كآلية لتوظيف ادلعلومات حىت وإن مل يكن زلتوى
فيها ,إال أهنا اتسمت ابلتنظيم اجليد .فالتكرار ال يؤدي ابلضرورة خللق امناط جديدة .مث جاءت
عمارة ما بعد احلداثة ،فادلصممون ىنا ردوا على الطراز الدويل للمباين وفضاءاهتا الداخلية
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عرب استعمال ادلنحنيات والتقسيمات يف تصاميمهم .وبدأت ىذه احلركة نوعاً ما بتوظيف
الرايضيات من جديد للتصميم الداخلي مع قليل من االستثناءات(بيمان,2006,ص .)43وبذلك
فقد دأبت حركة احلداثة يف رلال التصميم الداخلي والعمارة على االبتعاد عن األشكال ادلعقدة
والتأكيد على البسيطة وادلتكررة منها ,يف حُت اجتهدت بعض األعمال التصميمية عن ذلك
لتحقيق التعقيد عرب توظيف األشكال الشبكية والتكرار ادلنظم .ومبجيء تصاميم ما بعد احلداثة
أستبدل مصمموىا القيم الشكلية الرتيبة وادلملة للحداثة أبخرى ذات تقسيمات ومنحنيات
وتشعبات والعودة إىل توظيف
القيم الرايضية ولكن بغَيض من
االستثناءات.

شكل رقم ( )2-2احدى معاجلات احلداثة إلحداث نوع من التعقيد

 2-1-2غاايت ومربرات التعقيد يف التصميم الداخلي:
لقد أكدت حركة ما بعد احلداثة على نقد ادلفاىيم الوظيفية واحلتمية للحداثة ،فأصحاب ادلبدأ
الوظيفي افًتضوا أن األشكال ادلصممة اليت تتالئم مع الوظيفة احملددة ذلا ىي عبارة عن سوابق
اترخيية حديثة ،وان رتاليتها صفة حتمية مادامت حتقق ادلالءمة .لذا افًتضوا أن الشكل يتبع
الوظيفة ،إال أهنم عند التطبيق الفعلي ،وجدوا أن الشكل ال يتبع الوظيفة ،وأن إضافة صفة الوظيفية
على األشكال من قبل بعض النقاد ،ىو ابحلقيقة إضافة معاين على أشكال ليس ذلا أي عالقة
ابلوظيفية .أما توجهات ما بعد احلداثة فقد اعتمدت تكامل الصورة اجلمالية تعبَتايً ابإلشارة إىل
ظواىر ثقافية متنوعة كمصدر لإلذلام(االمام,2002,ص .)32-31كما ويُثَت اإليقاع غَت
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ىدفو التخلُص من تسلسل التصاميم
الشكليَ ,
ادلتساوي يف األشكال ونظمها حالة من التعقيد َ
ُ
اجلامدة ,ولتحقيق حالة من اإلرابك واالختالف والتحقيق ادلستمر ,الغرض منها تعدد القراءات
وتوجيو ادلتلقي لإلسهام يف التشكيل وصناعة التكوين( .)William,2008, P.386أن التصاميم ادلعقدة
وما يَكتنفها من خطوط متنوعة وتكرارات وتوترات َشكلية ,تُضفي على ادلشهد البصري صفة
َرتّاليّة ,مبا تقدمو من وفرة يف التفاصيل ِعرب العناصر ادلنحنية واخلُطوط ادلائِلة وادلقوسة والزوااي احلادة,
ُ
ُ
فضالً عن جتنب تكرار األشكال التقليدية البسيطة .وىذه التعقيدات بدورىا تعطي إاثرة بصرية أكثر

( .(Andrew,2005,P.136وذلذا انتقدت حركة
ايل
لتزيد من اىتمام ادلتلقي َ
ابحلدث اجلَ ّم ّ
ما بعد احلداثة الظواىر وادلبادئ الوظيفية للحداثة وكذلك رتاليات ادلالئمة (الشكل يتبع الوظيفة)
حيث وجدت غَت ذلك ,وإن اعتماد احلداثة إضافة صفة الوظيفية على األشكال ما ىو إال إضافة
معاين على أشكال ال ترتبط ابلوظيفية .وقد استلهمت ما بعد احلداثة قيمها اجلمالية والتعبَتية عرب
مفاىيم ثقافية متنوعة أبطلت إىل حد ما مفاىيم احلداثة ورتالياهتا ,حيث قدمت الفوضى عوضاً عن
النظام وجتاوزت الشكل ادلوحد ,عرب إاثرة اإليقاع غَت ادلتساوي لألشكال واألنظمة .وتؤدي النظم
دوراً رئيساً يف حتقيق الوظيفة التعبَتية وعلى سلتلف مدايت الفعالية التصميمية للفضاءات الداخلية,

عرب صياغة األمناط واألشكال يف التصميم ,فهي تسهم يف رسم الصورة لبنية النتاج التصميمي ,واليت
ختضع بدورىا إىل حتوالت لتؤسس بدورىا نظم أخرى تليب ادلتطلبات الوظيفية واجلمالية ,أي التصنيع
من أجل متطلب تصميمي معُت .وىنالك نظم رئيسة وأخرى اثنوية ,ولكل نظام يف أي مرحلة
اترخيية خصائص ومواصفات ,تعتمد رتيعها على التقنية ادلتوفرة يف تلك ادلرحلة وادلوقع وادلواد
والوظيفة اخلاصة ابلفضاء الداخلي ودرجة تعقيدىا ,وكذلك السبل والوسائل ادلتاحة للتنفيذ .وتتطور
األنظمة ومفاىيمها وفقاً لتطور الوظائف وادلواد والتكنولوجيا ادلتاحة .والتكامل بُت النظم والوظيفة
يكمن ابلتوازن واالنسجام بُت وظائف الفضاء الداخلي مع العناصر ادلكونة
لو(ِبجت,2013,ص .)47وعليو فإن الوظيفة التعبَتية لألشكال ترتبط بنظم معينة منها رئيسة
وأخرى اثنوية تؤلف بدورىا العناصر التكوينية للفضاء الداخلي ,متأثرة يف الوقت ذاتو ابدلتغَتات
الوظيفية واجلمالية لتنشأ نظم أخرى ذلا خصائصها ومواصفاهتا وتقنياهتا وموادىا لتتناسب وتلك
ادلتغَتات اليت تنعكس على األشكال واالجتاىات والكتل والسطوح وغَتىا من العناصر.
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شكل رقم ( )3-2التعقيد الشكلي وادلالئمة الوظيفية يف التصميم الداخلي

 3-1-2ايديولوجية التعقيد يف التصميم الداخلي:

أكسب تطوير ادلفاىيم وبنائها عرب سياقات ووضعيات معرفية معاين متعددة جتعلها ختتلف وتتباين
من متلقي إىل آخر من حيث توظيفها واستخدامها بدالالهتا ومعانيها؛ بل ختتلف من وضعية ثقافية
إىل أخرى ومن تطور علمي وحضاري إىل آخر ,فتكون ابلضرورة على درجة كبَتة من التعقيد
والغموض ,شلا جيعل عملية استعارهتا زلفوفة ابدلخاطر وتتطلب إعادة اإلنتاج من أجل حتريرىا من
األسر األيديولوجي أو الثقايف أو التخصصي األكادديي أو العكس ابتباعها
وإدماجها(العريب,2012,ص .)70ويكمن التعقيد يف الفوضى وكذلك العشوائية يف النظام داخل
الشكل اذلندسي .ويف األنظمة ادلعقدة ال توجد عالقة واضحة بُت السبب والتأثَت وىذا يعطيها مسة
من العشوائية ,والنظام ادلعقد يتحول من منط اىل آخر بشكل مستمر وىذا يولد العشوائية الظاىرية
واليت دتثل ادلظهر للنظام .إن االخفاق يف الوصول اىل تشكيل معقد ىو االخفاق يف الوصول اىل
النظام يف الشكل ,فالتعقيد مًتادف مع النظام الذي تزداد احلاجة إليو كلما ازدادت درجة التعقيد,
وتفاعل ادلكوانت على مقياس واحد شلكن أن يؤدي إىل سلوك معقد على مقياس
كبَت(بيمان,2006,ص .)43وجيسد التغَت احلاصل يف أنظمة التعبَت عن التصميم الداخلي
والعمارة احلديثة من التمثل اآليل وصيغ التعبَت عن ىذه الوظيفة إىل صيغ التعبَت عن عمارة التعقيد,
فعصر ما بعد احلداثة فضل إبراز رتالية ادلعاين اإلحيائية للطبيعة ،وفضل العلوم يف إيصال مفاىيم من
الطبيعة مثل التعقيد والفوضى والكم ضمن أطر رتالية لألشياء ،وقد أبرزت الدراسات رلموعة من
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ادلفاىيم اليت استقتها من العلوم مثل التعقيد الذي وصفت عربه جوانب ذات الصلة ابلوصف
الًتكييب وارتباطات الشكل مع غَته ,حيث اعتمد على دروس من التعقيد العلمي احلديث ,والذي
وصف على ضوء ذلك نتاجات
التوجيهات ادلعاصرة واليت تضمنت
علم الفيزايء ادلستند إىل ادلوجات
واالضلناءات فضالً عن اعتمادىا

االجتاىات الفنية ادلعاصرة خللق
تصاميم جديدة وعمارة علوم
التعقيد(بيمان,2006,ص.)35
شكل رقم ( )4-2التعقيد والتشابك وعالقتهما ابلوظيفية يف التصميم الداخلي

 4-1-2موضوعية التعقيد والبساطة يف التصميم الداخلي:

إن التكرار والتقليد والبساطة ادلتطرفة ،تلك الصفات اليت رافقت التصميم الداخلي والعمارة احلديثة،
أنتجت حالة من ادللل وفقدان اخلصوصية ادلكانية والفروقات اإلنسانية اليت دتيز اجملتمعات ادلختلفة.
فاألشكال تفتقد إىل االحتواء والكثافة وليس فيها رمزية وال ىوية ،واتسمت ابدللل والغرابة والنفور،
وفقدت عنصر ادلفاجأة والتنوع والتعقيد الذي دييز األشكال الًتاثية التقليدية ،فعلى سبيل ادلثال أدى
التعارض بُت فكر احلداثة الغربية ،والواقع احمللي إىل تصادم النظرايت والتطبيق مع األمناط
االقتصادية واالجتماعية وادلَتاث احلضاري للمناطق ،والذي جلب الكثَت من ادلشاكل
االجتماعية(االمام,2002,ص .)32-30كما إن البساطة والتعقيد يف البنية ىي قضااي ختضع
للمقياس النسيب وتعد من الدراسات اجلدية اليت تناولت موضوع التعقيد وأنظمة علم البيئة واليت
اعطت التعاريف الواضحة للبيئة وأتثَتاهتا .وإن احلركات ادلعمارية وحركات التصميم حاولت دائماً أن

تستند يف وضع نظرايت وطرق التصميم إىل سياق أو تصميم األشياء وفق ادلتطلبات العلمية اآلنية,
ومن ىذا ادلدخل فإن شكل البيئة الداخلية ديكن أن يتم توليده من قبل القوى اخلارجية كما إن
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ادلعماريُت اآلن منشغلون يف االطالع على الفلسفة واتريخ العلم والتقنية ليتمكنوا من رؤية عملهم
على وفق سياق التاريخ بناءً على اعتبارات اجتماعية(بيمان,2006,ص.) 33
وعليو فقد قادت التصاميم احلديثة اليت أسرفت ابلتكرار والتقليد والبساطة ادلتطرفة إىل إنتاج حالة
من ادللل وضياع اخلصوصية واالختالفات
االنسانية بُت اجملتمعات اليت بدأت تفقد
ىويتها ورمزيتها عرب تلك التصاميم ,وقد
حاولت العديد من احلركات ادلعمارية
والتصميمية أن تضع نظرايت وطرق
للتصميم الداخلي مباين تتناول ادلتطلبات
العلمية اآلنية بناءً على السياق التارخيي
شكل رقم ( )5-2القيم الرمزية يف تصميم الفضاء الداخلي
ووفقاً العتبارات اجتماعية.
 5-1-2التعقيد رسالة خطابية:

يتعلق التعقيد ابلنظام الذي يشَت بدوره إىل االختالفات ادلرئية ذات األمهية يف عملية اإلدراك
احلسي ,وىي تعرب عن تغيَت يف أدراك االاثرة أكثر من معطياهتا ,فالتعقيد انتج عن تفاعل الناس مع

بيئتهم ضمن خصائص التنوع والتغيَت وفقاً للمدرك التصميمي وضمن عالقة تتسم ابلنظام نسبة
للعناصر ادلكونة للشكل ،فالتعقيد ىو خاصية للنظام يعي ابلعالقة ما بُت جزيئاتو وطبيعة االرتباط
فيما بينهما ,ويقاس كانطباع وزلتوى للمعلومات ,وتزداد خاصية التعقيد وزلتواه ادلعلومايت ابزدايد
االحتماالت والتنظيمات الداخلية ضمن عناصر النظام ادلختلفة أي يقاس التعقيد وفقاً لعدد
احتماالت الربط بُت عناصره(راز,2005,ص.)15
إن التعقيد ادلعنوي ىو الًتكيب َخ ِفي الداللة على ادلعٌت يف مدرك التصميم الداخلي ,خللل يف انتقال
الذىن من ادلعٌت األصلي إىل ادلعٌت ادلقصود بسبب إيراد اللوازم البعيدة ادلفتقرة إىل وسائط كثَتة مع
عدم ظهور القرائن الدالة على ادلقصود ,أبن يكون فهم ادلعٌت الثاين من األول بعيداً عن الفهم

عرفاً(اذلامشي,1999,ص .)20والتعقيد يف التصميم الداخلي ىو أن يكون الًتكيب على ادلعٌت
Ress Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 25-48

Reyad Hamed MARZOUK & Hassanen Sabah Dawood SALMAN

ادلقصود منو بسبب التقدمي والتأخَت يف عناصره عن مواطنها األصلية أو الفصل بُت عناصر جيب
جتاورىا ,كما أن التعقيد ادلعنوي ىو استعمال وحدات الًتكيب لتقدم معاين غَت معانيها احلقيقية
ُ
(ادلهندس,1984,ص )112بينما التعقيد احلسي ىو جتميع دلعطيات حسية غَت مًتابطة يف تكوين
ما يؤدي إىل تعقيده ,كاجلمع بُت صورة ورائحة يف مدرك واحد(أبوحطب,1984,ص.)30
وبذلك فقد ارتبط التعقيد ابلنظام الذي يتمم اإلاثرة واالختالفات البصرية يف عملية اإلدراك احلسي,
ويًتسخ ذلك بتفاعل الناس مع بيئتهم ضمن خصائص التنوع للنظام وتزداد خاصية التعقيد وزلتواه
ادلعلومايت ابزدايد االحتماالت والتنظيمات الداخلية ضمن عناصر النظام ادلختلفة .وقد تعاملت
حركة احلداثة مع الشكل التصميمي عرب منظومة فكرية رتالية ألزمت ادلصمم التمسك ب (البساطة,
التجريد ,العقالنية ,الوظيفية,
والشفافية) كقيم ترتقي بِسمات
اخلطاب اجلمايل للشكل ,يف حُت
خرقت حركة ما بعد احلداثة ىذه
القوانُت وحررت ادلصمم من أحكام
الشكل واشًتاطاتو ,لَتتبط
ابلتعقيد .فضالً عن طبيعة اخلامة
كميزة أخرى مؤثرة بصورة مباشرة
يف اخلطاب اجلمايل.

شكل رقم ( )6-2ا إلاثرة عرب االختالفات البصرية يف الفضاء الداخلي

 2-2األسس الشكلية للتعقيد يف التصميم الداخلي:
 1-2-2التعقيد بني الشكل وادلضمون:
تؤكد حركة ما بعد احلداثة اعتبارات عدة يف التعامل الشكلي الغرض منها إغناء ادلعٌت التصميمي
للشكل ،وتقليل اذلوة والغرابة بُت اإلنسان وبيئتو ,منها توظيف عدد من ادلبادئ اجلمالية واألنظمة
التقنية عرب اجلمع بُت احلديث والقدمي يف البٌت الشكلية دلفردات التكوين يف التصميم الداخلي .وإن
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التعامل مع الشكل يف حركة ما بعد احلداثة كان ابلضد من مفهوم الشكل يف احلداثة .فقد حتولت
اخلطوط الواضحة ادلستقيمة والبساطة الشكلية إىل مفاىيم شكلية جديدة حتكمها مبادئ التعقيد،
االنتقاء ،الكالسيكية ،الزخرفة ،التعددية ،والرمزية .وترى ادلفردات التكوينية للشكل على أهنا وسيلة
إلبراز ادلعاين الرمزية اليت دتثل حاجة إنسانية فطرية (االمام,2003,ص .)34-33وحتدث حالة
التعقيد مىت ما دير النظام بتغَتات غَت اثبتة وال نظامية مبرور الوقت ويصبح السلوك ادلستقبلي غَت
متوقع للنظام .وإن ظواىر التعقيد من الظواىر الطبيعية اليت تشكل النظام الكامل ابلرغم من بيان
عدم الثبات (الشك) ,وعدم القدرة على التنبؤ (الالتنبؤية) ,وكذلك الفوضى ,إال أنو أصبح دتثيل
التعقيد يُعد مسة زلتومة وحقيقية دتثل ضرورة للتطور الذي نعيشو فقد اصبح ادلنهج االساس لطرائق
التفكَت بدالً من اخلطية والتنبؤية غَت ادلالئمة حتت أي ظرف من الظروف(بيمان,2006,ص.)39

وِب ذا فإن العالقة بُت الشكل وادلضمون لصيقة واثبتة إال أنو ابإلمكان زعزعة تلك العالقة عرب
حتميل الشكل أكثر من معٌت وإحجامو عن مضمونو إبزاحة العالقات ادلرادفة بُت الدال وادلدلول
لتكوين دالالت عدة ومنفتحة االحتماالت .ومن ىذا الباب تعاملت حركة ما بعد احلداثة مع
الشكل ومعناه (كان ابلضد من مفهوم الشكل يف احلداثة) عرب توظيف عدد من ادلبادئ اجلمالية
واألنظمة التقنية واجلمع بُت احلديث والقدمي يف البٌت الشكلية للمفردات التكوينية .فقد حتولت
اخلطوط الواضحة ادلستقيمة والبساطة الشكلية إىل مفاىيم شكلية جديدة حتكمها مبادئ التعقيد،
االنتقاء ،الكالسيكية ،الزخرفة ،التعددية ،والرمزية.

شكل رقم ( )7-2التعقيد يف العناصر التكوينية والتأثيثية
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 2-2-2مستوايت التعقيد:

إن مفهوم التعقيد حتدده معانيو يف ضوء االختبارات اليت تقيسو وليس مبجرد رصده يف نطاق النظرة

العامة اليت تفسره أو نطاق احلقل ادلعريف األصلي ,والعكس عند البعض ,يتحدد مفهومو أوالً يف
نطاق نظرايتو العامة وما استقر من دالالت بشأنو يف حقلو ادلعريف األصلي ,فادلفهوم اجلاىز مهما
كان ,إمنا ديثل يف النهاية تلك الصيغة النهائية الناجتة عن عملية الًتكيب ادلعريف بُت معطياتو احلسية
وصورتو التجريدية ,ولعل مركزية ىذه الثنائية يف طبيعة ادلفاىيم ,ىو ما قاد إىل تطوير ادلنهجُت,
لنموذجُت يف بناء ادلفاىيم (منوذج استقرائي ينطلق من جزئيات إجرائية مكونة للمفهوم ,ومنوذج
استنباطي إبداعي ينطلق من صورتو الكلية النسقية) (العريب,2012,ص .)71وديكن اإلشارة اىل
ان التعقيد يدفع بعدم االستقرار الذي يكون مصاحباً النتظام مفاجئ وبدرجة عالية ويكون سبباً
من أسباب حاالت اإلبداع ،أو التعقيد على حافة الفوضى ,إذ أن ادلكان الذي تكون فيو حالة
التعقيد يف أقصاىا ىو ادلكان الذي تظهر فيو قيمة احلياة والعقل .وقد جاءت ما بعد احلداثة
بتأثَتات منها استكشاف جوانب خالقة يف الطبيعة واليت دتثلت مبستوايت من الغموض ،وعليو
أنصب التغيَت يف لغة التعبَت على الشكل الذي ومستو ابلتعقيد ضمن أطر متأثرة مبفاىيم النظرية،

كصيغ التشاِبات الذاتية .ومفاىيم أخرى كالالخطية ،عدم القدرة على التنبؤ ،حتوالت الطور،
التنظيم الذايت ،العمق التنظيمي ،البعد عن التوازن….اخل (بيمان,2006,ص .)36وشلا تقدم
فالتعقيد يتحدد وفقاً دلعانيو ,وديكن اإلشارة إىل أن التعقيد يدفع بعدم االستقرار الذي يكون

مصاحباً النتظام مفاجئ وبدرجة عالية ويكون سبباً من أسباب حاالت اإلبداع ،أو التعقيد على
حافة الفوضى ,وادلكان الذي تكون فيو حالة التعقيد يف أقصاىا وىو ادلكان الذي تظهر فيو قيمة
احلياة والعقل .وإن ادلنظومات رتيعها تقًتب يف تغَتىا وسلوكها ودرجة تعقيدىا ابدلقدار نفسو الذي
تقًتب فيو من حالة النظام .وجا ءت ما بعد احلداثة بتأثَتات كالالخطية ،عدم القدرة على التنبؤ،
حتوالت الطور ،التنظيم الذايت ،العمق التنظيمي ،البعد عن التوازن وغَتىا .ويستطيع النظام ادلعقد
ربط مدى واسع من العناصر ادلتنوعة على مستوى األشكال واالجتاىات واللون وادللمس ضمن
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ىيكل واحد ,ويقصد بو ا ستثارة انتباه ادلتلقي عرب قوى الفعل ورد الفعل اليت حتدثها بُت الشكل
وخلفيتو والشكل واألشكال اجملاورة.

.

شكل رقم ( )8-2مستوايت متقدمة من التعقيد

 3-2-2الغموض:
الغموض داللة على تعدد ادلعاين دون التحديد والتأكيد ألي من ىذه ادلعاين وىنالك حالتُت
للغموض ,ففي احلالة األوىل يكون الفضاء أو الشكل مشكوكاً فيو غَت مفهوم فيحاول ادلتلقي أن
يفسر إىل أن تتجلى الصورة فيكون كاللغز وتفسر احلالة على إهنا تعقيد أو متتابعة بصرية ,أما احلالة
الثانية فيكون الشكل أو الفضاء متعدد التأويالت فادلتلقي جيد تعدداً واختالفاً لألفكار وادلعاين أي
أن الغموض حيصل نتيجة عدم انتماء ادلعلومات لألفكار ادلخزونة يف ذىن ادلتلقي ,ويظهر واضحاً
أن الغموض يكون يف ادلشاىد وىو انجم عن التعقيد الذي ينشأ عن العناصر الفيزايئية ادلكونة
للمشهد وعالقاهتا مع بعضها(راز,2005,ص .)15ويعد الغموض طبيعة خطاب ,ديلك عند
متلقيو أكثر من معٌت ويستحيل عليو أتويلو بدقة .ويفًتض إعالن خرب من قبل ابعثو عندما يبلغ
معٌت واحداً ,أما إذا كان ابعث اخلرب يرغب يف توصيل معاين سلتلفة .فيعود الغموض إىل تعدد
ً
ادلعاين .وتساىم البنية السطحية للخطاب يف دتثيالهتا ظهور سيميائية متعددة إبنتاج الغموض
الًتكييب(علوش,1985,ص .)158وينجم الغموض لدى ادلشاىد عن تعقيد ينشأ من خالل
العناصر الفيزايئية ادلكونة للمشهد وعالقاهتا مع بعضها .ويعد الغموض طبيعة خطاب ,ديلك عند
متلقيو أكثر من معٌت ويستحيل عليو أتويلو بدقة .ويعود الغموض إىل تعدد ادلعاين ,يعتمد فيو
التصميم الداخلي على الشكل يف تفسَت معناه ,حيث تؤدي تغَت االشكال اىل تغَت ادلعٌت ،وإعادة
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استعمال األشكال اىل درجة استهالكها قد تؤدي اىل فقدان معناىا واكتساِبا دالالت جديدة،
وىذا جيعل ادلنظومة التعبَتية واجلمالية للتصميم الداخلي يف حالة تغَت مستمر ,كما أن ترابط
ادلدلوالت قد يثري اذليكل الداخلي للمعٌت شلا يؤدي اىل قراءات سلتلفة إذ يعاد تفسَت الناتج مرة بعد
أخرى من قبل مشاىدين جدد.

شكل رقم ( )9-2الغموض يف مشهد الفضاء الداخلي

 4-2-2التنوع:

يسهم التنوع يف إغناء ادلشهد يف الفضاء الداخلي ,وىذا التنوع قد يكون عن طريق االشكال

والكتل وتباين األلوان واألحجام أو عن طريق الفعاليات ضمن الفضاء وىي يف رلملها تؤثر بشكل
إجيايب يف إغناء البيئة وحتقيق اجلذب .وىناك رلموعة مفردات مع التنوع تعد عناصر للمتعة الروحية
والنفسية ،وىذه ادلفردات ىي (التغيَت ،تعدد ادلراكز ،الغموض ،ادلفاجأة ،التعقيد) وإن الشكل
التصميمي الكلي ينتج من أجزائو ادلهمة اليت غالباً ما ترتبط بعالقات عضوية مع الكل ،أو جتريبية

ترفض وجود أشكال مسبقة مقحمة على الفضاء الداخلي(علوش,1985,ص .)25إن التنوع
جياور الوحدة يف العمل التصميمي ،ويلجأ اليو ادلصمم للتخلص من ادللل والراتبة ،إذا ما اقتصر ىذا
العمل على التكرار الناجم عن وحدة العمل ،إذ إن إعادة االشكال مثالً وتكرارىا سيؤدي ابلضرورة
فسح اجملال أمام التغَت كي أيخذ
اىل شكل رتيب يفتقر اىل التنوع وال يثَت االىتمام ,وىنا البد أن يُ َ
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فرصتو يف العمل التصميمي وتكون مهمة ادلصمم الداخلي ىو اجلمع بُت ىذين العنصرين.
(الوحدة والتنوع) يف بيئة تصميمية واحدة وتكوين نوع من التعقيد يسهم يف ش ّد ادلتلقي ويثَت

الفضول لديو لكشف حقائقو واالستمتاع مبشاىدة وحدات بصرية متنوعة .فالتنوع ىو قابلية ختطي
ادلنظومة ادلتحكمة يف األشكال وادلفاىيم والتقنيات ادلتعاقبة ،وىي بذلك تشكل األساس للعناصر
التكوينية والبصرية اليت يستخدمها ادلصمم ليشكل منها أايً من أعمالو(عدانن,2014,ص.)24
وعليو فالتنوع يشًتك مع التعقيد يف إغناء ادلشاىد للفضاءات الداخلية ,من خالل التباين يف
االشكال والكتل وتباين األلوان واألحجام أو تنوع الفعاليات ضمن الفضاء وىي رتيعاً تؤثر يف
إغناء البيئة وحتقيق اجلذب .والتنوع ىو
قابلية ختطي ادلنظومة ادلتحكمة يف
األشكال وادلفاىيم والتقنيات ادلتعاقبة،
وديكن للتنوع أن يعطي تنظيمات رتالية
تعمل على إزاحة يف الوسائط واألدوات
والتقنيات.

االستنتاجات والتوصيات

شكل رقم ()10-2
التنوع أحد آليات التعقيد يف تصميم الفضاءات الداخلية

 1-3االستنتاجات:
أسفر البحث من خالل النتائج اليت مت استنباطها من عملية التحليل يف إجراءات البحث احلايل
إرتّاذلا مبا
ومقارنتها ابدلؤشرات ادلستخرجة ِضمن اإلطار النَظَري ,عن رلموعة استنتاجات ُدي ِكن َ
ُ
أييت:
 .1إن اذلدف الرئيس من التصميم الداخلي على ادلستوى البصري للعناصر ىو حتقيق ىيئات وقيم
شكلية مبتكرة وبصفات عصرية متجددة تسعى إلحالل أنساق جديدة بصيغ أكثر حترراً ,وتُضفي
التصاميم الداخلية ادلعقدة وما يَكتنفها من خطوط متنوعة وتكرارات وتوترات َشكلية ,على ادلشهد
البصري صفة َرتّاليّة ,دلا تقدمو من وفرة يف التفاصيل ك (العناصر ادلنحنية ,اخلُطوط ادلائِلة وادلقوسة,
الزوااي احلادة) ,فضالً عن جتنب تكرار األشكال التقليدية البسيطة ُ.وىذه التعقيدات بدورىاُ تعطي
ايل.
إاثرة بصرية أكثر لتزيد من اىتمام ادلتلقي َ
ابحلدث اجلَ ّم ّ
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 .2تناولت التصاميم الداخلية ادلعاصرة األشكال واذليئات اليت تتصف ابلتعقيد ,واليت تتمثل
بنتاجات تصميمية ذات قيم متجددة وحضور نوعي يف اجلذب البصري للمتلقُت واليت تزيد بدورىا
الشك لديهم ,وجتري االستجابة اىل ادلدخالت وادلثَتات ادلعقدة واألحداث اجلديدة بشكل أفضل
من استجابتها للمثَتات ادلتكررة إبيقاع جامد ,شلا حيقق التعقيد اإلاثرة وجذب االنتباه عرب عدم
التطابق مع ادلخططات الذىنية ادلخزونة يف الذاكرة.
 .3اعتمد التعقيد النظم الدينامية بوصفها بعيدة عن التوازن والتناظر ,ودتثل التحول واالنتقال من
حال إىل حال يف خطية أو دورية أو انكسار مع احلاجة لفضاء للتحرك وزمناً إلصلازه.
 .4إن التعقيد يعد معرباً عن احلركة والتحوالت يف ِ
القيم اجلَ ّماليّة ابستخدام بعض العناصر األكثر
غرابة يف تشكيل النُظُم ادلعاصرة ,إ ْذ يس ِهم (التشابكِ ,
التداخل ,الًتاكب ,التنوع ,تعدد األمناط) يف
ُ
ِ
صميم صفة التعقيد والغرابة ,ومبُستَوايت كبَتة أو بسيطة تَعتَمد العناصر ادلكونة وطبيعة
إكساب التَ ّ
تنظيمها.
 .5اتسمت نتاجات التصميم الداخلي ادلعاصرة بقيم شكلية مستحدثة وغَت مألوفة ,تبتعد بدورىا
عن التوازن وتتصف ابلتنظيم الذايت واجلوىر الدينامي ادلتجدد عرب أنظمة معقدة ال تعتمد الثبات
والسكون وحباالت متغَتة وبتدفق مستمر وأكثر تكثيفاً وتنامياً ضمن حدود معينة يف ظاىرىا,
ليكون بذلك النظام أكثر تكامالً ودتاسكاً.
 .6ط ِوَرت األنظمة ادلعقدة ومفاىيمها وفقاً لتطور الوظائف وادلواد والتكنولوجيا ادلتاحة .والتكامل
بُت النظم والوظيفة يكمن ابلتوازن واالنسجام بُت وظائف الفضاء الداخلي مع العناصر ادلكونة لو.
وقد اعتمدت التصاميم ادلعاصرة على تطور تقنيات احلاسوب والنظرايت الرايضية ,واليت افرزت
بدورىا اشكاالً وتكوينات جديدة ك (الطيات والكسرايت واخلوارزميات.)...
 .7ارتبطت الوظيفة التعبَتية لألشكال بنظم رئيسة وأخرى اثنوية تؤلف بدورىا العناصر التكوينية
للفضاء الداخلي ,وتتأثر ابدلتغَتات الوظيفية واجلمالية إلنشاء نظم أخرى ذلا خصائص ومواصفات
وتقنيات ومواد تتناسب وتلك ادلتغَتات اليت تنعكس على األشكال واالجتاىات والكتل والسطوح
وغَتىا من العناصر.
 .8تفعل العناصر ادلميزة اليت تشكل اختالفاً مع النسق ادلدرك مسة التعقيد عرب تباينها مع النسق
من حيث األبعاد واحلجم واللون وادللمس شلا جيعل العنصر ادلتفرد ىو األكثر وقعاً على ادلتلقي
ضمن رلاوراتو أو يتم من خالل التغَت للحالة أو احملفزات.
 .9استندت النظم البصرية ادلعقدة إىل أتثَتات عدة ك (الالخطية ،عدم القدرة على التنبؤ ،حتوالت
الطور ،التنظيم الذايت ،العمق التنظيمي ،البعد عن التوازن .)..,واقًتبت ادلنظومات يف تغَتىا
وسلوكها ودرجة تعقيدىا ابدلقدار نفسو الذي تقًتب فيو من حالة النظام ,فإن االخفاق يف
الوصول اىل تشكيل معقد ىو االخفاق يف الوصول اىل النظام يف الشكل.
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 .10يعد التعقيد السبيل األفضل للتخلص من اجلمود والتسلسل الرتيب للعناصر ,عرب عالقات
وتشكيالت متغَتة وجديدة ,إلنفاذ حالة من االختالف والتنوع وتفعيل دور ادلتلقي للتأويل
والتشكيل ومنحو ادلزيد من التشويق ,من خالل ترك النظام مفتوحاً مرانً قابالً للتحريك والتكيف
مع ادلتطلبات ادلتقلبة وادلتغَتة عرب آليات تتسم ب (الدينامية ,ادلرونة ,الال تناظر ,الال توازن ,التحول,
التشعب ,التحلل ,التالشي ,)..,أو عرب ىيئات تتصف ابل (فوضوية ,عضوية ,مطوية ,شلتدة,
مائعة ,مرنة ,معقدة ,متشابكة ,ال خطية ,غريبة ,)..,وجيري ذلك سواء كان على ادلستوى
اخلارجي أو الداخلي للنظام.
 .11تشكل األنظمة ادلعقدة مدى واسع من العناصر ادلتنوعة على مستوى األشكال واالجتاىات
واللون وادللمس ضمن ىيكل واحد ,فأن كثرة التباينات تثري ادلشهد مبزيد من ادلثَتات البصرية
والغٌت الشكلي .ويقصد ِبا استثارة انتباه ادلتلقي من خالل قوى الفعل ورد الفعل اليت حتدثها بُت
الشكل وخلفيتو والشكل واألشكال اجملاورة.
 .12اجتهت التصاميم ادلعاصرة إىل إلغاء احلدود بُت الداخل واخلارج وتعزيز العالقة بينهما مبنح
تلك العالقة ادلزيد من الشفافية واالنفتاح عرب العناصر الوسطية واليت قد تتسم ذاهتا ابلتعقيد.
لتضيف بذلك تشويقاً رتالياً بُت البعدين.
 .13يرتبط التعقيد ابلنظام الذي تزداد احلاجة إليو كلما ازدادت درجة التعقيد ,والذي يتمم بدوره
اإلاثرة واالختالفات البصرية يف عملية اإلدراك احلسي ,وجيري ذلك عرب التفاعل مع البيئة ضمن
خصائص التنوع للنظام وتزداد خاصية التعقيد وزلتواه ادلعلومايت ابزدايد االحتماالت والتنظيمات
الداخلية ضمن عناصر النظام ادلختلفة.
 .14إن التعقيد طريقة تتفاعل ِبا ادلكوانت مع بعضها البعض حىت ينتج ما ىو أكرب من رلرد
حاصل رتع ىذه ادلكوانت أو العناصر ,وىذا ىو التعقيد ادلبٍت على البساطة ,بوصف العناصر
التصميمية ليست نظاماً معقداً حبد ذاهتا.
 .15يتجاوز ادلنجز التصميمي بوصفو خطاابً بصرايً عرب أشكالو وىيئاتو ,واحلدود احمللية يف
التعبَت ليكون أكثر مشولية وارتباطاً ابحلياة اإلنسانية .إذ تعد األشكال لغة خطاب واضحة ومتداولة
بُت اجلميع ,ودتثل رسالة بالغية بُت ادلصمم وادلتلقي ليقوم بدوره يف أتويل تلك األشكال واذليئات
اخلارجية حسب ما حتملو من مفاىيم ومضامُت داخلية.
 .16إن العالقة بُت الشكل وادلضمون لصيقة واثبتة إال أنو ابإلمكان زعزعة تلك العالقة عرب
حتميل الشكل أكثر من معٌت وإحجامو عن مضمونو إبزاحة العالقات ادلرادفة بُت الدال وادلدلول
لتكوين دالالت عدة ومنفتحة االحتماالت ,فالتعقيد يتحدد وفقاً دلعانيو.
ٍ
مبستوايت ال تدرك
 .17اكتسبت العناصر التكوينية للتصاميم الداخلية ادلعاصرة مسة التعقيد
الفوضى وال الراتبة وادللل ,ضمن بيئة داخلية غنية ومتنوعة األشكال واذليئات حيث أسست بذلك
Ress Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 25-48

Reyad Hamed MARZOUK & Hassanen Sabah Dawood SALMAN

فضاءً رحباً من االحتماالت اإلدراكية وادلعلومات ادلتجددة ,واليت تثري بدورىا عنصري ادلفاجئة
والغرابة وبشكل يؤدي إىل اإلاثرة والتشويق.
 .18للغموض دور مهم يف تعزيز التعقيد الذي ينشأ عن العناصر الفيزايئية ادلكونة للمشهد
وعالقاهتا مع بعضها ,بوصفو طبيعة خطاب ديلك عند متلقيو أكثر من معٌت ويستحيل عليو أتويلو
بدقة .وبًتابط ادلدلوالت يتم إثراء اذليكل الداخلي للمعٌت شلا يؤدي اىل قراءات سلتلفة ليعاد تفسَت
الناتج مرة بعد أخرى.
 .19غادرت حركة احلداثة يف رلال التصميم والعمارة األشكال ادلعقدة عرب أتكيدىا على
البسيطة وادلتكررة منها ,وتعاملها مع الشكل التصميمي عرب منظومة فكرية رتالية ألزمت ادلصمم
التمسك ب (البساطة ,التجريد ,العقالنية ,الوظيفية ,والشفافية) كقيم رتالية للشكل ,يف حُت
دتردت حركة ما بعد احلداثة على ىذه القيم وحررت ادلصمم من أحكام الشكل واشًتاطاتو ,لَتتبط
مببادئ (التعقيد ،االنتقاء ،الكالسيكية ،الزخرفة ،التعددية ،والرمزية).
 .20جاءت تصاميم ما بعد احلداثة لردع القيم الشكلية الرتيبة وادلملة للحداثة أبخرى ذات أمناط
جديدة عرب تقسيمات ومنحنيات وتشعبات ,حيث جتاوزت تصاميم ما بعد احلداثة ادلفاىيم
والصيغ التكوينية التقليدية بتعاملها مع الشكل ومعناه عرب توظيف عدد من ادلبادئ واألنظمة
التقنية واجلمع بُت احلديث والقدمي يف البٌت الشكلية للمفردات التكوينية والعودة إىل الطبيعة
واالستقاء من العلوم ,فضال عن اعتمادىا االجتاىات الفنية ادلعاصرة يف تكوين تصاميم جديدة
دتتاز بعلوم التعقيد.
 2-3التوصيات:
بناءً على ما جاء بو البحث احلايل من نتائج واستنتاجات ,نقدم رلموعة توصيات ديكن من
خالذلا اإلسهام يف تَعزيز البحث وكما أييت:
 .1تفعيل مسة التعقيد يف رلال التصميم الداخلي وإمكانية توظيفها السيما يف تصاميم الفضاءات
التصميمية يف التعبَت الوظيفي اجلمايل.
العامة ,بوصفها أحد األساليب
ّ
 .2استثمار اخلصائص التكنولوجية يف العمليات التصميمية والتنفيذية للتصاميم اليت تتسم ابلتعقيد,
وتوظيف ت َقنيات اإلانرة الذكية واإلانرة الليزرية وما تشتمل عليو من أتثَتات بصرية يف الفضاءات
الداخلية لتحقيق مشاىدات فائقة الدقة والتعقيد والتفصيل.
الشكل ,عرب معاجلة العناصر
صميمية اليت تعتمد الديناميّة واإلاثرة يف َ
 .3االستناد إىل األنظمة التَ ّ
الشكلية عرب
البصرية واحملددات الفضائية بتصنيفاهتا كافة والعناصر التأثيثية ,لتكوين نوع من اإلاثرة َ
خصائص التعقيد.
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 .4تفعيل مبدأ الشفافية يف تصميم الفضاءات الداخلية وبشكل ال يتقاطع مع االخًتاق البصري,
بوصفو أحد ادلبادئ الرئيسة ادلهمة وادلؤثرة يف تعزيز مسات التعقيد.
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