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HERITAGE SYMBOLS IN CONTEMPORARY
INTERIOR DESIGN
Ekhlas Abid SALMAN1
Abstract
The current research includes chapters that started in the first chapter by
identifying the research problem and its need, and defining literary and scientific
terms and examining the study of what relates to heritage symbols, and how to form
integration and compatibility between the internal space and the environment, and
the general problem of the research focused on (What is the mechanism of
employing heritage symbols in contemporary interior design?) The importance of the
current research lies 1 - shedding light on the aspects to which the cultural and
cultural symbols have been linked and the extent of their relationship to the
symbolic dimensions of the internal space, and 2 - that there is an imperative need
for this study is that it is one of the research that aims to benefit from it It includes
colleges of engineering, fine arts, applied arts and researchers in the field of interior
design. As for the aim of the research, it is based on providing a clear study on the
reality of the situation and revealing the nature of the impact of heritage symbols in
contemporary interior spaces, and identifying heritage symbols in recreational
centers, as the second chapter included From the two topics of the first topic,
dealing with the nature of the heritage symbol, and the second heritage symbols in
interior design, and by identifying the two researchers, a set of indicators of the
theoretical framework that flow into the subject of the research has been reached, to
form tools that help in reaching the method of the approved research methodology.
As for the third chapter, it includes the approved research procedures and
methodology, as the research relied on the descriptive approach in analyzing the
research samples (the comprehensive survey method) for the total research
community, and using a tool that helped in carrying out this research with its two
parts, which is a form that defines the axes of the analysis of the whole community
intentionally taken and centered in its form The final by means of these indicators
and the analysis of each of the research samples. The fourth chapter dealt with the
results, including 1. Heritage symbols in the internal spaces environment of the first
and second model were closely related to the surrounding environment, including
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the natural, civilizational, and heritage factors in that environment. 2. Heritage
symbols expressed the performance and aesthetic compatibility in the interior space
of a cafe Al-Tartaji is the first model, which included emphasizing the heritage
character by displaying decorative elements, a sense of visual tensile strength, and
conclusions to achieve the aim of the research, including 1. Heritage symbols are
the art expressing the cultural self and the spiritual heritage of different
civilizations. 2. The spread of contemporary art in design prompted designers to
draw inspiration from the characteristics and vocabulary of art in their designs.
Key words: symbols, heritage, interior design.

الرموز الرتاثية يف التصميم الداخلي ادلعاصر
مدرس مساعد اخالص عبد سلمان/جامعة بغداد
ادللص
يشمل البحث احلايل فصوال ابتدأت ابلفصل االول بتحديد مشكلة البحث واحلاجة اليو وحتديد
مصطلحاتة األدبية والعلمية وتناول دراسة ما يتعلق ابلرموز الًتاثية ،وكيفية تكوين التكامل والتوافق بُت
الفضاء الداخلي والبيئة،وركزت ادلشكلة العامة للبحث على (ما هي آلية توظيف الرموز الرتاثية يف
التصميم الداخلي ادلعاصرة ؟) ،وتكمن أمهية البحث احلايل -1تسليط الضوء على اجلوانب اليت
ارتبطت هبا الرموز الًتاثية واحلضارية ومدى عبلقتها ابألبعاد الرمزية للفضاء الداخلي،و -2ان ىناك
حاجة ضروري ة ذلذه الدراسة تتمثل يف كوهنا من البحوث اليت تتوجو ابلفائدة ادلرجوة منها إىل الطلبة من
كليات اذلندسة  ،والفنون اجلميلة  ،والفنون التطبيقية والباحثُت يف رلال التصميم الداخلي ،اما ىدف
البحث يقوم على تقدمي دراسة واضحة عن واقع احلال والكشف على طبيعة أتثَت الرموز الًتاثية يف
الفضاءات الداحلية ادلعاصرة ،والتعرف على الرموز الًتاثية يف ادلراكز الًتفيهية،كما تضمن الفصل الثاين

من مبحثُت ادلبحث األول تناول ماىية الرمز الًتاثية ،والثاين الرموز الًتاثية يف التصميم الداخلي  ،وعن

طريق التعرف عن ادلبحثُت مت التوصل إىل رلموعة مؤشرات اإلطار النظري اليت تصب يف موضوعة
البحث ،لتكوين أدوات تساعد يف الوصول إىل طريقة منهجية البحث ادلعتمدة .أما يف الفصل الثالث
تضمن إجراءات البحث ادلعتمدة ومنهجيتو  ،إذ اعتمد البحث على ادلنهج الوصفي يف حتليل عينات
البحث (أسلوب ادلسح الشامل ) جملت مع البحث الكلي  ،واستعمال أداة ساعدت يف اصلاز ىذا البحث
ّتزيئها وىي استمارة حتدد زلاور التحليل للمجتمع الكلي ادلتخذ بصورة قصدية واليت دتحورت بشكلها
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النهائي عن طريق تلك ادلؤشرات وحتليل كل عينة من عينات البحث  .اما الفصل الرابع فقد تناول
النتائج ومنها  .1إرتبطت الرموز الًتاثية يف بيئة الفضاءات الداخلية للنموذج األول والثاين بعبلقة وثيقة
مع البيئة احمليطة مبا تتضمنو تلك البيئة من عوامل طبيعية  ،وحضارية  ،وتراثية  .2 ،عربت الرموز الًتاثية
عن التوافق األدائي واجلمايل يف بيئة الفضاء الداخلي دلقهى االطرقجي النموذج االول ،والذي مشل على
التأكيد على الطابع الًتاثي عن طريق اظهار العناصر الزخرفية  ،واإلحساس بقوة الشد البصري ،
واالستنتاجات حتقيقاً ذلدف البحث منها  .1ان الرموز الًتاثية ىي الفن ادلعرب عن الذات الثقافية والًتاث

الروحي دلختلف احلضارات  .2.ان انتشار الفنون ادلعاصرة يف التصميم دفع ادلصممُت اىل استلهام
خصائص ومفردات الفن يف تصاميمهم.
الكلمات ادلفتاحية  :الرموز ،الًتاثية  ،التصميم الداخلي.

مدخل:
ديثل الًتاث يف أي بلد اذلوية احلضارية اليت يدل على أصالة ذلك البلد وجذوره التارخيية ،ويعد االىتمام
ابلرموز الًتاثية القددية أحد أىم ادلؤشرات على الوعي الثقايف واحلضاري لذلك الًتاث ،اذ تعد البيئة
الًتاثية من أىم ادلعامل اليت تدل على خصوصية الًتاث ابجملتمعات اإلنسانية ،فهي تعرب بدورىا عن الطابع
وحاالت التطور احلضاري للمجتمع، ،وترتبط ىذه الرموز بدالالهتا ادلختلفة بكل انواع الفنون على مر
الزمان وابختبلف ادلكان  ،واليت دتيزت بسمات رمزية دتيزىا عن غَتىا من الفنون االخرى ،فالرموز
الًتاثية غزيرة بنتاجها الفٍت وادلعريف الذي اسهم يف تطور الفن ادلعاصر يف سلتلف اشكالو وتقنياتو يف
سلتلف الفنون ومنها الرسم والنحت والعمارة فضبلً عن فن التصميم بصورة عامة وابلتصميم الداخلي

بصورة خاصة .

تنطلق مشكلة البحث احلايل من السؤال(:ما هي آلية توظيف الرموز الرتاثية يف التصميم
الداخلي ادلعاصر ؟)
أمهية البحث واحلاجة إليه :

تكمن أمهية البحث احلايل مبا أييت :
 تسليط الضوء على اجلوانب اليت ارتبطت هبا الرموز الًتاثية واحلضارية ومدى عبلقتها ابألبعاد
الرمزية للفضاء الداخلي.
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 وجدت الباحثة ان ىناك حاجة ضرورية ذلذه الدراسة تتمثل يف كوهنا من البحوث اليت تتوجو
ابلفائدة ادلرجوة منها إىل الطلبة من كليات اذلندسة  ،والفنون اجلميلة  ،والفنون التطبيقية
والباحثُت يف رلال التصميم الداخلي .

هدف البحث :

 التعرف على الرموز الًتاثية يف ادلراكز الًتفيهية وتقدمي دراسة واضحة عن واقع احلال والكشف

عن طبيعة أتثَت الرموز الًتاثية يف الفضاءات الداحلية ادلعاصرة.

حدود البحث :
يتحدد البحث احلايل مبا أييت -:
احلدود ادلوضوعية  :دراسة الرموز الًتاثية يف التصميم الداخلي ادلعاصر,احلدود الزمانية -2015 :
,2017احلدود ادلكانية  :ادلراكز الًتفيهية يف بغداد  /الرصافة.

منهجية البحث

إعتمدددت الباحثددة ادلددنهج الوصددفي يف حتليددل عينددة البحددث والددذي يةعددد مددن ادلندداىج العلميددة ادلهمددة  ،فهددو
يشددخص الظدداىرة ادلبحوثددة تشخيصداً دقيقداً لتحليددل ادلعلومددات بغيددة حتقيددق ىدددف البحددث وكونددو األنسددب
مع طبيعة توجو البحث .
حتديد ادلصطلحات :
الرمز (: )Symbol
لغوايً  :يعرفو (ابن منظور) أبنو " :تصويت خفي ابللسان كاذلمس  ،ويكون بتحريك الشفتُت بكبلم
غَت مفهوم ابللفظ  ،وىو إشارة وإدياء ابلعينُت واحلاجبُت والشفتُت (ابن منظور.)1223،---،كما
ورد يف ادلعجم الفلسفي أبنو " :عبلمة يتفق عليها للداللة على شيء أو فكرة ما  ،ومنو الرموز العددية

والرموز اجلربية ويقابل احلقيقة الواقعية  ،والرمزي نسبة إىل الرمز ومن الكتابة الرمزية أو التصوير الرمزي ،
والرمزية نسق من الرموز للداللة على معاين خاصة أو التعبَت عن حقائق ومعتقدات ومنو الرمزية الفنية
والرمزية األدبية"(مدكور،1972،ص. ) 92
ويعرفو (مايرز) أبنو " :إشارة مرئية إىل شيء غَت ظاىر بوجو عام مثل فكرة أو صفة"( مايرز،1965،ص)54
التعريف االجرائي  :ىو الداللة على شيء أو فكرة ما  ،كما ىو نسق من الرموز للداللة على معاين
خاصة أو التعبَت عن حقائق ومعتقدات ومنو الرمزية الفنية والرمزية  ،وايضاً ىو إشارة مرئية إىل شيء غَت

ظاىر بوجو عام مثل فكرة أو صفة.
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الرتاث
(وراث) ،مث أبدلت الواو اتء ( الشَتازي ،2005 ،ص:
الرتاث لغة :أصل كلمة الًتاث يف اللغة العربية ة

 ،)146وىو مأخوذ من الفعل (ورث) :بكسر الراء ،وتعٍت ورث الشيء من أبيو ( الرازي،2007 ،
ص ، )298 :وتعٍت مَتاث ادلتوىف (شرب ،2007 ،ص.)624 :
الرتاث إصطالحا:

جدداء يف معجددم ويبسددًت ( )Websterأن تعريددف ال دًتاث :ماتتضددمنو ادلمتلكددات الدديت ديكددن أن يتوارثهددا
الف د د ددرد م د د ددن أج د د ددداده أو م د د ددن ادلاض د د ددي كالشخص د د ددية واحلض د د ددارة والتقالي د د ددد وغَتى د د ددا (كمون د د ددة:2009 ،
 0)www.taakhinewss.orgويعرف ددو د 0عل ددى ث ددويٍت :أبن ددو حال ددة م ددن ت دراكم اخل ددربة النا ددة ع ددن
حد دوار األنس ددان م ددع الطبيع ددة احمليط ددة وى ددو ح د دوار األنس ددان وزل ددور تفامه ددو م ددع اجلماع ددة البشد درية اخلاض ددعة
ألنشددغاالت واحدددة مصدددرىا البيئددة ادلشددًتكة الدديت تددؤثر يف اجلميددع بددنفس الدرجددة ،أي كددل التجددارب الدديت
وصلتنا من أسبلفنا ( ثويٍت ،2009 ،ص0)17 :
التعريففف االجرائففي:

هي

ادلمارسددات والتصددورات وادلعتقدددات وادلعددارف وادلهددارات الدديت تتوارثهددا األجيددال

عن طريق حوار األنسان مدع الطبيعدة احمليطدة وىدو حدوار وزلدور تفداىم االنسدان مدع اجلماعدة البشدرية بصدورة
مسددتمرة مبددايتفق مددع بيئاهتددا وتفاعبلهتددا مددع الطبيعددة ويشددمل ادلددأثورات والعددادات والتقاليددد والفنددون ألشددعبية
الًتاثية .
التصففميم الففداخلي  :التصددميم ىددو (ابتكددار او ابددداع اشددياء يلددة شلتعددة وانفعددة لئلنسددان ،وىددو تلددك
العمليددة الكاملددة لتخطدديط شددكل شدديء مددا وانشددائو بطريقددة مرضددية مددن الناحيددة الوظيفيددة واجلماليددة ،والدديت
حتقق اشباع احلاجات االنسانية) (امساعيل شوقي ،1999 ،ص.)43
التعريففف االجرائففي :عمليددة تنظدديم العناصددر هبدددف هتيئددة وإعددداد بيئددة داخليددة ذات منحددى فكددري ضددمن

الفضدداء الددداخلي مبددا حيقددق متطلبددات االنسددان الوظيفيددة واجلماليددة لتأديددة وظددائف متعددددة أبقددل جهددد عددن
طريق حتويل الرؤى الفكرية إىل تطبيقات عملية.

الفصل الثاين:ادلبحث االول:مفهوم الرموز الرتاثية
تعود الرموز الًتاثية كوسيلة للتعبَت ونقل األفكار إىل بداايت اإلنسان البدائي  ،واليت وجدت منذ اقدم
العصور ،ومل يكن للمتعة اجلمالية احلسية بل كان ذا مغزى رمزي  ،يتخذ السيطرة والقوة فهو يستويل
على األشياء عن طريق الدالالت والصور  ،وبتطور اإلنسان وانتقالو ،وللًتاث امهية كبَتة يف حياة
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اجملتمعات االنسانية،اذ تشكل منذ اقدم العصور واحلضارات منذ والدة االنسان القدمي انسان الكهوف
.اذ نظر االنسان منذ نشاتو االوىل اىل االشياء اليت حتيط بو واليت اثر واتثر هبا كرموز ذات امهية تعبَتية
 ,فاألشكال الطبيعية واألشكال التجريدية (اذلندسية أو النباتية) وحىت األشياء اليت يقوم بصناعتها ,
كلها قد دتثل رموزاً لو ،لذا كثَتاً ما يلجأ اإلنسان إىل الرمز بغَت كلمات اللغة  ،فيستخدم األلوان يف
بعض االحيان للداللة على ما يريد  ،فاللون األبيض مثبلً قد يرمز إىل النقاء والصفاء والطهر  ،فأصبح
ادلرموز إليو حالة ابطنية كان البد من حتويلو إىل صور مادية ،وذلذا صلد أن اإلنسان القدمي رمز لكل
مظهر من مظاىر الطبيعة برمز خاص وأضفى عليها تلك القدسية والكمال والقوة والنقاوة مبعٌت اخر
حيِت اإلنسان يف وسط عام من الرموز ويعمل ابلرموز وكيان نفسو قائم على الرموز سواء كان ذلك عن
وعي أم من غَت وعي (يوانن،1969،ص.)11

ماهية الرموز:

يعد الرمز من الوسائل الفنية ادلهمة اليت يعمد اليها اإلنسان اىل اإلحياء والتلميح بدال من اللجوء اىل
ادلباشرة والتصريح ،كما يعد أيضاً إسلواب من أساليب التصوير ،أو وسيلة إحيائية من وسائلو ،فكبلمها
(الرمز ،الصورة) قائم على التشبيو ،وعبلقتهما أقرب اىل عبلقة اجلزء ابلكل (أمحد  ،2012 ،ص)139
إذ أن الصور الرمزية "تبدأ من األشياء ادلادية" ،على أن يتجاوزىا اإلنسان ليعرب عن أثرىا العميق يف
النفس يف البعيد من ادلناطق البلشعورية ،وىي ادلناطق الغائمة الغائرة يف النفس ،وال ترقى الفنون اىل
التعبَت عنها اال عن طريق اإلحياء ابلرمز ادلنوط ابحلدس (دمحم غنيمي  ،2005،ص.)418
اما (نوبلر) عن الرمز يف كثَت من األحيان بتكثيف ادلعٌت ادلراد اإلشارة إليو ،ضمن صيغة شكلية معينة
قابلة للتفسَت من قبل اجملتمع إليصال تلك األوجو من جتربتو اليت يتعذر عليو التعبَت عنها ابللغة ادلرئية

ادلوروثة (نوبلر ،2000،ص .)99كما أىتموا الكثَت من الفبلسفة وادلفكرين بدراسة الرمز ,فظهرت
العديد من ادلفاىيم واآلراء ادلختلفة واليت تناولت الرمز ابلدراسة والتحليل  ,حيث فسر الفبلسفة الرمز
كل حسب رؤيتو اخلاصة ،فعرب (ىربت ريد) فقد عرف الرمز ابنو عبلمة تدل على شيء ما لو وجود
قائم ْتد ذاتو ،فتمثلو وحتل زللو ابعتباره إشارة معناىا شيء متفق عليو ،وىو معٌت ال ينبغي أن نعرفو إال
إذا عرفنا انو قد اتفق عليو (الضاوي ،2007 ،ص،)488واىتم (ىيغل) ابلرمز وداللتو قبل كل شيء ،
"إذ أن الصورة أو التعبَت  ،دتثل ذاهتا فهي حتاول أن توقظ مضموانً معيناً قد يكون سلتلفاً أو قريباً عنها
وعلى الرمز أن يتجاوز ذاتو أو وجوده احلسي ادلباشر وادلستقل  ،ويستحضر صفة مشًتكة عامة ،
فاألسد – مثال ذلك – رمز يستحضر الشجاعة  ،والثعلب يستحضر ادلكر  ،كما أن الرمز غَت ملزم
أن يكون مطابقاً دلعناه  ،فاألسد ليس قوايً فقط  ،والثعلب ليس ماكراً فقط  ،حيث ال خيلو من صفاتو
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األخرى وادلستقلة عن غايتها يف حضورىا الرمزي احملدد لعمل معُت"(ىيغل،1986،ص. ) 11ان إدراك
قيمة الرموز الًتاثية حيصل حينما تكتسب ادلادة (األشياء) قيمة نوعية معينة وىي عبلقة قائمة بُت
اإلنسان وادلادة .وهبذا تكمل الًتابط واالنتماء بُت اإلنسان وادلكان أذ يرتبط الزمن هبا خالقا نقاط
جذب وذكرايت ،فتصبح جزءا من مكوانت ادلكان الذي يعيش فيو اإلنسان  ,ودير مبراحل
اترخيو(اجلادرجي ،1981 ،ص ،)13وتبعا فان األبنية وحدىا ال تكون ترااث ،وامنا ىو الوجود ادلعنوي ذلا
،فمف هوم تلك اخلصوصية اإلنسانية ادلعنوية ادلتضامنة وادلتفاعلة مع الوظيفة تقوم على اساس نتائجها
وأحاسيسها  ,وديتلك الًتاث احلضاري ادلقياس اإلنساين أببعاد متكاملة ويكتسب خاصية الفائدة
احلضارية"(.مكية،1986 ،ص ،)3وعليو ديكننا القول ان الرموز الًتاثية تعد من الوسائل الفنية ادلهمة
اليت يعمد اليها اإلنسان اىل اإلحياء والتلميح بدال من اللجوء اىل ادلباشرة والتصريح ،كما يعد أيضاً

إسلواب من أساليب التصوير إذ أن الصورة أو التعبَت  ،دتثل ذاهتا فهي حتاول أن توقظ مضموانً معيناً قد
يكون سلتلفاً أو قريباً عنها وعلى الرمز أن يتجاوز ذاتو أو وجوده احلسي ادلباشر وادلستقل .

هوية الرموز الرتاثية

تتجسد امهية الًتاث يف جتسيد اذلوية احمللية  ،وىذه اذلوية الأتيت اعتباطاً ،امنا ىي تقاليد ومفاىيم متجذرة
يف ادلاضي بزمانو ومكانو شلتدة اىل احلاضر ،وترتبط اذلوية ابخلصوصية لتسهم يف دتييز تراث الشعوب ،
ودتيز تلك اخلصوصية واذلوية مقومات  ،فهي منطلقة من االصول وادلرجعيات احلضارية اليت يسطلح
عليها ابلًتاث الشعيب وما انتجتو من الطاقات البشرية القددية من اصلازات ،واليت ماتزال قائمة حىت
الوقت احلاضر ،فالًتاث ((علم من العلوم االنسانية الغاية من دراستو ىو فهم وظيفتو االجتماعية يف
حياة االنسان الذي يعرب عنو على طريقتو ))(اخلوري،1979،ص،)10ويقوم ايضاًعلى دراسة القيم

االنسانية والثقافية يف شىت جوانب احلياة ،والسيما ارتباط الًتاث ابذلوية  ،إذ انو لوال رموز ادلفاىيم
واألشياء ما كان مبقدور اإلنسان أن يتصل ابآلخرين ويةفهم و ي َفهم  ،و ابلنتيجة يقيم عبلقات متنوعة
وكثَتة عن طريق إرسال واستقبال الدالالت الرمزية و الدالالت ادلرافقة األخرى  ،واليت تعترب

كحركة ترميزية قادت اإلنسان إىل التخلص من عبء األشياء والتجارب والزمان والفضاء (دمحم
،1987،ص ، )222وعليو ان فالرمز يعد استعاضة عن الشرح والتفصيل ألنو يعمل بديبلً تعبَتايً عن
كثَت من األفكار واألحاسيس واألمور واألحوال  ،ومرتبط ايضأ ابذلوية واخلصوصية ،فبل رمز ببل ىوية
والخصوصية ،كما اليوجد رمز ببل داللة ذات مرجعيات حضارية وأترخيية تتعلق ابلشعوب واالمم ،وال
سيما ان الرمز حيتوي على جوانب اتصالية كلغة ختاطب ادلتلقي ،وذلا اىداف واغراض ووظائف معينة
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،فهي تقوم على اساس معرفة االفكار الباطنية واالحساس وكذلك ادلشاعر وخربات الواقع واليت تعتمد
على الفارق الزمٍت وثقافات الشعوب .

الشكل وادلضمون يف الرموز الرتاثية:

يعد الشكل ادلظهر الكلي ادلرئي لؤلشياء والظواىر  ،ويكشف لنا أسس ومكوانت الشيء وخواصو ،
حيث يتم رؤيتها وإدراكها حسياً وذىنياً  ،فهو مدرك بصري  ،إذ أن قيمة ادلدرك البصري تكمن يف
التنظيم الشكلي ادلتقن لؤلنساق البصرية ادلؤسسة لبنيتو الداخلية،وال شك ان ىنالك عبلقة جدلية بُت
الشكل وادلضمون ،ولتسليط الضوء على تلك العبلقة فيما يتعلق ابلتصميم بشكل عام ،وابلتصميم
الداخلي بشكل خاص ال بد من حتديد ىذين ادلفهومُت وماىيتهما ،ومدى العبلقة يف ترابطهما ،وعلى
النحو التايل:

مفهوم الشكل وادلضمون:
 -1الشكل  : Formمصطلح من لفظ التيٍت ،مبعٌت ىيئة او تنظيم او بناء ،والشكل يف العمل
الفٍت ىو جوىره وىيئتو ادلتجسد يف خامة من اخلامات سواء كانت الوان ،او رلسمات ،او

حركات...اخل (الشال،1984،ص .)123ويعرف نوبلر الشكل( ) formأبنو "ىو احد ىذه
العناصر فالفنان قد ينتج اشكاالً صلبة يف احجام وىيئات متنوعة قد تكون كثَتة او قليلة وقد تكون
مًتاصة يف رلموعة متشابكة او منعزلة الواحدة عن االخرى بفضاءات سائبة والقرارات اليت يتخذىا
الفنان واليت تؤثر يف نوعية االشكال وعددىا وترتيبها ىي االساس يف اعطاء الفن الصورة النهائية لكن
الشكل مع ادلضمون ال ديكن التحكم فيو دون االحساس ابلفضاء"(نوبلر،1987،ص ,) 87كما ان
اىم وظائف الشكل الرئيسية ىو الشعور بقوة ادلضمون ،وتنظيم عناصره على وفق عبلقات ترابطية
تعتمد على الشكل وتنوعاتو وتنظيماتو ،وللشكل وظائف الية ترتبط ابستجابة ادلتلقي وادراكو
وجذب انتباىو ابجتاه التصميم لذا يعد الشكل احملدد الرئيسي للقيمة احلسية والتعبَتية ،والسيما يف
قدرتو على االعبلن عن ادلضمون واحملتوى يف التكوين الفٍت والنظام التصميمي ،فالتنظيم الشكلي حيدد
القيمة اجلمالية يف التصميم ،فاالشكال ادلبتكرة تثَت الرغبة والقبول لدى ادلتلقي ،الذي يبحث دائماً عن
التصميم ادلتصل ابالصالة وادلعاصرة ،وال سيما التصميم الداخلي الًتاثي واحلضاري.

 -2ادلضمون  :Contentيف اروقة الفن عموماً  ،والتصميم منو بوجو اخلصوص  ،يرتبط ادلعطى

الفكري للمضمون عرب تنوع داليل واضح  ،ببنية الشكل  ،فقيمة ادلضمون للعمل الفٍت  ،تكون على
صلة وثيقة مبا يعًتي بناء ىذا العمل الفٍت من عناصر ذات ابعاد بنائية اترًة وفكرية اترًة اخرى  ،اذ
يكون ادلضمون مبثابة العنوان التعريفي الذي يكشف عن خصائص واقعية أو تعبَتية أو نفسية أو
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اجتماعية أو غَتىا  ،والن ادلضمون يكون زلموالً دائماً على الشكل  ،فان صورة احلامل (الشكل) ال
ديكن ذلا ان تستغٍت عن احلضور الفاعل للمضمون وعناصره  .ان كل عمل فٍت يتكون من شكل
ومضمون ،والشكل ىو الغبلف اخلارجي ومضمونو ما حيويو الشكل من مضامُت ورموز وغَتىا
(الشال،1984،ص ،)63ويظهر الشكل ىيئة العمل الفٍت االبداعي "
والشكل ىيئة تظهر مبلمح العمل الفٍت لذا يدخل يف نطاق اصحاب الفن اعة ادلصممُت
،وادلهندسُت ،واخلزافُت ،والنجارين وسواىم الهنم يعطون العامل اشكاالً لكن ىذه االشكال زلصورة

الغاية ابدلنفعة بينما الفن غايتو اجلمال يف ذاتو وتتفاوت االشكال تفاواتً عظيماً من حيث قدرهتا على
امتاعنا  ،يرتبط هبا ومن مث خيتلف ادلضمون تبعاً الختبلف الشكل فادلضمون ىو جوىر العمل الفٍت
والشكل ىو مظهره اخلارجي ويستحيل ان نفصل بُت الشكل وادلضمون فهناك ارتباط وثيق بينهما ومرد

ىذا االرتباط اىل قدرة الفنان(ادلصمم) ،والسيما اخلزاف على اقتناص الصور التقليدية او الطبيعية ومن
مث اظهارىا بشكل يشكل العبلقة ما بُت الشكل وادلضمون بصيغة حتولية تكون ذلا عبلقة ابجزاء
االشكال ولكن بصورة جديدة( رايض،1974،ص .)43وعليو وجدت الباحثة اليتحقق ادلضمون
والديكن تفسَته وأتويلو من غَت وجود الشكل ،اذ ان الشكل وادلضمون مها متداخبلن بعضهما مع
بعض والديكن الفصل بينهما ،والسيما يف التصميم الداخلي ادلعاصر ،أذ ان لكل تصميم زلتوى او
مضمون او مادة نظرية ديكن الكشف عن امهيتها ومكوانهتا عن طريق التصميم،ويشًتك كل من الشكل
وادلضمون بوصفها رمزاً داخل التصميم ابلوظيفة .

ادلبحث الثاين:الرموز الرتاثية يف التصميم الداخلي :
تتجسد الرموز الًتاثية عن طريق مؤشرات متعددة منها اللغة ادلكتوبة والتخطيط وااللوان ادلستعملة يف
التصميم وكذلك اسلوب عرض الرموز يف التصميم والبيئة ،وترتبط ايضاً ىوية الرمز يف التصميم الًتاثي
مبحاكاة الفنان ادلصمم دلورواثتو منها التقاليد ادلرتبطة ابلتاريخ ومرجعياتو احلضارية  .يعد الرمز من اىم
عناصر التصميم دلايشكلو من خصوصية تساىم يف فهم ادلضمون وادراك الشكل وتوكيد ادلعٌت والداللة
(اكرم،1995،ص ،)99كما ىي احد اىم مكوانت الثقافة للحضارات على مدار التاريخ ،فهو مبثابة
عبلقة متواصلة ،كما يعترب ادلنطلق اليت ديكن تقسيمو اىل( رموز عادلية  ،ورموز زللية  -ورموز عامة
وخاصة ) ،وعد االنسان مكتشف الرموز اي ىو ادلبدع وادلكتشف ذلذه الرموز وفك طبلمسها ،ولقد
حدد ىذه الرموز وكيفية التعامل مع االخرين بواسطتها ومدى أتثَتىا الواحدة على االخرى ،ويف الوقت
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نفسو المانع ان يكون للمصمم رموزه اخلاصة اليت اليدرك مضامينها ودالالهتا غَته ،فالعديد من الرموز
ادلستخدمة يف االعمال التصميمية تعٍت ابجملتمع اليت الخيتلف عنها اجلميع كما يف استخدام الشراع يف
فندق برج العرب ويعترب تصميمو استعارة من الرموز الًتاثية ،كما استلهم الفنان من وحي افكاره الرموز
الًتاثية (الشناشيل) كما يف ادلركز الًتفيهي دلطعم وحدائق عيون بغداد ،فالرمز يف التصميم الداخلي ىو
التعبَت التمثيلي الذي تستخدم فيو العناصر واالشكال ذات الطبيعة احلسية للداللة على االفكار
واالساليب التصميمية اجملردة ،اذ يوجد تناغم رمزي بُت العمل التصميمي والفكرة اليت يثَتىا العمل
،فكبلمها ينصهران يف العمل ذاتو ،والديكن ان يكون للعمل رمزاً بشكل عشوائي الن ادلصمم يرتبط
ابلعمل عن طريق افكاره اجملردة او بتخطيط منطقي او معادلة ذىنية لعمل تصميم معُت يكتسب
دالالالت وابعاد رمزية مرتبطة ابفكار رلردة اليت يعرب عنها ابلًتاث والتجربة االنسانية ،وان فقدان ادلعٌت
مبضمون التصميم يرمز اىل ضياع القوة الرتباط احدمها ابالخر,إن استلهام ادلصمم ادلعاصر للجوانب
ادلهمة من ذلك ادلوروث دلا لو من قيمة فكرية واجتماعية وقدرة على التعبَت والذي يعد معيناَ ال
ينضب ،اذ كون صورة ذىنية ترتبط بعبلقة مع عملية التحليل والًتكيب اليت جتري يف ذىنية ادلصمم
لتؤول فيما بعد إىل قيم الية تعكسها قيم االستلهام كنظام شكلي معاصر أكتسب مضمونو
وموضوعو وفق الذائقية السائدة للعصر الراىن مع ادلقدرة والتمكن األدائي اخلاص ابدلصمم بكل ما فيو
من خصوصية وذاتية يف إعادة اإلخراج والتوزيع للقيم احلضارية ابنساق معاصرة (نضال ،2003 ،
ص .)137ان فكرة استخدام الرموز يف التصميم الداخلي ذلا عمق حضاري أترخيي شلتد عرب مراحل
اساسها احلياة البشرية كونو خصوصية فردية تعرب عن احلدس او االدراك او العاطفة ،فضبلً عن ذلك
التعرف على رؤية اجملتمع دلا يتضمنو الرمز من ايصال رسالة سواء كانت عامة او خاصة ،فادلصمم
عندما يبدع رمزاً فهو مصدر من مصادر التعبَت الذي يوجو عن طريقو خطاب تصميمي حيمل يف
مفرداتو وسيلة لتحقيق التواصل الًتاثي واحلضاري بُت ادلصمم وادلتلقي (اجلادرجي،1999،ص.)347

مؤشرات اإلطار النظري :
إستناداً إىل ما تقدم يف اإلطار النظري  ،توصلت الباحثة إىل رلموعة من ادلؤشرات واليت تتماشى مع
ىدف البحث  ،حيث مت إعتماد قسم منها معياراً يف عملية التحليل وىي كاآليت -:
 تعود الرموز الًتاثية كوسيلة للتعبَت ونقل األفكار إىل بداايت اإلنسان البدائي .

 اختذت الزخارف يف التصوير اجلداري امناطاً  ،واشكاالً متعددة ومتنوعة ومنها الزخارف (
النباتية  ،اذلندسية  ،والكتاابت ،وادلخطوطات ،وكذلك زخرفت القصور ابلصوراجلدارية
احليوانية واالدمية وادلنمنمات) .
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 159-180

168

169

HERITAGE SYMBOLS IN CONTEMPORARY INTERIOR DESIGN

 ىنالك اعتبارات على ادلصمم مراعاهتا يف التصوير اجلداري من الناحية الوظيفية واالدائية وىي
( احلجم ،ادلساحة ،اللون ،الشكل النهائي ،البساطة وعدم التعقيدمع احملافظة على الناحية
اجلمالية يف التصميم.

 إعتماد العبلقات التكوينية للتعبَت عن الرمز ،و احملاكاة  ،واالنتماء  ،واذلوية  ،وىذه ادلعاين
ادلطلوب إيصاذلا للمتلقي بصورة مباشرة أو غَت مباشرة .

 ان التنوع الشكلي يف بيئة الفضاءات الداخلية اكدت على ادلتغَتات اجلمالية والوظيفية
والثقافية والتارخيية واحلضارية وزلاولة حتميل الشكل صفات تعبَتية رمزية تؤكد القيمة االعتبارية
لو .
 حدد الرمز يف التصوير اجلداري للفضاء الداخلي نوعُت من القيم الرمزية للفضاء مها( رموز
متغَتة  ،رموز اثبتة).

 ترتبط ادلعاين والدالالت االقًتانية  ،واليت أثرت وبشكل كبَت وفعال على البيئة الداخلية
للمراكز الًتفيهية على ،ابعاد سياسية ،ابعاد اقتصادية ،ابعاد اجتماعية ،دينية ،تراثية) .

الفصل الثالث اجراءات البحث
جمتمع البحث

نظ دراً حملدوديددة حجددم رلتمددع البحددث احلددايل وادلتمثددل ب(الرمددوز الًتاثيددة يف تصددميم الفضدداءات الداخليددة

ادلعاصرة) ،أذ اظهرت الدراسة ادليدانية واالستطبلعية اليت قامت هبا الباحثدة أبن عددد ادلراكدز الثقافيدة الديت
حتت ددوي عل ددى تص ددوير ج ددداري معاص ددر يف زلافظ ددة بغ ددداد ى ددي ( )4مراك ددز ولك ددل م ددن ج ددانيب ( الك ددرخ –
الرص ددافة) ،وبع ددد البح ددث والتح ددري وج ددد ىنال ددك ان قس ددم ادلراك ددز الًتفيهي ددة تت ددوفر فيه ددا كاف ددة اخلص ددائص
والقسم اآلخر يتدوفر فيهدا لكدن ْتددود ضديقة وذلدك بسدبب أفتقدار العدراق اىل اظهدار حضدارتو اىل اجملتمدع
العددرو واالجندديب ،ومددن ىنددا جتددد الباحثددة ضددرورة تعيددُت رلتمددع البحددث ومدددى تناغمددو وتوافقددو االقددرب اىل
ىدددف البحددث لغددرض اج دراء دراسددة رصددينة ومتمددايزة لتحقيددق اذلدددف ادلنشددود  ،لددذلك سيشددمل رلتمددع
البح ددث ادلراك ددز الثرفيهي ددة يف زلافظ ددة بغ ددداد ادلبني ددة خ ددبلل س ددنو (2013م اىل 2017م) ،حي ددث تد ددرى
الباحثة إن اختيار ادلراكز الًتفيهية ضمن تلك احلقبدة الزمنيدة يتنداغم مدع معطيدات الدراسدة ومدا هتددف اليدو
 ،علمداً إن الباحثددة إعتمدددت يف عمليددة إختيددار اجملتمددع علددى البحددث والتقصددي للوصددول واحلصددول عليهددا
ميدددانياً  ،فضدبلً عددن ادلعلومددات الدديت مت احلصددول عليهددا مددن رلموعددة مددن ادلختصددُت وذلددك لدددعم موضددوع
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البحث وتوضيح آرائهم من خبلل جتارهبم العلميدة يف ىدذا اجملدال  ،واجلددول االيت يوضدح ادلراكدز الًتفيهيدة
اليت ةدتثل رلتمع البحث وعلى النحو اآليت -:
جمتمع البحث

إسم اخلان

ت

ادلوقع

سنة اإلنشاء

1

دار االطرقجي

يقع يف جانب الكرخ من بغداد ادلنصور– ابلقرب من السفارة
الروسية

2013/9/1

2

دار االطرقجي

الرصافة /الكرادة – اجلادرية – ابلقرب من مركز ابرو للتجميل

2017/3/9م

3

مول اببيلون

الكرخ  -ادلنصور

2015

4

عيون بغداد

الرصافة –الكرادة  -السدة – عرصات اذلندية

2017

عينة البحث

مت إعتماد العينة القصديو من رلتمدع البحدث ،وقدد جدرى إختيدار ( )2مندوذجُت مدن االبنيدة الًتاثيدة (مراكدز
ترفيهيدة)  %50مدن رلتمدع البحدث  ،وقدد مت ا الختيدار لكدل النمدوذجُت كصديغة للبحدث احلدايل
السباب ومربرات موضوعية ديكن اجيازىا اباليت-:

 ان ادلتغ دَتات الش ددكلية والرمزي ددة يف النم ددوذجُت دتث ددل كاف ددة ادلتغ دَتات ادلوج ددودة يف رلتم ددع البح ددث
الكلددي  ،ونظ دراً حلددرص الباحثددة علددى عدددم التك درار يف الوصددف والتحليددل فقددط مت اختيددار تلددك
العينة.
 زمن انشاء النموذجُت للعيندة كدان ذا بعدد اترخيدي متغدَت ديكدن مدن خبللدو االسدتدالل علدى مددى
ثبات القيم التارخيية واالعتبارية والتصميمية وتنوعها عرب الزمن.
أداة البحث
لتحقيق ىدف البحث فقد مت -:
إعددداد إسددتمارة زلدداور التحليددل ،مسددتندة إىل مؤش درات اإلطددار النظددري حيددث مشلددت زلدداور متعددددة ذات
تفاصيل دقيقة تفي مبتطلبات البحث وتساىم يف حتقيق ىدفو .

حتليل النماذج
االمنوذج االول :
مقهى ودار االطرقجي للرتاث ،وىو أحد ادلقاىي الًتاثية الذي يعود بناءه إىل سنة  2017م ،
يتكون دار االطرقجي ومبساحة  900م من اربعة ابواب نسبت اىل كل من ابواب بغداد القددية ( ابب
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ادلعظم ،ابب الشيخ،الباب الوسطاين ،ابب االغا ،ابب الشرقي)  ،كما يتكون من طابقُت الطابق
االرضي يتكون من قاعتُت مسيت (القاعة ادللكية  ،الشعراء  ،االدابء والعلماء  ،وقاعتُت تظم
الشخصيات الفنية العراقية ( الرسامُت والنحاتُت))  ،قاعة االدابء يتكون من جلسات مسيت كل مكان
منها ابسم اصحاهبا االدابء كل طاولو حتتوي على شخصية مثل (دمحم هبجت  ،امحد سوسة  ،عبد
اجلبار عبد هللا ،علي الوردي ) .اما القاعة ادللكية فتحتوي على الشعار ادللكي يف الوسط وبعض من
االسلحة القددية اليت يرجع اترخيها اىل العهد ادللكي  ،كما توجد خارطة العراق القددية يف العهد ادللكي
واليت كانت ادلناطق تعرف ابأللوية اما قاعة الشعراء فلكل جزء من ادلكان مسي ابسم شاعر يف القاعة ،
وننتقل اىل القاعة اخلامسة مسيت ابلقاعة البغدادية .وكذلك قاعة الرسامُت الذي نبلحظ فيها صور
الرسامُت العراقيُت وفوق كل صورة عمل شليز لكل رسام.كما حيتوي الدار  ،على لوحات بغدادية  ،و
ادلرااي والصدف والزجاج واالاثث الًتاثي ،كذلك صلد الشناشيل واالعمدة اليت تزين الواجهة  ،وقد مت
إختياره ليةمثل أحد مناذج البحث لما تتمتع بو فضاءاتو الداخلية من تصوير جداري وليةدعرب خَت تعبَت
عن اجلانب الًتاثي ،واحلضاري البغدادي اجلميل .

الرموز الرتاثية للفضاءات الداخلية ادلعاصرة-:
يف تصميم دار االطرقجي جسدت الروح الًتاثية عن طريق احملاكاة الشكلية  ،واليت جتلت ابالنفتاح
وسلاطبة الفكر للمتلقي عن طريق ابراز الرموز احلضارية والًتاثية  ،فقد احتوى الدار على القاعة الداخلية
(القاعة ادللكية ) واليت جسد هبا الًتاث الرافديٍت عرب ختيل القصص الًتاثية وما الت اليو ضمن احلقب
الزمنية وابرازىا ليكون انتقالو من قصو اىل قصة اخرى عرب األعمال والرسوم الفنية على القواطع
الداخلية  ،كما عربت اللوحة احملمولة خلارطة العراق بعدا اترخييا يف الفضاء الداخلي وارتباطها ابلعصور
ادلاضية  ،واليت عملت على أتكيد فكرة حضور ادلعٌت الزماين كمنظومة أشارية لربط ادلاضي ابحلاضر
كما يف الشكل( . )1-3اما قاعة االدابء فقد حاكت واستدعت ادلعاين  ،والرموز التارخيية ،واالدبية
من االدابء  ،والكتاب  ،فقد عمل ادلصمم على توليد الفكرة الرئيسة من تصميم الفضاء ،اذ نقل الفكر
التصميمي اىل ادلتلقي وتعرفو على الًتاث الرافديٍت عن طريق تنظيم مفردات داخل الفضاء  ،واليت
جاءت على أساس التطابق احلاصل بُت ادلفردات شكبل ولوان  ،واليت كانت موزعة بشكل متناظر
ومتماثل ومتناسق على جدران الفضاء الداخلي لدار االطرقجي ،فظهرت الرموز الًتاثية على االسطح
الداخلية للجدران  ،متمثبلً ابلرسم على الزجاج  ، ،اذ يؤشر اىل اخلطاب الفكري  ،اليت افرزت لة
من اإلجراءات اليت ديكن أن تظهر صيغاً الية وروحية للمكان .واليت برز فيها اظهار االنسجام اللوين

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 159-180

Ekhlas Abid SALMAN

يف الرموز والنقوش وماحيويو من قصص تراثية وجلسات ذات طابع حضاري وتراثي  ،اذ اعطى للمكان
معان كثَت من حيث ارتباطو الزماين مبوراثت حضارة وادي الرافدين كما يف الشكل (.)2-3

شكل ()1-3
شكل ()2-3
وىيمن التطابق والتناظر التصميمي يف كبل من قاعيت الشعراء واالدابء يف عموم الفضاء الداخلي ،فالبيئة
الداخلية لدار االطرقجي اعطى لغة ،وحوارات اترخيية  ،وتراثية ذات معاين حسية تدخل ضمن االدراك
ادلعريف الجل ايصالو للمتلقي  ،اذ دتكنت البيئة الداخلية أن حتقق نوعا جديداً من أنواع البنية
التصميمية للفضاء اليت ارتكزت على إظهار ادلبلمح التارخيية العريقة على حساب ما احتواه الفضاء من
صور تراثية يف اجلدران واالاثث  ،كما تبٌت ىذا الفضاء فكرة تبادل االزمنة الجياد مساحة حضور
بصري لدى ادلتلقي،اذ اعطت فكرة وجود االجهزة الكهرابئية ادلعاصرة وتركيبتها الشكلية الًتاثية زلاورة
جادة وواقعية الجياد التاثَت البلزم والقدرة على اتكيد احلضور ادلعاصر لدى ادلتلقي كما يف الشكل(-3
.)3

شكل ()3-3
وعند االنتقالة اىل الطابق االول نبلحظ انو مت سحب البصر أجتاه اجلدران وما مشلتو من نقوش والوان
ابرزة ذات حضور دل على احلضارة االسبلمية عن طريق ابراز الزخارف اليت حتاكي العصور االسبلمية (
العصر االموي  ،والعصر العباسي)  ،اذ نبلحظ ان ادلكان يسوده احساسات عامة ترتقي اىل مستوى
األاثرة واالهبارابدلنجز التصميمي فقد استخدم الزخارف النباتية واليت جتسدت الوحدة الشكلية فيها عن
طريق إستخدام وتكرار ادلفردة الزخرفية يف اجلدران وحتقيق تنوعاً وجذابً بصرايً من خبلل إسلوب اظهار
ادلفردة الزخرفية  ،اليت زينت ادلكان بزخارف رائعة  ،واليت وكانت غاية يف الدقة واإلنسجام وتعترب ْتق
من روائع الزخارف اإلسبلمية .
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شكل ( )4-3وحُت الدخول إىل ىذا احملًتف الفٍت ،رموز تراثية (سومرية  ،ودمشقية ،ونقوش عجمية
،ومرااي بغدادية )،اليت جتمعت كلها يف الطابق االول لدار االطرقجي  ،فمنح الفضاء مسة الرقي والسمو
السيما اجلدارن ,والسقوف ،والعناصر التأثيثية  ،ومامحلتو من تكوينات رمزية وشخوص حضارية
(صورالفنانُت وابرز اعماذلم على اجلدران  ،امثال ،حافظ الدروو  ،راكان دبدوب ،امساعيل الشيخلي،
جواد سليم ......واخرون ) ،وْتضور الوحدات الزخرفية النباتية ادلتكررة اليت اعتلت جدران القاعات
وسقوفها ،اليت عزز ذلك ابحملاكاة احلرفية للنمط الذي ساد ادلكان واليت حتفز األدراك أبجتاه تعميق
الروابط مع الوحدات التصميمية االخرى  ،واليت عرب عنها ادلصمم عن توافق وانسجام بُت األجزاء
احملاكية للفضاء ادلعاصر واقًتاهنا مبعاين الغٌت والفخامة للنمط التصميمي البغدادي  ،والذي ابلغ فيو
ادلصمم ابظهار ىذه ادلغاالت بشكل مبهر عن طريق الكثافة ابلوحدات الزخرفية يف اجلدران،وجاء
حضور اللغة احلضارية الرافدينية يف الًتكيبة اللونية جلدارن قاعة االطرقجي والوحدات الزخرفية ،اليت
جاءت بشكل معاصر عن طريق حتقيق عنصر اإلاثرة والدىشة واالاثرة ,اجلاذبية يف الفضاء الداخلي
ادلعاصر كما يف الشكل (.)5-3

شكل()5-3

تقنيات الرموز الرتاثية ادلعاصرة:
إستطاع ادلصمم أن جيسد روح العقيدة اإلسبلمية يف تصميماتو الفسيفسائية اليت ظهرت يف
الواجهة اخلارجية لدار االطرقجي  ،واليت خلت من تصوير االنسان واحليوان والطيور وذلك دتاشياً مع
اإلسبلم ،فأستعاض عن ذلك بعناصر زخرفية من النبات واألشجار واألوراق النباتية أبنواعها ،
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واألشكال اذلندسية  ،كما إستخدم ادلصمم يف تصميم لوحاتو الفسيفسائية اخلط العرو )مثل اخلط
الكويف البسيط لتزين اجلدران الداخلية واخلارجية وادلنفذ ابللون الذىيب على أرضية زرقاء حيث تعترب
أقدم كتابة توثيقية دلعلم حضاري إسبلمي يعود اترخيو للفًتة األموية  ،كما إختار ادلصمم مساحة من
اجلدران الداخلية لعمل صور جدارية حتمل قصص تراثية على الزجاج عن طريق رمسها بطريقتُت وىذه
من التقنيات احلديثة يف عمل الزجاج حيث يبدأ العمل عن طريق الرسم من خلف الزجاج والذي يبُت
بعدا تصميميا للوحة او الصورة ادلرسومو والطريقة الثانية ىي الرسم من امام الزجاج حيث يعطي من
خبللو بروز الشكل للصورة ادلرسومو على الزجاج  ،واليت لونت بتقنيات جديدة كالصور اجلدارية
للشناشيل واالحياء البغدا دية القددية  ،والشخوص الفنية  ،وكذلك حضارة اببل ( اجلنائن ادلعلقة) ،ويتم
ع ألوان الزجاج على حسب التلوين ادلوضوع يف التصميم من االلوان البغدادية ادلعروفة ،والواضحة يف
األلوان األخضر،واألزرق ،واالصفر أما األلوان األمحر والربتقايل فقد إستعان هبا يف العمل إنعكاسات
تربط العمل الفٍت وتفصل بُت قطع الزجاج ادللون ،مت تقسيم العمل من الناحية التصميمية إىل مساحات
طولية تفصل بينها اخلطوط العرضية اليت يتم التوازن بُت أجزائو ،وتركزت اخلطوط ادلستقيمة وادلتعرجة يف
اجلزء العلوي من العمل لتضفي عليها احلركة ولكسر إستمرارية اخلطوط الطولية .فكان إستخدام األلوان
األزرق ،واجلوزي ،واألخضر ،واألمحر والربتقايل ،واالصفر ،بطريقة األلوان ادلتقابلة األزرق والربتقايل،
واألخضر ،واألمحر ،شلا أضفي على العمل إيقاعاً لونياً متوازانً،كما استخدمت تقنية االرابسك يف عمل
لوحات ذات خطوط ىندسية يلة إستنتج الرسام  ،وادلصمم أن االشكال اذلندسية  ،اليت إستخدامها
اعطت للمكان بعداً نفعياً و الياً يف توزيع ادلساحات داخل العمل الفٍت  .ابالضافة اىل تزيُت اجلدار
ابللوحات احملمولة ،وكما موضح ابلشكل رقم(.) 7-3

شكل رقم ()7-3
االمنوذج الثاين:

مول اببيلون  :اببيلون مول ) : ( Babylon Mallةرلمع تسوق جتاري يقع يف بغداد يف حي
ادلنصور قرب السفارة الروسية .تنفذ بناؤه من قبل شركة الظل العرو التابعة جملموعة التهادي التجارية.
يبٌت اجملمع على مساحة ا الية تبلغ 2دوًل و و 11أولك و60م، 2وإبرتفاع سبعة طوابق مبساحة بناء
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تصل إىل 3500م 2لكل طابق  .ويتضمن مول اببيلون على طوابق متعددة الطابق االول زلال جتارية
الطابق الثاين زلبلت ومطاعم الطابق الثالث كويف شوب الطابق الرابع العاب ومطاعم الطابق اخلامس
مطاعم وزلال جتارية الطابق السادس مطعم النصف االول مكشوف النصف الثاين مغلف أن مساحة
البناء ( )6000م، 2ويتميز ىذا اجملمع التجاري بوجود سوق تراثي بغدادي ،ويعد من ادلشاريع
االستثمارية (جتارية ،وترفيهية  ،وسياحية ); .كما يف الشكل ()8-3

شكل رقم ( )8-3يبني الواجهة اخلارجية دلول اببيلون
الرموز الرتاثية للفضاءات الداخلية ادلعاصرة-:

جتسد تبٌت الفضاءالداخلي دلول اببيلون تعالقا فكراي معاصراً اظهرتو العناصر البنائية مبا حتملو من
حضارات امتزجت ابلًتاث الرافديٍت ومعطياتو الشكلية  ،اليت انعكست الدالالت وادلعاين ادلتنوعة
بوضوح على فكرة التصميم عن طريق التوظيف البنائي,والشكلي داخل احليز التصميمي ،ىي زلاولة
مزج الثقافات من رصيد موغل ابحلضارة ادلمتدة الزمان فيها من اخلزين الشكلي ما يساعد على احملاكاة
التأرخيية اذ دل على اتكيد احلضور الرافديٍت ( البابلي  ،واالشوري ،واالكدي....،اخل) وقد اقًتنت
ادلفردات البنائية للفضاء بزمنها الذي احتواىا ،واشتغلت فيو وجتسدت ابشكال وايقوانت حضارية
وتراثية موروثة  ،كاالشكال احليوانية  ،والرسوم االشورية اليت بُت فيها العمق احلضاري والتأرخيي  ،اليت
استمدىا ادلصمم من حضارة وادي الرافدين _ احلضارة البابلية – االشورية ،ولقد تبٌت الفضاء فكرة
العصرنة  ،عن طريق توزيع الفضاء ابستخدام النافورات الداخلية ضمن ادلركز الًتفيهي شلا جعل الجياد
مساحة حضور معاصر لدى ادلتلقي من خبلل ادلزج بُت احلضارات السابقة والوقت احلاضر ،واليت
ارتبطت ابلرموز الثابتة ،والتقاليد اجملتمعية ،وادلورواثت يف عموم تصميم الفضاء الداخلي للقاعة الًتفيهية
يف مول اببيلون  ،واليت كان حضورىا يف أسلوب التصميم وادلعاين واخلطاابت البيئية ،واحلضارية ،
والًتاثية و كان القصد من خبلذلا سحب الفكر أبجتاه سلاطبة الرموز احلضارية بطريقة حتاكي الفضاء
الداخلي ،من خبلل أتكيد السمة التصميمية التارخيية واحلضارية يف األسلوب التصميمي كما يف
الشكل( .) 9-3
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شكل رقم( )9-3يبُت القاعة الًتفيهية دلول اببيلون
ولقد فرض احتواء الفضاء ابلعناصر التأثيثية  ،واليت ارتبطت ابدلورواثت البغدادية اليت اعطت دالالت
رمزية ذات القيمة الشكلية الطبيعية واليت دتثلت ابستخدام االواين واالشجار الطبيعية وكان اذلدف منها
اجياد عبلقات ترابطية بنائية أعتمدت على القيم البصرية اليت تظهرىا ىذه العناصر.وكان حلضور الرموز
االسطورية ادلتجسدة يف دتاثيل الدايناصورات واليت اختذت كاسطورة خيالية داعب فكر ادلتلقي فكان
نصيباً للطفل من ىذا احلدث والذي اصبح ىنالك عنصر التشويق  ،واجلاذبية  ،واالاثرة لديو كما يف
الشكل(.) 10-3

شكل (  ) 10-3يبُت االساطَت الذي اختذىا ادلصمم يف ادلول
ان اغلب االفكار اليت قدمها ادلصمم يف الفضاء الداخلي كان مقتصرا على جدران معينو واليت كانت
زلدودة يف الفضاء ابلرغم ان فضاء ادلول حيتوي على مساحات واسعة من اجلدران الداخلية  ،كما
اقتصر ايضاً على وجود الرموز الًتاثية والذي استمد رموزه اجلدارية من احلضارة الرافدينية  ،واليت وظفها
يف احلمامات وىذا يعترب مؤشر سليب ابختيار احلمام الضافة الرموز الًتاثية فيو ،كما يف الشكل (-3

)11

شكل () 11-3
تقنيات الرموز الًتاثية ادلعاصرة:
إستخدم ادلصمم تغليف اجلدران ابلطابوق ادلزجج ليكون جدار ذا طابع أترخيي استلهمو من وحي
احلضارة البابلية  ،واليت زينت الفضاءات الداخلية وادلنفذ ابلون الفسيفسائي االزرق  ،كما اضاف
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ادلصمم على مساحة من اجلدران الداخلية رموز اترخيية اثبتو زلاكية للحضارة الرافدينية واليت استمدىا
من بوابة عشتار فأختذ من االسود رمزاً حضاراي معاصراً الضافتو على اجلدران  ،واليت استخدمت من
مادة السَتاميك ادلزجج ابللون االصفر  ،اذ أضفي على اجلدار فنًا
معاصرا .
.

يبلً جديداً وبريقا أخاذا دلاعاً

الفصل الرابع:النتائج ومناقشتها
بعد حتليل عينة البحث وادلتمثلة ابلنموذج األول والثاين وإعتماداً على ما توصلت إليو الدراسة من
مفردات ضمن اإلطار النظري ومن خبلل إستمارة التحليل توصلت الباحثة إىل النتائج التالية -:
 إرتبطت الرموز الًتاثية يف بيئة الفضاءات الداخلية للنموذج األول والثاين بعبلقة وثيقة مع البيئة

احمليطة مبا تتضمنو تلك البيئة من عوامل طبيعية  ،وحضارية  ،وتراثية  ،اذ اضافت مسة من
أتصَت الروابط بُت الشعور ابالنتماء وابراز ىوية ادلكان واليت حققت اجلوانب الًتاثية واحلضارية
عن طريق االنفتاح الفكري واحلضاري وتعدد الثقافات.
 عربت الرموز الًتاثية عن التوافق األدائي واجلمايل يف بيئة الفضاء الداخلي دلقهى االطرقجي
النموذج االول ،والذي مشل على التأكيد على الطابع الًتاثي عن طريق اظهار العناصر
الزخرفية  ،واإلحساس بقوة الشد البصري  ،واليت حتقق االنعكاس اجلمايل يف الرموز الًتاثية
للفضاءات الداخلية .
 اظهرت االشكال الزخرفية العربية يف النموذج االول  ،واليت اكتسبت شكبلً تصميمياً معاصراً ،
اذ ارتبطت بعدة حضارات منها ( الدمشقية  ،االيرانية،الرافدينية  ،االسبلمية....اخل).

 عربت اجلدران يف النموذج الثاين عن قوة أتثَتىا يف الفضاء الداخلي دلول اببيلون سواء كان
عن طريق إسلوب ترتيب الطابوق اآلجر ادلزجج  ،والعناصر ادلثبتو عليو وادلستوحاة من بوابة
عشتار  ،ابإلضافة إىل ما حتملو تلك اخلصائص من قيم الية وتعبَتية فهي تعد مبثابة رموز
حضارية معاصرة.

 اعتماد اسلوب التكرار يف مفردات الزخارف يف الطابق االول دلقهى االطرقجي والذي لوحظ
للمتلقي عند رؤيتو نوع من االهبار والبهرجة  ،لكن يف نفس الوقت اعطى نوع من الراتبة
وادلغاالة للمكان.

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 159-180

Ekhlas Abid SALMAN

اإلستنتاجات
 ان الرموز الًتاثية ىي الفن ادلعرب عن الذات الثقافية والًتاث الروحي حلضارة وادي الرافدين
 ان انتشار الفنون ادلعاصرة يف التصميم دفع ادلصممُت اىل استلهام خصائص ومفردات الفن يف
تصاميمهم ( احلضارات القددية وتوظيفها على شكل ملصقات يف الوقت احلاضر .
 اعطى مفهوم الرموز الًتاثية يف البيئة الداخلية للمراكز الًتفيهية  ،واليت ارتبطت بو القيم الروحية
واالجتماعية والثقافية  ،كون ادلكان ةديثل العنصر اجلوىري لبلنسان ،و يعد مبثابة البعد
الوجودي والروحي والفكري وعبلقتو مع القيم الًتاثية واحلضارية اليت ال ديكن الفصل بينهم
أو جتريدىم من عبلقتو وارتباطو ابآلخر .
 صلح ادلصمم يف التعامل مع الًتاث احلضاري  .وذلك عن طريق اإلستخدام األمثل للمواد احمللية
ومعاجلتها والتحكم مبواقعها ومبا يبلءم الوظيفة األدائية واجلمالية للفضاء الداخلي .

ادلقرتحات :

 إعداد دراسة لبعض ادلواقع السياحية ورفدىا ابلتقنيات احلديثة الظهار الواقع التأرخيي
واحلضاري والًتاثي ادلعاصر لباقي دول العامل كوهنا مراكز سياحية تلتقي ابلسواح من كافة
بقاع العامل .

التوصيات

 إعداد دراسة حتليلية مكملة للبحث احلايل ،ادلزج بُت الًتاث وادلعاصرة يف تصميم الفضاءات
الداخلية  .التعاون مع اذليئة العامة لآلاثر والًتاث يف دراسة موضوع االماكن الًتاثية واحيائها
يف بغداد واحملافظات.

ادلصادر :

 ابن منظور  :لسان العرب  ،احمليط مادة (رمز)  ،إعداد يوسف خياط  ،دار لسان العرب  ،بَتوت ،
ب ت  ،ص. 1223
 ابن وىب  ،أبو احلسن إسحاق بن إبراىيم بن سليمان  :الربىان يف وجوه البيان  ،حتقيق أمحد
مطلوب وخدجية احلديثي  ،بغداد  ، 1967 ،ص. 27
 ابوطالب ،دمحم سعيد ،علم مناىج البحث ج 1االسس العامة ،ص.249
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