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THE FORMAL CHARACTERISTICS OF THE
DECONSTRUCTIVE TREND IN INTERIOR DESIGN
Ammar Neamah KADHIM 1
Abstract
Most of the dismantling works produce a reflection of the conflict between modernity
and postmodernism because of the foundations produced by these intellectual trends
that have clearly reflected on the formal characteristics in the internal dismantling
spaces, and the problem has been identified in the current research in the answer to the
question: What are the characteristics The formality of the direction of disassembly in
the interior design? The research aims to detect the formal characteristics of the
direction of disassembly and its reflection in the interior design. The current research is
determined by the study of the formal characteristics of the dissociative trend in interior
design, the work of (Zaha Hadid) in the UAE, as the researcher identified the terms
contained in the title of the research, and then touched the research to the theoretical
framework through three investigations are, the first research: the genesis of
disassembly in design Internal and architecture, the second research: the concept of
internal space and the form in the disassembly, the third research includes: the formal
characteristics of the dissociative and the elements of the interior design, and the
research reached the results of the research the most important:
1. The disassembled internal space processors were characterized by the use of twisted
panels of fabric tissues that cover the unusual lyrical plastic structures that are spiralinspired.
2. The appearance of complexity and contradiction clearly by simulating and mixing
white bodies and colours in the cloth bars representing vertical and horizontal
refrigerators in space and black in furniture pieces
The most important conclusions are :
1. The use of plastic material against soft and glaze cloth plates and the values achieved
by these materials of touching the strangeness and the unfilled of through
antagonism and dissonance,
2. Achieving a kind of conflict between mass and space by exaggerating the ratio and
proportionality between the size of the furniture and the size of the total space.
Keywords: formality, disassembly, interior design.
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الخصائص الشكلية لالتجاه التفكيكي في التصميم الداخلي
المدرس المساعد عمار نعمه كاظم
كلية الفنون الجميلة  -جامعة بغداد
ملخص
تنتج معظم االعمال التفكيكية انعكاسا عن الصراع القائم بين الحداثة وما بعد
الحداثة لما أفرزته تلك االتجاهات الفكرية من اسس انعكست بشكل واضح على
الخصائص الشكلية في الفضاءات الداخلية التفكيكية  ,وقد تحددت مشكلة البحث الحالي
في االجابة عن التساؤل االتي  :ماهي الخصائص الشكلية لالتجاه التفكيكي في التصميم
الداخلي ؟  ,فيما حدد هدف للبحث :في الكشف عن الخصائص الشكلية لالتجاه التفكيكي
وانعكاسها في التصميم الداخلي  ،و يتحدد البحث الحالي بدراسة الخصائص الشكلية
لالتجاه التفكيكي في التصميم الداخلي ,اعمال زها حديد المنفذة في دولة االمارات ,كما
قام الباحث بتحديد المصطلحات التي وردت في عنوان البحث  ,ومن ثم تطرق البحث
الى اإلطار النظري من خالل ثالث مباحث هي ،المبحث االول  :نشأة التفكيكية في
التصميم الداخلي والعمارة  ,المبحث الثاني  :مفهوم الفضاء الداخلي والشكل في
التفكيكية  ,تضمن المبحث الثالث  :الخصائص الشكلية التفكيكية وعناصر التصميم
الداخلي  ،وتوصل البحث الى نتائج البحث اهمها :
 .1اتسمت معالجات الفضاءات الداخلية التفكيكية باستخدام األلواح الملتوية من
انسجة القماش التي تغطي هياكل اللدائن االكرلك غير المألوفة تعطي ايحاءا
بشكل الدوامة.
 .2ظهور التعقيد والتناقض بشكل واضح عن طريق محاكاة ومزج الهيئات واللون
االبيض واالسود في اشرطة القماش الممثلة بالمعلجات العمودية واالفقية في
الفضاء في قطع االثاث .
واستنتاجات اهمها:
 .1استخدام خامة اللدائن مقابل اطارات مغلفة بالقماشة الناعمة والصقيلة ولما تحققه
هذه الخامات من قيم ملمسية تؤكد الغرابة والالمألوف من خالل التضاد والتنافر
.
 .2تحقيق نوع من التعارض بين الكتلة والفضاء من خالل المبالغة في النسبة
والتناسب بين حجم االثاث وحجم الفضاء الكلي .
الكلمات المفتاحية  :الخصائص الشكلية  ،التفكيك  ،التصميم الداخلي .

مدخل :
تعددت االتجاهات والمدارس الفكرية في التصميم الداخلي ولعبب االتجباه التتفكيكبي
دورا بببارزا لمببا تميببزت بببه خصائصببه الشببكلية  ،بببرزت الحاجببة العلميببة لتحديببد هببذه
الخصائص لغرض الكشف عنهبا فبي التصبميم البداخلي و لتبوفير قاعبدة معلوماتيبة لفهبم
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األبعبباد الفكريببة لطبيعببة العالقببات الرابطببة بببين مؤشببرات وأسببلوك التفكيكيببة وتأثيرهببا
علببى الخصببائص الشببكلية لهببذه الفضبباءات الداخليببة  ،فجبباء التعقيببد والتنبباقض ضببمن
أساليب هذا االتجاه التي مزجت االشكال وما تضبمنته مبن خامبات وقبيم ملمسبية والبوان
واضاءة وأعادت صياغتها بأسلوك الالمألوف فجعلت كبل هيئاتهبا عرضبة للتفكيبك فبي
الالتناظر وااللتواء واالنحنباء للهيئبات لهيئبة الفضباء المسبتقرة ولتؤكبد حيويبة التنباقض
بين الفضاء والكتلة من حيث الموقع واالتجباه والمبالغبة فبي النسببة والتناسبب ببين حجبم
االثبباث وحجببم الفضبباء الكلببي لتحقببق االثببارة والجببذك فببي تكببوين االتببزان ال بديناميكي
للمشاهد البصرية التي يدركها المتلقي .
أهمية البحث :تكمن اهمية البحث فيما يأتي :
 .1تببوفير قاعببدة معلوماتيببة لفهببم األبعبباد الفكريببة لطبيعببة العالقببات الرابطببة بببين
مؤشرات وأسلوك التفكيكية.
 .2الخوض في موضوع طالما اثبارت تسباؤالت حبول التفكيكيبة عامبة والتصبميم
الداخلي خاصة.
 .3تسليط الضبوء علبى الخصبائص الشبكلية للفضباءات الداخليبة التفكيكيبة كنتباج
ابداعي.

هدف البحث:
يهدف البحث الكشبف عبن الخصبائص الشبكلية التجباه التفكيكبة وانعكاسبها فبي التصبميم
الداخلي .

حدود البحث:
الحدود الموضوعية  :يهتم البحث بدراسة الخصائص الشكلية لالتجاه التفكيكي في
التصميم الداخلي.
الحدود الزمانية  :من عام  1990لغاية 2018م  .لتميز هذ ِه الفترة بمجموعة من
االعمال التفكيكية.
الحدود المكانية  :الفضاءات الداخلية التفكيكية للمباني العامة في العالم.
منهج البحث  :أعتمد الباحث المنهج الوصفي  -دراسبة الحالبة  -فبي التحليبل بوصبفه
المببنهج المالئببم لتحقيببق أهببداف البحببث اعتمببادا علببى المؤشببرات التببي تببم اسببتنباطها مببن
االطار النظري والدراسات السبابقة لدراسبة الخصبائص الشبكلية للتصبميم البداخلي لمبا
بعد الحداثة التفكيكية في الفضاءات العامة .
مجتمع البحث وعينته  :اشتمل مجتمع البحث على الفضاءات الداخلية لما بعد
الحداثة  ،اذ اختار الباحث من مجتمع البحث الفضاءات الداخلية التفكيكية العامة ،
اعتمد الباحث العينة القصدية و تمثلت بفضاء داخلي تفكيكي ( قاعة موسيقى الحجرة )
القاعة التي صممتها المهندسة المعمارية العالمية ( زها حديد ( خصيصا لموسيقى

540

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (1); January 2020

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (1); January 2020
الحجرة  ،في حديقة فندق قصر اإلمارات  ،وهي من ابرز المصممين التفكيكيين لذا تم
اختيار هذه القاعة كعينة لكونها تتالئم مع متطلبات البحث .
االداة المستخدمة في التحليل  :اعتمد الباحث مؤشرات االطار النظري لبناء اداة
بحثه (استمارة التحليل) شملت الجوانب التي استهدف هذا البحث الكشف عنها  ،من
محاور رئيسة للخصائص الشكلية في التصميم الداخلي لما بعد الحداثة في الفضاءات
العامة والتي من المفترض ان تشتمل عليها عينة البحث ,وبعد إن قام بعرض
االستمارة بصورتها األولية على ( )3محكمين في التصميم الداخلي  ،تم إجراء
التعديالت التي اقرها السادة المحكمين وحذف العبارات التي لم يتفقوا عليها  ،وتم

وضع االستبانة بصورتها النهائية والتي احتوت على ( )4محاور.
بناء على ذلك تم استخالص المحاور الرئيسية للتحليل :

تحديد المصطلح  :الشكلية :
 الشكل لغة( " :الشكل) بالفتح المثل و الجمع (اشكال) و (شكول) يقبال هبذا اشبكلبكببذا اي أشبببه .وقولببه تعببالى ((قببل كببل يعمببل علببى شبباكلته)) أي علببى جديلتببه وطريقتببة
وجهتبه .و (الشببكال) العقبال والجمببع (شبكل) ..ويقببال أيضبا (أشببكل)الكتاك كأنبه أزال بببه
إشبببكاله والتباسبببه  ،و (المشببباكلة) الموافقبببة و (التشببباكل) مثلبببه " (.البببرازي ،1983 ،
ص. ) 344-345
الشببكل فببي التصببميم عرفببه عببادل اصببطالحا" :هببو ذلببك التنظببيم الخبباص الببذي يتخببذه
الوسيط الحسي لذلك العمل والذي من شأنه أن يثير في المتلقبي انفعباال اسبتيطيقيا " ( .
عادل  ، 2001،ص. ) 8
بينما عرفه جيروم  :بأنه " تنظيم عناصر الوسيط المادي التي يتضبمنها العمبل الفنبي
 ،وتحقيق االرتباط بينهبا فهبو يبدل علبى الطريقبة التبي تبؤثر بهبا كبل منهبا بباألخر"( .
جيروم . ) 340 ، 1974 ،

التصميم الداخلي :
عرفببه : Chingبانببه " تخطببيط وتنظببيم وتصببميم الفضبباءات الداخليببة ضببمن
القشببرة الخارجيببة للمبنببى ببيجبباد بيئببات فيزياويببة تلبببي الحاجببات األسبباس مببن مبباو
وتؤثر في شكل فعاليات مستخدميها وإدراكهم لهبا باإلضبافة البى تأثيرهبا فبي أمبزجتهم
وشخصياتهم " . ) Ching,1987,p.46 ( .
بينما عرف عدلي التصميم الداخلي بانه " اإلدراك الواسع و البوعي ببال حبدود لكافبة
األمبور التصبميمية و تفاصبيلها و خاصبة الداخليببة منهبا و للخامبات و ماهيتهبا و كيفيببة
 .1ا .د .فاتن عباس /قسم التصميم داخلي/كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد.
 .2ا .د بدريا محمد حسن/تصميم داخلي /قسم التصميم /كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد.
 .3ا.م.د عالء الدين االمام  /تصميم داخلي /قسم التصميم  /كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد.
 ملحق رقم (.)1
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استخدامها و المعرفة الخاصة باألثاث و مقياسه و توزيعه فبي الفضباء البداخلي حسبب
أغراضه و باأللوان و كيفية استعمالها و اختيارها في الفضاء الداخلي و كبذلك ببأمور
التنسيق األخر الالزمة كاإلضاءة و توزيعها و الزهبور و تنسبيقها و باإلكسسبوارات
المتعددة األخر الالزمة للفضاء حسب وظيفته " ( .عدلي  ، 2008،ص) 47

االتجاه التفكيكي :
التفكيك في اللغة  " :فكك  :يقال فككت الشيء فانفك بمنزلة الكتاك المختوم تفبك ختمبه
كما تفك الحنكين تفصل بينهما ،وفككت الشيء  :خلصته .وكبل مشبتبكين فصبلتهما فقبد
فصلتهما فقد فككتهما ،وكذلك التفكيك ،فك الشيء يفكه فكا فانفبك فصبله ..وفبك الرقببة
 :تخليصبها مبن اسبار البرق .وفبك البرهن وفكاكبه  :تخليصبه مبن غلبق البرهن " ( اببن
منظور،ص) 477-475
عرف ثويني التفكيك بانه ) deconstruction ( " :ويسميها االميركان مابعد البنيويبة
ويترجمها البعض البى التشبريحية ( التكسبيرية ) " ،التفكيبك"  ،وهبو شبكل مبن أشبكال
التحليببل السببيميائي الببذي وضببعه الفيلسببوف الفرنسببي جبباك دريببدا ( . .ثببويني 2009 ،
،ص. ) 85

المبحث االول  :نشأة التفكيكية في التصميم الداخلي والعمارة :
بدأ ظهور مصطلح ( التفكيكية ( مع بداية الثمانينات من هذا القرن ولقد ظهر
على الصعيد الفكري واألدبي ولقد جاء ظهور هذا المصطلح نتيجة للتطور الفكري
والثقافي الذي بدأ في أوائل السبعينات من هذا القرن وخاصة في أمريكا وفرنسا ولقد
تحول بعد ذلك إلى اتجاه عام ومذهب فكري خاص وأصبح مصطلح أكاديمي ولقد
عمم في كثير من الجامعات خاصة األمريكية منها ودخل هذا المصطلح عالم التصميم
الداخلي الحديث من حيث كون العمارة هي أم الفنون  ،حيث أن نشأة هذا االتجاه كان
نتيجة الصراع القائم مابين اتجاه الحداثة واتجاه مابعد الحداثة  ،فقد جاءت مابعد
الحداثة تنادي باعا دة احياء الرمز التاريخي لكسر الجمود والملل الناتج من الرتابة
الناتجة من االفكار السابقة لها ( مابعد الحداثة في التصميم كرد فعل على الحداثة ،
وكان من اهم خصائصه هو نقض كل ما جاءت به الحداثة  ،وخاصة ذلك االفراط
الكبير لمصمم الحداثة في استخدام العقالنية وتخليه عن الجانب القيمي في تركيب
العملية االبداعية والذي كان ناتجا عن سوء استخدام الفردية في الحداثة )  (.اياد
، 2008،ص ، ) 301حيث تميزت الفترة التي أعقبت الحرك العالمية الثانية بالتعددية
الواضحة للتوجهات التصميمية وإن كان البعض منها استمر بالعمل ضمن الصيغة
ال عالمية للحداثة  ،إال إن معظمها عكست رغبة روادها في إظهار سمات التميز الفردي
الذاتي الذي اتضح جليا من مشاريع عمالقة المعماريين في الفترة السابقة و( تعود
جذور هذه التحوالت التي واجهتها الحركة التصميمية الحديثة إلى فترة الثالثينيات،
حيث ظهرت عبر التوجهات الفردية في أعمال بعض رواد الحداثة ،أمثال المصممين
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لي كوربوزيه وفرانك لويد رايت و الفر التو التي ابتعدت عن المبادئ التي سادت فترة
العشرينات ،واستمرت حتى اتضحت بعد الحرك العالمية الثانية  ،لتشير إلى رد فعل
واضح ضد افكار الحركة الحديثة (.شيرزاد  ، 2002 ،ص، ) 15حيث ظهر عدد من
المصممين ينادون بتصاميم ما بعد الحداثة و ركزوا على االعتبارات االنتمائية والهوية
للفضاءات الداخلية وان النتاج التصميمي له مضمونا رمزيا ودالليا تكون اكثر تلقائية
,وهم غالبا يستشهدون باراء غروبيوس الذ الذي اعتبر التصاميم المعاصرة قاطعة
للصلة بالماضى بشكل يسمح لنا بتصور اشكال جديدة للتصميم تتناسب مع الحضارة و
التقنية للعصر  ،ووفقا لهذه الصراعات الفكرية على مستو العمارة والتصميم تمخض
اتجاه فكري جديد ( االتجاه التفكيكي ) يجمع مابين الغرابة والغموض والالمألوف
والالتناظر والتعقيد من اتجاه مابع د الحداثة والجدة والنقائية والخامات الحديثة و التقنية
المتطورة من اتجاه الحداثة  ،لذا ( يمكن القول بأن االتجاه التفكيكي  ،نشأ كأستمرار
للحداثة بشكل اندفاع اكثر  ،فال زخارف والنقوش والتناظر  ،فهو نتاج للجدل بين
الحداثة وما بعد الحداثة مع االعتماد الكلي على التقنيات الحديثة ) ( ثويني
،2009،ص ، )91وهذا ما ساعد على تبني اتجاه فكري جديد كان المحور االساس فيه
فلسفة الفرنسي جاك دريدا فضال عن وجود االرضية جاهزة لشروع المعماريين في
اسلوك معماري ال يتقيد بالتقاليد وال اعتبارات االنتماء والهوية ويستطيع المصمم ان
يبدع في فضاء متسع من الحرية معتمدا على االساليب التكنلوجية العالية التي لها االثر
الكبير في تنفيذ وتوليد االشكال الجديدة في التصميم الداخلي وخاصة ما يتعلق بجانب
تقنية التصميم الرقمي  ،اذ نبعت العمارة التفكيكية كحركة معمارية تطورت عن
البنيوية  ،تأثرت من افكار مؤسسها جاك دريدا في مجالي اللغة والفلسفة  ،حيث تدعو
التفكيكية الى تحطيم الحدود بين العمارة والنصوص االخر كالفلسفة محاولة تفكيك
سيطرة الفرضيات التصميمية كالجمال والوظيفة والنفعية والسكن والمعيشة من خالل
االتكاء على التقنيات الرقمية التي اصبح تحقيق المستحيل ممكنا من خاللها ( العكام ،
 ، 2010ص ، ) 300ونستنتج أن التحرر من سيطرة الفرضيات الجمالية والوظيفية لم
يتم اال من خالل االيمان بفكر يواكب التطور التقني والتكنلوجي الواسع في العصر
الحديث لتحقيق نتاج تصميمي يؤكد مفاهيم االثارة والغرابة والجدة والجذك لكسر
الجمود والرتابة والعقالنية في صياغة االشكال التي جاءت بها الحداثة مع عدم التقيد
بالموروث الحضاري السابق وعدم التأكيد على الرموز التاريخية التي جاءت بها
مابعد الحداثة .

المبحث الثاني  :مفهوم الفضاء الداخلي والشكل في التفكيكية :
 -1مفهوم الفضاء الداخلي التفكيكي :
جاءت عمارة ما بعد الحداثة لتعيد تقديم الفضاء الداخلي التفكيكبي علبى وفبق
المنهج و الرؤية الجديدة  ,إذ عادت بمفهوم الفضاء إلى البعبد الفيزيبائي المحبدد ببدال مبن
الفضبباء الممتببد و الالمحببدود و المنببدمج مببع الطبيعببة الببذي دعببت اليببه العمببارة الحديثببة .
ففضاء ما بعد الحديث ,فضاء من صنع اإلنسبان  ,لبه وجبود فيزيباوي  ,لبه شبكل وهيئبه
محببدده  ,وهببو يشببابه الببى حببد مببا الفضبباء التقليببدي -ماقبببل الحببديث -مببن حيببث التنببوع
والغمبببوض ( ،العلبببي  ،1990 ،ص ، ) 41وقبببد عببببر فنتبببوري عبببن تفصبببيله الفضببباء
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التفكيكي  ,مثل الهجين ,التوليفي ,الغامض ,المحرف ,القديم ,الالنظامي مقابل نبذ القبيم
المعاكسببه مثببل الخببالص ,النظيببف ,الواضببح ,الصببريح والتببي كانببت سببمات للعمببارة
الحديثبببه (فنتبببوري ،1987 ،ص ، )30ويبببر جينكيبببز كبببذلك ان الفضببباءات الداخليبببة
التفكيكيه اختلفت عن الفضاءات الداخلية لمبا بعبد الحداثبة فبي رؤيتهبا للبزمن ,اذ اهتمبت
تصاميم ما بعد الحداثه بالماضي في حين تنظرتصاميم الفضاءات التفكيكية إلبى اللحظبة
اآلنيبة ( ،) p.226 ، 1988 ، Jencksولقببد نفبذ مصببممون مثببل فرانبك جيببري واخببرون
اشببكاال عبببرت عببن فضبباء دون نظببام او منطببق  ،اجببزاء وشببظايا مببن االشببكال تحطببم
بعضببها بعضببا  ،وجببدران ملتويببة وغيببر متكاملببه و اشببكال تتحببد الجاذبيببه  ,تتببأرجح
بصوره مفاجئه .
 -2مفهوم الشكل في االتجاه التفكيكي :
أسببتلهم مفهببوم الشببكل التفكيكببي مببن مدرسببة الفكببر الوجببودي فهببو يتطببابق فببي
بنيته الفكرية من حيث نشأة التكوين  ،يظهر الشبكل علبى وفبق الفكبر الوجبودي االكثبر
مشاكسة واستفزاز وتحطيم لكل ايقونه من االيقونات السائدة حسب تعبيرهم  ،وهبا هبو
الشكل التفكيكي ،يعلن عن نفسه شكال مؤازرا ومناصبرا للفكبر الوجبيودي  ،فبال حريبة
في الشكل اال عندما يكون شكال استفزازيا لمخيلتنا  ،وبالتالي شكال استفزازيا لطبيعتنبا
المقيببببدة للحريببببات االجتماعيببببة ( نجببببم  ، 2007 ،ص ، ) 12حيببببث اهببببتم مصببببمموا
التفكيكيبببة بشبببكل رئبببيس بانتببباج انظمبببة شبببكلية متناقضبببه متجبببزأة متغبببايرة الخبببواص
والعناصر كمحاولة لتجسيد االختالفات الموجودة فبي البيئبات االجتماعيبة والحضبارية
والمادية في تضباربات شبكلية ( العتبابي ،2006،ص ، )180لبذا تؤكبد التفكيكيبة علبى
الغرابببة والغمببوض عببن طريببق محاكبباة ومببزج لالشببكال  ،أكثببر ممببا هببي فببي مفهببوم
الحداثة (سبيال ،2005 ،ص ، )115كمل تعمل التفكيكيبة علبى جعبل االشبكال عرضبة
للتفكيك وفقا النظمة التكسير لتعيبد صبياغة االشبكال غيبر المألوفبة لتحقيبق االثبارة مبن
خالل خطابها الشكلي .
 -3الخصائص الشكلية في االتجاه التفكيكي :
تسببتمد االشببكال التفكيكيببة خصائصببها مببن خببالل تفاعببل قببيم االنسببجام والوحببدة
واالسببتقرار مقترحبببة ببببدلها وجهبببات نظبببر تعتمبببد علببى تقاليبببد لغويبببة متمثلبببة ببببي عبببدم
االسببتمرارية  ،التجببزأة  ،التحببوالت الشببكلية  ،ومببن خببالل االعتمبباد علببى الخصببائص
االتية  :التشويش  ،الالموضعية  ،التحريف  ،الزيغ  ،التشويه  ،ويال حظ ببأن الوظيفبة
تتبببع التشببويه بببدال مببن تتبببع الشببكل  ،وبحثهببا عببن الالمببألوف  ،كمببا وتتبنببى مجموعببة
قرارات تصميمية لتحقيق اهبدافها المعلنبة منهبا مببدأ تعبدد الطبقبات  ،انحبراف الزوايبا
التناقض ضمن الشكل وفيما بين االشكال  ،واستخدام االشكال الملوية واالعتماد علبى
مبببدأ االختببراق وتمزيببق القشببرة للكشببف عببن محتواهببا  ،الالتنبباظر  ،الالمركزيببة ،
واستخدام االرضيات العائمة ( العكام ،1999،ص ، ) 40و ير تشارلزجينكس فبي
كتابه (عمارة الكون الوثاك) أن الشكل الحديث يعتمد فبي بنباءه علبى خصبائص تتميبز
بها البنية المكونة لعالقاته الفضائية وهي :
 ( -1التكسرات ) الجاذك الغريب .
 -2الالخطية .
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 -3التموجببات وااللتببواءات  ،فأشببكال الموجببة تحببوي خصببائص معروفببة فوظيفتهببا
اساسية ومهمة في الكون .
 -4الطبببي  ،وهوشبببكل مبببوجي اخبببر  ،ويمكبببن ان ينجبببز الطبببي – كتقنيبببة للعمبببارة –
نوعيببات متناقضببة كبمكانيببة إظهببار التغيببر المفبباجيء فببي التوجببه واسببتعمل فببي
التاثيث الظهار الحركة الملتوية للقدرة على القابلية للتمبدد بشبد القمباش وبأسبلوك
مماثببل اسببتخدمت المعماريببة زاهببا حديببد الطببي للفضبباءات الداخليببة والسببيما حببين
شببكلت المسببتطيل وتالعبببت بببه كأنببه مطبباط أعطاهببا ذلببك مببا اطلقببت عليببه عمببارة
الكواكب او العمارة الفضائية الطرية .
 -5الظهببببور المفبببباج – التببببنقالت الشببببكلية  :ان الظهببببور المفبببباج وبببببروز ذاتيببببة
المنظمات الحديثة التي لم يتم التنبؤ بها هو احد اكثر المناظر غرابة في الكون.
 -6العمببق التنظيمببي  :ان االلتببزام نحببو الكببل والجببزء والجببدال والوحببدة قببدم فكببرة
المركزيببة حببول التنبباقض (لفنتببوري ) ويمكببن ان نفهببم العمببق التنظيمببي بطريقببة
حرفية علبى انبه نقبل العمبق االنشبائي للمبنبى علبى السبطح وكمثبال علبى هبذا فبان
قاعة ديزني للموسيقى فبي لبوس انجلبوس ل ( فرانبك جيبري ) اسبتعار فيهبا شبكل
سماعات الصوت وضبخمها وبينهبا ككتبل خارجبة مبن االشبكال التبي تببدو وكأنهبا
تنمو وتتحرك
 -7التراكبببب  :يتشبببكل علبببى العناصبببر الضبببخمة الموجبببودة فبببي الموقبببع والتبببرابط و
ودوران الطبقات التي وضعها في نظام غير واضح .
 -8االضببطراك  :وهببي احبببد حبباالت االنظمببة الديناميكيبببة وتشببمل التعقيببد (حافبببة
االضطراك)
( جينكس ،2007،ص. )91-53
نسببتنتج مببن النقبباط اعبباله ان الخصببائص الشببكلية التفكيكيببة اتسببمت بالديناميكيببة
المتزنة في العالقات التكوينية لالشبكال والجبدران الداخليبة الحبادة والملتويبة و والزاويبا
الحادة و التالعب بقيم التشكيل والالتناظر ووضع اإلعمدة علي زوايا غريببة وتكوينبات
ملتويبة وتبدعو لبال مركزيبة ال أنتمباء ال محوريبة و الحبوائط متداخلبة وغيرمنتظمبة ،
محققة بذلك التناقض ضمن الهيئات وفيما بين األشكبيال  ،واسبتخدام الهيئبات واألشبكال
الملتويببة  ،وهببذا كلببه لتحقيببق فضبباء داخلببي يتسببم بخصببائص شببكلية غيببر مالوفببة تحقببق
االتارة لمسبتخدمي الفضباء  ،وسبنتطرق النعكباس تلبك المبباديء علبى الفضباء البداخلي
بشيء اكثر من حيث المحددات واللون والخامات والملمس واالضاءة والموقبع واالتجباه
.
 -1الهيئةة  :لبو امعنبا النظبر فبي أعمبال فرانبك جيبري نجبدالهيئات و األشبكال ذات
األسطح المنحنية  ،بدون قواعد تتحكم فيها ،ورغم هذا نشعر من خالل هذه الهيئات بأنه
يكاد يكون بدأ التفكير فيها باستخدام أشكال هندسية ،ثبم تحولبت إلبى غيبر هندسبية ،عبن
طريق إحداث تغييرات جذرية وهائلة في العالقات بين أسطح االشكال ،أو بمعنبى خخبر
كان يبدأ العمل بأشكال بسيطة وكتل متباينه في حجومها مبن حيبث النسببة والتناسبب مبع
الفضباء ككبل ثبم تتحبول إلبى أشبكال نحتيبة ( نبوبي ،2007،ص  ، )8ويتضبح ذلبك مبن
خببالل اعمببال فرانببك جيببري فببي صببياغته للهيئببات واالشببكال المنحنيببة الملتويببة والكتببل
الكبيرة الحجبم بالنسببة لحجبم الفضباء كمبا يؤكبد البدكتور خالبد السبلطاني علبى ان جميبع
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تصميمات المصممة زهاء حديد للفضباءات الداخليبة التفكيكيبة تكبون هيئاتهبا فبي حركبة
سائبة اي ال تحددها خطوط عمودية او افقية ( السبلطاني ، 2003،ص ، )2تمتلبك زهبا
حديد اسلوك التعبيبر المتميبز وحتبى المقبدرة المبؤثرة فبي التعامبل مبع صبياغة فراغبات
التكوين للمباني التي تبدعها ،االمر الذي مبن خاللبه عمبدت البى تأسبيس اسبلوك تصبميم
خاص بها  ،يكون مطبوعا بتبوق شبديد نحبو تهشبيم قواعبد العمبارة التبي تحيطنبا وقيمهبا
المألوفة  ( .السلطاني  ،2000 ،ص ، ) 693تكاد تكون فضاءات التفكيك ،وباستخدامها
لهبذه الهيئبات و األشبكال غيبر المنتظمبة ،أن تؤكبد لنبا علبى مببدأ تصبميمي تشبكيلي فبي
الفضاءات الداخلية والشك أن اإلحساس داخل الهيئات الفضائية التفكيكية إحساس مثير
وجذاك ،وهو مبا يمكبن أن يلببي رغببة المشباهد عبن طريبق تحقيبق المتعبة لبه  ،ببطالبة
النظر داخل هذه الفضاءات ،ومن خالل الصورالذهنية المتغيرة باستمرار ،مختلفة بذلك
جذريا ،ليس عن فضاءات الحداثة ذات األسطح الهندسية النقية  ،بل حتى عن فضاءات
ما بعد الحداثة التي لجأت لتحقيق مثل هذه األحاسيس عن طريبق االقتبباس مبن العمبارة
الكالسيكية .
 –2اللون والضوء :
يعمل اللون على تحقيق الهيمنة والوحدة في الفضاء الداخلي من خالل فعل
الجذك البصري (عبد الفتاح ،1974،ص .) 258وجاءت االلوان واالضاءة في
الفضاءات التفكيكية مؤكدة على هيمنة وتضاد اللون فمن خالل استخدام المفردات
الهندسية مثل المربع والمستطيل والمثلث والدائرة  ،وبهيئات وتشكيالت ملتوية
مستخدمة األلوان المتضادة واالضاءة غير المألوفة مع التجريد الفني الواضح في
األعمال التصميمية (  ، ) www.archstudy.comواستخدام مختلف انواع التشطيبات
بالوان متنافرة متضادة جنبا الى جنب مع االضاءة حتى اصبحت بعض الفضاءات
الداخلية و كانها كرنفال او عرض ازياء  ،واكدت التفكيكية على الحضور القوي للون
والتالعب باالضاءة واضفاءها بنسب متباينة على سطوح الواجهات وتعقيد ملمسها،
صد في حضور التفكيك
غايتها ومبتغاها ارباك وتشويش المقياس المختار والتق ّ
البصري للمبنى بشكل عام  ،واكدت زهاء حديد على التعامل مع الكتل الشفافة وإضاءة
المبنى من الداخل بشكل غير مألوف وغالبا اكدت زها حديد على الكتل البيضاء
والخلفيات السوداء واعتماد االضاءة الملونة  ،وحضور الفضاءات ذات االلوان
واالضاءة الملونة المعبرة وغير المألوفة و بالوان ناصعة والتي تعبر عن ..مفهوم
الغرابة والتفكيك ودالالته الرمزية ،تلك الحالة التى يعتبر وجودها من اساسيات
الفضاءات الداخلية التفكيكية ( ، ) http://almadapaper.net/paper.phpنجد التحررية في
التصميم ال تتقيد مثال باالتجاه الفكري الختياراآللوان واالضاءة النها تدعو إلى
االستقاللية واالنفصالية عن الواقع ككل  ،ومما سبق نستنتج ان االلوان واالضاءة
 زهاء حديد مهندسة عراقية ولدت في العام  1950في بغداد .وهي ابنة محمد حديد ،صناعي عراقي معروف ووزير المالية في العهد
الجمهوري  .درست في مدرسة لندن للعمارة في الفترة بين  1972ي .1977ومنذ تخرجها ادارت مشغال في نفس المدرسة  .وابتداءا من
العام  1979تدير مكتبها الهندسي الخاص في العمارة والتصميم الداخلي  .في العام  1983فازت المهندسة المعمارية العراقية بالمسابقة
العالمية لتصميم مشروع "ذي بيك" في هونك كونغ الذي انتهى تنفيذه في العام  .1993وأثار هذا المشروع األنظار إلى مقدرة المهندسة
المعمارية وحسها الفني واتجاها الفريد في العمارة الحديثة  ،وتعتبر زهاء حديد في عصر االلفينيات من الرواد البارزين في االتجاه
التفكيكي ولديها اعمال عالمية كثيرة في هذا االتجاه http://zarchitect.wordpress.com .
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الخاصة بالفضاءات التفكيكية اكدت على اختيار االضاءة وااللوان غير المألوفة
والمتنافرة المتضادة والصارخة والناصعة والتحرر واالنفصالية من الواقع وعدم التقيد
باالتجاهات الفكرية مؤكدة مبدأ التفكيك في اختيار االلوان لكن ليس بعشوائية بل وفق
مباديء وقواعد وانظمة التفكيك .
 -3الخامة والقيمة الملمسية :
يسمى المظهر الخارجي للمادة بالملمس (.فهو مصطلح يشير الى الخصائص
اللمسية للسطح  ،وقد نشعر بالملمس من خالل عملية اللمس الفعلية او من خالل االيحاء
بواسطة المنظر او المشهد البصري وحده ) ( شاكر ،2008،ص ، ) 123هي المواد
النحتية ذات القيم الملمسية الناعمة والصقيلة التي تعتمد اعتمادا كليا على خامتي
االلمنيوم والزجاج  ،فالمصمم فرانك جيري والذي نلمس في تصميم فضاءاته الداخلية
بشكل خاص طفرة كبيرة الستخدام إمكانات التصميم بااللمنيوم في التصميم الداخلي (،
 )www.arcspace.comفقد أصبح باإلمكان تشكيل قطاعات المعادن في أشكال حرة ،ولعل
استخدام جيري إلمكانات الثورة الرقمية وبشكل خاص برامج الحاسبات والمحاكاة
للنماذج ،قد ساعده في تحقيق ما كان يهدف إليه من إنتاج هذه األشكال النحتية الغريبة (
نوبي  ، 2007 ،ص ) 13والمصممة زهاء حديد حيث يمثل رؤيتها للفضاء التفكيكي
في التصميم الداخلي الذي يختفي فيه كل ما هو افقي وعمودي وتستعيض عنهما
بخطوط منحنية تشكل مع بعض كتل منحوتة من اللدائن ذات القيم الملمسية الناعمة او
أي مادة انشائية اخر  ،ويضم المعرض مجموعة كبيرة من الكتل منفذة من اللدائن (
 ، )www.ahewar.orgالقيم الملمسية الصقيلة الناعمة والخامات الشفافة الالمعة كالزجاج
والخامات االخر كمقاطع االلمنيوم واالرضيات الخشبية والتيتانيوم والتي جاءت
منسجمة ومحققة قيم جمالية عالية باالعتماد على مبدا التفكيك في الفضاء الداخلي .
 -4الموقع واالتجاه :
إن لمواقع المفردات البصرية في الفضاء الداخلي أثرا كبيرا في عملية اإلدراك
والتلقي ،إذ يرتبط تنظيم موقع عناصر الفضاء الداخلي بعدّة امور كالجانب السلوكي
وعزل الخاص عن العام واداء وظيفة تعبيرية وتحقيق االتجاهية  ،إذ يجري عادة
توزيع األشكال في الفضاء الداخلي على وفق مجاميع وظيفية بموجب تلك االمور،
وتعزيزا لإلدراك يمكن توقيع العناصر وفق محاور بصرية اتجاهية لتمييز الخاص عن
العام (االخالدي ، 2000،ص ، ) 56في حين يكون االتجاه مؤشرا نحو هدف لتمثيل
الحركة التصورية  ،إذ يعتمد معنى الشكل احيانا على الموقع الذي يحتله ضمن
منظومة معينة ،وبتغير تلك المنظومة فان موقع الشكل ومعناه يمكن أن يتغيرا (رعد ،
،1999ص ، )138إن الموقع واالتجاه عنصران يمثالن خصائص رمزية تعطي
الفضاء قيما تعبيرية  ،وقد اكدت التفكيكية على عنصري الموقع و االتجاه في
فضاءاتها وقد بان ذلك في القيمة التعبيرية لإلنشاء ككل  ،وانحصرت القيمة الجمالية
للمبنى بما تبديه الخصائص الشكلية للحجوم والكتل والفضاءات من حيث التناقض في
مواقعها والال مركزية في اتجاهاتها وقد أخذ في االتجاه القطري والسيما بالنسبة
لألشكال المستطيلة و األشكال شبه المنحرفة ،و السطوح أو المقاطع المتعرجة
( ،) www.arab-eng.orgواكدت على اتجاه القو فى الكتل والواضح و المنعكس
على التصميم الداخلى للمبنى حيث جاءت الفضاءات الداخلية على غير المألوف من
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االستطالة المعتادة  ،بل كان بها جوانب قد تكون احيانا مكونة زواية حادة او منفرجة
او بها جانب دائر وقد يحيط فى الفضاء اكثر او اقل من اربعة حوائط  .فنجد أنه
بالرغم من الموقع الديناميكي للكتل والذي يظهر بوضوح في الفضاءات الداخلية التي
تأخذ سمة الغير مستقير إال إنها تؤد وظييفتها بنجاح  ،ومثال على ذلك الفضاء
الداخلي المركز األمريكي في باريس من أعمال فرانك جير ويعد المبني إمتدادا
لواجهة الشارع ويتكون من كتلتين مكعبتين مكسوتين بالحجارة وقد تم توزيع فتحات
متعامدة عميقة بكل منهم  ،لتعطي سقفا مائال ،وقد استوحي جيري هذا السقف المائل
من األسقف الباريسية القديمة (  ، ) www.alhandasa.netوعليه فالموقع واالتجاه في
الفضاءات الداخلية التفكيكية لهما عنصران اساسيان سواء من خالل التالعب بموقع
واتجاه الكتل وانحناءاتها او االضاءة او العناصر التاثيثية فانهما يعمالن على اضفاء
السمة االساسية لمباديء التفكيكة للبنى الشكلية المكونة لعالقاتها الفضائية .

مؤشرات االطار النظري
 -1خاصية الهيئات المفتوحة  ،واالنفصاليية ،وغير المحددة ضمن حيز مبن االختالفبات
و العبث و كسر المالوف لتحقيق تصاميم داخلية تحمل قيم جمالية وتعبيرية .
 -2خاصية التناقض عن طريق محاكاة ومزج الهيئات لتجعل كل شيء عرضبة للتفكيبك
وفقا لمنظومة داللية لتحقيق االثارة من خالل خطابها الشكلي .
 -3خاصية الديناميكيبة فبي العالقبات التكوينيبة لمحبددات الفضباء البداخلي ذات الحبواف
الحببادة والملتويببة و والزاويببا الحببادة واالتببزان الببديناميكي لوضببع اإلعمببدة علببي زوايببا
غريبة وتكون ملتوية ومتداخلة وغيرمنتظمة .
 -4خاصببية تعببدد الطبقببات باالعتمبباد علببى مبببدأ االختببراق وتمزيببق القشببرة للكشببف عببن
محتواهيا ،الالمتناظر ،والالمركزية ،و األشكال ذات األسطح المنحنية .
 -5خاصبية الكتببل المتباينبه فببي حجومهبا مببن حيبث النسبببة والتناسبب مببع الفضباء ككببل
واالشكال المنحنية الملتوية والكتل الكبيرة الحجم بالنسبة لحجم الفضاء .
 -6خاصية الكتل الشفافة او البيضاء واختياراالضاءة و االلوان غير المألوفة والمتنبافرة
والمتناقضببة والناصببعة كببااللوان الزرقبباء والبنفسببجية والبيضبباء والرماديببة والبرونزيببة
واالخضر الفاتح والتحرر واالنفصالية من الواقع وعدم التقيد باالتجاهات الفكرية .
 -7خاصببية اسببتخدام الخامببات ذات الملمببس الصببقيل كببألواح الزجبباج ومقبباطع االلمنيببوم
وألببواح التيتببانيوم او البالطببات الخشبببية واأللببواح الزجاجيببية المقوسببية وبقببيم ملمسببية
صقيلة ناعمة وبتكوينيات شكلية وهيئات انسيابية من مواد زجباج ملتبو وألبواح التيتبانيوم
.
 -8خاصية التعارض ببين الفضباء والكتلبة مبن حيبث الموقبع واالتجباه بنظبام يشبير البى
االحساس بالالنظام
تحليل العينة
وصف العينة :تم وصف تفاصيل العينة (الفضاء الداخلي لقاعة الموسيقى) من خالل
الجدول والصورالخاصة بها
جدول وصف العينة
وصف واقع حال العينة
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االسم

القاعة التي صممتها المهندسة المعمارية العالمية زها حديد خصيصا
للموسيقى

الموقع

في حديقة فندق قصر اإلمارات

اسم المصمم والسنة

زها حديد

تبلغ المساحة الكلية الفضاء الداخلي (ارتفاع  9أمتار و 30مترا طوال و30
مساحة الفضاء
مترا عرضا )
تتسع لي  200كرسي
الطاقة االستيعابية
تتكون من فضائين  :فضاء منصة عزف و فضاء الجلوس
شريط ضخم ،مصنوع من غشاء نسيجي شفاف مشدود على هيكل فوالذي
المحددات العمودية
مكونة من ستائر سوداء اللون.
داخلي مرتبط بسقف غرفة بال جدران ،بل ّ
المحددات االفقية
تتدلى ألواح من األكريليك فوق المنصة لتوزيع الصوت في القاعة
االضاءة عبارة عن كشافات ارضية خاصة بمنصة العزف
االضاءة
االثاث

 200كرسي اسود اللون في
فضاء جلوس المستمعين

كرسي مع جهاز بيانو للعزف

تحليل العينة :
-1

عملت المصممة

المصممة زها حديد على بناء

هيئات ثالثية االبعاد كاأللواح غير المألوفة
الموحية بشكل الدوامة من خالل االنحناء وااللتواء وبعد عمليات البحث تمت
صناعة الهيكل التركيبي من ألياف اصطناعية خفيفة الوزن مدعَّمة ببطار معدني
يقلّل من انخفاض الصوت .ويعمل هذا الشكل
يمنح الهيكل شكال حسيا متدفقا ،ما ِ
الذي يتخذه الهيكل على بعثرة االنعكاسات الصوتية وإلغاء الصد  ،ما يؤ ِ ّمن
توزيعا صوتيا متوازنا للجمهور .استغرق إنجاز القاعة أكثر من  1800ساعة
عمل ،من ثمانين عامال ،وستستغرق مرحلة تفكيكها العمل والعدد ذاتهما ،مع
انتهاء فعاليات مهرجان أبو ظبي  2011ونالحظ فيها تحول الفضاء الجامد إلى
فضاء حركي في هذه القاعة التي يبدل فيها الفضاء الديناميكي المتحول ويظهر
ي
التعقيد والتناقض بشكل واضح عن طريق محاكاة وخرق الهيئات ،كبناء فضائ ّ
يتكون من شريط ضخم  ،مصنوع من غشاء نسيجي شفاف مشدود على هيكل
مكونة من ستائر سوداء اللون .
فوالذي داخلي مرتبط بسقف غرفة بال جدران ،بل ّ
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قامت المصممة بعمل ألواح من األكريليك تتدلى فبوق المنصبة لتوزيبع الصبوت فبي
القاعة بالنسبة للقواطع النسيجية المستخدمة للعزل من خالل الال تناظر والالمركزيبة و
اال نحببراف مببن خببالل االنسببيابية العاليببة التببي تحققهببا انحناءاتهببا المتكونببة مببن التجزئببة
واالنتهاك لهيئة هذه االلواح وحدات االضاءة على االلواح االلواح الملتويبة والتبي تعمبل
كقواطببع فمببن خببالل معالجاتهببا تجعببل كببل هيئاتهببا عرضببة للتفكيببك محققببة االثببارة مببن
خالل الالمألوف في الالتناظر والتشويه لهيئة الفضاء المستقرة لتكبوين اتبزان دينباميكي
فهبببي صبببممت ضبببمن منظومبببة دالليبببة  ،وبهبببذا تزيبببل هيئبببة الفضببباء البببداخلي الملبببل
لمستخدمي القاعة الموسيقية في المؤسسة من خالل الهيئة غير المألوفة التي تحقبق نبوع
من االثارة لكسر الملل في هبذا الفضباء كبذلك الغراببة والغمبوض التبي تولبدها االضباءة
الصناعية مع االنسجة الملتوية تحقق نوع االثارة والديناميكية لهبذا الفضباء  ،وكمبا هبو
مالحظ في الصورة رقبم (  ، ) 3وعليبه حقبق هبذا الفضباء الخصبائص الشبكلية لمبا بعبد
الحدثبة التفكيكيببة فبي التصببميم البداخلي مببن حيببث التعقيبد والتنبباقض عبن طريببق محاكبباة
ومزج االشكال لتعيد النظر بكل القواعد واالسبس واالفكبار لتجعبل كبل الهيئبات عرضبة
للتفكيك وفقا لمنظومبة دالليبة وتعيبد صبياغة االشبكال غيبر المألوفبة لتحقيبق االثبارة مبن
خالل خطابها الشكلي  ،في حين تبقى غيبر مرئيبة ضبمن الشبريط النسبيجي نفسبه .يلتبف
الشببريط حببول الغرفببة مخترقببا الفضبباء المتعببدد الوظببائف ،ليخلببق اسببتجابة بصببرية لمببا
تحمله الموسيقى من دالالت االمتداد الصوتي والجمالي ،كما أنه يشكل عنصرا معماريبا
يشببجع علببى الببدخول والتجببول واستكشبباف المكببان  ،يظهببر الشببريط ملتفببا فببوق منصببة
العازف ويهبط نحو األرض ثم يلتف حول الجمهور .هكذا تتحبول الغرفبة إلبى فضباءات
سلسبة ورشبيقة تسبمح بمبرور الصبوت وتوزيعبه بانسبجام وتنباغم .وقبد تضبمنت عمليبة
التصببميم لهببذا الهيكببل ،الببذي يمكببن تفكيكببه ونقلببه وإعببادة تركيبببه فببي أمبباكن مشببابهة،
اعتبارا ٍ
ت معمارية تتعلق بالحجم والبنيبة والسبمات الصبوتية ،بغيبة تحقيبق حبوار حيبوي
يكبون جببزءا مببن الغببرض األساسبي للمكببان بوصببفه قاعببة لموسببيقى الحجببرة (، .العينببة
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صورة  5-4اعاله ) استخدم المصممة زهاء مبدأ التفكيبك فبي القبيم الملمسبية والخامبات
من خالل استخدام القيم الملمسية الناعمة كالقماش االبيض واالرضيات الصقيلة وبشبكل
متضاد ومتنافرلونيا لتحقيق مببدأ الغراببة والالمبألوف فنبر ان المصبممة اببدعت رغبم
التقشببف اللببوني ،الببذي يظهببر مببن خببالل اختيببار اللببونين األبببيض (الشببريط) واألسببود
(الغرفة) ،فبن التحدي في عمل المعمارية زها حديد يتمثل في إنشاء مساحة أداء مربعبة
الشكل تترجم رؤيتها في تحويل تلك المساحة إلى صبالة اسبتثنائية تتسبع لبي  200كرسبي
(ببباللون األسببود) ،خامببة الخشببب فببي ارضببية قاعببة الموسببيقى وبملمببس صببقيل  .عملببت
المصممة زها على تحقيبق نبوع مبن التعبارض ببين الكتلبة والفضباء ففبي قاعبة الجلبوس
تحقق التعارض بين الكتلة والفضاء من خبالل التالعبب فبي النسببة والتناسبب ببين حجبم
االثببباث ( الكراسبببي السبببوداء ) وحجبببم الفضببباء الكلبببي وفبببي فضببباء العبببزف يظهبببر لنبببا
التعارض بشكل واضح في الكتلة والفضاء المتمثلة في قطع االثباث ( البيبانو ) الخاصبة
بفعالية العزف من وصممة زهاء الجزء العلوي لها بشكل شبريط قمباش ملتبف فجباءت
هيئاتها غير متناظرة في مواقعها وال في اتجاهاتها بنظام يشير الى االحساس بالالنظبام
مركزا على موقع الهيئبات بالنسببة للفضباء الكلبي ومحققبا لالثبارة مبن خبالل االتجاهيبة
البصريببية المتكونببية لبببد المشاهديببين المعببببرة عببن  ..مفهبببوم " الغرابببة و الغمبببوض
والالمألوف " ودالالته الرمزية في هذا الفضاء  .وكما هو مالحظ في (العينة ) صبورة
7-6

النتائج :
 -1اتسمت معالجات الفضاءات الداخلية التفكيكية باستخدام األلواح الملتوية من انسجة
القماش التي تغطي هياكل اللدائن االكرلك غير المألوفة الموحية بشكل الدوامة .
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 -2ظهور التعقيد والتناقض بشكل واضح عن طريق محاكاة ومزج الهيئات وااللوان
االبيض في اشرطة القماش الممثلة للمعلجات العمودية واالفقية في الفضاء واالسود في
قطع االثاث
 -3االتزان الديناميكي من خالل الالمألوف في الالتناظر والتشويه لهيئة الفضاء .
 -4استخدمت االضاءة لتحقيق جومن الغرابة وفق مبدأ التفكيك .
 -5استخدام القيم الملمسية الناعمة والصقيلة للخامات االرضية والحولية .
 -6ظهور الكتل غير المتناظرة في مواقعها وغير مركزية في اتجاهاتها بنظام يشير
الى االحساس بالالنظام

االستنتاجات :
 -1إن استخدام خامة اللدائن مقابل الواح القماش الناعمة والصقيلة ولما تحققه هبذه الخامبات
من قيم ملمسية ،توكد الغرابة والالمالوف من خالل التضاد والتنافر .
 -2تحقق نوع من التعارض بين الكتلة والفضاء من خالل المبالغة في النسببة والتناسبب ببين
حجم االثاث وحجم الفضاء الكلي .
 -3التركيببز علببى موقببع الهيئببات بالنسبببة للفضبباء الن الكتببل غيببر المتنبباظرة فببي مواقعهببا
واتجاهاتها تعطي االحسباس بالالنظبام  ،ومحققبا لالثبارة مبن خبالل االتجاهيبة البصريبية
المتكونببية لببد المشاهديببين المعبببرة عببن مفهببوم الغمببوض ودالالتببه الرمزيببة فببي هببذا
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ملحق رقم ( ()1استمارة تحليل)
الفقرة

1

تحقق التفكيكية في التصميم الداخلي التعقيد والتناقض عن
طريق محاكاة ومزج االشكال لتعيد النظر بكل القواعد
واالسس واالفكار لتجعل كل الهيئات عرضة للتفكيك وفقا
لمنظومة داللية وتعيد صياغة االشكال غير المألوفة لتحقيق
االثارة من خالل خطابها الشكلي .

2

تحقق مبدأ التفكيك في اختيار االلوان واالضاءة في الفضاءات
الداخلية وفق مباديء وقواعد وانظمة التفكيك والتي تعبر عن
مفهوم الغرابة والتفكيك ودالالته
تحقق مبدا التفكيك في الخامات والقيم الملمسية من حيث
الغرابة والالمألوف
حقق التفكيك حيوية التعارض بين الفضاء والكتلة من حيث
الموقع واالتجاه بنظام يشير الى االحساس بالالنظام مركزا
على موقع الهيئات بالنسبة للفضاء ومحققا لالثارة من خالل
االتجاهية البصريية المتكونية لد المشاهديين .

3
4
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