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Abstract:  

 The interior spaces that depend on their functional activities often 

evoke diverse receiving impressions that are embodied in different 

responses according to what the vocabulary and design elements 

emit according to the contradictory mechanisms of foundations and 

principles, as in the subject of amplification and reduction, and every 

duality is implicit in the meaning of these contradictions that 
enhance the sense of the luxury of the place and affect the use 

towards The optimal and appropriate performance, especially in the 

space of the public court hearings. On the other hand, the motives 

for the function of the interior space call for this design character 

when it requires a sense of the awe of the place and its activities, 
through regular geometric shapes abstracted from plankton of sense, 

addressing the imagination of the recipient with its physical and 

intellectual framework when imagination takes them To meditate on 

the interpretation of the luxury of forms borrowed from ancient 

architecture with a metaphysical tendency. Accordingly, the 

researcher finds the need to address this study and explore its 
origins and references, in order to be able to agree between the 

contradictions within the framework of a common field. Therefore, 

the researcher presents the problem of his research in the following 

question: How can a contradictory duality be used, such as 

amplification and reduction, to express the function of major internal 
spaces, while the thesis aimed at: First Finding contradictory 

conventions within the data of amplification and reduction that 

present design mechanisms with regular rhythms that call for 

everything that represents a sense of luxury, discipline and justice, 

and second: identifying the functional motives achieved by the 

expressive side in the elements of forms provided by both 
amplification and reduction within one design system, and the 

research reached results The most important of them: 1- The first 

model appeared in a modernist character away from stereotypes, so 

simplicity appeared in reducing the space of the interior space, the 

furnishing elements and the secondary ceiling in a circular shape. 2- 
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The secondary ceiling and the industrial lighting units in the first 
model were characterized by a somewhat complex organization and 

cylindrical geometric formations, in contrast to the designer, the 

curves of their circular shapes in Floor tile inscriptions also 

appeared, while in the second model appeared square formations 

that harmonized with the shape and size of the interior space, The 

most important conclusions are: 1- Reducing the meaning of the 
identity of the place through geometric shapes with complex 

inscriptions and a civilizational allegorical character is of great 

importance to the societal and ideological feeling as expressive 

elements that enhance functional privacy that often calls for one 

common performance, values and belonging to unite the group,2-The 
role of amplification and reduction in expressing the function of the 

inner space comes from the quantities of the first and the  

qualities of the second, the optimal use depends on the correct 

reception. 

Key words: Amplification, Reduction, Interior Spaces. 
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 الملخص
ي متنوع 

ي تعتمد فعالياتها الوظيفية انطباعات تلق 
 ما تستدعي الفضاءات الداخلية الت 

ً
غالبا

ي ردود مختلفة باختالف ما تبثه المفردات والعنارص التصميمية عىل وفق 
 
تتجسد ف

ال وكل ثنائية ضمنية  ي موضوع التضخيم واالخت  
 
اآلليات المتناقضة من أسس ومبادئ كما ف

ي فيما تعنيه هذه الم
 
ي تعزز االحساس بفخامة المكان وتؤثر ف

االستخدام نحو تناقضات الت 
ي فضاء قاعة مرافعات المحاكم العامةاألداء األمثل واأل 

 
ومن جانٍب آخر  ،نسب السيما ف

تستدعي دوافع وظيفة الفضاء الداخىلي هذا الطابع التصميمي عندما يتطلب الشعور برهبة 
خاطب، المكان وفعالياته، من خالل أشكال هن

ُ
دسية منتظمة مجردة من عوالق الحس، ت

ي ب
ي الخيال إطار خيال المتلق 

ي تأويل  إىلها المادي والفكري عندما يذهب بالمتلق 
 
التأمل ف

يقية. وعليه يجد  عة الميتافت    
فخامة األشكال المستعارة من العمارة القديمة ذات الت 

ي أصولها ومر 
 
ورة تناول هذه الدراسة والتنقيب ف جعياتها، ليتست  التوافق بي   الباحث رص 

ي 
 
ي التساؤل  إطار المتناقضات ف

 
ك، لذلك يقدم الباحث مشكلة بحثه ف ميدان مشت 

ال للتعبت  عن وظيفة   
:كيف يمكن استخدام ثنائية متناقضة كالتضخيم والخت  ي

اآلت 
ى، بينما هدف البحث  : إيجاد اصطالحات متناقضة إىلالفضاءات الداخلية الكتر

ً
: أوال

ال تقدم آليات تصميمية بإيقاعات منتظمة تستدعي كل ضمن معط يات التضخيم واالخت  
: التعرف عىل الدوافع الوظيفية الذي 

ً
ما يمثل الشعور بالفخامة واالنضباط والعدل، وثانيا

ال ضمن  ي يقدمها كل من التضخيم واالخت  
ي عنارص األشكال الت 

 
ي ف يحققه الجانب التعبت 
ظهر األنموذج األول بطابع -1ها: أهم نتائج إىلل البحث وتوص منظومة تصميمية واحدة،

ال مساحة الفضاء الداخىلي وعنارص 
ي اخت  

 
 عن النمطية فظهرت البساطة ف

ً
حداثوي بعيدا
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 ما وبتش
ً
ي األنموذج األول بتنظيم معقد نوعا

 
كيالت هندسية اسطوانية عكس الصناعية ف

ي األنموذج 
 
، بينما ظهرت ف

ً
ي نقوش بالط األرضية ايضا

 
المصمم انحناءات اشكالها الدائرية ف

، واستنتاجات ي بتشكيالت مربعة تناغمت مع شكل وحجم الفضاء الداخىلي
-1ها: أهم الثات 

ابع إن تكثيف المعت  بهوية المكان عن طريق األشكال الهندسية بنقوش معقدة وبط
ية أهم حضاري استعاري لها  ة بالشعور المجتمعي والعقائدي بوصفها عنارص تعبت  ية كبت 

 ما تدعو 
ً
ي غالبا

ك وقيم وانتماء توحد  إىلتعزز الخصوصية الوظيفية الت  أداء واحد مشت 
 .المجموعة

ي من كميات األول  -2
ي التعبت  عن وظيفة الفضاء الداخىلي يأت 

 
ال ف إن دور التضخيم واالخت  

ي الصحيح
، فاالستخدام األمثل يتوقف عىل التلق  ي

 .وكيفيات الثات 

ال؛ االتضخيم : الكلمات المفتاحية  .الفضاء الداخىلي ؛ االخت  

 
 : المقدمة

ي 
 
ى لقاعة المرافعات ف ي كثت  من الفضاءات الداخلية ومنها الفضاءات الداخلية الكتر

 
ط طبيعة الفعالية الوظيفية ف تشت 

ي استدعاء 
 
ي تتطلب معاٍن متعددة وانطباعات متنوعة تجمع بي   الردود المختلفة ف

المحاكم الجنائية )ميدان البحث(، الت 
ال(،  ي التعبت  عن الوظيفة ثنائيات متناقضة )كالتضخيم واالخت  

 
ي ذات خصوصية فاعلة ف

قدم سايكولوجيا تلق 
ُ
ي ت

الت 
ي معطيات االثني    

 
الفضاء وما تولده آلية االصطالحي   من االحساس بفخامة المكان عىل الرغم من المفارقة المفاهيمية ف

ي ظاهر ا يعنيه كل واحد بمعزل عن اآلخر، فالمعت  االصطالحي المتظافر بي
 
ي تعزيز فكرة الرهبة كرؤية سطحية ف

 
نهما ف

ي احساس متبادل يضفيه اثراء كل واحد منهما  إىلوقدسية ما يتضمنه الفضاء من فعالية أدائية يرمي 
 
كة ف انطباعات مشت 

ي 
 
 ف
ً
ال سيادة للعنرص المستعار يلفت النظر، يعتر عنها التضخيم أيضا ي االخت  

 
بفعل ما يقدمه من معىط، إذ نجد أن ف

ي تعقيد، وهذا األ عنارصه المتعددة 
 
ي لها تصاميم الفضاءات  سلو عندما تتفاقم ف

ي التصميم الداخىلي ترتق 
 
المزدوج ف

ي انتظام، وأبىه ما ترتقيه فخامة 
 
ي أبىه ما ترتقيه نسب األشكال ف

 
ي أنظمة شكلية ذات أصول جمالية ف

ي تستق 
ى الت  الكتر

ي هيمنة العنرص األشكال عىل وفق ما يعنيه التضخيم من تعقيد ومبالغة بتعددية 
 
ال ف العنارص، وما يعنيه االخت  

عزز احساسهم بهوية 
ُ
خاطب ذاكرتهم وت

ُ
 عما تنطوي تحت هذه األشكال من مضامي   ت

ً
ي المستعار، فضال

االستثنات 
 المكان. 

 مشكلة البحث
وفعالياته، من خالل تستدعي دوافع وظيفة الفضاء الداخىلي هذا الطابع التصميمي عندما يتطلب الشعور برهبة المكان 

ي ب
خاطب، خيال المتلق 

ُ
ها المادي والفكري عندما يذهب إطار أشكال هندسية منتظمة مجردة من عوالق الحس، ت

ي 
يقية. وعليه يجد  إىلالخيال  بالمتلق  عة الميتافت    

ي تأويل فخامة األشكال المستعارة من العمارة القديمة ذات الت 
 
التأمل ف

ورة تناول هذه الد ي الباحث رص 
 
ي أصولها ومرجعياتها، ليتست  التوافق بي   المتناقضات ف

 
ميدان  إطار راسة والتنقيب ف

 : ي
ي التساؤل اآلت 

 
ك، لذلك يقدم الباحث مشكلة بحثه ف  مشت 

 َ ى، وما هي ال للتعبت  عن وظيفة الفضاءات الداخلية الكتر  
كيف يمكن استخدام ثنائية متناقضة كالتضخيم والخت 

ي 
تيح عنارص تصميمية متناظرة االصطالحات الضمنية الت 

ُ
ي ت
ي تجسيد فكرة المتناقضات الت 

 
 تقدم آليات عمل تساهم ف

ي احساس 
 
ي ينعكس ف

 عىل التلق 
ً
 مهيمنا

ً
ي تعزز االحساس بهوية المكان، وتقدم كل واحدة منها طابعا ي المعت  التعبت 

 
ف

ي االستخدام. 
 
ك ويؤثر ف  مشت 
 أهمية البحث: 

َعد هذه الدراسة اضافة معرفي
ُ
ي المؤسسات العامة التابعة ت

 
ة تستفيد منها الجهات المختصة لهذا الطابع من التصميم ف

ي تشغلها، 
ى ذات خصوصية تعزز االحساس بقيمة الوظيفة الت  ي تهتم بتصميم فضاءات كتر

لمجلس القضاء األعىل، الت 
ي االختصاص الدقيق واالختصاصات المتناظر 

 
 عن تزويد طلبة الجامعات العلمية ف

ً
ي تهتم لمثل هذه فضال

ة والقريبة الت 
تيح لهم تعالق تخصصهم الدقيق بأسس ومبادئ المعارف المجاورة. 

ُ
ي ت
 الدراسات بالمعلومات الكافية الت 

 أهداف البحث: 
ال  ي يقدمها كل من التضخيم واالخت  

ي عنارص األشكال الت 
 
ي ف التعرف عىل الدوافع الوظيفية الذي يحققه الجانب التعبت 

 صميمية واحدة. ضمن منظومة ت
 حدود البحث: 

 . ي النتاج التصميمي
 
ال )النظريات واآلليات( الداعمة لها ف  الحدود الموضوعية: التضخيم واالخت  

ي المحاكم الجنائية. 
 
ى لقاعات المرافعات ف  الحدود المكانية: الفضاءات الداخلية الكتر
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ي  وذلك لالنفتاح الهائل عىل 2019 – 2003الحدود الزمانية: من المدة 
 
دول العالم، واستدعاء ما يمكن استثماره ف

 .  التصميم الداخىلي
 تحديد المصطلحات: 

 التضخيم: 
ه  ، تضخيم الحجم: تكبت 

ً
ا  كبت 

ً
 ضخما

ً
يعرف بـ: "تضخيم اسم، مصدر ضخم، ويقال: تضخيم لما حدث أي اعطاءه حجما

ي الجامع،   ت(
"  )معجم المعات 

ً
 جدا

ي عدد المفردات وإما بالنقصان"  ويعرف بـ: "استخدام كلمات أو عبارات 
 
تخالف الفكر أو الواقع بالمبالغة فيها إما بزيادة ف

 ( 388، ص2012)مونان، 
ء  - ي

ي إظهار الش 
 
: المبالغة نحو الزيادة أو النقصان ف ي

. خارجا عن المألوف  التعريف االجرات 
ً
 ونوعا

ً
 كما

ال:  ز  االخت 
ي األشكال الداخلة 

 
ال بأنه: "تبسيط ف ، وهو عملية تحقيق ُيعَرف االخت   ال الشكىلي

ي العملية التصميمية، وهو االخت  
 
ف

ي 
ي التصميم، أي استبعاد األشكال الزائدة الت 

 
 او إذا  استبعاد الوحدات غت  الفعالة ف

ً
ما ُحذفت من التصميم ال يتأثر وظيفيا

، " ) الفالحي
ً
 أو جماليا

ً
 (.5ص  ،1999،دالليا

: "هو الحط ورد الكثت  
ً
اوي، الق إىلعرف أيضا

َ
ء: كرسُه واخترصه.. وهو نوع من انواع الحذف"  )عك ي

ل الش  ليل، واخت  
 (.46، ص2004

ء - ي
: تبسيط الش  ي

ء مع بقاء المعت    من العنارص التكوينية التعريف اإلجرات  ي
، أي اختصار عنارص الش 

ً
 والبقاء عليه نوعا

ً
كما

ل.   أو زيادة داللته باالعتماد عىل العنرص المستعار المخت  
 :تصميم

ء ما يفعله لرغبة ملحة فيقرر تنفيذه كما يقرر الذها   ي
ي تدل عىل إرصار الفاعل لش 

عرف التصميم "من الجانب اللفىط 
ي التنفيذ وبتلك الفعلة نفذ إرادته"  إىل

 
ع ف ، ثم يرس  ه أي مض  ي الست  وغت 

 
عمله قبل الموعد المحدد له، صمم ف

، ي
 (.12ص ،2005)البيات 

مجموعة أشكال وهو فن ربط األسس والعنارص والتقنيات والتكنولوجيات والخامات"  )هدى وعرف بـ: "ناتج شكل او 
 (.46ص ،2004محمود عمر،

ي مجموعة عنارص إظهارية تقدم خدمات 
 
 ف
ً
: قدرة تخيلية تتجسد ماديا ي

 ية معينة. إنسانالتعريف االجرات 
 

ي الفضاءات الد:المبحث األول
ز
ال ثنائية تبادلية ف ز ىالتضخيم واالخت   اخلية الكتر

ال:  1-1 ز  مفهوم التضخيم واالخت 
ي اصطالح التضخيم 

 
ي قراءة وفهم األشياء  إىلُيشت  المعت  ف

 
ي تتجاوز المعقول وتتخىط االتزان ف

 إىلصورة من الصور الت 
ي 
 
ي ان التضخيم ف

ي الفصل األول، وهذا يعت 
 
 عىل وفق ما جاء به تعريف المصطلح ف

ً
 ونوعا

ً
ما يزيد أو ينقص عنارصها كما

 
ً
 مفرطا

ً
ي تستدعي تأويال

ي آليته بالنقصان وذلك عندما تنعكس رؤية التضخيم من  من خاللأبعاده العميقة الت 
 
ال ف االخت  

ء، وهو موضوع النقصان، أي  إىلالزيادة نحو المبالغة  ي
ي النقصان حت  تقلص حجم الش 

 
نحو البساطة فُيقال أفرط ف

ي اإلظهار  إىلتحجيم 
 
ي المبالغة إذا  البساطة ف

 
ي التصميمي ناهيك عن فكرته ف

ي عنارص النتاج الفت 
 
ما صوبنا الفكرة ف

 .
ً
 والتعقيد أيضا

ال  ي األشكال والمفردات والعنارص المادية  إىلومن جانٍب آخر يدعو االخت  
 
تقليص المفردات من خالل تبسيط ف

ي والدالالت عند توظيف عنرص فاعل يحتوي 
 مع الحفاظ عىل المعت  والداللة أو زيادة فاعلية هذه المعات 

ً
والخامات كما

ي منظومة قصدية. وبذلك نجد هناك
 
ي استدعاء  المعنوي الشموىلي الذي تحققه مجموع العنارص المركبة ف

 
الدافع المهم ف

ي مجال 
 
ال ف ي بيان نمط الكليات، إذ ُيَعد االخت  

 
ي ال تخلو من دمج وتقليص الجزيئات ف

ال ذات اإلجراءات الت  فكرة االخت  
ي بنية الوظيفة العامة، وبذلك 

 
ي شكل التصميم، ومن ثّم انعكاس ما يقتضيه هذا الفعل ف

 
 ف
ً
ا  مباش 

ً
 إجرائيا

ً
التصميم فعال

ي حذفه وتقليصه العنارص تبدأ بال
 
ال ف ط أن ال ُيسبب االخت   ي بنية الشكل التصميمي ش 

 
 للكليات ف

ً
 إىلجزئيات وصوال

ال أنه يساعد عىل تبسيط الشكل التصميمي من تعقيدات  ي التصميم، وأبرز ما يرمي اليه االخت  
 
ي ف

تضعيف الجانب األدات 
ي قراءة وإدراك بنيته، ويسهل فهم المعت  بأشع وقت أل 

 
ل ف نه يجذ  النظر من خالل هيمنة العنرص أو الشكل المخت  

ي العنارص واألشكال األخرى ومن ثمَّ هيمنته المكان  )أبو جد حسن عزت، 
 
 (. 16، ص 1970باف

ي  إىلإن التضخيم كما يدعو 
 
مفهوم الكميات عند تعامل المصمم مع كم من العنارص التصميمية، فإنه  إطار المبالغة ف

 
ً
ي  إىليدعو أيضا

 
ال والتبسيط ف ي كثت  من حاالتها الهيمنة وسيادة المكان أو  إطار االخت  

 
ض ف ي تفت 

مفهوم النوعيات الت 
ال الشكل  المعت   تكثفالمفردة التصميمية المهمة عند تعامل المصمم مع بدائل مستعارة  ي هذه المفردة باخت  

 
ف
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ي ا
 
ي من خالل المعينة، أما المعت  المتبادل بي   االثني   فيتجسد الواحد ف

ما صو  اتجاه إذا  المصمم أسلو لثات 
ل بقوة اثراءه ي زيادة معت  العنرص المخت  

 
 .التضخيم ف

ز المبالغة والتجريد )ثنائية تبادلية(:  1-2 ال بي  ز  التضخيم واالخت 
ي الذي  إطار لكل اصطالح من هذه الثنائية آليات تعمل ضمن 

ي النظام البنات 
 
مفهوميها وتسهم بشكل مباش  وغت  مباش  ف

 ما تقدم هذه االصطالحات معالجات تصميمية بمجموعة من "الحلول 
ً
ا تنتىهي اليه العملية التصميمية عىل وفقها، فكثت 

ي تعمل عىل انشاء عالقات م
تنوعة بي   الفضاءات واالجراءات العمل واألساليب التصميمية المطروقة والمبتكرة كافة الت 

 (.2005المتشكلة وتمنح الفضاء الداخىلي خصائص معينة تعكس طبيعة هذه العالقات" )السعيدي، 
ال(، أي بي     

ي موضوع البحث )التضخيم واالخت 
 
 المصمم الداخىلي ثنائيات متناقضة كما هو الحال ف

السيما عندما يتبت 
بسيط، والمبالغة والتجريد، لغزارة ما تمنحه هذه المتناقضات من التنوع من خالل )التعددية( والوحدة، التعقيد والت

ي المجاالت الثقافية عىل الناتج المعماري المعارص 
 
طرح وحيثيات ومعاٍن متنوعة، فعندما "انعكس التنوع الحاصل ف

ي اتجاهات مختلفة الواحدة عن األخرى، ورأى بعض النقاد بأن التعددية ما هي اال تعبت  عن تنوع األحد
 
اث المؤثرة ف
ي عالم متحرر 

 
 إال أنه اليوم يعيش ف

ً
( أن يفعله سابقا العمارة وما حولها.. وهو أمر لم يكن بمقدور )المصمم الداخىلي

 ، ي
اء" )السلطات   (. 307ص،2013تعددي ُيعت  بالتنوع واالختالف، والوفرة والتر

ي ال ت
ال ذات اإلجراءات الت  ي استدعاء فكرة االخت  

 
ي العنارص والمفردات والدافع المهم ف

 
خلو من دمج وتقليص الجزيئات ف

ء من الفخامة لجذ  االنتباه، إذ ُيَعد  ي
ل بش  ال ومن خالل التضخيم عند تعزيز العنرص المخت   هو لفهم المعت  من االخت  

ي بنية الوظيفة 
 
ي الشكل الكىلي للتصميم، ومن ثمَّ انعكاس ما يقتضيه هذا الفعل ف

 
 ف
ً
ا  مباش 

ً
 إجرائيا

ً
 العامة. فعال

ي 
 له تناول هذه الثنائيات المتناقضة بفكر مبدع ال يعت 

ّ
وإزاء ذلك نجد أن كل تصميم داخىلي يبحث عن الجديد البد

 المستوى الرائع من التنظيم والتأليف بي   هذه العنارص 
ً
مستوى حرفة التعامل مع المواد التصميمية فحسب، وإنما أيضا

ي هذه األشياء المادية والمعنوية، ذلك أنه ليس من ال
 
ي الظاهر بل األهم أن نرى معت  جديد ف

 
 ف
ً
 جديدا

ً
مهم أن نرى شيئا

ي النفس تعزز القدرة عىل الكشف عن أوجه الشبه بي   
 
الجديدة، أي أن توحي الينا األشياء المألوفة أفكار جديدة متأصلة ف

 ( .18، ص2006شابهة )سعيد عبد العزيز، األشياء وظواهرها المختلفة أو عن وجه االختالف بي   األشياء وظواهرها المت
ال والتضخيم:  1-3 ز ز االخت  ز بي   سوسيولوجيا األشكال والمضامي 

( ي ي تخاطب نتاجات فنية أدائية ُيعت  به اإل 7إن التفست  السوسيولوحر
ي استخداماته  نسان( لألشكال والمضامي   الت 

 
ف

 نحو المجتمع وميوله وانطباعاته. وعىل الرغم من 
ً
ي تتجه أساسا

ي االستخدام والتلق 
 
المتنوعة بي   الفعل المباش  ف

ي 
 
، ولذلك البد من توازن متناظر بي   االثني   ف ي

اهتمامه بأهمية المضامي   عىل األشكال، اال أنه يفهم األول عن طريق الثات 
ي تقّبل أن يدل أحدهما عىل اآلخ

 
ر. ولما كان المضمون يتغت  بتغت  الحقب الزمنية والتقدم العلمي والرؤية المعارصة ف

ي 
 
ي األصل تثبت نفسها ف

 
 يتغت  عىل وفق ذلك "فالسوسيولوجيا ف

ً
المعت  من التصميم وطرق استخدامه، فان الشكل ايضا

، بمعت  مزدوج للوسط الذي تجد ف  للحارص 
ً
 كامال

ً
 تاريخيا

ً
ها علما

ّ
 عد

ً
. ولكن أيضا

ً
ي تجعله مركزيا

يه أصلها والموضوع الت 
ي 
 
ي كل مداه ف

 
 يدمج تأمل الوعي بتاريخية المعرفة كما يفرزها. بعد ذلك فإنها محاولة توضيح حارص  متصور ف

ً
بوصفها علما

" ي يمكن أن تدرك ثانية بواسطة القواني  
عات الت   يتطلب أن يستعاد ومجموع الت  

ً
 تاريخيا

ً
)ستيفان  الوقت نفسه زمنا

 (.34،ص2012هابر، 

كة: 8ميثولوجيا) 1-4  ( الثنائيات المشت 
ي 
 
ال ثنائيات ضمنية تعمل ف ي التضخيم واالخت  

 
كل منهما وتمثل   إطار أصبح واضح لدينا أن للثنائية المتناقضة ف

ي تعزز مفهوم الواحدة بالخرى من منطلق 
كة الت  ي المفهوم العام إال أن منها ما تتسم بالصفة المشت 

 
 ف
ً
متناقضات ايضا

الثنائيات أو العالقات المتبادلة. وهذه الثنائيات تعكس انطباعات لصور ذهنية بفعل التصميم الداخىلي وحضوره المادي 
ى )ميدا ي الفضاءات الكتر

 
ي الصورة الذهنية ف

 
ورة حدوث تغيت  ف ي بالرص 

ي الشكل للهيئة يقتض 
 
ن البحث(، وأي "تغيت  ف

ي الصورة 65، ص2017لذلك الشكل" ) األسدي،
 
ي ذات التغيت  ف

(. وبالتاىلي أي طابع تصميمي خياىلي كان أو واقعي يقتض 

                                                           
  ي تشكل واقعهم وخياالتهم، لذلك علم االجتماع الذي يدرس قواني   عمل المجتمع وتطوره وعالقاته بوصفه

منظومة متكاملة من المعارف الت 
ي ذلك: 

 
ي هذه الدراسة، ُينظر ف

 
ورة تناوله ف  يرى الباحث رص 

ي المخترص )رؤية ماركسية(، مصدر سابق، ص -
 .256-255مجموعة من الكتا  الروس، المعجم الفلسق 

   ح وتفست ي اقدم علم األساطت  الخاصة بالثقافات، تستخدم لرس 
 
الطبيعة واالنسانية، وتعد الشكل األساسي من رؤية العالم لدى الشعو  ف

ي االستيعا  الروحي للواقع، وتقوم عىل تجسيد قوى الطبيعة باسباغ صور حسية عليها 
 
مراحل تطورها، إذ تتسم االسطورة كأسلو  خاص ف

ي موضوع البحث السيما )كائنات حية(، تتضمن دراسة ميول وتطلعات المجتمعات عىل نحٍو عام، 
 
ورة استدعائها ف لذلك يجد الباحث من الرص 

ي الثوا  و 
 
ي )قاعات المرافعات( ذو العالقة بانطباعات المجتمع بوصفه ميدان ُيجسد دار العدالة بقراراته ف

العقا   فيما يفرضه الميدان التطبيق 
 تستدعي تمثيل األشكال الف

ً
ي غالبا

ي ذلك: كما هي انعكاسات عالم المطلق، الت 
 
. ُينظر ف ي  خمة والمؤولة بهذا الطابع الميثولوحر

ي المخترص )رؤية ماركسية(، مصدر سابق، ص -
 .498-497مجموعة من الكتا  الروس، المعجم الفلسق 
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ي تقل
ي الفضاءات الت 

 
ي المستخدم، وتتفاقم هذه المعادلة ف

فيها الحركة البدنية وتزداد فيها الحركة  الذهنية لدى المتلق 
ي السلوك المنضبط لدى 

 
ي فضاءات قاعة المرافعات، فالحاجة الوظيفية هنا تكمن ف

 
ي كما ف

الذهنية عن طريق التلق 
ي التضخيم والوحدة 

 
المستخدم واالحساس بأهمية المكان وهويته، وهذا ال يخرج عن إجراءين يجمع بي   التعددية ف

ي اال 
 
. المهيمنة ف ان عن فخامة الفضاء الداخىلي ال وكالهما يعتر

 خت  
ي الجزئيات بي   فئات 

 
اتها ف ها الغيبية وهي بذلك متباينة بتأثت  ي يرتبط بالمنظومة االجتماعية وأساطت  إن الطابع الميثولوحر

الداخلية  المجتمع الواحد كما هي بي   مجتمعات العالم، وهذا التباين يضع التصاميم الداخلية لمثل هذه الفضاءات
ال أم عىل وفق   بي   أولوية وأسبقية ثنائية عىل أخرى، وهل يتطلب العمل عىل وفق االخت  

ً
 متأرجحا

ً
ى موضعا الكتر

ي عملية 
 
؟ كل هذه التساؤالت تقع عىل عاتق المصمم ف التضخيم، وكيف يمكن اظهار التجريد ضمن منظومة االثني  

عد أساس النتاج ا
ُ
ي كل مرحلة من التصميم، وهي عملية معرفية ت

 
الجتماعي المتطور باستمرار، حيث يتوقف هذا التطور ف

ي 
 
طر الحياة ف

ُ
 عىل طبيعة العالقات المتبادلة بي   افراد وفئات المجتمع وعىل مدى تطور أ

ً
مراحل التطور االجتماعي دائما

عيتها عىل مجموعة من ال ي ش 
 
قيم والمعتقدات، تبنيها شت  مجاالت نظم الحياة، ذلك أن "المعرفة بأنواعها تعتمد ف

" )نك كاي،  ي
(. وهذا التفاعل ال 23،ص 1999وتدعمها عملية شدية تشتمل بدورها عىل تفاعل دائم بي   المرسل والمتلق 

شكلها المعلومات فقط، 
ُ
 ال ت

ُ
ي ال تقترص بطبيعتها عىل جانب واحد، حيث

يتحقق إال بمعرفة جميع مصادر المعارف الت 
 هيم والتصورات الميثولوجية والحقائق الموضوعية. إنما ُيضاف اليها المفا

ورة تتطلبها فضاءات قاعات  إن االحساس المتباين بي   الواقع والخيال أو ما ُيمكن تسميته بالموضوعية والميثولوجية رص 
ورة توظيفها عىل وفق ذلك، وال ُيم كن تصور المرافعات لتناغم االثني   مع طبيعة المكان وطبيعة الوظيفة التشغيلية ورص 

 يعتر من خالله 
ً
 مهما

ً
ورة تتطلبها الحاجة الوظيفية، بينما يشكل الخيال جزءا انطباع واحد فقط، فالتعامل مع الواقع رص 

ي متطلبات 
 
ورة يسع لها المستخدم. ولمواكبة التنوع الهائل ف عن ذاته ويحاكي وجدانه، لذلك نجد أن كل من االثني   رص 

ي مكانها ال
 
ال(، أو تبديلها التصميم وتعيينها ف ات عليها كالحذف والتقليص )االخت   صحيح، مع إمكانية تعديلها واجراء تغت 

يائية   أم صبغة، بعد معرفته كل خصائصها وقابليتها الميكانيكية والفت  
ً
 ام معدنا

ً
بمشابهاتها مع المادة سواء أكانت حجرا

ي أمام ذبذباته ا إىلوالكيميائية، حت  يصل بها 
، أن تتكيف وتنثت  ي

وهذا إقرار  ،(91،ص2008لفكرية واإلبداعية" ) الحسيت 
ي فكر المصمم الذي نجد تشكيالت مختلفة من المواد األولية 

 
ي منظومة التصميم والعمارة ودورها ف

 
واضح لدور المادة ف

 . ي الفضاء الداخىلي
 
ي يتعامل بها المصمم الداخىلي ف

 الت 
 

ي 
ز
ي فضاء قاعة المرافعات األبعاد الداللية لثنائية التضخيم:المبحث الثان

ز
ال ف ز  واالخت 

ال:  2-1 ز ز التضخيم واالخت  ي قاعة المرافعات الجنائية بي 
ز
 الرؤى التصميمية ف

ي األخرى، لذلك تتحدد رؤية االجراءات 
 
ابطة تؤثر الواحدة ف ي منظومة مت 

 
يعد التصميم الداخىلي مراحل بناء متسلسلة ف

ي يشغلها الفضاء
ي  التصميمية الخاصة بالفعالية الت 

 
 كما هو حال باف

ً
ال أو تضخيم أو الثنائية معا الداخىلي من اخت  

ي 
 
ية، وهنا حقيقة تكمن صعوبة التقني   ف ي تعىطي الفضاء منظومته التعبت 

االجراءات األخرى منذ المراحل األوىل الت 
ي آلية )التض

 
ال(، واإلضافة والتعزيز والتكثيف ف ي آلية )االخت  

 
خيم(، وهي عمليات إجراءات الحذف والتقليص كإجراء ف

َّ من أجله مع تعزيز  ي
ي بت 

تتطلب الكثت  من القرارات وفق منطق علمي ال يخل بأداء التصميم أو بخصائصهن الت 
ي تلك القرارات أن يلم المصمم بالمراحل األولية المكونة 

 
، وأهم ما ف ي استدعت حاجة االثني  

ة الت  المتطلبات األخت 
ال أو تعزيز  للفضاء الداخىلي وحت  أدق التفاصيل ل العنارص القابلة لالخت   األخرى، وبالتاىلي من الصعب عليه أن يخت  

 
ً
ي مفردة من مفردات التصميم تضخيما

 
ال ف ي االخت  

التصميم بمفردة وتحقيق هذا الفعل بالشكل المطلو ، وقد يعت 
ي تكوين شكىلي واحد أو مادة واحدة يتكرر 

 
 دورين أو أكتر ف

ً
ي أكتر من مكان عندما تؤدي قطعة أثاث مثال

 
استخدامها ف

ي سطوح المحددات 
 
 ما تختص ف

ً
ي غالبا

ية الت  ي فضاء قاعة المرافعات عىل الجوانب التعبت 
 
كز الرؤى التصميمية ف وتت 

، إذ يمثل الفضاء الداخىلي عىل وفق اعتبارات هذه  وقطع األثاث متمثلة باألشكال الهندسية المجردة ذات الطابع المثاىلي
ي خيال اإل األشكال بالفضاء 

 
 والمنعكس من الطبيعة الخارجية ف

ً
ث سماته الجمالية والحسية من  نسانالمدرك حسيا "فت 

. وبذلك (ching، 1987،p10) العنارص الموجودة فيه بناًء عىل طبيعة العالقة بي   عنارصه الهندسية وكيفية إدراكنا لها"

ي وصفه الفضاء الداخىلي المشتق من فضاء
 
  يرى )روبرت فنتوري( ف

ً
ي الغالب بسيطا

 
ي ف ي أوسع "أن التكوين الخارحر خارحر

ي طياتها الكثت  من المتعة واالثارة لعلماء  إىل
 
اكيب معقدة مذهلة طالما حملت ف حد ما، اال ان باطن أي كائن محشو بت 

شيح" )فنتوري،  اكيب المعق171،ص1987الت  دة (. وبذلك يصبح باإلمكان تقويم الفضاء الداخىلي من خالل هذه الت 
ي ذلك أن محتويات الفضاء الداخىلي وتفاصيله وعنارصه التكميلية تمنح 

ي ادق تفاصيلها، ويعت 
 
والمتمثلة بالموجودات ف

 الفضاء الداخىلي هويته وأهميته الخاصة به اكتر من أي عوامل أخرى. 
ي مفهومه االستعاري 

 
ال ف  عن قاعة المرافعات ذات العالقة الروحية الذي يدعو االخت  

ً
كت   عند استدعاء  إىلفضال

هذا الت 
ي موضوع البحث. 

 
ال ف ية، وهذا ما يهمنا من اجراء االخت    عنرص مهم تتجمع فيه الفكرة التعبت 
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ي االستعارة الشكلية:  2-2
ز
ال ومعطيات اإلثراء ف ز  االخت 

ي فضاء قاعة المرافعات من خالل المصمم ذاته، فالمصمم جزء من أي تصميم ي
 
حمل تتجسد معطيات هذا المفهوم ف

ي 
 
سمات خصائصه أو ميوله وتطلعاته ومفاهيم أخرى تمثل حوافز داعمة تعمل عىل تصويب الفكرة وتقني   التطبيق ف
ي تصميم هذا 

 
الية مفاهيم من االستعارة واالنتقاء دور كبت  ف  

ي هذه المنظومة االخت 
 
. ونجد ف بنائية المنجز التصميمي

ة عن الفكرة، وإن كانت تمويــه ورة. إذ تعمل هذه الفضاء بصورة معتر ي خداع أو ايهام برصي تتطلبه الرص 
 
 عن حقائقها ف

ً
ا

ابطة تدور حول تماثل البديل وتمويه الحقائق واقتباس وخصوصية وانعزال  ي وحدة مت 
 
ي حاالت خاصة ف

 
المفاهيم ف

 عن أي تشابه، وكل ما يتضمنه المعت  خلف هذه المفاهيم
ً
ي الإذا  بعيدا

 
تصميم. وهذا تطلب األمر حضورها المادي ف

ء غت  مألوف،  ي
عرف االستعارة بأنها عملية "تعتر عن معت  أو س 

ُ
ي برنامج هذه المصطلحات الفكرية، إذ ت

 
مجمل ما يدور ف

وُيشار اليه عىل أنه المغزى الذي يتم التلميح اليه، أو تحدث اإلشارة اليه مداورة عتر وسيط مألوف. وعادة ما يكون 
ء الذي يتم التلميح اليه ي

ي أن نقوم بوثبة  الش 
، أي اننا ينبع  ي

ي الواقع الحيات 
 
ابطي   ف

وكذلك الوعاء المتعلق به غت  مت 
ي تقوم االستعارة الجديدة باإللماع اليه" )دانيال تشاندلر، 

(. 116،ص2000خيالية كي نتعرف ذلك التماثل أو التشابه الت 
ي شذرات المعت  مما تدعوه فكرة اإليحاء، 

 
ي ذلك عالقة ترابط ف

 
 وف

ً
استعارة لبدائل مموهة تظهر  إىلفىهي تدعو ايضا

ء من المماثلة والمشابهة.  ي
 بش 
ال: 2-3 ز ات التضخيم واالخت  ي متغت 

ز
ي ف

 سايكولوجيا التلق 
ي بفاعلية ذاتية من المصمم 

ي اداءه بعد ذلك،  إىليرتبط مفهوم سايكولوجيا التلق 
 
ي للفضاء الداخىلي والمنعكس ف

المتلق 
ي يمتلكها بفعل انتماءاته االجتماعية 

تعتمد طبيعته العامة وسلوكه ومهاراته وقدراته التخيلية وكثت  من المعطيات الت 
ي رد فعل سلوكي عىل 

 
ه، ِبَعدها أحكام وتوقعات وتصورات متجسدة ف ي ميدان تفكت 

 
أرض الواقع، والبيئية كحصيلة عامة ف

ي ذات المصمم تتحول 
 
حافز يعزز دور الفاعلية األدائية عىل مستوى النظرية والتطبيق ويرفع  إىلفكل حدث أو ظاهرة ف

ي االنجاز والتصميم. 
 
 من مستوى ردوده السايكولوجية ف

ات هذه الثنائية الجدلية هي حصيلة عوامل ومؤثرات خارجية أثرت ع ي متغت 
 
ي ف

ي ان سايكولوجيا التلق 
 
ىل نحٍو مباش  ف

ضمن مجموعته المستخدمة لهذه الفضاءات، فىهي "ال توجد خارج األفراد،  نسانها السلوك الجمعي لل أهم ذات الفرد 
ه"  وليست من صنع الفرد المتوحد، بل إنها من صنع المجموعة، ذلك ألن الفرد ال يتحرك إال عىل أساس من عالقته بغت 

ي وردود أفعاله السايكولوجية وكل ما يصدر عنه هو  (. مما يدل86،ص1981)جابر عصفور، 
عىل أن انطباعات المتلق 

، وهذا ما يلفت انتباه المصمم عن خطورة ما يتضمنه الفضاء الداخىلي من عنارص ومفردات تأطرت  وليد سلوك جمعي
ال(.  ي )التضخيم واالخت  

 
ي اجتمعت فيها المتناقضات كما ف

 بأفكاره التصميمية السيما تلك الت 
ي من تصميم قاعات المرافعات 2-4

 االستخدام كرد فعل التلق 
ي 
 
ي االستخدام فإن الفضاءات الداخلية بصورة عامة وقاعة المرافعات بصورة خاصة تتطلب  إطار ف

 
ي وأثره ف

مفهوم التلق 
ي الفضاء واع

 
ي األداء التشغيىلي مهما كانت طبيعة الفعالية ف

 
ي ف

تباراتها الفكرية اقض درجة من التماثل مع الواقع المضموت 
ي فقد تستدعي  ي المتطلب الجماىلي والتعبت 

 
ي البد لعنارص تكوينه من وضوح ومنطقية، أما ف

ألن التشغيل أداء فعىلي بدت 
ي كال الحالتي   

 
ي تمثيل العنارص التكوينية تحت نمط معي   من الخيال او مزج الواقع بالخيال، وف

 
الفكرة فاعلية الخيال ف
ي التصميم نسانيعية واإل تؤثر جميع الظروف الطب

 
 بفعل التطبيق ف

ً
ي ذهن المستخدم وبالتاىلي يصل ذاك التأثت  تبادليا

 
ية ف

ي 
ية لمضمون الفضاء قد  إىلالمعت  ي فضاء قاعة المرافعات قراءة تفست 

 
. ويعتمد وعي المستخدمي   ف االستخدام الجمعي

ي آلية التكوين 
 
واجية وهي بال شك أكتر جدل وفاعلية عند اعتماد االضطرا  النفشي بفعل االزد إىليذهب به التأمل ف

ي 
 
ط ان يؤدي هذا االضطرا  فاعليته الوظيفية األدائية ويساهم ف ال(، ش  ي )التضخيم واالخت  

 
المتناقضات كما ف

ي األداء الفعىلي يفرض 
 
ة ف ي مقّيس فإن المباش 

االحساس ببيئة المكان، وهذه الثنائية تفقده التعامل الكىلي بمنطق رياض 
ي فضاء وا

 
ورة ف ي التعامل مع المؤوالت وكالهما رص 

 
ي التعامل مع التصميم بمنطق التقييس والعكس صحيح ف

 
قعيته ف

ة عنها، لذلك قد "يحدث  ي )الفعالية( من خالل العنارص الشكلية الُمعتر
ورة يتطلبها الحدث المكات  ميدان البحث، رص 

ي والشكل وبالتاىلي بلوغ اإلحسا
س باأللفة من خالل جعل البيئة المكانية بيئة صادقة ذات معت  توافق بي   ا لحدث المكات 

ال  ،(Lynch، 1981، p139) واضح بعيدة عن االعتباطية" ي االخت  
 
ي التضخيم من خالل التعقيد والمبالغة وف

 
وهذا وارد ف

 عن طريق التبسيط ومن ثم الوضوح. 
ات:   المؤشر

ي  -1
 
ال الظاهر ف ي ابعاده العميقة فيتضمن اخت  

 
ء هو زيادة عنارص التصميم وتعدديته، أما ف ي

ي ظاهر الش 
 
التضخيم ف

مقابل زيادة الباطن )المعت  وتأويله(، أي تضخيم المضمون وذلك عندما تنعكس رؤية التضخيم من الزيادة نحو 
 النقصان.  إىلالمبالغة 

ال عىل تبسيط الشكل الت -2 صميمي من تعقيدات عند قراءته وإدراكه ويسهل فهم المعت  بوقت قصت  من يساعد االخت  
ل الفكرة التصميمية.   خالل لفت النظر للعنرص أو الشكل أو المكان المهيمن الذي يخت  
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ي عند استحصال التضخيم عن طريق زيادة إثراء معت   -3
ال يجسد الواحد الثات  هناك معت  متبادل بي   التضخيم واالخت  

ي العنرص ال
 
 ف

ً
 تنازليا

ً
ال عند نقصان المعت  مع تعدد العنارص )تضخيما ي استحصال االخت  

 
ل، والعكس ف مخت  

 المفردات( فالتكرار تعددية العنارص بمعت  واحد. 

ال، والتجريد الهندسي  -4 ي االخت  
 
ال كالتجريد نحو التبسيط ف ي معطيات التضخيم واالخت  

 
كة ف ُيعد التجريد فكرة مشت 

يقية تؤكد عىل األشكال الباعث عىل الرهبة  واالنتظام واالحساس بضخامة وفخامة المكان بوصفها دعوة ميتافت  
 المجردة من عوالق الحس. 

ي تكوين شكىلي  -5
 
 دورين أو أكتر ف

ً
 عندما تؤدي قطعة أثاث مثال

ً
ي مفردة من مفردات التصميم تضخيما

 
ال ف ي االخت  

قد يعت 
ي أكتر من

 
ال فيها، فنستطيع ان  واحد أو مادة واحدة يتكرر استخدامها ف مكان ولكن ان تكررت فقد انتفت صفة االخت  

ال  ي احالة و تفخيم  إىلنقول يتحول االخت  
ي قاعة المرافعات، فهو يعت 

 
ي تعددية استخدام مادة الخشب ف

 
أداء كما ف

 آخر قد يكون له مثت  أو منبه اكتر فاعلية من نستها األصلية.  إىلعنرص بديل 

ي اظهار العنارص الشكلية، أهم ما يحقق االثراءا -6
 
ال عىل السواء ذلك االيحاء ف ي موضوع التضخيم واالخت  

 
ت المتنوعة ف

 . ل المعت   ايحاًء بفعل التعددية من عنارص أصيلة وبديلة، وايحاًء بفعل المستل من مفردة تخت  

 أن يبعث فضاء قاعة المرافعات  -7
ّ
ي المست إىلالبد

ي تأويل المتلق 
 
الشعور بالرهبة  إىلخدم انطباعات متعددة تساهم ف

 وعدم االحتواء للمكان، وذلك من خالل غيا  االحساس باالستقرار لتعدد مفاهيمه للمكان. 

ي التصاميم الداخلية للفضاءات  -8
 
ات ف ورة التحوالت والتغت  ال عىل رص  تؤكد فكرة المتناقضات بي   التضخيم واالخت  

ي يشه
ي قاعة المرافعات ومواكبة التطورات الت 

 
ى ف ، الكتر دها العالم عن طريق فكرة االختالف بي   المصطلحي  

ات هذه الحاجة.   فاألشكال التصميمية تنبع نتيجة الحتياجات المستخدم وهي بذلك متجددة عىل وفق متغت 

 منهجية البحث
ي العملية التحليلية للوصول 

 
ي ف

نتائج البحث، لصحته ومواءمته موضوع الدراسة،  إىلاعتمد الباحث المنهج الوصق 
ال  ي العنوان الموسوم: )التضخيم واالخت  

 
ي تناولها موضوع المصطلحات المتضادة ف

 
وبوصفها الطريقة العلمية األنسب ف

ي تتطلب هذه المنهجية من التوصيف والتحليل. 
ي تصميم الفضاءات الداخلية(، الت 

 
 ف

 مجتمع البحث وعينته: 
ي المحاكم كعينة للبحث بوصفها األنسب تمثل مجتمع ا

 
 قاعات المرافعات ف

ً
لبحث بمجلس القضاء األعىل متضمنا

ي مثل هذه الفضاءات الداخلية، 
 
ال( ف ي تتطلب توظيف فكرة المتناقضات )التضخيم واالخت  

ي هذه الدراسة الت 
 
واألمثل ف

ي إذ تم اختيار عينة البحث القصدية بواقع أنموذجي   عربيي   األوىل من 
 
قارة آسيا: قاعة مرافعات المحكمة النموذجية ف

ي  ي القاهرة  –أبو ظتر
 
 مرص.  –دولة االمارات العربية المتحدة، والثانية من قارة أفريقيا: المحكمة الدستورية العليا ف

 أداة البحث: 

ا9تم استخدام أداة البحث المتضمنة )استمارة التحليل() ي محاور رئيسة ثالث استخلصت من مؤش 
 
ت تناولها ( ف

:  طار اإل  ي
ي عملية التحليل، وهي كاآلت 

 
 النظري واعتمدها الباحث ف

ي فضاء قاعة المرافعات.  -1
 
ال ف  ثنائية التضخيم واالخت  

ال والتضخيم.  -2  سيسيولوجيا األشكال والمضامي   بي   االخت  

 صدق األداة وثباتها: 
( وقد تم اإلجماع عىل صالحية  اء والمختصي   تم التأكد من صدق أداة التحليل بعد عرضها عىل مجموعة من )الختر
ورة منهجية يستدعيها البحث بوصفها عملية  مفرداتها بعد التعديل فيها، وبذلك اكتسبت صدقها. ولكون ثبات األداة رص 

ية لجأ الباحث اليها   مشابهة للمختتر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ( ي رقم

 (.3( و)2ُينظر ملحق 
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 وتحليل العينةوصف 
  –األنموذج األول 

) ي ي دائرة القضاء )أبو ظتر
 
 فضاء القاعة النموذجية للمحكمة ف

 دولة االمارات العربية المتحدة

 
( - (1شكل رقم )                  ي ي دائرة القضاء )أبو ظتر

 
 فضاء القاعة النموذجية للمحكمة ف

 دولة االمارات العربية المتحدة

 
 الوصف: 

(، أول قاعة محكمة أنموذجية من نوعها عىل مستوى  ي ي دائرة القضاء )أبو ظتر
 
ُيعد الفضاء الداخىلي لقاعة المرافعات ف

ي المدينة. ظهر فضاء القاعة بتصميم فريد وعرصي للمحكمة من 
 
المحاكم األخرى، إذ افتتحت بمبت  الدائرة الرئيس ف

ي الرقمي المزودة خالل 
خدماتها الفنية المتطورة المتمثلة باألنظمة التكنولوجية الحديثة كنظام التسجيل السمعي والمرت 

ي لعرض االثباتات 
 لمتطلبات الفاعلية الوظيفية عىل نحٍو عام ونظام تقت 

ً
بشاشات عرض للمتلقي   المستخدمي   تلبية

جمة الفورية المتطورة عىل  ي الشكل رقم )واألدلة التقنية والت 
 
(، حيث ارتكزت فكرتها 1نحٍو خاص كما موضح ف

جاع المعلومات والدقة وسالمة اإلجراءات  األنموذجية عىل تسخت  هذه التقنيات وتطويعها بهدف شعة البث واست 
 .  عىل مجمل تفاصيل وظيفة الفضاء الداخىلي

 عن توفت  المشاهد الوافية للمستخدمي  
ً
 القانونية، فضال
الداخىلي للقاعة األنموذجية عىل نحٍو عام بشكله الدائري ونظام اضاءة للسقف الثانوي الدائري الشكل  ظهر الفضاء

 .
ً
 بوحدات صناعية مختلفة األحكام موزعة بصورة منتظمة وبأشكال دائرية )اسطوانية( أيضا

ي أغلب عنارص التأثيث وظهرت بنسق دائري مماثل مع وحدات االضاءة الص
 
ناعية كمفردة وظفت خامة الخشب ف

ي األرضية 
 
تصميمية وتوزيعها كمنظومة مكتملة بألوان بيضاء وشمسية، وظهر السقف الثانوي الدائري مع تمثيل آخر ف

ي حي   جاءت فتحة واحدة مطلة عىل الخارج استثمر من خاللها 
 
ي السقف، ف

 
 كما ف

ً
بنقوش صورية وبأشكال دائرية أيضا

 االضاءة الطبيعية. 
 وظهرت بتصاميم هندسية ذو حافات حادة بزوايا قائمة وبأنماط جاء توزيــــع قطع األ

ً
ثاث بنظام شكىلي دائري أيضا

ي البا  وتوظيف ألوان 
 
 عن توظيف عنارص الطبيعة بأشكال هندسية ف

ً
ي نسق منتظم، فضال

 
تقليدية متشابهة موحدة ف

ي الجدران ضمن مجموعة ألوان األثاث تختلف بي   المصفرة والمحمرة عىل
 
ي شكل قهوائية ف

 
 وفق الوان االضاءة. كما ف

ي فضاء القاعة النموذجية ل -(.2رقم ) ي دائرة القضاء ) ابوظتر
 
 ( لمحكمة ف
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ي فضاء قاعة المرافعات باستخدام شاشات تلفاز لعرض المشاهد والمعلومات وإفادات 

 
ظهرت وسائل تقنية حديثة ف

(. وزعت عىل الشهود بنظام االستعراض  ي
ي تعزيز الجانب الوظيق 

 
ي جدران القاعة وهي وسائل معارصة تساهم ف

 
عن بعد ف

ي اكتر من شاشة وبشكل متوازن. 
 
 الجدران ف

ي المنضدة الخاصة بهم وشكل الجدار  
 
ة ف ظهرت وحدة جلوس المستشارين بخصوصية منفردة من خالل النقوش الممت  

ي اتجاهية مقاب
 
ة هي األخرى وف  لة للمدخل الرئيس للقاعة . كخلفية ممت  

 التحليل: 
ي فضاء قاعة المرافعات:  2-5

ز
ال ف ز  ثنائية التضخيم واالخت 

ي تتصف بها وظيفة هذه  أهم إن
 عن النمطية الت 

ً
ما يمت   هذا األنموذج هو تصميمه بطابع حداثوي معارص بعيدا
ال مع أ ي عىل نحٍو عام من خالل البساطة الفضاءات وفعاليتها القضائية، فكانت متباينة بي   التضخيم واالخت  

ولوية الثات 
ال لكثت  من المستويات المبالغة والمعقدة   

ي ذلك اخت 
 
ي تمثيل مقاعد الجلوس والمناضد وإظهار محددات الجدران وف

 
ف

ي توظيف السقف باالضاءة الصناعية وبتشكيالت هندسية اسطوانية عمد 
 
 ما ف

ً
ي ابتعد المصمم عنها، والتعقد نوعا

الت 
 عن توظيف الشكل المصم

ً
ي نقوش بالط األرضية كصورة انعكاسية، فضال

 
م توظيف انحناءات وحداتها الدائرية ف

الدائري وتعميمه كوحدة تصميمية لشكل الفضاء عىل نحٍو عام وتوزيــــع منظومة مقاعد الجلوس بهذا الشكل، فعىل 
ي الخروج عن المألوف السائد ألشكال هذه ا

 
لفضاءات وعنارص تكوينها اال أن التصميم هنا الرغم من الطابع الحداثوي ف

ي تتسم بها وظيفة فضاء قاعة مرافعات المحكمة عند تقديم هذه العنارص 
ية الت  مات السمة التعبت 

ّ
ظهر ضمن ُمسل

ي أغلب مستويات 
 
 ما ف

ً
بأشكال هندسية مجردة من عوالق الحس والمحسوس وبألوان قهوائية أخذت شمولية نوعا

. الفضاء. وهنا تواف ي المستخدمي  
 
ال لكل منها دور وتأثت  ف  

 ق بي   معطيات الثنائية المتناقضة للتضخيم االخت 
ي 
 
 عىل الرغم من صعوبة التوافق ف

ً
يا ي تقويم فضاء القاعة تعبت 

 
ي ف  دور ايجاتر

وعليه كان لهذين المحورين المتناقضي  
ي من  إىلتحقيق عطاء متوازن بينهما وذلك يرجع 

 
صغر مساحة وحجم الفضاء وارتفاعه الواطي الذي ال يستوعب كم كاف

ي هذا النموذج أسلوبالعنارص ليقدم التضخيم 
 
ال أكتر فاعلية ف ه المعقد أو المبالغ فيه بتعددية الكميات، لذلك كان االخت  

، وكانت أرجح
ً
، وخامة الخشب مادة

ً
ي المركزي )الدائري( شكال

ال موضوعية عندما عتر عنه التنظيم الفضات  ية االخت  
ي استدعيت مفردات شكلية رصيحة غت  معقدة مع تدخل  ي التشكيالت الهندسية وإظهار نقوش وزخارف أسلوتر

 
 طفيف ف

ل المعت  من الكيف، كذلك نجد  ين انطباعات مغايرة ألنها تخت   ي نفوس الكثت 
 
وألوان بهذه التوافقية النوعية، تعكس ف

ة الرصيحة كالمفردات الهندسية ألشكال العنارص االنطباعات المنعكسة من ذل ك موضوعية اكتر جاءت من خالل المباش 
، فحققت هذه الوضوحية  ي

ات المتلق  ك المعت  لتفست  تها وتت  علن عن مباش 
ُ
ي ال ت

التأثيثية والزخارف أكتر من تلك الت 
ي األلوان وأغلب السطوح الخالية من

 
ي اإلخراج الشكىلي واالثارة ف

 
ي الظاهر منها  والبساطة ف

 
احتواء  إىلالزخارف والنقوش ف

 . ي لفهم وتفست  الباطن من الفضاء الداخىلي
 المتلق 

، إال أن الطابع الحداثوي الذي اتسم به  إىلإن المعطيات المتبادلة بتوازن الثنائية تعد أقر  
ً
يا تجسيد فكرة المكان تعبت 

ل المعت   أسلو الفضاء الداخىلي قدم التصميم ب برمز معي   كما ظهر بخصوصية مكان المستشارين، لذلك   عرصي واخت  
ي سمة التعبت  عن الفضاء متناغمة مع 

 
ى ف ي هذه الجزئيات فقط بينما كانت األشكال ذات األهمية الكتر

 
كان االنفتاح ف

ي المقاربة بي   معطيات االتجاهي   تمثلت بمتناقضات الخصوصية والع إىلالبساطة 
 
ك ف ال، والعامل المشت  مومية االخت  

 وتمثيل الشكل بطرازه الجديد وبتقنيات إظهار حديثة. 
ال والتضخيم:  2-6 ز ز االخت  ز بي   سيوسيولوجيا األشكال والمضامي 

ي المادة اإلظهارية المتمثلة بالخشب مع الشكل الدائري للفضاء والسقف الثانوي وما تشابه 
 
ك ف لخص العامل المشت 

ي األرضية أولوية دور االخت   
 
ال عىل التضخيم هي األخرى فظهر بأبىه ما تقدمه المادة اإلظهارية من معه من نقوش ف
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أي موروث ويعتر عن هوية جديدة لفضاء قاعة المرافعات وبخصوصية وظيفة المكان  إىلتصميم حداثوي ال ينتمي 
ي اختصت بالمنضدة الخاصة بهم، فكانت األشكال ذا

ت السيما وحدة جلوس المستشارين والنقوش الهندسية الت 
ي التعبت  عن هذه الوظيفة القضائية ضمن تصميم منفتح برؤية فردية ال ترتبط بقوة مع المجموعة 

 
ى ف األهمية الكتر

ي عمل متوازن 
 
ال( ف كة لحداثتها، وهذا جراء ضعف تمازج الثنائية المتناقضة )التضخيم واالخت   المستخدمة بأوارص مشت 

 الواحد مع اآلخر. 
ي واالستخدام الجمعي يعزز التواصل بي   الفرد ومجتمعه، وسيسيولوجيا األشكال إن الرؤية التصميمية باعتبا

رات التلق 
ال عىل  ي األنموذج الحاىلي ظهرت ضعيفة عىل وفق ما تقدم من بساطة وانفراد آلية االخت  

 
والمضامي   بي   هذه الثنائية ف

ال أقر   ي لتحقيق وظيفة الفضاء الداخىلي ا إىلالغالب فظهر التصميم بطابعه االخت  
ألساسية، واقت   من اعتبارات التلق 

االستخدام األمثل المنعكس مما يعتر عنه الفضاء بصورة عامة فاقترص التصميم بشكله الدائري المهيمن والذي يمثل 
 ما يخلق مضامي   مؤثرة بفعل 

ً
 ومادة

ً
ي الفضاء الداخىلي للقاعة بإخراج وإظهار فيه من الغرابة شكال

 
أبرز نقطة تحول ف

ي كل مفردة انتظمت مع ان
 
ي ظهرت عليها، وهذا الطابع المباش  امتد ف

عكاساتها الغامضة غموض الحالة االستثنائية الت 
ي ال تحقق االثارة  

األخرى بعالقات قصدية كما ظهرت االضاءة واأللوان وكثت  من العنارص الشكلية التقليدية والمبسطة الت 
ي بها نماذج معقدة غت  المن

ي تأت 
 ظمة. كتلك الت 

ي واالرتفاع التقليدي وخصوصية األشكال الموظفة 
عد السعة المحدودة للفضاء الداخىلي المعت 

ُ
ومن جانٍب آخر ت

ي الفضاء الذي تحقق من خالل قلة العنارص التكوينية والزخرفية المستخدمة دعوة 
 
ي  إىلواالنفتاح ف

الموضوعية الت 
 
ً
يفية. وبــهذا كانت سيسيولوجية األشكال والمضامي   ضمن معطيات معطياته الوظ إىليطمح له الفضاء الداخىلي استنادا

ي اإلظهار وهي موضوعية تستدعي 
 
ي وحدة تصميمية متكررة وهيمنة للشكل الدائري ضمن نطاق البساطة ف

 
ال ف االخت  

ي مفردات شكلية رصيحة من األشكال الهندسية األساسية مع تدخل  ي أكتر من مكان، أسلوتر
 
ي توظيفها ف

 
 طفيف ف

 الفضاء الداخىلي للقاعة. وال
 ّ ي حت 

 
ة عن باف  عنارص الشكلية والبرصية من لون وإضاءة ممت  

ي استخدام فضاء قاعة المرافعات:  -3
ز
ي ف

 دور التلق 
 
ً
ي تفرض غموضا

ي مثل هذه الفضاءات بتصاميم منفتحة التأويل الت 
 
ي االستخدام ف

 ما يتحدد المتطلب الوظيق 
ً
غالبا

ة لتقويم  ي وتعقيد وغت  المباش 
 
ي هذا األنموذج بي   االستيعا  الواف

 
فعاليته األساسية، فقد جمع الفضاء الداخىلي ف

 بحجمه ومساحته الكلية وبي   منطلقات روحية تتأثر بالتصميم الذي يستدعي 
ً
للعنارص التكوينية عىل نحٍو عام نسبة

ال عند استعارة عنرص يجمع بت  داللية مختلفة لم نجد ي االخت  
 
ي هذا االنموذج اال ما ظهرت موضوعية التعقيد ف

 
ها ف

ي بالط االرضية وما تمثل به شكل وحجم الفضاء 
 
ي السقف وتمثيل انحناءات دوائرها ف

 
عليه تشكيلة وحدات االضاءة ف

ي 
 
 ف
ً
ي يمكن أن تنعكس ايجابيا

، بينما فقد صفته الحضارية التأصيلية الت 
ً
ي منظومة تكاملية أيضا

 
الدائري مع توزيــــع االثاث ف

عام، ولهذا ارتبط التصميم عىل نحٍو عام بهذا المؤثر وانعكس بأشكاله وهيئته فأخذ مبدأ تحقيق الفخامة ادائه ال
ي مقارنة بي   

 
( ف ي بساطة اإلظهار وتناسبية التخصيص )المساحة واستيعا  المستخدمي  

 
ي نجدها ف

بمفرداته القليلة، الت 
 عن المبالغة لقلة التعقيد الذي يتسم به 

ً
 الفضاء. االثني   بعيدا

لقد فرض الشكل الدائري للفضاء الداخىلي عىل وفق ذلك ونظام توزيــــع االثاث بالتنظيم المركزي حركة أكتر انسيابية 
ي تبثه األشكال الدائرية من 

ية بالتواصل واالتصال واالستمرارية الت  سواًء الموقعية أو التبادلية المنبعثة من السمات التعبت 
ي يتطلبها المستخدمي   المستشارين بداعي  استمرارية وتواصل، ويعد هذا 

الفعل االستخدامي من الفعاليات المهمة الت 
. وبذلك رافق التحول  إىلوظيفتهم والموظفي   اآلخرين كموظفي   السلطة التنفيذية 

ً
الحركة التبادلية منها تحديدا

 بما يضفيه الشعور ببساطة التعبت  
ً
 وظيفيا

ً
ي هذه االمكانيات تحوال

 
ي ف عزز  التعبت 

ُ
ي ت

بحدود العنارص التقليدية الت 
 االحساس بهوية المكان. 

 بمساحة وحجم الفضاء الداخىلي العام 
ً
ي االستخدام الذي جاء وافيا

 
ي التشغيىلي ف

ي الجانب الوظيق 
وعليه جسد التلق 

ي تجذ  أنظار المت
ال الت  لقي   وتقوم عىل المحدود، وبساطة العنارص الشكلية واالظهار العام للفضاء مؤطرة بآلية االخت  

ي وسهولة االستخدام عىل وفق 
محاكاة االنطباع ومن ثم ردود األفعال واالستجابات وهذه البساطة تمتاز برسعة التلق 

ك فيها الثنائية بتوازن وتتعدد فيها  ي تشت 
ي االحساس برهبة المكان من تلك الت 

 
ي انطباع أقل إثارة نفسية ف

 
ذلك ولكن ف

ي مقابل تأكيد البنية العامة العنارص بمبالغة وتعقيد مع 
 
، اال ان العنارص الشكلية الجزئية تراجعت ف

ً
ال ايضا وجود االخت  

ي نظام مماثل متناظر بي   وحداتها الشكلية واللونية، فنجد 
 
ي بنية متناسقة مغلقة ف

 
للفضاء الداخىلي متسم بالتناسبية ف

ي اإلظهار الشكىلي دون أ
 
 بي   محددات جدرانها ف

ً
 وتماثال

ً
ي ظهرت تناظرا

ي إحدى محدداتها الت 
 
ن تكون هناك كرس رتابة ف

عليها وسائل تقنية لشاشات التلفاز واستغالل فتحة شباك واتحد استثمرت من خاللها االضاءة الطبيعية وهي واحدة من 
ي تحث عىل االستخدام. 

 المؤثرات الت 
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 نتائج البحث واستنتاجاته
 نتائج البحث: 

ال مساحة الفضاء الداخىلي وعنارص  -1
ي اخت  

 
 عن النمطية فظهرت البساطة ف

ً
ظهر األنموذج بطابع حداثوي بعيدا

 التأثيث والسقف الثانوي بالشكل الدائري. 

 ما وبتشكيالت هندسية اسطوانية  -2
ً
ي األنموذج بتنظيم معقد نوعا

 
اتسم السقف الثانوي ووحدات االضاءة الصناعية ف

 عكس المصمم انحناءا
ً
ي نقوش بالط األرضية ايضا

 
 ت اشكالها الدائرية ف

ي المبالغة والتبسيط بعض برزت -3
 
ال كما ف  اآلليات الضمنية للتضخيم واالخت  

ي األنموذج،  -4
 
ي تجريد العنارص الشكلية الهندسية واضحة وبارزة ف

 
ال ف  جاءت ثنائية التضخيم واالخت  

ال عىل الغالب استعاري لمفردة تحتوي المعت   -5 ي الشكل الدائري لألنموذج ولم تقترص عىل  ظهر االخت  
 
االجماىلي كما ف

.  إىلتقليص ودمج المفردات لتدعو  ي فهم وادراك المعت 
 
 تبسيط وتقليل الجهد ف

فرض الشكل الدائري لفضاء األنموذج  نظام توزيــــع األثاث بالتنظيم المركزي وحركة أكتر انسيابية سواًء الموقعية او  -6
ي تبثه األشكال الدائرية من استمرارية التبادلية المنبعثة من ال

ية بالتواصل واالتصال واالستمرارية الت  سمات التعبت 
 وتواصل. 

7-  
ً
ي االستخدام، إذ لكل واحدة منها تأويال

 
ي ف

ي األخرى عىل تفعيل دور التلق 
 
عملت الثنائية المتناقضة ودور الواحدة ف

اتها عىل الفرد باختالف تأثت  المجموعة أو  ي تأثت 
 
يحة المستخدمة.  يختلف ف  الرس 

 استنتاجات البحث: 
ال المعت  بهوية المكان عن طريق األشكال الهندسية بنقوش معقدة وبطابع حضاري استعاري لها  -1 ة أهم إن اخت   ية كبت 

 ما تدعو 
ً
ي غالبا

ية تعزز الخصوصية الوظيفية الت  أداء واحد  إىلبالشعور المجتمعي والعقائدي بوصفها عنارص تعبت 
ك وقيم  وانتماء توحد المجموعة.  مشت 

، فاالستخدام  -2 ي
ي من كميات األول وكيفيات الثات 

ي التعبت  عن وظيفة الفضاء الداخىلي يأت 
 
ال ف إن دور التضخيم واالخت  

ي بالمكان عىل وفق 
ي تربط المتلق 

ي عىل األشكال الت 
ي الصحيح. وتعتمد اعتبارات التلق 

األمثل يتوقف عىل التلق 
 والوظيفية. اعتباراته الروحية 

، إال أن الطابع الحداثوي يقدم  إىلإن المعطيات المتبادلة بتوازن الثنائية تعد أقر   -3
ً
يا تجسيد فكرة المكان تعبت 

ل المعت  برمز معي   كما ظهر بخصوصية مكان المستشارين القضاة.  أسلو التصميم ب  
 عرصي يخت 

ي ضمن النظام المركز  -4
ها احتواًء ووضوح وهي فعاليات مهمة يتطلبها يعد الفعل االستخدامي للحركة مع التلق  ي أكتر

 المستخدمي   ال تتحقق اال بمثل هذا التنظيم بشكله الدائري ذو المساحة الضيقة. 

ي انتقاء وتوظيف كم ونوع وحجم وشكل مفردات  -5
 
إن حجم الفضاء الداخىلي وشكله العام هو المحدد األساسي ف

، وعملية
ً
ال يجب أن تنطلق من هذا الفضاء وعنارص تكوينه من محددات  الموجودات وعنارصها البرصية أيضا االخت  

 وقطع األثاث والعنارص الشكلية األخرى. 
، إال أن الطابع الحداثوي يقدم  إىلإن المعطيات المتبادلة بتوازن الثنائية تعد أقر   -6

ً
يا تجسيد فكرة المكان تعبت 

ل المعت  برمز معي   كما ظهر  أسلو التصميم ب  
 بخصوصية مكان المستشارين القضاة. عرصي يخت 

ي عمل  -7
 
ال( ف إن ضعف سيسيولوجيا األشكال والمضامي   جاء عن ضعف تمازج الثنائية المتناقضة )التضخيم واالخت  

 .
ً
ن بمعطيات االثني   معا

 متوازن الواحد مع اآلخر، وفاعلية ذلك تقت 
ي وحدة -8

 
ال ف ي  كانت سيسيولوجيا األشكال والمضامي   ضمن معطيات االخت  

 
تصميمية متكررة وهذا التكرار تضخيم ف

ال لمفهوم واحد.   تعددية العنارص واخت  
 

 المصادر: 
ي الجامع

ي ،معجم المعات  ي ( –معجم ) عرتر  عرتر

ي البت  التصميمية، مكتب الفتح للطباعة، بغداد 
 
 .2017العراق،  –األسدي فاتن عباس، مفاهيم ف

، ، نمت  قاسم، ألف باء التصميم الداخىلي ي
 .2005، إىلجامعة دي البيات 

، الهيئة المرصية العامة  –جابر عصفور، عن البنيوية التوليدية  ي ي لوسيان غولدمان، )فصول(، مجلة النقد االدتر
 
قراءة ف

، مرص، يناير  ي
 .1981للكتا ، المجلد األول، العدد الثات 

ي، ط اسات والنرس  والتوزيــــع، ، مجد المؤسسة الجامعية للدر 1جورج مونان، معجم اللسانيات، ت: جمال الحرص 
وت، لبنان،   .2012بت 

ي، ط وت، لبنان، 1جورج ونان، معجم اللسانيات، ت: جمال الحرص  ، مجد المؤسسة للدراسات والنرس  والتوزيــــع، بت 
2012. 
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ي علم العالمات )السيميوطيقا(، دراسات نقدية )
 
(، ترجمة وتقديم: 3دانيال تشاندلر، معجم المصطلحات األساسية ف

 .2000بد الحميد، اكاديمية الفنون وحدة االصدارات، شاكر ع

وت، لبنان، 1ستيفان هابر، هايرماس والسوسيولوجيا، ط ، ترجمة وتقديم: محمد جديدي، منشورات ضفاف، بت 
2012. 

 .2006االبداع، دار الثقافة للنرس  والتوزيــــع، عمان، االردن،  إىلسعيد عبد العزيز، المدخل 

،   السعيدي، حارث أسعد عبد  ، رسالة ماجستت  ي الفضاء الداخىلي
 
الرزاق، المعالجات التصميمية للمحددات الداخلية ف

 .2005كلية الفنون الجميلة، بغداد، 

ي عمارة الحداثة وما بعدها(، ط
 
، خالد، فعل العمارة ونصها )قراءة ف ي

، 1السلطات   .2013، دار المدى للثقافة والنرس 

اوي، إنعام فّوال، المعجم المفصل 
َ
، مراجعة: أحمد شمس الدين، طعك ي

ي علوم البالغة البديع والبيان والمعات 
 
، دار 2ف

وت، لبنان،   .1996الكتب العلمية، بت 
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