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Abstract:  

 The current research deals with the study of extrapolating the visual 

scene in the design of internal spaces on the grounds that design is a 

language whose context must be understood in order to access the 

meanings and connotations through its design symbols in order to 

extrapolate that visual scene. Extrapolation of the visual landscape 

in the design of interior spaces)? Therefore, the aim was to reveal the 
role of extrapolating the visual scene in the design of spaces, and the 

first chapter included the importance of research, the need for it and 

its terminology, while the second chapter included a detail of the 

theoretical framework on which we relied and which consisted of two 

studies, and through these investigations indicators were reached for 
the theoretical framework that pour In the topic of the research, 
which helped in arriving at the method of research methodology 

adopted in the third chapter, which included the research 

procedures, while the fourth chapter included a review of the results, 
the most prominent of which was that there is a relatively verified 

expression of the identity of space as requirements in extrapolating 
the visual scene of the first model. The function of the design visual 

scene was related to a reciprocal interaction between the function of 

space and the identity of the place, to accommodate extrapolation 

according to the nature of its priorities that acquire the appropriate 

space form. 
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ي تصميم الفضاءات الداخلية
 
ي ف

 
 استقراء المشهد المرئ

 

 2 إبراهيمبان أحمد 

 

 الملخص
ي تصميم الفضاءات الداخلية

 
ي ف

عىل  ،تناول البحث الحالي دراسة استقراء المشهد المرئ 
ي والدالالت من خالل  ،اعتبار أن التصميم لغة البد من فهم سياقها 

للوصول إل المعائ 
فكانت مشكلة البحث  ،فقد تضمن البحث الحالي أربعة فصول ،رموزها التصميمية

ي تصميم الفضاءات الداخلية ( 
 
ي ف

تجسدت بالسؤال التالي )ما دور استقراء المشهد المرئ 
ي تصميم الفضاءات ،؟

 
ي ف

وقد  ،لذا كان الهدف الكشف عن دور استقراء المشهد المرئ 
ي فتضمن  ،أهمية البحث والحاجة اليه ومصطلحاته األول؛شمل الفصل 

أما الفصل الثائ 
ومن خالل تلك  ،والذي تكون من مبحثي    ،اإلطار النظري الذي اعتمدنا عليهتفصيل 

ات إلطار النظري ي موضوع البحث ؛المباحث تم التوصل إل مؤشر
 
ي تصب ف

ي  ،الت 
والت 

ي الفصل الثالث
 
ي التوصل إل طريقة منهجية البحث المعتمدة ف

 
الذي تضمن  ،ساعدت ف

أن هنالك  ؛فقد تضمن استعراض النتائج و، كان ابرزها  ،أما الفصل الرابع ،إجراءات البحث
ي لل 

ي استقراء المشهد المرئ 
 
ي لهوية الفضاء كمتطلبات ف  ،األول نموج تعبي  متحقق نست 

ي غي  متحقق
ي التصميمي أأما االستنتاجات  ،أما الثائ 

ترتبط  ،برزها كان وظيفة المشهد المرئ 
ء وهوية المكان، الستيعاب االستقراء بحسب بعالقة تفاعلية متبادلة ما بي   وظيفة الفضا 

ي تكسب الفضاء المالئمة الشكلية ؛طبيعة أولوياتها 
 .الت 

ي  ،المشهد  ،استقراء : الكلمات المفتاحية
 .الفضاءات الداخلية ،تصميم ،المرئ 

 
ة وصحيحة مدخل البحث:  أن التصميم لغة ال بد من  ،لفهم الفضاءات الداخلية عىل اعتبار  ؛للوصول إل قراءة متمي  

ي 
ال بد من عمليات متفردة من الوعي التخصصي الذي يستطيع استقراء ،فهم سياقها إلدراك جلك المشهد المرئ 

ي ُبنية الفضاء وقراءتها  ؛الفضاءات الداخلية لعمادة الكليات تعتمد التحليل
 
أو برؤية الكليات ،أما برؤية األجزاء المتخفية ف

ي عملية االستقراء واالستنتا  هنالك خفايا خلف ظاهر فضاء العمادة ،الجزئيات واالنتقال منها إل
 
ليكشفها  ،وف

 المصممي   بتخطيهم مرحلة الوصف إل التحليل 

ي الفضاء الداخىلي  :مشكلة البحث
 
ي ف

 الفتقار الدراسات التصميمية إل المعرفة الدقيقة باستقراء المشهد المرئ 
ً
فقد  ،نظرا

 علمي
ً
را  لتناول موضوع البحث الحالي وجدنا مي 

ً
ي  ،ا

 :إج يمكن تجسيد المشكلة البحثية من خالل االئ 
ي تصميم الفضاءات الداخلية ( ؟

 
ي ف

 ) ما دور استقراء المشهد المرئ 
ي ابراز مدى أهمية الدالئل االستقرائية لفضاءات عمادة الكليات :أهمية البحث

 
كذلك تحقيق   ،تكمن أهمية البحث ف

ي من خالل المخاطبة الذهنية التصميمية أليةوظيفة اتص
ية ،للمتلق   تعبي 

ً
ي تحمل ابعادا

ي  ،الت 
ي معائ 

ي تثي  لدى المتلق 
والت 

ي تجري داخل عقل المصمم تكون مبنية وفق مفاهيم 
ضمنية قابلة لإلدراك، والتأكيد عىل أن العملية التصميمية الت 

ي ترتكز ضمن ،إقناعيه معينة إلنتا  العمل التصميمي 
ي جهن المصمم والت 

 
 عن كونه ،مجموع متطلبات ف

ً
يعد  ،فضال

ي المعرفة من االختصاص والمقارب لهذا االختصاص إضافة وتعزز المكتبة بهذا النوع من   ،معرفية جديدة تني  لطالت 
 البحث . 

ي تصميم الفضاءات الداخلية .  :هدف البحث
 
ي ف

 الكشف عن دور استقراء المشهد المرئ 

 حدود البحث 
.  :الموضوعيةالحدود  ي تصميم الفضاءات الداخىلي

 
ي ف

 استقراء المشهد المرئ 
ي 
 اقترص البحث الحالي عىل الفضاءات الداخلية لعمادات كليات الجامعة العراقية . :الحد المكائ 

ي 
 2020-2019 :الحد الزمائ 

  :تحديد المصطلحات

ي اللغة 
 
راُء الَوقاِئع   :االستقراء ف

ْ
رْ  :ِاْسِتق

ُ
ْن ق

َ
ُعها ع بُّ

َ
ت
َ
ةٍ ت ُوصوِل إل أْحكاٍم عامَّ

ْ
 ِلل
ً
ة
َ
د
َ
 َوُمشاه

ً
ة
َ
َراُء هو تتبع ،ٍب ُمعاَين

ْ
االْسِتق

ة يَّ
ِّ
ل
ُ
ء لتحديد خواصه  ،الجزئيات للوصول ِإل نتيجة ك ي

ي مدلولها اللغوي إل ان االستقراء هو تتبع الشر
 
تشي  اللفظة ف
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ي ّ  :( . االستقراء1157،ص2009،ضمن مفهوم اعمال الحس والحواس.) البحي  ف ( االستدالل العقىلي
) الفلسفة والتصوُّ

ي  (Induction)يعود لفظ االستقراء  ،واالنتقال به من الخصوص إل العموم
ي إل اللفظ االغريق 

 
ي أصله االشتقاف

 
ف

ي الفعل الذي يقود شيئا ما نحو نقطة محددة
" الذي يعت  ي وهو لفظ من الحياة اليومية العادية ولكنه صار  ،"إيباغوج 

 ت
ً
 لفظا

ً
ي كل  استدالل معمم عىل نحو صارم وجا نتيجة يقينية )نعيمة  ،قنيا

 ( 18.ص2015وهو يعت 
 
ً
ي الفضاء الداخىلي  :ويعرف اجرائيا

 
بما تحمله من معان  ،بأسلوب قائم حول تتابع السياقات ،جمع االفعال التصميمية ف

ية الفضاء الداخىلي .   ودالالت للوصول إل تعبي 
: اسم مكان من شهِ 

ٌ
َهد

ْ
 منظر الش

َ
  ،ما ُيشاهد  ،د

ُ
َهد

ْ
ظر الَمش

َّ
ص ،2010المجتَمع من الناس )ابن منظور،  :ما يقع تحت الن

1234 .) 
ي لغة: ما هو منظور، مجموعة أحاسيس برصية

( . ومشهد  1558ص 2001ينظر إليها من حيث مضمونها )الالند   ،المرئ 
القات بي   العنارص التصميمية والمحددات , وتحدد وهو ما يمكن ادراكه من صور حسية تتبلور من خالل الع :الفضاء

ي جلك عىل سلسلة من المحددات  ،شخصية وهوية الفضاء الداخىلي 
 
ة، وتستند ف فتعطي للفضاء شخصيته الممي  

ي البيئة، كما تدرك وتحس من قبل مستعمليها 
 
 ،Cullen )والعنارص التصميمية، تعمل عىل إبراز نقاط ومكامن القوة ف

1972.p1) . 
 و 

ً
ي اجرائيا

ية جات  ،هو هوية الفضاء ألدراك صورته االستقرائية :يعرف استقراء المشهد المرئ  ي قوى تعبي 
 
ي تكمن ف

الت 
 معت  ودالالت للبحث عن الحقيقة ضمن انساق فكرية . 

 
ي 
 
  :الفصل الثائ

 مفهوم االستقراء :األولالمبحث 
ي لالستدالل والبحث

 
وهو انتقال المعرفة من القضايا الجزئية إل الموضوعات  ،االستقراء هو أحد األساليب األساسية ف

ريد بالمالحظة هو اقتصار المستقرأ عىل مشاهدة  ،أي أنه يسي  من الخاص إل العام ،(27،ص1999العامة ) إبراهيم 
ُ
وأ

ي الطبيعة الكتشاف أسبابها وعالقاتها 
 
ي تعديل سي   ،يا أما التجربة أريد بها تدخل المستقرأ عمل ،سي  الظاهرة كما تقع ف

 
ف

ي حاالت شت  
 
أي أن ،للكشف عن تلك األسباب والعالقات ،الطبيعة وتكوين الظاهرة الطبيعية موضوعة البحث ف

ي يملكها اإلنسان ،يبدأ بمالحظة عدد من الحاالت  ؛االستقراء 
وأن االستقراء هو انتقال من  ،أو خلقها بوسائل التجربة الت 

ي من الحاالت الجزئية إل القواعد العامة، ولذلك تعتي  نتائج  ؛ية استدالل صاعد الجزئيات إل حكم عام، أي هو عمل
يرتق 

 بمالحظة عدد من الحاالت  ،االستقراء أعم من مقدماته
ً
ي يملكها  ،وإن االستقراء يبدأ دائما

أو خلقها بوسائل التجربة الت 
 االستعمال العادي ل ،(11،ص 1972)الصدر  ،اإلنسان

ً
ي اللغة وإجا تركنا جانبا

 
نا استعماله الشائع ف لفظ االستقراء واعتي 

ي نسميها استقرائية إل  ،وجدناه كل عملية منطقية ) استدالل( تنطلق من بعض القضايا الجزئية المعطاة ،الفلسفية
والت 

 نسميها قضايا مستقرأة
ً
 ،(18،ص2015من االعمام )نعيمة  أليةوب  هذا فهو استقراء ينتقل إل درجة ع ،قضايا أكير تعميما

ي المرحلة  ،حيث القراءة أول بدايات االستقراء ،ال شك هنالك فرق بي   االستقراء والقراءة
 
ي ف

أو  ، لمن يقرأ الشكلاألولتأئ 
أما االستقراء فهو  ،أج تمثل قراءة  الرموز الحرفية للصوت لجميع اللغات وتنوعها  ،الهيئة كونها تمثل جزئية االستقراء 

ي التصميم  ،قارئ الخطاب التصميمي  ،حسب موقعه وزمانه ومكانه ؛الشكل الظاهر والباطن قراءة مفردات ومكونات
 
ف

ي بل المنتج الفضاء 
فلكل قراءة منطق  ،وأن تصميم الفضاءات الداخلية  تحمل أكير من قراءة ،الداخىلي لم يعد متلق 

 التكوين للشكل للفضاء الداخىلي ولكل مستخدم فضاء )قارئ (
ي القراءة لحظات  ،للتوغل داخل معت 

 
أسلوبه الخاص ف

ي   ،االستقراء 
ي متعدد المعائ 

ه وتأويله ،كما أن المشهد المرئ  والقراءة هي  ،وفق مرجعياته وراؤه ؛يعمل القارئ عىل تفسي 
ي التصميم الداخىلي هو ان يدرك مستخدم الفضاء الكىلي من خالل  ،والفهم يصنع  المدلول ،أول الفهم

 
أي أن  االستقراء ف

 
ً
 عاما

ً
وهو االستدالل بالخاص عىل العام.، فهو دليل االنتقال من حوادث جزئية إل حكم   ،جزئياته، فيستنبط منها حكما

ي ينقسم ال نوعان ،جات تتابعات شكلية ؛كىلي 
  :واالستقراء لمصطلح منطق 

ي كي تصل إل ،دون اللجوء او استخدام قضية ثانية ،هو استنتا  قضية من قضية واحدة :ل مباشر استدال
أو تحليل ثائ 

 للفضاء الداخىلي وتكويناته الشكلية الدأل
ي المباشر

ي البيئة التصميمية  ليةالنتيجة  المطلوبة هناك استنتا  للمشهد المرئ 
 
ف

ي دالالت الفضاء الداخىلي  ورموزه التع
 
ية، فيكسب بذلك استمرارية تمتاز بدالالت تأويليةتكمن ف تضمن قراءة  ،بي 

ي الخطاب التصميمي ) محمد 
ي تلق 

ي وفق طاقة المتلق 
(. وب  هذه الرؤيا نجد أن االستدالل  60.ص2008للمشهد المرئ 

ي التصميم الداخىلي 
 
ي ا ،يمثل القدرة عىل اإليضاح ؛المباشر ف

 
وأن  ،لشكل بوضوحأو القدرة عىل فهم العالقات المتجسدة ف

ي الشكل تدخل ضمن لغة استدأل
 
ة الستقراء الشكل ليةهذه العالقات المتجسدة ف ي  ،مباشر

 ؛وأن هذا الخطاب تعت 
 من التعبي  

 عىل مستوى الشكل والهوية والوظيفة .  ،باإلمكان من استقراء الفضاءات الداخلية بالحد االدئ 
ومن خالل هذا المفهوم نجد إن التوصل إل  ،هو استنتا  قضية من قضيتي   ال أكير وال أقل  :استدالل غي  المباشر 

كيب بي   هذه القضايا  ؛نتيجة أو حل وهو يتطلب قدرة عقليه مناسبه من اجل أن يتم  ،يتم من خالل عملية التحليل والي 
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ي عملية البناء (.أي أن الم 98ص ،1986وتكون نتيجة منطقية )زكي  ،تفاعل فكري للقضايا 
 
صمم الداخىلي يسىع ف

ي 
 ومبادئ للتنظيم الشكىلي  ،التصميمي لفضاءات العمادة إل تحقيق إدراك وفهم المشهد المرئ 

ً
ي تعد أهدافا

والمغزى  ،والت 
لتؤسس  ،هو االستدالل عما يتوارى خلف هذه االشكال من دالالت غي  مرئية ،من جلك البناء التصميمي للفضاء اإلداري

وأن االستدالل غي  المباشر هو استقراء حالة ديناميكية لتصميم فضاءات  ،البناء التصميمي وانتمائه وهويتهخصوصية 
ي للجوهر الكىلي للفضاء االستداللي عىل مدلوالت  أليةإدارية خ

 عىل فعل االتصال االستقرائ 
ً
ة مركزا ات المباشر من التفسي 

ية جات هيئات أسلوبية.   رمزية وتعبي 
 م الفكريةرؤية المصم

ي لكافة التجارب واالعمال والنتاجات االبداعية  ؛برز دور رؤية المصمم الفكرية
ات المكونة ،كإطار تنسيق  كما يمثل الخي 

ي تنظيم المدركات الحسية وبذلك ،عىل حساب ما بينهما من تشابه وتقارب وقراءة
 
ال يوجد مصمم  ،لتمثل االساس ف

كة ،فكل المصممي   يستقرئون اعمال ما سبقوهم وعارصوهم ،يمكنه أن يعمل من فراغ اج ان هنالك أسس وقواعد مشي 
 أليةمن خالل تهيئة العقل ليتضمن استقراء الحاجات الثالثة وهي النفعية و الجم ،متفق عليها لتمثل االنطالق الفكري

أن يكون لديه رؤيا فكرية  ، بدون(، جلك كونه ال يمكن أن يعمل المصمم الداخىلي  127-124.ص2001،والرمزية )شاكر 
ي يمكنه من استخدام األداة المناسبة للوصول إل النتا  التصميمي المعي  عن  ،محددة

أال أن قدرة المصمم االستقرائ 
ي  ؛فغالبا ما يبت   ،أما الدور المحفز  ،هوية الفضاء الداخىلي 

 
عىل اساس النسق المحدد والمنبثق من تفاعله مع المكان ف

ف البد أن يسىع إل استغالل هذه الفائدة من  ،أو هيكليته ،أجزاء محفزة  لبنيته افةإض ،حالة وعليه أن أي مصمم محي 
ة المفاجئة اإليجابية إل ما يشكله الدور المحفز كونه أحد أدوار الفكر أثناء عمليات  ضافةباإل  ،خالل ما يحققه من مي  

ي اإلنتا  بوصفه يقوم بوظيفة المهيأ للظروف المنا ي  341ص1995،سبة )الجادرج 
(. وبذلك ومن خالل التحفي   الذائ 

جاع للمعلومات بصورة شيعة وبنفس االتجاه ي عىل اساس االسي 
حات التصميمة   ،المبت  ما يجعل الدور المحفز للمقي 

لتصميمية وكما مرئية و معقولة و مقروءة. وأن الدور الفعال لرؤية المصمم يظهر عىل اساس تعامله مع عقالنية الفكرة ا
ي كونه احد إجراءات العمل التصميمي 

 
 به من اإلرادة الحرة للمصمم الداخىلي  ،يمثل الدور الفعال ف

ومن خالل ما يتمي  
ة ة ،وجلك ضمن محددات فكرية معي  ي مجتمع معارص يمكنه من أيجاد رؤيا معي 

 
 ،السيما عند تواجد المصمم الداخىلي ف

ي عىل اسا ،وبالتالي من أطالق فكرته س الدور البناء بحسب ممارسة موقعه القيادي من العملية التصميمية)الجادرج 
وفق االعراف  ،(، ومن هذا المنطلق يقوم المصمم الداخىلي باستقراء قواني   المحيط الذي يعيش فيه 341ص1995،

 ومدروسة للفضاءات الداخلية .  ،المحيطة به لكي يمتلك القدرة عىل القيام بمساهمة فاعلة
 

ي 
 
 المبحث الثائ

 : ي
 
 مفهوم المشهد المرئ

يائية للفضاء الداخىلي 
ي بأنه  تنظيم عنارص البيئة الفي  

ي تبلور الصورة الحسية المتكاملة   ،عرف المشهد المرئ 
والت 

ي جلك عىل سلسلة من المحددات والعنارص 
 
ة، وتستند ف للعالقات بي   العنارص، فتعطي للفضاء  شخصيته الممي  

ي البيئة الح التصميمية، تعمل
 
والشكل  ،، كما تدرك وتحس من قبل مستعمليها أليةعىل إبراز نقاط ومكامن القوة ف

يائية واالنشطة داخل الفضاء الداخىلي 
ي هو "نظام من المكونات الفي  

ي للمشهد المرئ 
يائ  وأنظمة الحركة، وإن عملية  ،الفي  

اتها، يجب أن تعتمد  وتشكيلها الموضىعي واستالمها من قبل الم ،ترتيب تلك المكونات ، وعالقاتها البرصية وتأثي  ي
تلق 

ي التصميم الداخىلي 
 
  ( Cullen ,1972. P1)،كمبادئ ف

ي كمجال للفعاليات االنسانية 
للحي    إضافةالمشهد المرئ 

ي 
ي للمشهد المرئ 

ي وظائف أخرى ؛البرصي والمكائ  أبعد  ،فانه يلت 
و يمثل  ،حيث يعمل كمجال للفعاليات اإلنسانية ؛من جلك

والبنية  أليةالصورة االنعكاسية للنشاطات التقنية ألساليب جم
ي بعض األحيان يكون  ،االجتماعية السائدة ألي حقبة زمنية

 
ف

ات زمنية مختلفة ي نتاجا إلنجازات تراكمية لفي 
 ؛المشهد المرئ 

ي 
 
ية والتطور الثقاف تعكس االستمرارية التاريخية لحياة البشر

ي لإلنسان. ويتضح مما س
يتطلب  ؛بق إن تصميم المشهد المرئ 

 ؛بعالقات شكلية ؛ومتحركة يمكن السيطرة عليها  ،مكونات ثابتة
من خالل بعض المحددات التصميمية والتنظيمية، ومن خالل 

ي تعي  عن شخصية ،تلك المكونات الثابتة
  ،والمتحركة الت 

 
( يوضح هوية الفضاء وشخصيته مصدر :  1شكل رقم ) 

Https://images.app.goo.gl/ykrn1fdhdkun4rso6 
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وإظهارها بشكل موحد ومتجانس عىل أن يبتعد التشكيل  معتمدة عىل تنظيم تلك المكونات  ،وهوية الفضاء الداخىلي 
ي تؤدي ال الملل ؛الموحد 

 أنموج ومثال عىل جلك توظيف  ،كاستعمال رموز  تعي  عن وظيفة الفضاء ؛عن الرتابة الت 
 عىل استقراء الفضاء 

ً
ي قادرا

ي فضاء إداري لمكتب هندسي ليجعل المتلق 
 
من خالل الجزء ليستنتج من خالل جلك  ،لبناية ف

ي الشكل رقم )
 
 ( .1الجزء هوية الفضاء وشخصيته كما ف
 : ي
 
ية للمشهد المرئ  الدالالت التعبير

 هو القصد من دراسة علم الداللة. و" إن أي تغي  داللي هو تغي  معنوي، وإن القيمة الدأل  
ي  ليةأن المعت 

 ؛للمشهد المرئ 
ي معناه

 
لللوان، وكما نتكلم  ليةفنحن ننطلق من المشهد لنطبق القيمة عىل أية إشارة، لذا نتكلم عن القيمة الدأل ،تكمن ف

ي نقل رسالة ما أو حي   نتواصل مع اآلخرين ليةعن القيمة الدأل
 
وب  هذا فان كل ما  ،للحركة، أو عن أي إشارة نستخدمها ف

و،  باختالف الصور  ؛(. غي  أن استقراء الداللة تختلف16.ص   1992يتعلق بمعت  إشارة اإليصال يعتي  من الداللة" ) جي 
ي الذه

 
ن، وتتغي  من تصميم إل آخر عىل وفق محددات معينة، فان مقابل كل مشهد هناك استقراء شكل المتحققة ف

، ومقابل كل معت  ثابت ي
 داللي يتغي  بتغي  المشهد  ،داللي يتغي  حسب داللة المشهد بالنسبة للمتلق 

هناك معت 
، أي عند استقراء الفضاء  التصميمي
ي 
نجد أن عالقة المشهد المرئ 

 ،)خياط ليةمسألة دألبالمعت  هي 
(، أما الرمز إنه  46-45.ص 1995

ي 
 
يتصف باإليجاز الذي يسهم ف
ك  الداللة من خالل االيحاء، فهو يي 
جم إل  ي صور جهنية تي 

عىل المعائ 
معاٍن أخرى يتحملها اللفظ بالتفسي  

فإن استقراء حقيقة  ،والتأويل
ي اللغة فحسب

 
بل  ؛األشياء ليس ف

ت ورموز، وما بما يرافقها من إيحاءا
 إال 

ً
دامت األشياء غي  مدركة حسيا

ي أي أن  ،من خالل الذهن البشر
ي تصميم 

 
الرموز المستخدمة ف

ي 
 
 ف

ً
ا  كبي 

ً
ا الفضاءات الداخلية لها تأثي 

ولها تأثي  اكي  عىل   ،عملية االستقراء 
ية والوظيفية للفضاءات ي االتصال بالقيم التعبي 

 
ي ف

ي الشكل ر  المتلق 
 
 (.2قم )الداخلية كما ف

وأن  ،أج أن استخدامها الرموز يعي  عن الخصوصية واالنتماء بطريقة ال يمكن للعالمات الشكلية وحدها أن تقوم بها 
ال وتخفيض نسبة المدركات الحسية الظاهرة ي من خالل اخي   اتيجية مهمة لتحقيق التوازن التحفي  

ي قد  ،للرمزية سي 
الت 

ي علمية االس  ؛تسبب
 
ي 237،ص،1999،تقراء )رعد التشويش واإلرباك ف

ي تصميم المشهد المرئ 
 
(. وأن توظيف الرموز ف

 الحوار العقىلي 
ي  ،يجي  

، فهو  ،الذي يتناسب مع طبيعة وعي المتلق  ي التعبي 
 
ة ف وإن للرمز صفات إيحائية تكون غي  مباشر

يم بتجارب حياتية عن طريق وسائط غي  لغوية، وهنالك قيم رمزية ثابتة وترتبط تلك الق ؛يجعلنا نتصور موضوعه
انية تجريدية  عىل الرغم من تغي  المكان والمجتمع، وتنجز من خالل استخدام رموز اقي 

ً
كة عند األفراد جميعا  ،مشي 

ه وتأويله لهوية الفضاء ووظيفته ي تفسي 
 
ي جاتيته الشخصية ف

ي تحقق لمتلق 
ة ،يمكن أن تثي  معائ   ،وقيم رمزية متغي 

ة بتغي  المجتمع والمكان ) العبيدي، وا ،وترتبط بالقيم االجتماعية لحضارة والطراز للمجتمع الواحد، لذا فهي متغي 
امنية 35-34.ص 1999 ي عىل أساس سمات المطالعة الي  

(، كما ترتكز متطلبات العمل التصميمي المعي  عن المشهد المرئ 
ي تعتمد عىل الوثوق واليقي    ،وكذلك المطالعة ،والمستهدفة لجوانب ملموسة ،لفعل مرحىلي 

جات القيمة التواصلية  ؛الت 
عمق أركان العمل التصميمي المعي  عن هوية الفضاء  ؛المبنية عىل التصنيف بحسب طبيعة التصميم والذي اساسه

ي  ،( 47.ص2017توفيق ) محمد. 
 :وهي كاالئ 

 تشغل  ؛كما تمثل جوهره الرمزي،لكل شكل تصميمي مادته :المادة .1
ً
 وهي أيضا

ً
 معينا

ً
 ،المصمم عىل أن يصنع شيئا

 من النشاط المبذول من المصمم ،والبد للمادة من أن تبدي ثرائها الحشي 
ً
يتم تكريسه  ؛لذلك فأن هنالك قدرا

ي حد جاتها أن تثي   ،(6-5. ص2006الستغالل الجاجبية الحسية للمادة )أدم 
 
أي أن العنارص المكونة لها تستطيع ف

 للمواد ا
ً
 خاصا

ً
ي يستخدموها لغرض االستفادة من خصائصها  . تصورا

 لت 
شاد بإيحائها المقروء  ،وهي جات دالالت متعددة :الموضوع .2  عن االسي 

ً
لذلك يعتمد المصممون عىل دراسة  ؛فضال

ال سيما أن أي عمل تصميمي ما هو أال تجمع إلشكال  ،المواصفات: وهو الجانب الذي يمثل الحقيقة المنطقية

ي الفضاء مصدر :  2شكل رقم )
 
ية ف  ( يوضح استقراء القيم التعبير

https://images.app.goo.gl 
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ي ف ،جات رموز مجردة
 عن المعت  الوجدائ 

ً
 ،(6-5. ص2006والعقىلي الذي ينطوي عليه صفة الموضوع )أدم  ،ضال

 جلك أن مهمة المصمم الداخىلي 
ي دراسة الموضوع من جميع جوانبه؛ومعت 

 
 من خالل  ،ال تنحرص ف

ً
ي أساسا

بل تأئ 
 للموضوع التصميمي بشكل مدروس .  ؛العرض الواضح

هو الوسيلة يصوغ بها المصمم أفكاره، وأحاسيسه، وحاجات هو؛  يعكسها بأساليب  وتقنيات مختلفة  :التعبي   .3
ي اسلوب  ها لتصوير الواقع  ،ومن هذا المنطلق تتمثل وظيفة التعبي   ،شكال ومضمونا 

 
ة ف من خالل اعتماد لغة معي 

وجلك بحسب لغة التصميم  ،بفكر خاص
المتعلقة وماهيتها الوجدانية الذاتية  )أدم 

(، أي أن التعبي  عن أشكال 9. ص2006
الموضوعات التصميمية جات الرؤيا 
ء المجسدة عن استقراء هوية الفضا 

ي 
ي يتناولها المصمم الداخىلي  ،المرئ 

 ؛الت 
يجب أن يحيلها إل عالمه الخاص عن 
ات ورؤى  طريق تنقيحها لكي تعي  عن خي 

وبذلك يكون لموضوع العمل  ،جاتية
ليحمل بدوره  ؛التصميمي طابعه الخاص

ي الشكل 
 
ي كما ف

 عن رسالة إل المتلق 
ً
ا تعبي 
 ( . 3رقم )

 

 
 
ً
ي برصيا

 
 إغناء المشهد المرئ

ي 
ي تكون المؤثرات محفزة بالنسبة للمتلق 

 من خالل التفاصيل الت 
ً
ي برصيا

ويعتمد جلك عىل  ،يكون المشهد المرئية غت 
(،  وتتعلق  70.ص1980 ،اختيار وانتقاء الوحدات البنائية ضمن السطوح المرئية وعىل العالقات الرابطة بينها )سامي 

هذه الخاصية بالمستوى التفصيىلي من استقراء 
 ،وتتضمن كذلك اختيار المواد المالئمة ،التصميم

ي 
ي وتقنيات البناء المكونة للمشهد المرئ 

 
التصميمي كما ف

 (. 4الشكل رقم )
 

ي تساعد عىل إيجاد صورة جهنية
 وهي )  ؛والت 

ً
غنية برصيا

وتعمل هذه  ،الرموز ( ،الشكل ،التنظيم ،الملمس
 بصورة مجتمعة ضمن إطار واحد متكامل

ً
 ،العنارص معا

ي 
وبذلك يعتمد إغناء  ،بحيث يتحسس بها المتلق 

 عىل قابلية االستيعاب
ً
ي برصيا

  -:المشهد المرئ 
ي مدى امكانية استقراء تكوين جلك 

 
 ويتجسد جلك ف

 
 نوعية تفاصيل الجدران ،المكان وفق اليات جات وضوحيه مدروسة

ً
ي تكون بحسب مثال

والشبابيك واالبواب  ،والت 
عد المشاهد  ،وكذلك العالقات بي   اإليقاعات العامودية واالفقية للمحددات الداخلية ،وتفاصيل السطوح واالرضيات

ة ي معي 
ي مرحلة مبكرة من التصميم ،المرئية من خالل االشكال بما تتضمنه من معائ 

 
ي أن يؤخذ بالحسبان جلك ف

 ،وينبىع 
ي ب ؛وهذه الرؤيا تتحقق عندما تكون مجتمعة

،)ياش مما يؤدي إل إغناء المشهد المرئ 
ً
(كما أن اغناء 135.ص1981،رصيا

ي باإل 
 يعطي ثراء استقرائ 

ً
ي برصيا

ي التأويالت ضافةالمشهد المرئ 
 
ي  ،إل التعددية ف

ويكون جلك من خالل الربط بي   المعائ 
 عن المعت  بحيث يمتلك خصائص جات سمات  ؛والمواد 

ً
 فعليا

ً
ا  عندما يكون النظام معي 

ً
وفق غاية محددة ليصبح مهما

 ،إج يجري التعبي  عن المعت  من خالل استقراء اإلشارات والمواد وااللوان واألشكال والصور والتنسيق المشاهد  ،خاصة
 من العالقات

ً
ا  تأثي 

ي .  ؛مما يكون لها دور أكير
  من خالل إدراك المتلق 

ً
ي برصيا

 لتحقيق اغناء للمشهد المرئ 
ي لعماد    ي يحملها األثاث المكتت 

 الخصوصية الت 
ً
ي تعكس االغناء البرصي فمثال

ي )  ،ة الكلية الت 
 
ي نجدها متمثلة ف

والت 
   ،مقاعد وطاوالت وستائر ومكمالت(

ً
ي  برصيا

ي تدعم  ؛كما يرتبط اغناء المشهد المرئ 
ات الت  بما تتضمنه من التفسي 

ي يستخدمها من  ؛من خالل إطالة مدة البقاء لذلك عىل المصمم الداخىلي  ،االستجابة للبيئة
أن يراعي وصول الرسالة الت 

 4شكل رقم )
ً
ي برصيا

 
 المصدر :  ( يوضح اغناء المشهد المرئ

hadid.com/archive-www.zaha 

 
 

ي 3شكل رقم )
 تخدم متطلبات العمل التصميم المصدر : ( يوضح المواد الت 
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ي 
بحيث يمكن  ؛خالل استقراء األشكال المصممة عند جلك تمتلك صفة المالءمة البرصية مرحلة االغناء للمشهد المرئ 

ي االحساس بها 
ي ما يىلي استعراض لكل ،للمتلق 

 
ات تحقيقها .  أليةوف  مع مؤشر

ي الموقع ،سة ايقاع تتابع المشاهدةتتابع المشاهد والذي يتم من خاللها درا ألية -1
 
ي أثناء تحركه ف

ي يراها المتلق 
ي  ،الت 

والت 
ي ضمن تنقل المسارات من مشهد ال أخر . 

 تعمل عىل جذب المتلق 
ي عن طريق ،تداخالت المشهد التصميمي  ألية -2

ي يشاهدها المتلق 
يتم من خاللها دراسة تدخالت المشهد التصميمي الت 

 غي  مسارات الحركة بحسب روائيته للفضاءات الداخلية . أو ت ،تغي  زوايا النظر 
.  ،استعمال اإلحساس البرصي من خالل التالعب بالظل ألية -3

ً
 جديدا

ً
 والضوء مما يولد بعدا

بما تتضمنه من الشد  ،ويتم من خالل دراسة المصمم الداخىلي إل الفكرة التصميمية،الشد القصصي للمشاهد  ألية -4
 (. 64.ص1980 ،للفضاءات الداخلية )سامي القصصي التصميمي 

ي ضوء ما تقدم
 
نجد أن المصمم الداخىلي يلجأ إل  ؛وعندما يكون الفضاء المطلوب تصميمه جات طابع يتسم بالرسمية ،ف

ي  ،من خالل المشاهدة المتتابعة ،ليةتحقيق هذه األ
ي تعي  عن استقراء سلسلة المشاهد وتدخالت المناظي  الت 

والت 
 ودراسة  ،والتالعب بالظل والضوء  ،أو تغي  مسارات الحركة ،طريق تغي  زوايا النظر  يشاهدها عن

ً
 جديدا

ً
مما يولد بعدا

ي تعكس الرسمية
ي العنارص التكوينية الثابتة ،المصمم الداخىلي إل الفكرة التصميمية الت 

 
والمتحركة  ،والسيادة المتمثلة ف

ي الفضاءات الداخلية الخاصة ) بعمادة الكليات ( .   ،المصممة
 
 كما ف

 القيم االعتبارية لفضاء عمادة الكليات: 
ي االحتفاظ بمفهوم الثقافة اإلنسانية

 
 فكرية مختلفة، فمهمتها تتجسد ف

ً
 ثقافية تخدم أغراضا

ً
 ،تعد الكليات مراكزا

ي ميدان التكنولوجيا وا
 
ات ف ي تطوير النظم والمتغي 

 
إلنتا  والحاجات، وصقل مواهب الطلبة إل أقص حد، والتواصل ف

ي 
 تضم اليوم الكثي  من االعتبارات الوظيفية والرمزية الت 

ً
وإن الفضاءات الداخلية لعمادة الكليات باختصاصاتها جميعا

ي التأمل الفكري واالنفعال الذي تستفزه فيهم استقراء األشكال التصم ،أثرت عىل المشاهدين
 
يمية، وأن بصيغ متفاوتة ف

هو ما يربط بي   الفن والعلم، فهو بوصفه علم يحدد احتياجات  ،أنسب تخطيط لفضاءات المؤسسات التعليمية
ي يتفق مع القيم الوظيفية والجم ؛اإلنسان، وبوصفه فن يعمل عىل تنسيقها 

ي إطار فلسق 
 
إن أهداف المفردات  ،أليةف

ي فضاء العمادة للكليات
 
ي المناسبهو تهيئة الظرف  ؛الشكلية ف

 ،وشعور باالنتماء  ،ومتعة ،من حماية وراحة ؛المكائ 
ي تصاميم فضاءات عمادة الكليات، أن تكون  ،والرسمية

 
يد من كفاءة الفضاء. إن من أهم القيم االعتبارات ف والفخامة لي  

(،  Richard،1963،p38وتحقق األهمية المكانية للفضاء) ،الفضاءات الرئيسة معرفة بوجود مداخل جات طابع متمي   
ي جلك أن الجانب االعتباري

ي تصميم المفردات الشكلية لفضاءات العمادة، كونها تعكس  ،ويعت 
 
ي تأكيده ف

هو ما ينبىع 
 ،والمعرفة والثقافة والتطور للمجتمع، ولذا فأن عىل المصمم االبتعاد عن جاتيته واالندما  ،مفاهيم استقراء التخصص

وتغطية متطلباته االعتبارية من خالل انعكاس تلك الحالة عىل  ،ل لهذا الفضاء أو التكيف مع حاجات المجتمع الشاغ
 ما يكون 

ً
ي لفضاءات الكلية، وأن فضاء العمادة غالبا

ي تعي  عن استقراء التخصص الوظيق 
تصميم المفردات الشكلية الت 

 عن الفضاءات األخرى، ويضم بعض الفضاءات اإلدارية المرتبطة به، أي أن است
ً
قراء الفضاءات اإلدارية الخاصة مفصوال

 عن فضاءات 
ً
ي تطرح اعتبارات تصميمية مختلفة تماما

 من الفضاءات، والت 
ً
ا  متمي  

ً
) بعميد الكلية( وموظفيه تشكل صنفا

ات، الورش ي …( ) التعليم، المختي 
يائ  ي للشكل الفي  

ي الكلية يجسد استقراء فكرة النظام الغي  مرئ 
 
خالل  ،ففضاء العمادة ف

ي  ،له من استقراء سياسة الهيئة األكاديميةما يمث
 
أو ما يسم ) بالعقل المفكر(، كونها ترمز إل قمة الهرم التعليمي ف

اف والتوجيه تجاه مختلف النشاطات ،الكلية والفعاليات العلمية  ،من خالل ما تقوم به من استقراء األمور اإلدارة واإلشر
 )االمام

ً
لذا يمكن القول أن فضاء العمادة ال يجسد الجانب العلمي ،(104.ص2002 ،والعملية لفضاءات الكلية جميعا

ي للمفردات التكوينية لفضاء العمادة ،بوصفه رمز 
ي تصاميم الشكل المرئ 

 
ي ف

ي ستعتمد   ،ما لم يرتبط بالجانب الفت 
والت 

 وبصورة رئيسة عىل استقراء التعبي  الشكىلي إلبراز صفة الهوية العلمية
ً
ك إدراك طبيعة المكان وليتحقق بذل ،حتما

ي الفضاء 
 
 ،واإلحساس به ) كعمادة كلية(، وتلك العملية تستلزم عدة اعتبارات تصميمية الستقراء  المفردات التكوينية ف

ي العالقات والبت  الشكلية
 
 عن إدراك الخصوصية الوظيفية ومركزية ،ومنها تحقيق االنتماء والهوية ف

ً
لذلك المكان، فضال

 .  الفضاء الداخىلي
ات  المؤشر

1.  
ً
 وثيقا

ً
ألنه ينصب عىل االشياء الجزئية من خالل الحواس كخطوة أول  ،إن االستقراء يرتبط بالحس ارتباطا

 الستخالص العلم بالكليات. 
ي التصميم الداخىلي  .2

 
ة  ليةيمثل القدرة عىل فهم العالقات المتجسدة ضمن لغة استدأل ؛االستدالل المباشر ف مباشر

 الستقراء الشكل والهوية والوظيفة . 
 عىل مدلوالت رمزية .3

ً
ة للفضاء مركزا ات المباشر  خالي من التفسي 

ية جات هيئات  ،أن االستدالل غي  المباشر وتعبي 
 اسلوبية. 
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باستقراء قواني   البيئة وفق االعراف المحيطة به لكي يقوم بمساهمة فاعلة ومدروسة  ؛يقوم المصمم الداخىلي  .4
ة المفاجئة اإليجابية .  ،ضاءات الداخليةللف  من خالل ما يحققه من مي  

، والتأكيد  ،توظيف الرموز بوصفها إشارة لالنتماء والهوية لفضاء عمادة الكلية .5 ورفد تكويناتها بآليات اإلثارة والتحفي  
ي ا
 
ي التصميم عن بقية المفردات المحيطة ف

 
. عىل تمايزها ككيان منفصل للوصول إل التفرد ف  لفضاء الداخىلي

تداخالت  أليةيرتبط االغناء البرصي بالمالئمة عند اختيار المواد وتقنيات البناء والمالئمة بالنسبة للشكال المصممة  .6
 .  ،التالعب بالضوء والظل،أو تغيي  مسارات الحركة ،المناظي  عن طريق تغيي  زوايا النظر 

ً
 جديدا

ً
 مما يولد بعدا

وضمن اطارها  ،لتناسق والوضوح لشخصية المكان المتوافقة مع البيئة المحيطيةأن العالقة المرتبطة بي   ا .7
ية لهوية الفضاء ووظيفته ضمن المفردات  التخصصي وما يتحقق من اثر هذه العملية من اإليحاءات التعبي 

 والتكوينات التصميمية  . 

ي عملية االستقراء  .8
 
ي ف

 عىل المتلق 
ً
ا ية والوظيفية  ،أن توظيف الرموز الوطنية لها تأثي  من خالل االتصال بالقيم التعبي 

ي فضاء عمادات الكليات . 
 
 لفضاءات الجامعة والكلية وإضفاء قراءة لخطاب  الخصوصية ف

 
 الفصل الثالث

ي تحليل العينة كونه األنسب مع طبيعة المجتمع المبحوث، والذي  :منهجية البحث
 
ي ف

أعتمد البحث المنهج الوصق 
 يعد من المناهج العلمية المهمة. 

لغرض تحقيق أهداف البحث، تم اختيار عمادتي   لكليات التابعة للجامعة العراقية ميدان  :مجتمع البحث وعينته
 الختيار هذه العينة %( من قي22البحث. إج بلغت نسبة العينة )

ً
. واعتمدت الطريقة القصدية أسلوبا مة المجتمع األصىلي

وط اآلتية:   للشر
ً
ي ستخضع للتحليل، وتحقيقا

 لتوفر الجوانب الت 
ً
 ضمانا

  ك، لغرض ي للعينات، واالبتعاد عن تناول العينات جات الموقع المشي 
 
ي اختيار الموقع الجغراف

 
اعتماد التنوع ف

ي استق
 
ي مفرداتها. تجنب التشابه ف

 
 راء األنظمة اإلنشائية والصياغات الشكلية ف

  .ات ضمن االطار النظري ي تحتوي عىل االستدالالت وضمن الضوابط والمؤشر
 اختيار الفضاءات الت 

 
 عمادة كلية االعالم للجامعة العراقية 

 عمادة كلية الهندسة للجامعة العراقية

ي تحليل األ تم بناء استمارة تحليل اعتمدت أداة البحث: 
 
ي تساعد ف

اته الت   نموج فيها معطيات االطار النظري ومؤشر
 بدقة ووضوح، لغرض تحليل النماج  .                                

 عمادة كلية االعالم للجامعة العراقية .  األول:  منموج وصف األ 
ي جي حطي   أما فضاء  2012عمادة كلية االعالم الجامعة العراقية تأسست عام  :الوصف العام

 
م تقع بناية الكلية ف

ي من المبت  بواقع حال فضاءين 
ابعاد  ،لمدير مكتب العميد والمجموعة االدارية األولالعمادة فيقع ضمن الطابق الثائ 

عن فضاء مدير أدارة مكتب العميد ،(سم90مستوى) أما فضاء العمادة يرتفع ب،(م 66أي بمساحة ) ،( 11×م6الفضاء) 
 م(110أي بمساحة ) ،(م 11×10الذي يكون بأبعاد) 

  وصف التصميم الداخلي للفضاء: 
ً
 انشائيا

ً
عند استقراء محددات الفضاء الداخىلي للعمادة نجدها تتضمن سقفا

ي وسطه
 
ي الشكل رقم )،بمستويي   مع تمركز تجويف مستطيل بلونه البيج ف

 
طة االنبوبية من مادة 4كما ف ، وأن االشر

ي تصل بي   االلواح المستعارة من السقف نظمت وفق ايقاع رتيب
ي الشكل رقم )،االلمنيوم جات اللون الفص 

 
 ،(1،3كما ف

أما التكوينات التصميمية للجدران باعتبارها من المستويات العامودية األكير  ،وقد وضف السقف لتوزي    ع وحدات االنارة
ي ت أليةفع

 
وال بد من االشارة إل وجود محددات عامودية إنشائية  تحمل  ،حديد قياس الفضاءات الداخلية للعمادةف

ي الشكل رقم )،تكوينات هندسية بارزة
 
ي وجدناها عىل ،( وقد وظفت مادة الزجا  للمحددات الغي  إنشائية1،3كما ف

والت 
ي مما  إل االرضية من الرخام الرصاصي  ضافةباإل  ،شكل الواح مستطيلة

طة موجهه للحركة باللون البت  تتخللها اشر
ي توجيه حركة الفضاء 

 
ي القاعة، باإل  ،ساهمت ف  عن المستوى الغائر للرضية والذي كان عىل جانت 

ً
إل اعتماد  ضافةفضال

وهذا  ،الفضاء الداخىلي عىل أنواع متعددة من تصاميم األثاث يحمل بعضه طابع الخصوصية والرسمية للفضاء االداري
ي تحمل طابع الرسمية

ي الطاولة والخزانات الت 
 
ي عكسته مادة الخشب،والفخامة والمتانة ،ما نجده ف

 عن طاولة  ،الت 
ً
فضال

ي هي من ضمن مكونات الفضاء  ،ووحدات الجلوس الخاص باالجتماع
ي الشكل رقم )،الت 

 
وقد كان هنالك حضور  ،(4كما ف

يطية ،والساعات الجدارية،وجهاز التلفاز، والمكيفات،والطابعات ،للمكمالت النفعية مثل جهاز الحاسوب  ،والستائر الشر
ي تحمل طابع الرسمية للفضاء اإلداري

ي الشكل رقم )،والت 
 
من خالل  ،أما اإلنارة فقد وظفت اإلضاءة الطبيعية ،(1كما ف

ي توزيعها وكانت عىل شكل نقاط موزعة بشكل م،أما الصناعية،النوافذ 
 
نتظم  إل جانبها فقد وظف السقف الثانوي ف

ي الشكل رقم )،وحدات إنارة دائرية
 
 (.1،2،3،4كما ف
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 األول:  منموج التحليل األ 
ي  :األولالمحور 

 
ي  أليةرؤية المصمم الفكري ف

 
 استقراء للمشهد المرئ

ي جمالي منعكس عن التماثل الشكىلي خاطب المصمم 
ي عملية االستقراء برؤية حققت عمق وظيق 

 
عنارص التأثيث ف

ي وخصوصية 
ي الفضاء لوضع طابع وظيق 

 
المتكرر والممتد من الطاولة )مكتب العميد( للخزانات لوحدات الجلوس ف

ي الشكل )  ،رسمية
 
من حدود (، واالستقراءات المتحققة هنا كرؤية لالطار الفكري للم1كما ف

ّ
صمم قد اتخذت موقعها ض

ي من النمو واالندما  مع الشكل  ،التداخالت الجزئية بي   استقراء االثاث والهوية االدارية
ابط العالئق  إج تمكن جلك الي 

 من ،األساس للمحددات
ً
 وجهنيا

ً
ي عملية اكمال الجزء المقتطع برصيا

 
ي فرصة المشاركة ف

هذا وقد أعط المصمم للمتلق 
ته وإرجاع الشكل إل أصله المتكامل لإلعطاء روح  التكوينات ي المحددات العامودية واألفقية وبحسب خي 

 
الهندسية ف

كه التخاج فعالياتهم االستقرائية من المنفعة الجم ي توليد حافز أليةتفاعليه مشي 
 
، فضال عن تحقق لدور المصمم ف

ي 
ي الشكل عىل ،التفاعل مع المكان  المرئ 

 
ي وظفت ف

لحاجة الوظيفية الفعلية وبحسب تركيب الشكل وموقعه وفق ا ،الت 
ي ،من خالل توظيف االستقراء  ،ونوعه

 
ي كما ف

 
ي ترمز إل الجامعة والكلية والعلم العراف

من وضع االعالم الت 
ّ
والذي تض

 غي  3الشكل رقم )
ً
(، ظهرت االرضية بمستواها االساس و بصورة معاكسة للسقف والجدران تتضمن استقراًء حركيا

ي الشكل )
 
 عي  توظيف عنرص الخط االسود وبصورة متوازية، كما ف

ً
ا عىل طول الفضاء مما عزز تلك الحركة   ،(1،2،3مباشر

ي 
ي )مرئ 

ي بواقع إيحائ 
ي لمشهد مرئ  يوهم بالحركة نحو غاية  ،مقروء ( ،توزي    ع االثاث وبشكل منتظم، لتحقق نست 

ي 
 
ي ترتيب قطع االثاث، بما يؤدي إل تغيي  ف

 
رؤية المشاهد لشكل جديد عي ّ سلسلة مستمرة من االستقراءات  مقصودة ف

ك مع الشكل األساس  لموقع ثابت تشي 
ً
ي  ،المنظورية نسبة

ك للمتلق  ي صفاته وبقصدية من المصمم، ليي 
 
والكىلي للفضاء ف

ه ي عملية تفسي  المشهد األساس عن المضاف وتميي  
 
 ف
ً
ي  ،دورا

إن رؤية المصمم  فنجد  ،أما عىل مستوى الجدار الغي  أنشائ 
منته تكوينات زخرفية نباتية وهندسية مجردة عن هيئة الجزء 

ّ
ي توظيف االقتطاع المنتظم للشكل المستطيل تض

 
ف

ي زودة 
ي بي   الجدار المزخرف وخلفيته الت 

ي من التداخل العالئق 
ي الجزئ 

ي مع فارق النمط الوئ 
المضاف إل الجدار االنشائ 

 بذلك مشاه
ً
د برصية متنوعة، كان الهدف منها إعطاء حركة استقرائية كنتيجة معززة مغايرة بي   بإنارة صناعية محققا

ي الشكل )
 
ي لذلك االستقراء وإحساسه بالمنفعة الجم2،4المشهدين كما ف

المتحققة  ألية(، زادت من درجة انتباه المتلق 
 فيه. 
 
 

 (2شكل رقم ) (1شكل رقم )

 (4شكل رقم ) (3شكل رقم )
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ي 
 
.  :المحور الثائ ي

 
ية للمشهد المرئ  الداللة التعبير

ي تحمل دالالت رمزية لل عند استقرائنا ك
أسست فكرة التصميم جدلية اهتمت بواقع اإلظهارات  ؛نموج لهوية الفضاء الت 

ي 
ي التعبي  عن التصميم مع ما استجابة الدالالت االستقرائية المادية ،التنظيمية للمشهد المرئ 

 
ي نسقت ف

 ،الت 
من زمن توظيفها، عي  انعكاساتها 

ّ
 إلمكانية االستقراء والموضوعية للتعبي  عن الوظيفة ض

ً
 تطويريا

ً
ي عززت بعدا

الت 
ي بدت  ،المنسجم مع الُمدخالت المادية

مون الفكرة ضمن مدركاته الشكلية الت 
ّ
ي عكست مض

ية الت  والموضوعية والتعبي 
 نموج هنا يمكن أن نستخلص فكرة األ   ،خصائصها اإلظهارية تحمل روح المعارصة الذي ارتبط بالدالالت االيقونية

مون بيئة مصممة مصطنعة الوجود لرسمية ووظيفة المكانبوصفه
ّ
سعت للمز  بي   عنارص جات طابع رسمي   ،ا مض
ي 
ي  ،كجانب اثرائ 

ية للمشهد المرئ   عن ارتباطها بطبيعة الفضاء وخصوصيته المهنية، وهنا تحقق الداللة التعبي 
ً
فضال

ي ضوء االستقراء تولدت االشكال الت
 
من حدود تطبيق الفكرة.  وف

ّ
ية جات الطابع الداللي عي  اشارات مرئية تعي  عن ض عبي 

ي لهوية المكان ي يخضع لها الشكل التصميمي وجلك عي  توظيف مواد تقليدية ال تحمل  ،تحقيق نست 
من خالل المادة الت 

ي  اء التكنولوج  ي تشكيله لهيئة األ  ،سمة الير
 
 ف

ً
 استقرائيا مألوفا

ً
افقت به مع عىل قدر ما تو  نموج لتمنح التصميم ُبعدا

ي الشكل )
 
ية الوظيفة النفعية كما ف ورات تعبي  (، عن طريق استخدام مادة الزجا  الملون كاستقراء داخىلي 1،2،3،4الرص 

ي من ناحّية المتانة والمطاوعة وسهولة التشكيل
فضال عن خفة هذه  ،للمعالجة والتجديد والتأكيد عىل الجانب األدائ 

وسيلة لتحقيق الفكرة والوظيفة األدائية  ؛كمواد مواكبة للعرص السائدة جعلت منهالمادة  وضمن الدالالت المتوافرة  
ي الفضاء 

 
ة من موقعه ف  عن إن توظيف مادة الزجا  الشفاف بتلك المساحة الكبي 

ً
هو إشارة تخاطب  ؛بأكمل وجه، فضال

ي من ناحية الجم
ي لهيئة األ بما عزز تحقق الداللة التعبي   ،والوظيفية أليةاإلحساس برصي للمتلق 

 نموج ية المشهد المرئ 
ي الشكل )  ،المتحقق استقرائيا 

 
ي طبيعة األبعاد المنفعة الوظيفية  ،(2،4كما ف

 
أما طراز المكتب االداري فجسد الخوض ف

ي التصاميم
 
بت إل روحية التصاميم التقليدية واالبتعاد عن الحداثة ف ي اعتمدت بزوغ معالم جوقية اقي 

من خالل  ،الت 
ل هكذا فضاء. استعارة 

ّ
ي مث

 
ي للمكتب االداري ف

ي تتوافق مع االستقراء الوظيق 
ية الت   الرموز التعبي 

 .  ألية: المحور الثالث
ً
ي برصيا

 
 اغناء المشهد المرئ

ي هيئته العامة  ك نموج اتخذ األ 
 
ي  أليةف

ي تكوينات استعارية من طرز تقليدية جو نمط منتظم جزئ 
اغناء للمشهد المرئ 

ي الحسية عي  تعبي  يحقق الشعور برسمية المكان لذلك الفضاء االداري
ي جهن المتلق 

 
 ف
ً
وبذلك تحقق  ،وكىلي وغي  مخزونا

ي فرضته تداخالت المناظر وموضوعية الفكر، إج كان
 
ي تنظيم  تتابع المشاهد عىل وفق نظام سياف

 
لهما األثر الفاعل ف

، لممارسة فعالياته  ي
ي تمثيل المستوى األدائ 

 
 الذي عي  عن تنظيم حقق مبدأ االستمرارية ف

ً
ي برصيا

المشهد المرئ 
ي الشكل رقم )  ،واالحساس البرصي عي  شكل ولون واسلوب اخراجه

 
 1،2،3،4كما ف

ً
ي أظهرت مستوًى شبه متحققا

(، الت 
ي ضوء المساحة المحددة 

 
مما ساعد عىل إيجاد لغة موحدة ما بي    ،ما بي   )الطول والعرض(، واعطاء االحتواء المطلوبف

ي 
  ،عنارص التصميم والمشهد المرئ 

ً
 وجهنيا

ً
، وإقناعه برصيا ي

وعزز اتصالها مع بعضها بتطوي    ع المفردات لصالح المتلق 
 ،زته القيمة االتجاهية الموظفة عىل االرضيةباتجاه تفعيل الفضاء وسحب االنتباه، كما اتخاج التنظيم الخطي الذي عز 

ي تنظيم مقاعد الجلوس 
 
ي جزئيته، واستمرار هذه االستقراء ف

 
 حقق مرونة وانسيابية حركية و استقراءات برصية ف

ً
مسارا

ي التقارب الشكىلي والموضىعي لقيمة الفكر 
 
ي  ،مما ترك أثره ف  اللون البيج واللون الذهت 

 عن التماز  والتداخل بي  
ً
فضال

 اتسمت بفخامة تصميمية
ً
ي الخزانات أثرت قيما

 
 وبنفس األسلوب ف

ً
ي للفضاء  ؛والذي صور أيضا

 ،اغنت المشهد المرئ 
ي الشكل رقم )

 
 من االغناء البرصي كما ف

ً
استقراء  (، وكمحصلة لنتا  اجزاء محتوى فضاء االجتماع من1،2،3وادت قدرا

ي سمحت بالجذب البرصي، مما منح  ،متحقق عىل المستوى الكىلي 
 أتسم بالفخامة واالنفتاح الفضائ 

ً
إج أضاف ُبعدا

ي تفاعلت مع 
ي جلك بساطة عنارص تكوين الهيئة المشهد وقيمه األلوان الباردة الت 

 
 ساندته ف

ً
 برصيا

ً
الفضاء سعة وامتدادا

ي القيم الكمية لإلضاءة داخل الفضاء وخا
ي الشكل رقم )  ،رجه مع االظهار اللوئ 

 
التحقق  نموج (، وب  هذا اكتسب األ 4كما ف

ي وطموحه عىل المستوى اغناء المشهد 
ي جائقة المتلق 

ي ترص 
ي لهوية الفضاء الت  مون التعبي 

ّ
ي استقرائية المض

 
ي ف النست 

 .
ً
ي برصيا

 المرئ 

ي  منموج وصف األ 
 
 عمادة كلية الهندسة للجامعة العراقية .  :الثائ

ي سبع  2005عمادة كلية الهندسة الجامعة العراقية تأسست عام :الوصف العام
 
أما فضاء  أبكار م تقع بناية الكلية ف

 م(60أي بمساحة )،(م12×5العمادة فيقع ضمن الطابق الخامس من المبت  بواقع حال فضاء واحد بأبعاد) 
ي أنه يتكون من وصف التصميم الداخىلي للفضاء: يعتمد وصف التصميم الداخىلي الخاص 

 
بفضاء عمادة كلية الهندسة ف

ي باإل 
كما  أنه كان يحمل تكوينات زخرفية   ،والذي يشغل مساحة الفضاء بأكمله ،إل السقف الثانوي ضافةسقف إنشائ 

ي الشكل رقم )،ونباتية متداخلة  ثنائية االبعاد  ،هندسية
 
هذا وقد وظف السقف لحمل وحدات االنارة  ،(3،4كما ف

ي كانت عىل شكل دائري وزعت بانتظام وبالتساوي ضمن تكوين السقف الثانوي الصناعية و 
أما المكمالت الوظيفية ،الت 

ي فضاء العمادة  واالشارات والرموز الدأل
 
ها من المكمالت تعي  عن خصوصية استقراء الفضاء ؛ليةف كاإلعالم والدروع وغي 

ي كانت عىل مستوى واحد   ،االداري
 عن االرضية الت 

ً
اميك البيج،من الفضاء فضال وقد زودت  ،كما انها كانت من السي 
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ي الشكل رقم )،بغطاء من السجاد غطت اغلبها 
 
 ألية(، أما الجدران باعتبارها من المستويات العامودية األكير فع1،3كما ف

ي تحديد قياس الفضاءات الداخلية للعمادة
 
تبية واجهزة وال بد من اإلشارة إل أنها وظفت لتوزي    ع الخزانات المك ،ف

إل اعتماد الفضاء الداخىلي عىل أنواع متعددة من تصاميم األثاث  ضافةباإل  ،التكييف وتخللتها فتحات النوافذ واألبواب
ي طاولة المكتب

 
ي الشكل رقم )  ،يحمل بعضه طابع الخصوصية والرسمية للفضاء اإلداري وهذا ما نجده ف

 
ي  ،(1،2كما ف

 
ف

الستقبال كان لها طابع الرسمية والفخامة المتحقق من خالل الزخرفة النباتية البارزة حي   أن وحدات الجلوس الخاصة با
ي تغليف المقعد عزز جلك 

 
 عن المخمل والسي   الذي وظف ف

ً
ي المقعد فضال

 
ي مادة الخشب الظاهرة ف

 
والغائرة ف

ي الشكل رقم )،اإلحساس بخصوصيته
 
ي مجال ال  ،(3،4كما ف

 
حركة لما ابدته قطع االثاث كما اظهر الفضاء غياب الراحة ف

ي  ،مما عزز جلك حضور الطاوالت  ،من عدم تناسب مع ابعاد الفضاء نسبة الطول إل العرض
 
وعىل مختلف االبعاد ف

ي الشكل رقم )،الفضاء 
 
ي حضورها عىل  ،(1،2،3،4كما ف

 
ي حضور للمكمالت النفعية واقترصت ف

 
وقد كان هنالك ضعف ف

 جهاز الحاسوب التلفاز والمكيفات والساعات الجدارية . 

 

 
 

ي  منموج التحليل األ 
 
 :الثائ

ي  :األولالمحور 
 
ي  أليةرؤية المصمم الفكرية ف

 
 استقراء المشهد المرئ

ي  ،أن اإلطار الفكري لرؤية المصمم عىل مستوى المحدد العامودي للفضاء  ال سيما بما بدت عليه  ،أظهرت تحقق نست 
ات البرصية ي تكويناتها البنائية رغم التأثي 

 
ي  ؛من  قلة اشتغال ف

ي حدثت بفعل االنعكاس الضوئ 
ات  ،الت  إج انتجت تأثي 

طة الشف ي للستارة وبتأثي  االضاءة الطبيعيةبرصية عي  االشر
هذا وقد حققت بأدائها كمحدد  ،افة ضمن التكوين البنائ 

 ؛بالتوافق مع محددات األفقية  للفضاء بشكله المستوي جو طابع حمل وظيفته االدائية كفضاء إداري ،بقيمتها الوظيفية
ي تتسم بالفخامة ؛بعيد عن استقراءات الخصوصية للقيم

ي تتعل ،الت 
ي   ،ق بمكانة الفضاء االعتبارية  لمكانة العميد الت 

 
كما ف

وعىل  ،نموج فضال عن ما حققته االستقراء الُبعدي للمحددات بأهميتهما المتحققة عي  الحجم اإليهامي لل  ،(3الشكل )
ي االستقبال أليةمستوى العالقات الفضائية الذي تولد من 

ي  ،المواءمة الشكلية لفضائ 
من خالل وحدات الجلوس الت 

 
ً
 إل حجم الفضاء  ؛حققت استقراءات منسجمة لونيا

ً
 الذي أظهره حجمها نسبتا

ً
ي   ،غي  انها لم تحقق استقراًء تناسبيا

 
كما ف

 (1شكل رقم )
 (2شكل رقم )

 (4شكل رقم ) (3شكل رقم )
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ي تقابل 1،2،3،3الشكل رقم )
ي توزي    ع  الخزانات والباب الت 

 
(، هنالك توازن غي  متماثل مستقراء من خالل رؤية المصمم ف

ي امتداد الفضاء النوافذ 
 
ي الحي   القريب من مكتب العميد لم نجده ف

 
ي االتجاه حقق راحة برصية ف

 
رغم استقراء القرب  ؛ف

ي الغامق الذي منح الفضاء تقارب برصي مستقراء  . 
 البرصي الذي حققته الخزانة بفعل لونها البت 

ي 
 
:  :المحور الثائ ي

 
ية للمشهد المرئ  الداللة التعبير

ي لتصميم األ لتع أليةإن نظرة اجم
ية المشهد المرئ  ولدت غياب اإلحساس  ؛االداري ما بي   المنفعة والوظيفة نموج بي 

، نجد إنه ضعيف 
ً
بالتفاعل بي   جاتية المصمم وموضوعة التصميم، وظيفة التصميم فعند استقراءنا للمشهد موضوعيا

ي تحقيق فاعليتها عىل مستوى المنفعة الوظيفية 
 
ي جميع اجزائه، اج اخفقت فكرته ف

 
الصلة بخصوصية التصميم ف

ي عدم ،أليةوالجم
 
فظهر  ،تحقيق ومالئمة الوظيفة المناطة للفضاء وداللته الشكلية الرصيحة وجلك نسبة لفاعليتها ف

رتابة  نموج بصورة مستقيمة ومتوازية دون انقطاع عىل المحددات االفقية للسقف للفضاء الداخلية للعمادة أكسبت األ 
ي قدرتها عىل إثارة 

 
، فالمصمم افقرت مشاهده المرئية لمخاطبة هوية المكان، وعىل مستويات تفاوتت ف ي

انتباه المتلق 
ي والمستخدم بتقديمه فكرة جات هيئه ساكنة

ي الشكل )  ،خاطب المتلق 
 
ي بعده المادي  نموج (، أبدى األ 1،2كما ف

 
ف

ضعف التكيف مع البعد الفكري وكيفية صياغته، مما أدى إل غياب سمات المرونة والمتانة والمطاوعة لتشكيل يتالءم 
 اخرى  مع طبيعة الوظيفة التصميمية

ً
ي تارتا  الجمالي الغي  متحقق تارة والمتحقق النست 

 مصاحبة للمعت 
ً
اتخذت أدوارا

ي 
 
ي للبعد المادي المصاحب للتعبي  عن المشهد،  اال انه ف من الحقل الذي وظفت فيه، وبذلك نجد التحقق النست 

ّ
ض

ي تصاميم مماثلة لف
 
وتم التوصل  ،ضاءات العماداتجات الوقت كشف عن توظيف مواد تقليدية شكلت صفة متداولة ف

إل االستقراء الشكىلي المطلوب، لذلك نجد إن البعد الموضوعي كهوية للفضاء االداري أفصح عن  أليةبإمكاناتها الح
ي الشكل رقم )

 
ي لذلك االستقراء الشكىلي كما ف ة عن هوية  1،2تحققه النست  (. أما بصدد متطلبات العملية التصميمة المعي 

 
ً
ي وجلك بتوظيف فأظهرت ُبعدا

ي تحقق واضح من خالل النظام الشكىلي للمشهد المرئ 
 
هدف منه المصمم القصور ف

ي التغبي  عن هوية الفضاء رغم  تالئمها مع 
 
ي للسقف الثانوي اظهرت ضعف تحققها ف

مفردات زخرفة عىل المحدد األفق 
ي تنجيد وحدات الجلوس للمقاعد، ال 

 
ي وظفت ف

 . المفردات الشكلية المزخرفة الت 
ً
 وجهنيا

ً
ي برصيا

 ستمالة انتباه المتلق 

 .  ألية: المحور الثالث
ً
ي برصيا

 
 اغناء المشهد المرئ

 مع  أليةعي  محدداته و توزي    ع مواقع األجزاء الفضائية عىل مستوى نوع الفع نموج حقق التناسب الشكىلي لل 
ً
انسجاما

ي ك
 مع األجزاء األخرى عىل مستوى الكل بما  أليةاألداء الوظيق 

ً
يا ، وبعالقته جماليا وتعبي 

ً
ي برصيا

إلغناء المشهد المرئ 
م انسيابية االنتقال البرصي واالتصال عىل مسارات عمودية 

ّ
ات عدة عي  التنظيم الذي قد امتازت به المحددات من ممي  

فظهور بنمط منتظم جي شكل  ،نموج بع البرصي لل وأفقية بي   الفضاء والوصول إليها عي  وضوحيه استقراء التتا
 
ً
ي برصيا

متقطع بخزانات واعمدة، عزز سمة االمتداد البرصي واالستمرارية فيه، فضال عن ما يعزز اغناء المشهد المرئ 
ي لشكل )،استقراء المتحقق من خالل التنظيم الشكىلي للثاث

 
أظهرت تداخالت المناظر للمكتب االداري   ،(1،3،4كما ف

ي للفضاء بما ك
بيئة مصممة مع محيطها البرصي عي  الوانه  وظهوره بمستوى واحد كجزء انتظم مع بنية المشهد المرئ 

ه  ي  لفخامة المكتب وتعبي 
ي اغناء المشهد المرئ 

 
أدى امتداد تداخله برصيا إل  نسبية تحقق اإلحساس البرصي ف

ي 
ي الشكل )،الوظيق 

 
ات شكلية  نموج تصميمية لطبيعة األ وعليه فاالعتبارات ال ،(1،2،3،4كما ف مت تعبي 

ّ
البنائية قد

ي وتجسيد الهيئة لشكل الفضاء االداري، ونسبية أخرى عىل مستوى األجزاء، بما انعكس 
متحققة عىل مستوى الوظيق 

 لالستقراء عىل المستوى الكىلي لل 
ً
ي برصيا

ي إلغناء المشهد المرئ   .نموج عنها من تحقق نست 

 ائج  ومناقشتها النت: الفصل الرابع
ي األ  أليةاسهم االطار الفكري  لرؤية للمصمم للتعبي  عن  .1

 
ي  األول نموج استقراء المنفعة الوظيفية للتحقق ف

أما الثائ 
ي  ي األ  أليةهذا وقد تحققت المنفعة الجم ،تحقق نست 

 
ي  .  األول نموج ف ي تحقق نست 

 غي  أن الثائ 
ي للقواني   واالعراف المحيطة ك .2 وأظهر التعبي  الداللي ،ي   نموججاستقراء لفاعلية دور المصمم لل  أليةهنالك تحقق نست 

ي األ 
 
ي عىل مستوى الهيئة استقراء متحقق ف

ي .  األول نموج للمشهد المرئ  ي اظهر تحقق نست 
 غي  أن الثائ 

ي لل  .3
ي استقراء المشهد المرئ 

 
ي لم يتحقق األول نموج تحقق التعبي  الداللي للحجم ف

عبي  الداللي وأظهر الت ،اما الثائ 
ي األ 

 
ي عىل مستوى اللون استقراء متحقق ف

ي .  األول نموج للمشهد المرئ  ي اظهر تحقق نست 
 للمحددات واالثاث غي  أن الثائ 

ي أل  .4
ي استقراء المشهد المرئ 

 
ي للملمس للتعبي  عن الداللة ف عىل مستوى المحددات أما ،ي   نموججهنالك تحقق نست 

ي اال 
 
ي لل بالنسبة لوحدات الجلوس الخاص ف

 
ي ف ي كاعتبارات  ،ي   نموججستقبال متحقق نست  وابدت المادة تحقق نست 

ي األ 
 
ي المشهد ف

 
ة عن استقراء الهوية ف ي لم تتحقق األول نموج تصميمية معي 

 أما الثائ 

ي األ  .5
 
ي  األول نموج قد بدى الموضوع تحققه ف ي تحقق نست 

ي اما الثائ 
ي استقراء هوية المشهد المرئ 

 
هنالك تعبي  متحقق ،ف

ي لل 
ي استقراء المشهد المرئ 

 
ي لهوية الفضاء كمتطلبات ف ي غي  متحقق.  األول نموج نست 

 اما الثائ 
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ي األ  أليةتحقق تتابع المشاهد ك .6
 
 ف
ً
ي برصيا

ي لم يتحقق األول نموج الستقراء االغناء للمشهد المرئ 
وهنالك تحقق  ،اما الثائ 

ي اإلحساس عىل مستوى ك
 
ي للظل والضوء ف ي  أليةنست 

 
ي األ االغناء ف

 
 نموج  استقراء البرصي للمشهد وتحقق كىلي للون ف

ي تحقق الظل ،األول
 أما الضوء واللون لم يتحقق .  ،أما الثائ 

 
 االستنتاجات

ي  .1
ي عىل الدور المبت 

عىل أساس اإلطار الفكري ضمن رؤيا  ،تعتمد رؤية المصمم الفكرية الستقراء المشهد المرئ 
 وعىل الدور المحفز المنبثق من تفاعله مع المكان .   ،بالوصول إل النتا  التصميمية المطلوبة تنفيذه ،عقالنية محددة

تحمل عمادة الكلية خصوصية علمية وإدارية وتنظيمية عليا، لذا فإن االهتمام بالمفردات الشكلية التكوينية  .2
 لفضاءاتها يؤكد صفة التعبي  عن مفهوم السلطة العلمية لها. 

 الرموز الوطنية فضال عن شعار الجامعة والكلية اضق  استقراء لخصوصية فضاءات عمادات الكليات .  توظيف .3

من  ؛تتحقق اساليب االستقراء  .4
ّ
ت عنها الفكرة التصميمية وقدرتها عىل التأثي  ض

ّ
عي  الكشف عن داللة منطقية عي 

من البيئة المحيطة
ّ
 ض

ً
ي بالفضاء ا ،حدود الفضاء محددة ومنظمة وظيفيا

ي تعد محفزات مهمه الستقراء المشهد المرئ 
لت 

ي . 
 مخاطبا حواس المتلق 

ً
 رسميا

ً
ي سماتها طابعا

 
 عي  لغة حوار حملت ف

ي التصميمي ترتبط بعالقة تفاعلية متبادلة ما بي   وظيفة الفضاء وهوية المكان، الستيعاب .  .5
 وظيفة المشهد المرئ 

 
 التوصيات 

ورة االهتمام  قدر  ،والتصاميم التابعة لوزارة التعليم العالي جات االختصاصتأكيد عىل المكاتب الهندسية  .1 برص 
 من الواجهة للمؤسسات التعليمية  ،بواقع حال تصاميم الفضاءات االدارية السيما فضاء العمادات ،االمكان

ً
بوصفها جزءا

 والثقافية للبلد. 
فق اطالع المصمم الداخىلي عىل آخر مستجدات العلوم واستثمارها  .2

ُ
، لتتسع لديه األ ي مجال التصميم الداخىلي
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