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INTELLECTUAL TRENDS IN THE DESIGN OF
CONTEMPORARY INTERIOR SPACES
Samaa Fadel KHALIL1
Badria Mohamed Hassan FARAG2
Abstract
Many of the discreet interior designs are important in relying by bicycle on the basis
of intellectual trends that include belief, opinion and judgment. In the sense that the
orientation represents the willingness and preparation for a topic , Whether it is
subjective towards intellectual design trends in order to determine the direction of
the designer towards topics related to others in its various forms. And the knowledge
that is connected (with his beliefs, thoughts, perceptions, information, emotions,
and behavior), which in turn represents the human willingness to do actions and
responses that are compatible with his orientations. So the research was divided
into four chapters. In the first chapter: The research problem tagged with the
following question was addressed (What is the design stance towards intellectual
trends and their representations in the design of interior spaces for the role of
contemporary opera) The research also aims to reveal the design stance towards
different intellectual trends and communicate with the above trends in the design of
internal spaces for the role Contemporary opera. As for the second chapter, it
included the topic of orientation and its representations in contemporary interior
design, according to: 1- The concept of orientations. 2- Intellectual attitudes. 3Trends of modernity and postmodernism. 4- What is modernity? 5- Historical and
intellectual changes in design trends. While the third chapter included research
procedures: Through the researcher's adoption of the descriptive method in the
process of analyzing the sample chosen from the original research community,
which number two models for the role of opera built in (2016) m to align them with
contemporary intellectual trends. While the fourth chapter included the results and
sources, Among the most prominent of these results are as follows:
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1- The interior designs achieved an intellectual approach that included the selfperceptions of the designer, which in turn reflected on the interior designs positively,
which achieved their privacy and distinct identity.
2- Adoption of the mix between contemporary and traditional design methods,
which gave the interior designs a differentiation and diversity in orientations, which
in turn achieved novelty and creativity at the level of forms and contents.
3- Interior designs have achieved local specificity with new features, which are
considered a basis for achieving modernity, which was embodied in the process of
development represented in self-movement through the transitions of forms from
simple to complex.
Key words: orientations, interior design, modernity.

التوجهات الفكرية يف تصميم الفضاءات الداخلية املعاصرة
أ .د .بدراي دمحم حسن فرج

م.م .مساء فاضل خليل

جامعة بغداد /كلية الفنون اجلميلة

جامعة بغداد/كلية الفنون اجلميلة
امللص

تكمن أنبيتو كثَت من التصاميم الداخلية الرصينة االعتماد ابلدرجة األساس على التوجهات الفكرية اليت
تتضمن االعتقاد والرأي واغبكم .دبعٌت أف التوجو يبثل االستعداد والتهيؤ ذباه موضوع ما .سواء كانت
ذاتية كبو توجهات تصميمية فكرية لغرض ربديد اذباه اؼبصمم كبو موضوعات مرتبطة ابآلخرين أبشكاؽبا
اؼبختلفة .واؼبعرفية اليت ترتبط (دبعتقداتو ،أفكاره ،تصوراتو ،معلوماتو ,انفعاالتو ،وسلوكو) واليت سبثل بدورىا
استعداد االنساف للقياـ أبفعاؿ واستجابة تتواءـ مع توجهاتو .لذا مت تقسيم البحث إذل اربعة فصوؿ .يف
الفصل األوؿ :مت تناوؿ مشكلة البحث اؼبوسوـ ابلسؤاؿ االيت( ماىو اؼبوقف التصميمي كبو التوجهات
الفكرية وسبثالهتا يف تصميم الفضاءات الداخلية لدور االوبرا اؼبعاصرة) كما يهدؼ البحث إذل الكشف
عن اؼبوقف التصميمي كبو التوجهات الفكرية اؼبختلفة والتواصل مع ما سبق من توجهات يف تصميم
الفضاءات الداخلية لدور االوبرا اؼبعاصرة ,أما الفصل الثاين :فقد تضمن موضوع التوجو وسبثالتو يف
التصميم الداخلي اؼبعاصر وعلى وفق -1 :مفهوـ التوجهات -2 .التوجهات الفكرية -3 .توجهات
اغبداثة وما بعد اغبداثة -4 .ماىية العصرنة -5.التحوالت التارىبية والفكرية للتوجهات التصميمية.
بينما تضمن الفصل الثالث اجراءات البحث  :من خالؿ اعتماد الباحث اذل االسلوب الوصفي يف
عملية ربليل العينة اليت اختَتت من ؾبتمع البحث األصلي البالغ عددىا أمبوذجُت لدور األوبرا اؼبشيدة يف
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عاـ()2016ـ ؼبواءمتها مع التوجهات الفكرية اؼبعاصرة .يف حُت تضمن الفصل الرابع على النتائج
واؼبصادر .ومن ابرز ىذه النتائج ىي كااليت:
 حققت التصاميم الداخلية توجهاً فكرايً اشتمل على تصورات اؼبصمم الذاتية واليت انعكست
بدورىا على التصاميم الداخلية بشكل إهبايب فبا حقق ؽبا خصوصية وىوية متميزة.
 اعتماد اؼبزاوجة بُت األساليب التصميمية اؼبعاصرة والتقليدية فبا أعطى للتصاميم الداخلية سبايزاً
وتنوعاً يف التوجهات واليت حققت بدورىا اعبدة واإلبداع على مستوى األشكاؿ واؼبضامُت.
-3 حققت التصاميم الداخلية خصوصية ؿبلية بسمات جديد لتعترب أساساً عن ربقيق العصرنة
واليت ذبسدت بعملية التطور اؼبتمثلة يف اغبركة الذاتية من خالؿ التحوالت لألشكاؿ من
البسيط إذل اؼبركب.

 الكلمات املفتاحية :التوجهات ,التصميم الداخلي  ,العصرنة (اؼبعاصرة).

املدخل:
ترتبط اغبضارات ارتباطاً وثيقاً ابلتوجهات الفكرية بوصفها قواـ لكل عصر ,وىي ذات أنبية كبَتة يف
توضيح دور السياؽ اغباوي ألي طرح فكري لغرض توجيو النتاج اغبضاري ليظهر ابلصيغة اؼبطلوبة من
خالؿ تشكيل البنية األساسية لو .فالفكر ليس مضموف أو ؿبتوى ,بل ىو مفهوـ ينتظم على وفق
آليات يف الذىن ؿبكوـ بعالقات يتأثر ويؤثر يف التنظيم االجتماعي واغبضاري .لذا يتخذ التصميم
الداخلي من تلك التوجهات الفكرية منطلقاً لتفسَتاتو التصميمية على اجملاالت كافة لتربز أنبية
التوجهات كأداة مهمة تتضمن الطروحات الفكرية واؼببادئ واؼبفاىيم التنظَتية .لذلك حددان مشكلة
البحث من خالؿ السؤاؿ االيت ما ىو اؼبوقف التصميمي كبو التوجهات الفكرية وسبثالهتا يف تصميم
الفضاءات الداخلية اؼبعاصرة لدور االوبرا اؼبعاصرة.

هدف البحث:
الكشف عن اؼبوقف التصميمي كبو التوجهات الفكرية اؼبختلفة والتواصل مع ما سبق من توجهات يف
تصميم الفضاءات الداخلية لدور االوبرا اؼبعاصرة.

حدود البحث:

احلدود املوضوعية :سبثلت بدراسة(التوجهات الفكرية يف تصميم الفضاءات الداخلية اؼبعاصرة)و احلدود

املكانية والزمانية :دور االوبرا اؼبعاصرة اؼبشيدة يف الدوؿ العربية للعاـ 2016ـ.
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حتديد املصطلحات:
أوالً :التوجهات

لغة( :و َّجهو) يف حاجة ,و(و َّجو) وجهو هلل ,وشيء (مو َّجو) إذا جعل على ٍ
جهة واحدة ال زبتلف.
َ َ
َ
َُ
وج َو إذل قصدىا ,أي
ويقاؿ:ىذا( َوجو)الرأي أي ىو الرأي نفسو(الرازي,1995 ,ص.)771ويقاؿ َّ
دبعٌت ذىب إليها ,كما يقاؿ أيضاً توجو السياح جهة االاثر القديبة ,وقد ذكر ىذا اؼبفهوـ بقولو سبحانو
اؿ َع َسى َرّيب أَف يػَ ْه ّديٍِّت َس ّواءّ السبيل))(سورة القصص ,اآلية 22
وتعاذل (( َولَ َّما تّػ ّوجوّ تِْل ّقاءَ َم ْديّ َن قَ َ

وقصد)(,البستاين ,1990 ,ص.)694
أقبل َ
(وتوجو إليو أي دبعٌت َ

إصطالحاً :ىواغبالة الذىنية أو الشعور الذي نتمكن من خاللو الكشف عن الطريق الذي نسلكو,
للوصوؿ إذل األمر اؼبراد منو(اعبرجاين ,1983 ,ص .)69كما يعرؼ "أبنو نزوع اثبت نسبياً
لالستجابة كبو صنف معُت من اؼبؤثرات بشكل ينطوي على سبيز أو رفض أو عدـ تفضيل"(الرفاعي,
 ,1982ص.)412

فلسفةً  :يعرؼ التوجو" :أبنو:ذو بنية وجدانية تعمل يف تفاعل مستمر لتحديد السلوؾ".أو ىو
"استعداد خاص يكتسب األفراد بدرجات متفاوتة ليستجيبوا لألشياء أو اؼبواقف اليت تعًتضهم أبساليب
مؤيدة أو معارضة"(الوفائي ,1989 ,ص .)34ويف تعريف أخر للتوجو ىو "تركيب اثبت نسبياً
ؼبكوانت ثالثية ,معرفية وجدانية وسلوكية"(اؼبهوس ,2004 ,ص .)144ويعود سبب اختالؼ آراء
الباحثُت يف انطالقهم كبو مصطلح (التوجو) إذل إف التوجهات سبثل نظاماً متطوراً للمشاعر واؼبعتقدات
واؼبيوؿ السلوكية اليت تنمو من الفرد ابستمرار مبوه وتطوره(اندروز ,1983 ,ص.)54

التعريف االجرائي للتوجهات :ىو حالة ذىنية أو شعور من اؼبيل كبو فلسفية أو مذىب معُت أو رأي

ؿبدد أو معتقد أو طريقة عمل يتجو كبوىا اؼبصمم الداخلي حبيث ربكم مساره من خالؿ سبثل أفكاره
وآراءه يف العمل التصميمي بشكل ينطوي على التمييز أما ابلرفض أو التفضيل أو النزوع كبو مؤثرات
التوجو بقصد معُت.
اثنياً :العصرنة

لغةً:أي دبعٌت عاصر ,يعاصر ,معاصرة ,واؼبفعوؿ معاصر .ويقاؿ عاصره :أي دبعٌت عاش معو ضمن
صر) :الدىر ,وىو
عصر واحد ,ويف زمن واحد :معاصر :أي دبعٌت يعيش يف عصران .و
َ
اؼبعاصر(الع ُ
الوقت الذي نعي(الزـبشري ,1998 ,ص.)657والعصرنة أيضاً(:إسم)جعل الشيء عصرايً متماشياً
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مع (روح العصر),وقد يستند ىذا اؼبفهوـ ضمن تطوير مؤسسة أو منظمة هبب علينا عصرنة أفكاران
(اضبد ـبتار ,2008 ,ص.)1058
إصطالحاً ( :يكوف العمل الفٍت معاصراً بقدر ضبلة ظبات ومالمح عصره ومعطياتو اعبمالية ،ابإلضافة

إذل بعده الزمٍت الراىن)(اػبفاجي ,1999 ,ص .)17كما تشَت العصرنة إذل حقبة زمنية معينة ؽبا
حدودىا وخصائصها اؼبميزة  ,ومعادل اغبياة السائدة سواء فيما يتعلق ابغبياة السياسية ,واالقتصادية,
واالجتماعية ,والثقافية ,وانعكاسها على الفن والتصميم الداخلي ,فالعصر يلقى بظاللو على التصميم
ويؤثر فيو أتثَتاً ابلغاً(دمحم عبدهللا ,2017 ,ص.)16

فلسفة :ىناؾ من يرى إف العصرنة سبثل قيمة كما ىو شأف اصحاب اؼبدارس الشكلية واعبمالية الذين
يعربوف عن رأيهم من خالؿ إف (اؼبعاصرة ىي البحث اؼبستمر عن البنيات اعبديدة يف الثقافة
واجملتمع،لذا هبب اهباد انساؽ صبالية لتعرب عن ىذه البنيات اعبمالية)(,حسُت طبري,1990 ,
ص .)106وقد برز يف معجم علم األخالؽ :أنو يبثل روح التجديد وىي خصلة اهبابية ,تقابل اعبمود,
وتدؿ على قدرة االنساف على التفهم الصحيح ؼبتطلبات التطور االجتماعي الالحق ,فضالً عن طرح
وحل اؼبشكالت اؼبلحة يف اغبياة ،يف النتاج والعلم والفن والعالقات بُت الناس(توفيق سلوـ,1984 ,
ص.)212

التعريف اإلجرائي للعصرنة :ىو سبثيل لروح العصر اؼبرتبط ابلنشاط والفكر اإلنساين يف تطوير العمل
التصميمي ويكوف معاصراً بقدر ضبلة ظبات ومالمح سبثل حقبة زمنية معينة ؽبا حدودىا وخصائصها
اغبضارية اليت تدؿ على مرحلة تتميز عن ما سبقتها من اغبضارات .حبيث تكوف مواكبة للظروؼ العامة
اليت تعرب عن اؼبستوى الفكري وفق معادل اغبياة السائدة فيها .والذي يتعلق ابغبياة االجتماعية,
واالقتصادية ,والثقافية...,اخل وانعكاسها على نتاجات التصميم الداخلي ,ألف العصر يلقى بظاللو على
اؼبصمم ويؤثر فيو ،بل وعلى قدرتو يف تفهم متطلبات التطور اؼبلحة يف اغبياة اغبالية والالحقة.

الفصل الثاين :توجهات العصرنة ومتثالهتا يف التصميم الداخلي
املفهوم العام للتوجهات:
أهلل(ج َل َج ّاللُو)البشر متنوعُت ومتفاوتُت يف طريقة التفكَت ،فنتج عنو التنوع واالختالؼ يف
جعل
َّ
العقوؿ .وبتفاوت العقوؿ تتفاوت التوجهات .وابختالؼ مدارؾ الناس وطباعهم ومصاغبهم وبيئاهتم
نتج عنو تنوع األفكار والثقافات واؼبذاىب والتوجهات ضمن اجملتمع الواحد(الشمري,2014 ,
ص .)10ألف التنوع والغٌت يف اغبياة الثقافية اؼبنعكسة عن التطور اغبضاري واؼبرتبط بعصور النهوض
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لدى األمم والشعوب يفرز اختالفاً يف اإلبداعات الفردية اليت تؤوؿ إذل تنافس يف اإلبداع األديب،
العلمي ،الفٍت ...،فبا يفسح اجملاؿ لتشكيل اذباىات متنوعة .وأف "ظهور التوجهات وازدىارىا يرتبط
برقي اغبياة العقلية والفكرية والبيئة اغبضرية اؼبًتفة والعوامل السياسية"(فوزي عيسى ,2010 ,ص.)10
ّ
وعليو فأف قياـ التوجهات على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر يف اجملتمع الغريب لو أسبابو الفكرية ,انطالقاً من
قياـ اؼبفكرين الغرب إبحياء الفلسفات اليواننية واإلفادة منها ,لتأسيس نظرايت ومفاىيم جديدة
كالديبقراطية ،العلمانية ،الرأظبالية ...,وغَتىا من األفكار اليت جاءت نتيجة زايدة تطلعاهتم الفكرية اليت
أدت هبم إذل سبثيل الركيزة األساس للتفكَت يف اعبوانب اؼبختلفة خدمة للمجتمع ككل .إال أف اؼبفكر
اإلقبليزي "ىربرت سبنسر "Herbert Spencerيعترب أوؿ من إستخدـ مصطلح التوجو بشكلو
األورل عاـ(1862ـ) ,حُت كتب "إف وصولنا إذل أحكاـ صحيحة يف مسائل مثَتة لكثَت من اعبدؿ,
يعتمد إذل حد كبَت على اذباىنا الذىٍت وكبن نصغي إذل ىذا اعبدؿ أو نشارؾ فيو"(ابعمر الزىرة,
 ,2005ص .)19ويتضمن التوجو "االعتقاد والرأي واغبكم ,ومن ىنا تقاؿ التوجهات السياسية
،االقتصادية ،الثقافية ،األجتماعية ،وما إذل ذلك"(مقداد ,1973 ,ص )3-2وللتوجو عند علماء
النفس االجتماعي مكوانت ثالث(:معرفية :تشتمل على معتقدات الفرد وأفكاره أو تصوراتو ومعلوماتو,
ووجدانية :تشَت إذل مشاعر الفرد وانفعاالتو ابغبب أو الكراىية كبو التوجهات(العراقي,1984 ,
ص ,)17وسلوكية :سبثل استعداد الفرد للقياـ أبفعاؿ واستجاابت معينة تتفق مع توجهاتو)(,عبد
اللطيف ,2007 ,ص .)18-10ولكن ما طرح من توضيحات وتفسَتات قد يسحب الفكر إذل أف
التوجو يُع ّد دبثابة عنواف على إطار مرف يضم العديد من األشخاص الذين ذبمعهم أصوؿ ومبادئ
ي تفقوف فيها ,ومنطلقات ينطلقوف منها ,وغاية يروموف إذل ربقيقها ,وذلك دوف أف يكونوا متشاهبُت,
فهم يتماثلوف يف اؼبناىج والرؤى ,وىبتلفوف يف ترتيب أولوايت القضااي واؼبهاـ .وليس ىناؾ يف الفلسفة
طريق واحد معبد ,وال يبكن اف مبد الفكر الفلسفي أبدوات كلية .أي توجو شامل ,فطريقتو تبلى مع
كل موضوع يتصدى ؼبعاعبتو .لذا "ال يوجد توجو واحد يستطيع اف هبعل أي إنساف قادراً على معاعبة
موضوعات بكيفية فلسفية ,أو اف وبوؿ التأمل العادي إذل أتمل فلسفي ,وردبا ىناؾ من التوجهات يف
الفلسفة بقدر ما تدرسو من مواد"(طاىر عزيز ,1990 ,ص .)31وىذا التنوع يف التوجهات فرض
على اجملاؿ التصميمي إهباد وسائل جديدة تتالءـ مع صيغ العصر نفسو ،ما أملى على اؼبصممُت
االلتزاـ ابلتخصص الدقيق ،واكتشاؼ سبل جديدة رافقها اختالؼ يف وجهات النظر والرؤى والوسائل
إليصاؿ األفكار مع ابتداع أشكاؿ جديدة تتفق وروح العصر وىكذا ولد ما يسمى ابلتوجهات
التصميمية بعد أف وضع كل مصمم لنفسو نظرية للتصميم سبيزه عن غَته من اؼبصممُت ,ابالستناد إذل
ؾبموعة من اؼبشًتكات اليت تساىم يف ؾبمل تصاميمو .فبعض اؼبصممُت امتثل ألفكار فلسفية مادية أو
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مثالية ،...وأحياانً سياسية أو نفسية .فضالً عن االكتشافات العلمية اليت صاحبت التطور السريع
اغباصل يف اجملتمع والذي أكتسبها التصميم الداخلي قبل غَته(التكمو جي ,2011 ,ص .)9فبا يقود
كل حسب منطلقو الفكري
ذلك إذل اف اؼبذاىب الكربى وروادىا ىبتلفوف يف توجهاهتم الفكرية وآراءىم ٌ
ووجهة نظره الشخصية ,وليس ابلضرورة ازباذ موقف االكبياز مع توجو بعينو ،بوصفو وبمل الصحة
أكثر من التوجو اآلخر ,من منطلق إف اختيار التوجهات وتفسَتىا يتطلب اؼبوضوعية والنظر إليها على
اف كل منها ربتوي على قدر متسا ٍو من اغبق ,ومن اعبدير ابلذكر أف ؾباؿ التصميم الداخلي وؾباؿ
العمارة وجهاف لعملة واحدة ال يبكن فصلهما ,فكل التوجهات والتيارات الفكرية اؼبعمارية اليت تؤثر
على العمارة ستؤثر بدورىا على التصميم الداخلي .لكوهنما ؾباالف مكمالف لبعضهما ,الف توجهاهتم
تسودىا مواضيع والقضااي وبكمها طابع واحد ,وهتدؼ إذل غاية بعينها .وقد مرت حبوث التوجهات
بعدة مراحل منذ سنة( )1890إذل وقتنا اغباضر ,وىي على النحو اآليت:
اؼبرحلة األوذل :فبتدة ما بُت األعواـ (1890ـ 1920-ـ) .وقد استعمل مصطلح (التوجو) يف علم
النفس ,وقد مت دراسة أثر التوجهات يف اإلدراؾ واالنتباه وعملية االتصاؿ ,وتعميم ىذا اؼبفهوـ ونقلو إذل
السيكولوجيا االجتماعية .وكانت وجهات النظر تفسر التوجو على أهنحالة فكرية تدعوا الفرد إذل
تكوين رأي ,وإذل التصرؼ بشكل ما إزاء األغراض االجتماعية(موريس ,1977 ,ص,)139كما
ا تسمت التوجهات يف التصميم والعمارة يف ىذه الفًتة ابلرغبة اعبارفة يف تطبيق التكنولوجيا(عوض,
 ,2018ص.)330
اؼبرحلة الثانية :فبتدة ما بُت األعواـ(1920ـ1960-ـ) .واليت تركز االىتماـ يف ىذه الفًتة على
نظرايت قياس التوجو ابلسلوكيات اؼبرتبطة بو ومعايَت الصدؽ اػبارجية ومعايَت الصدؽ الداخلية ,أال أف
البحوث اليت تسَت يف ىذا التوجو قلت بعد سنة 1935ـ(معتز سيد ,1996 ,ص )4وارتبطت
االذباىات يف التصميم الداخلي والعمارة يف ىذه الفًتة أبزمة االسكاف عقب اغبرب العاؼبية األوذل ,لذا
سعت التوجهات لتوفَتأعداد كبَتة من اؼبساكن وضمن فًتة قياسية(عوض سعد ,2018 ,ص.)330
اؼبرحلة الثالثة :فبتدة ما بُت األعواـ(1960ـ1980-ـ) اليت اعتمدت على تغَت االىتماـ يف ىذه
اؼبرحلة من قياس التوجهات إذل مسألة تغَت التوجهات ,حيث حضيت ابىتماـ واضح وخاصة بعد
اغبرب العاؼبية الثانية(معتز سيد ,1996 ,ص.)4حبيث أتسمت العمارة يف ىذه الفًتة ابلتعددية
الفكرية والرغبة يف التخلص من سيطرة االذباه الواحد ,وكانت ىذه التعددية نواة للتوجهات التصميمية
واؼبعمارية اليت تلت ىذه اغبقبة الزمنية(عوض سعد ,2018 ,ص.)330
اؼبرحلة الرابعة :فبتدة من(1980ـ-حىت اآلف) ويف ىذه الفًتة انصب االىتماـ على ؿبتوى وبناء
التوجهات وتكوينها ومدى االتساؽ بُت التوجو كما يعرب عنو لفظياً ,والسلوؾ الفعلي لألشخاص يف
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مواقف اغبياة الواقعية(معتز سيد ,1996 ,ص .)4وقد تضمنت التوجهات اليت سعت وراء تصاميم
جديدة ابػبروج عن طرؽ اإلنشاء ومواد اإلهناء التقليدية ودبا يتناسب وإمكانيات العصر(عوض سعد,
 ,2018ص.)330
ومن اؼبالحظ يف ىذه اؼبفاىيم الفلسفية للمراحل األربعة ىو اشاراهتا اذل العديد من العالقات اؼبنطقية
لتؤكد على اتفاؽ واضح اف ثبوت مفهوـ التوجهات ؽبا أتثَت مباشر على اؼبصمم بدرجة كبَتة ،من
انحية فهمو ومهارتو يف التطبيق واؼبتضمنة خربتو اؼبعرفية مع اىتمامو أيضا ابلبحث عن مغزاىا األصلي,
كما سبر ىذه العملية دبراحل متتالية داخل ذات اؼبصمم و اؼبتلقي
التوجهات الفكرية:

ينطوي مفهوـ الفكر على شيء من الغموض ,لكونو استُعمل يف ٍ
معاف متنوعة وـبتلفة واليت تراكمت دبرور

الزمن حىت أصبح إطالقو دوف ربديد ,موقعاً للبس ,حيث ادخلت فيو الفلسفات والتيارات والتوجهات.
فالفكر أما ا ف يراد بو الكيفية اليت يدرؾ هبا اإلنساف حقائق األمور اليت يعمل فيها عقلو ,فيكوف الفكر
عندئذ دبثابة االداة أو اآللية يف عملية التفكَت وما يلحق هبا من تصورات وأحكاـ ورؤى حوؿ القضااي
اؼبطروحة(السعدي2018 ,ص)66وقد نسبت التوجهات إذل الفكر ألهنا جاءت منو ،أي أهنا دل تستند يف
وجودىا على الوحي االؽبي أو ا ستعانت بو ,فما توصل إليو الفكر من نتائج أما عن طريق التجارب أو
أقواؿ من سبق أو أفعاؽبم ,وقد تكوف تلك النتائج صحيحة وقد تكوف خاطئة يف نفس الوقت(عواجي,
 ,2006ص .)42لذا نرى اف التوجهات الفكرية بصورة عامة قد تكونت من آراء ومعتقدات فئات
ـبتلفة من الفالسفة واؼبفكرين آمنوا أبفكار ىذا التوجو أو ذاؾ نتيجة لتجارب شخصية سواء كانت نظرية
أـ عملية آدت إذل التوصل التفاؽ يبكن تعميمو واالعتقاد بو رغم تعدد أجزاء وعناصر الفكر فال بُ ّد أف
يكوف ىناؾ أتصاؿ ما يربر ضم تلك األجزاء والعناصر ربت مفهوـ التوجو(الشمري ,2014 ,ص.)14
وقد تتسع دائرة مفهوـ الفكر أو تضيق تبعاً للمنطلقات احملددة ؼبفهوـ الفكر ,فإذا اتسع مفهومو اشتمل
على اؼبوروث الفكري لإلنساف يف صبيع ميادين اؼبعرفة والعلوـ على الصعيد النظري ,وىناؾ من يعرب عن
العلوـ التجريبية والتطبيقية داخل مفهوـ الفكر ,فيشتمل على النشاط اإلنساين عامة ,وعلى مفهوـ الثقافة
بل وعلى اغبضارة أيضاً ,وقد تضيق دائرة مفهوـ الفكر حىت تنحصر يف ؾبرد النظر العقلي يف أمر ما,

فيكوف الفكر عندئذ منسوابً إذل مبدأ أو مذىب أو طائفة أو توجو أو أمو أو عصر(العبودي,2016 ,
ص .)16وإذا شئنا أف كبدد بشكل دقيق التوجهات الفلسفية اؼبعاصرة فأننا قبد أنفسنا عاجزين سباماً عن
ربقيق ىذا األمر ,فليس من اليسَت على أي ابحث أف يضم فالسفة القرف العشرين ربت طائفة من
األظباء ,يشَت كل منها إذل توجو فلسفي بعينو ,بل قد تنطوي على شيء من التظليل واػبطأ ,إذ أف التمييز
بُت توجهات الفكر اؼبعاصر ليس سبييزاً حاظباً على اإلطالؽ ,ويرجع ذلك إذل عدة أسباب من أنبها أف
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فيلسوؼ القرف العشرين وجد أمامو ترااثً فكرايً أفرزه العقل اإلنساين على مدى قروف طويلة من حركات
فكرية وتطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية .فوجد فيلسوؼ ىذا القرف البيئة الفكرية سبوج بشىت أنواع
التوجهات وعلى وجو اػبصوص التوجهات التصميمية ,اليت تكوف متقاربة حيناً ومتعارضة حيناً آخر ,وال
شك أنو قد وجد يف كل توجو تصميمي جوانب تروؽ لو ,وجوانب أخرى دل تالؽ صدى يف نفسو ,واثلثة
يبكن أف يقبلها بعد تعديلها ,أو إضافة ما يراه ضرورايً عليها .إذل آخر ما يبكن أف يكوف مصدر لو أتثَت

مباشر عليو بصورة أو أبخرى(دمحم مهراف ,1984 ,ص .)32لذلك الفكر التصميمي فكر علمي منظم
يهدؼ إذل حقائق علمية .فضال عن أنو فكر فلسفي جاد ومنظم ال يًتؾ مفاىيمو وتصوراتو حرة ربوـ يف
نفسو بل يقودىا إذل ىدفو وىذا ما يستند عليو العديد من اؼبصممُت الداخلُت حبسب رؤيتهم الفكرية,
ولعل ىذا التنوع والتداخل الفكري قد يستدعي قراءات كثَتة بسب تعدد الوعي االدائي للمعاين
والتأويالت لدى اؼبصممُت عن مفهوـ التوجهات الفكرية فبا يؤدي اذل اكتشاؼ اشياء جديدة تبعاً
لضرورات اإلقباز ضمن عمل موجة بقصد ودراية عالية فبا تساىم بدورىا يف اغناء التعبَتات للتوجهات
الفكرية .
ماهية العصرنة:

يُع ّد مصطلح العصرنة مصطلحاً جديداً ,ويعٍت معاصرة األفكار اغبديثة من خالؿ التأثَت اعبديد للتطور
الفكري والثقايف الذي يشهده العادل اؼبعاصر ,وقد تقًتب العصرنة إذل مفهوـ العصري والتحديث,
واعبديد(()Modernمعتز عناد ,2016 ,ص .)24ليستقر معناه يف ؾبموعة اؼبتغَتات اليت تشهدىا
اجملتمعات على كافة األصعدة ,كما يستعمل لالشارة إذل مراحل متنوعة من التحوالت الناذبة عن
االبتكارات العلمية والتكنولوجية لتكوف العصرنة بذلك روح التحديث الذي يبثل ذبلياهتا اؼبتنوعة(أايد
ؿبمود ,2015 ,ص .)181وعلى ىذا األساس هبب النظر إذل اعبديد كابتكار وانعاش ,وقد ال
يكوف اعبديد عصرايً دائماً ألنو قد يكوف جديداً فيو نبض وروح القدًن(آالف فريدوف ,2003 ,ص)5
لذلك فإف أساس العصرنة ىو الًتابط والتعالق مع مبدأ التطور الذي يتجسد بعملية اغبركة الذاتية من
األدىن إذل األعلى ومن البسيط إذل اؼبركب ,واليت تكشف عنها االذباىات الداخلية للظواىر كما
تكشف ايضاً يف جوىرىا اليت تؤدي إذل ظهور اعبديد(ـ.روزنتاؿ ,1980 ,ص .)129وىكذا يكوف

اجملتمع اإلنساين على اختالؼ جوانبو يف حلقة تطور مستمرة لتكوين ظواىر جديدة سبثل العصرنة
جملتمعاهتا .وقد ترسخ مفهوـ العصرنة يف اتريخ اغبضارات اإلنسانية ونتاجاهتم التصميمية على وجو
اػبصوص .لذا تعد العصرنة عند اجملتمع التصميمي القوة الدافعة للتطور والتقدـ وال سبثل مطلقاً رفضاً
للماضي التقليدي ,ألف كل ظهور للجديد يتهيأ من عملية تناقضات للقدًن ,ليحمل اعبديد داخلو
تناقضات جديدة ,وعليو فأنو وبمل بذور عمل آخر ويف اؼبرحلة اآلتية يصبح التطور اعبديد ككل أو
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تصبح جوانبو أو ظباتو اؼبنفصلة قديبة وليس كل ما ينشئ من اعبديد أصيل ولكن اعبديد األصيل ىو
ما يبدو كشكل أكثر تقدمية(نبأ دمحم ,2014 ,ص .)132وىذا التطور مرتبط ابلطبيعة الديناميكية
للتوجهات الفكرية ،اليت اعتمدتو طروحات(توماس كوف)Thomas S. Kuhnيف كتابو (بنية
الثورات العلمية) ابعتبارىا من أىم الطروحات اؼبهمة يف الفكر العلمي وفلسفتو ,إذ قدـ تعريفاً للنسق
اعبديد أو النموذج اعبديد على أنو مبوذج موحد وبمل ؾبموعة من اؼببادئ اؼبشًتكة ويصف اؼبشكلة
اؼبثَتة لالىتماـ ويؤسس اؼبقاييس واؼبعايَت الالزمة ألي ذبربة انجحة فبا يدؿ على عدـ إمكانية ثبوت
مبوذج فكري إذل ما ال هناية من الزمن وىذا ما يرتبط بطبيعة الفكر نفسو اؼبتصفة بعدـ قدرهتا على
الثبات إال نسبياً ،أي دبعٌت انو يبثل النسق أو النموذج ( )Modelالذي يقدـ اإلطار الذي يتضمن
اؼببادئ العامة لتوجو عاـ ،لكن ىذا التوجو كلو يبكن أف يتغَت عندما تطرأ مشاكل ال تستطيع تلك
اؼببادئ أف توجو أساليب وطرؽ من أجل أهباد اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا وىكذا يتغَت النسق ،ىذا التغيَت
ليصف لنا الديناميكية للنماذج التصميمية ،وهبب أف ننتبو إذل أ ّف ىذه الديناميكية انذبة من تصحيح
للنموذج القدًن بنموذج جديد ليحل ؿبل األوؿ ,وىذه الديناميكية تضع التصميم الداخلي يف حالة
غلياف دائم(القيسي ,2011 ,ص ، )8فبا يؤدي إذل تكوين تصاميم داخلية مثقلة ابؼبشاكل ,االمر
الذي وبقق رد فعل متمثلةً اباللتفات إذل دراسة التصاميم التقليدية وشواىدىا وخصائصها ,النتاج
تصاميم ذات خصوصية حضارية سبتلك ظبات العصر اعبديد ,ألف العصرنة تتجسد يف التصاميم من
خالؿ التآلف واالنصهار مع العصر الذي نتأثر بو ونؤثر فيو من خالؿ تفاعل وذباوب اإلنساف مع
الزماف واؼبكاف يف حركتو ،بوصفو تفاعل ثقايف وليس خضوعاً لوضع حارل ،أو قطيعة مع حضارة أو مع
الذات(العاين ,2011 ,ص .)44ولعل عاؼبنا اؼبعاصر يعيش عصر الثورة التقنية اغبديثة ما بعد
الصناعة واليت دأب البعض على تسميتها ابلثورة التقنية الرابعة ،حيث بدأت اغبلقة األوذل(-1787
 )1845عندما انتشر استخداـ احملرؾ البخاري والتكنولوجيا اؼبصاحبة لو ,وقد تزامنت اغبلقة
الثانية( )1895-1846مع مد السكك اغبديدية والتطورات اؼبصاحبة اليت سبت يف الصناعات
اؼبيكانيكية وصناعة اغبديد والصلب ,واليت نتجت اثلث اغبلقات( )1947-1896من تطور مصادر
الطاقة احملركة والقوى الكهرابئية والصناعات التحويلية والكيمياوية ,بينما تعترب تكنولوجيا اإللكًتونيات
الدقيقة ىي احملرؾ الرئيسي للثورة التقنية الرابعة ,واليت أدت إذل استخداـ تقنيات اغباسب اآلرل يف
عملية التصميم والتصنيع األوتوماتيكية ,وكذلك ثورة االتصاالت وصناعة اؼبعلومات(ظبَتة صباؿ,
 ,)223 ,2008لذا سبثلت العصرنة يف التصميم الداخلي بتفجر دينامية جديدة يف بعض اجملتمعات,
حيث أهناتناولت طابع تيار كاسح يفكك البنيات التقليدية للمجتمعات ,ويدخلها يف دوامة العصرنة
العاتية وعلى كل اؼبستوايت .وعلى وجو التقريب والتبسيط يقع التمييز بُت مظهرين أساسيُت نبا:
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العصرنة اؼبادية من تقنيات وآالت وتنظيمات ومؤسسات وعالقات ,وعصرنة فكرية دبا تعنيو من
تصورات وىي أعىت مستوايت العصرنة(دمحم سبيال ,2009 ,ص.)239وىذا يعتمد على ارتباط
االستقراء دبفهوـ السببية للمعاصرة اذ اهنا تنطلق من ؿباولة التوصل اذل القواعد اليت ربكم األواصر
حبيث وباوؿ الذىن الوصوؿ إذل تعميم يفسر الظواىر اعبزئية للمعاصرة مع التأكيد من صحة احملتوى،
ومن ىنا كانت اؼبعرفة االستقرائية للعصرنة اليت تؤكد أف عمليات الفكر ربتك مباشرة مع اغبقيقة
اؼبلموسة بقدر ما يكوف ىدفها التأكد من صحة الوقائع واليت تعترب من أولوايت االرتقاء اؼبعريف للعصرنة
التحوالت التارخيية والفكرية للتوجهات التصميمية :

إف كلمة التحوؿ يف اللغة اإلنكليزية متكوف من مقطعُت  trans-formوىي تشمل مصطلحاً مركباً
من مفهومُت نبا التغَت transوالشكل ,formومن ىنا ارتبط التحوؿ على وفق اؼبصطلح اإلنكليزي
ابلشكل أو اؼبظهر أو اؽبيئة حىت أصبح من أكثر اؼبصطلحات استعماالً يف التوجهات التصميمية
اؼبعاصرة ,اليت اعتربت التصميم لغة للتواصل ىدفها ذبسيد الفكر واؼبعاين ,ألنو يبثل آلية االنتاج
للشكل وكاف ىذا متناسباً مع طروحات علم اللغة ,والنظرية البنيوية ,واليت تعد من أوؿ ابعتبارىا من
النظرايت اليت ركزت على أنبية مفهوـ التحوؿ واؼبقصود هبا أف اجملاميع الكلية تنطوي على ديناميكية
ذاتية تتألف من سلسلة من تغَتات ابطنة ربدث داخل النسق كما سبثل اؼبنظومة اػباصة يف نفس
الوقت لقوانُت البنية الداخلية دوف التوقف على أية عوامل خارجية ,فضال عن طروحات علم
اغبياة( ,)Biologyاليت أشارت إذل مفهوـ التحوؿ ابعتباره عملية أو ظاىرة تغَت الشكل ربت ظروؼ

متغَتة(العبودي ,2016 ,ص .)26-25وقد شهد العادل منذ منتصف القرف الثامن عشر أحدااثً ىامة
كالثورة الصناعية ,والثورة الفرنسية ,وحركات التنوير ,ىذه األحداث أعادت صياغة العادل من جديد,
فلكل منها بداية زمنية ؿبددة ,اكتسبت ىذه البداية خصوصيتها من اختالؼ اؼبستجدات والدوافع
واألحداث اليت كانت ؽبا أتثَتات واضحة على أحداث التحوالت يف حياة اجملتمع وفكره بوجو عاـ,
والتصميم الداخلي على وجو اػبصوص .ومع هناية القرف الثامن عشر كانت األفكار ـبتلفة عن تلك
األفكار اليت شكلت أساسيات العمارة يف العصور اليت سبقتها .لقد بدأ التحوؿ يف أوراب ,واليت كانت
من نتائجو ىذا التقدـ العلمي الكبَت ,وكاف السر يف ذلك ىو" نقطة التحوؿ ألف األوربيُت استبدلوا
منهج دبنهج ويف اؼبنهج العلمي اعبديد كمن السر كلو والقوة كلها"(زكي قبيب ,1993 ,ص .)24من
اعبدير ابلذكر إف التصميم الداخلي يف القرف اؼباضي قد اظهر الكثَت من التغَتات والتحوالت اعبذرية
اليت استطاعت رسم اػبطوط االساس ؼبفهوـ اغبداثة وما بعد اغبداثة ,حيث أسست تلك التوجهات
ووطئت لنشوء مفاىيم جديدة مع ظهور مدارس معاصرة نشأت وانتشرت يف ـبتلف بقاع العادل .ولعلنا
كبتاج ىنا إذل التطرؽ للتوجهات اليت مرت هبا ,وإذل التحوالت اليت أدت إذل وصوؽبا إذل ما ىي عليو
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اآلف ,فضالً عن والبحث والتقصي يف التأثَتات اؼبتتالية لألساليب اليت كانت متداولة إذل اف أصبحت
تقليدية ابلنسبة ؼبا ى و معاصر يف اغباضر الراىن ،فضال عن دراسة استمرارية أتثَتاهتا على الفكر
التصميمي اؼبستقبلي.
توجهات احلداثة وما بعد احلداثة:

ُكتب الكثَت من اؼبفكرين عن العالقة بُت اغبداثة وما بعد اغبداثة اليت دل تكشف إال عن مزيد من
التوقعات فضالً عن أهنا دل تتحقق على طبيعة الصعوابت اليت هبب ذباوزىا .وىناؾ من يرأى أف ما
بعد اغبداثة سبثل قطعاً هنائياً مع اؼباضي ,أو أهنا تضخيماً لالذباىات الكامنة يف اغبداثة ,أو أهنا موقف
نقدي (راديكارل)( ,مع رأى أهنا مسار رجعي ,ويرى البعض أف الشمولية نشأت يف الظالؿ اؼبتجانسة
للوظيفية اغبداثية .وقد ظن آخروف أهنا تفرقت يف الًتبة اؼبنحلة للتعددية ما بعد اغبداثية ,وعلى مستوى

أعمق من التحليل فإف النظرايت نفسها أصبحت موضوعاً لنشوء مزيد من ما وراء النظرايت .وبعيداً
عن توفَت ـبرجاً للصراع قبد إف ىذه اؼبقارانت بُت اغبداثة وما بعد اغبداثة نبا مفهومُت متقابلُت
ومتعارضُت ظاىرايً فبا يؤدي إذل قلة الًتسيخ وعدـ إمكانية التوفيق بينهما يف إطار ميتافيزيقيات
متداخلة)(,أماين ,2008 ,ص .)12إال اف التمييز بينهما (يستند على ضدية فارقة بُت الطرفُت ,فإذا
كاف منطق اغبداثة الفلسفية قائم على ما ىو جديد وموحد ومتعقل ,فإف نظَته ما بعد اغبداثي قائم
على ما ىو زائل وفوضوي)(,دمحم الشيخ ,1996 ,ص .)18أذف يبكننا ربديد التمايز بُت اغبداثي وما
بعد اغبداثي من خالؿ انواع من اؼبقارانت لتوضيح بعض اغبدود الفاصلة بُت االذباىُت فكراً ومفهوماً.

وعلى سبيل اؼبثاؿ ،قبد إف (اغبداثة ( )Modernismهتتم ابألفكار الكلية والشمولية ،األصل،
اؼبرجعية الواحدة أو اؼبركز ،التأليف ،االنغالؽ ،القصدية ،خطة أو النظاـ ،اغبتمية اؼبدلوؿ ...،أما ما
بعد اغبداثة ( )Post-modernismفقد اىتمت ابلتفكيك للكليات ،االختالؼ ،التعددية ،والتوزع
ضد التأليف ,وكذلك كبو النسق ،االنفتاح ،الفوضى ،الصدفة ،التضاد ،الغياب ،الالحتمية ،الداؿ،
التأصيل...،اخل)(,احملمداوي ,2018,ص .)16ويبدو لنا إف التعددية الطويلة واؼبعقدة ىنا يبكن أف
تستمر إذل ابعد من ذلك من ظبات وصفات وتعاريف...،اخل ويبكن اف تتكوف بوضوح مشكالت يف
ىذه التعددية عندما يتعلق اؼبوضوع ابلثنائيات .حبيث يبكن (ربديد الفارؽ األساسي بُت األنغالؽ
والتنظيم لتلك اؼبصطلحات الواردة يف إطار اغبداثة مع األفكار كاألصل واغبضور واغبتمية ...،مقابل
االنفتاح لتلك اؼبصطلحات اؼبرتبطة دبا بعد اغبداثة ،كاالختالؼ والغياب والالحتمية ،...وىذا
التعارض اؼبباشر يعطي إحساساً واضحاً جداً ابالاثرة وؿباولة تكوين تطرؼ يف حركة ما بعد
اغبداثة)(,سيموف مالباس ,2012 ,ص.)22كما اضاؼ(ىانز بيتنز) يف كتابو(فكرة ما بعد اغبداثة).
بعض اآلراء منها إف للعبارة امتدادات واسعة بوصفها ؾبموعة معقدة من االسًتاتيجيات الفنية اؼبوجهة
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ضد اغبداثية اليت ظهرت يف طبسينيات القرف اؼباضي ووصلت ذروهتا يف الستينيات منو( Hans

ٍ
صفات غَت
 .)Bertens, 1995, p3وقد جادلو نقاد اغبداثة أبف صفات الكماؿ والبساطة كانت
اؼبوضوعية .ابألشارة إذل اؼبفارقات التارىبية يف الفكر اغبديث ،كما تساءلوا عن مزااي فلسفتها .وعن
توجهات ما بعد اغبداثة القاطعة ،مثل أعماؿ (مايكل جريفز )اليت ترفض فكرة وجود أشكا ٍؿ نقية أو
مثالية التفاصيل سواء يف التصميم الداخلي أو العمارة .وبدال من ذلك يقوـ اذل التعبَت الواضح من
خالؿ اعتماد صبيع األساليب واؼبواد واألشكاؿ واأللواف اؼبتاحة(.)https://ar.wikipedia.org/wiki
كما يف تصميمو لػ()Snyderman Houseالذي كاف عبارة عن سكن عائلي مذىل مت نشره
على نطاؽ واسع يف مدينة) )Fort Wayneبوالية إندايان .وكاف وبتفل بو كقوة إلغاء للحداثة
ائعا على أعمالو اػبيالية واؼبتطورة من خالؿ استخدامو االلواف اعبريئة واالبتعاد
اؼبتأخرة ،بوصفو مثاالً ر ً
عن األشكاؿ اؼبألوفة لتصاميم فًتة اغبداثة ,ينظر لألشكاؿ ()4(,)3(,)2(,)1

االشكاؿ ( )4(,)3(,)2(,)1يبُت التصميم لػ()Snyderman House
اؼبصدرhttps://www.mhisae.com:
لذلك كانت تصاميم ما بعد اغبداثة واحد ًة من اغبركات اعبمالية األوذل اليت تعًتض على اغبداثة
وتصفها ابلعتيقة والشمولية لصاحل التفضيل الشخصي والتنوع على اؽبدؼ أو اغبقائق أو اؼببادئ
الكاملة وكاف ىذا اعبو من النقد والتشكك والًتكيز على خالؼ ميز ما بعد
اغبداثة( .)https://ar.wikipedia.org/wikiولكن بعض االذباىات العاؼبية منذ شبانينيات القرف العشرين
إذل مطلع القرف اغبادي والعشرين أثرت على النتاجات التصميمية العاؼبية واإلقليمية واحمللية .لذا وقف
بعض اؼبصممُت موقف اؼبتفرج اغبائر ما بُت انبهار ودىشة من أعماؿ رواد ىذه االذباىات ,أو التزاـ
البعض اآلخر ابلتوجهات العاؼبية والنظرايت اؼبعاصرة ،خاصة وإف بعض اؼبصمموف أتثروا ابألكاديبيات
الغربية اليت نشطت فيها اغبركات التصميمية ,إال أف اعبوانب االهبابية يف ظل تلك الظروؼ العاؼبية
سبثل يف نشاط كثَت من اؼبصممُت وحبثهم يف ضرورة اؼبراجعة العميقة والواقعية للهوية التصميمية احمللية
على أ ساس احًتاـ الزماف واؼبكاف ,لينطلق البحث يف ماىية القيم التصميمية اليت أنتجت تصاميم
عاما .كاف واحداً من
()مايكل جريفز ( )2015-1934معماري أمريكي ,وأستا ًذا يف جامعة برينستوف منذ ما يقرب من أربعُت ً
ؾبموعة نيويورؾ فايف وعضو يف ؾبموعة فبفيس ،اشتهر بتصميماتو اغبديثة لفًتة ما بعد اغبداثة ، .أىم تصاميمو مبٌت بورتالند يف والية
أوريغوف ومبٌت ىيوماان يف كنتاكي ،اليت تعد من أىم األمثلة على عمارة ما بعد اغبداثة( .اؼبصدر :ويكيبيداي اؼبوسوعة اغبرة:
(https://en.wikipedia.org/wiki
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إبداعية التشكيل .ومن ىنا بدأ البحث يف مضموف التصاميم الًتاثية للحفاظ على اغبضارة والتاريخ
واؽبوية واحًتاـ أبعاد التطور الزمٍت والتقدـ العلمي والظروؼ اعبديدة اؼبعاصرة(ؿبمود وحيد,2013 ,
ص .)16ألف التوجو العاـ ؼبا بعد اغبداثة سبثل يف االشارة اذل االنتقائية الفنية واألسلوبية اؼبتمثلة من
خالؿ هتجُت األشكاؿ واألنواع واعبمع بينهم وبُت مصادر الثقافة العاؼبية واحمللية اؼبعتمدة على خلط
ثقافات أو فًتات زمنية ـبتلفة فضالً عن نزع التارىبية وإعادة صياغة األساليب يف التصميم والعمارة
والفنوف األخرى(أماين ,2008 ,ص .)40-39يتنب فبا سبق أف توجهات اغبداثة وما بعد اغبداثة
هبذا اؼبنحى اداة إليصاؿ االفكار لكوهنا تقدـ بناء ذىنيا لتلك االفكار اؼبدركة انتقاال اذل ربط تلك
اؼبفاىيم اليت مت أتليفها اذل موضوعات تصميمية  ،كما يبكن من ىذه الزاوية رؤية االسًتاتيجية اؼبعرفية
ألي بناء فكري ؽبذه التوجهات وإف مثل ىذا األداء قد يكوف ؿبصلة عامة جململ عمليات التفكَت
اإلدراكية اغباصلة لدى اؼبصمم دبا فيها من عمليات التذكر واالستيعاب لتوجهات اغبداثة وما بعد
اغبداثة.
مؤشرات اإلطار النظري:

 يتكوف التوجو من ثالث مكوانت معرفية تشتمل على معتقدات الفرد وأفكاره وتصوراتو
ومعلوماتو .واف وجدانيتوٌ تشَت إذل مشاعر الفرد وانفعاالتو ابغبب أو الكراىية ,بينما سبثل
سلوكيتوٌ استعداد الفرد للقياـ أبفعاؿ واستجاابت معينة تتفق مع توجهاتوٌ.

 التوجهات اؼبعاصرة اؼبختلفة دل تستند يف وجودىا على االستعانة ابلوحي اإلؽبي ,بل جاءت
من الفكر ،ألف ما وصل إليو الفكر من نتائج أما عن طريق التجارب أو أقواؿ َم ْن سبقهم أو
أفعاؽبم.

 اعتماد اجملتمع العريب إذل األفكار التصميمية الغربية ,لكونو هبد إف التمثيل اغبقيقي للعصرنة
ينبع من الغرب ما أدى إذل تكوين تصاميم مثقلة ابؼبشاكل والفوضى ،فبا أدى إذل رد فعل سبثل
اباللتفات إذل دراسة التصاميم التقليدية وشواىدىا وخصائصها ,لغرض البحث عن تصاميم
داخلية ذات خصوصية ؿبلية وبصفات العصر.

التحوؿ يف التصميم الداخلي ظبة من ظبات العصرنة ،حيث يكوف أحياانً آنياً ومتوقعاً ،وأحياف

ّ

أخرى جذرايً ومفاجئاً فبا وبقق على أثر ذلك طفرًة وانقالابً ،ومنو ما يرتبط أيضاً ابكتشاؼ
علمي جديد يعتمد على آلية أدائية جديدة أو اكتشاؼ مادي فبا يتطلب استحداث تصاميم
التحوؿ ؼبواكبة التطورات اؼبتسارعة.
جديدة زبضع ؼبؤثرات تستدعي ّ
 تستند مزااي توجهات ما بعد اغبداثة اذل أهنا ترفض فكرة وجود ٍ
شكل نق ٍي أو مثارل التفاصيل،
ألهنا تقوـ على االختيار الواضح من خالؿ االعتماد على صبيع األساليب واؼبواد واألشكاؿ
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واأللواف اؼبتاحة يف تصميم الفضاءات الداخلية تدعو توجهات العصرنة إذل اؼبراجعة العميقة
والواقعية للهوية التصميمية احمللية.
 يبثل األسلوب العاـ ؼبا بعد اغبداثة ابالنتقائية الفنية واألسلوبية اؼبتمثلة بتهجُت األشكاؿ مع
اعبمع بُت أشكاؿ ومصادر الثقافة العاؼبية واحمللية فضالً عن خلط ثقافات أو فًتات زمنية
ـبتلفة ونزع التأرىبية وإعادة سياؽ األساليب يف التصميم واؽبندسة اؼبعمارية والفنوف األخرى.

الفصل الثالث :إجراءات البحث
منهج البحث :مت اعتماد اؼبنهج الوصفي يف ربليل عينة البحث اعتمادا على اؼبؤشرات ألنو اؼبنهج
األكثر مالئمة للوصوؿ إذل ىدؼ البحث.
جمتمع البحث :يتضمن ؾبتمع البحث اغبارل من أمبوذجُت لدور االوبرا اؼبعاصرة واؼبختارة ضمن حدود
البحث ,وكما مبُت يف اعبدوؿ(.)1
ت

األمبوذج

اؼبدينة

سنة
التأسيس

1
-

دار االوبرا يف الكويت:
مركز الشيخ جابر
االضبد الثقايف

الكويت

2016ـ

2
-

دار ديب لألوبرا  -ديب

األمارات العربية اؼبتحدة

2016ـ

شكل األمبوذج

اعبدوؿ( )1يبُت عينة البحث
عينة البحث :دبا اف الدراسة سبثل التوجهات الفكرية يف تصميم الفضاءات الداخلية اؼبعاصرة ,فقد مت
اعتماد االسلوب االنتقائي القصدي واؼبتمثلة ابلفضاءات الداخلية اؼبعاصرة العربية ,حيث كانت عينة
البحث
للنماذج اؼبختارة كعينات ضمن أسلوب االنتقاء القصدي ىي كااليت:
 دار االوبرا يف الكويت :مركز الشيخ جابر االضبد الثقايف – الكويت 2016-
 دار ديب لألوبرا -األمارات العربية اؼبتحدة -ديب2016-
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وقد مت اختيار ىذه العينة وفقاً للمربرات االتية :

 لقد مت اختيارنبا على وفق ما مت ربديده يف ؿبددات البحث ألهنما األكثر معاصرة بُت دور
األوبرا العربية اليت مت تشيدنبا عاـ .2016

 اعتماد القيم اؼبدروسة للبٌت التصميمية من خالؿ تفعيل العالقات ما بُت تلك البٌت وما
ربملو من وضوح التوجهات الفكرية من خالؿ الرؤية والتعبَت ابلنسبة للفضاءات الداخلية
أداة البحث التطبيقية :

من اجل ربقيق أىداؼ البحث مت إعداد الباحث استمارة ربليل .
صدق األداة البحثية:

لغرض التأكيد من صالحية ومشولية أداة التحليل  ،مت التحقق من صدؽ األداة من خالؿ عرض

استمارة ؿباور التحليل على ؾبموعة من اػبرباء وهبذا اكتسبت ىذه االستمارة صدقها الظاىري
ألغراض تطبيق التحليل يف ىذا البحث  ،وذلك ؼبا تتميز بو من مشوؿ فقراهتا وصالحيتها يف ربديد
أىداؼ البحث.
حتليل ووصف العينة:
األمنوذج األول :دار األوبرا  -يف الكويت مركز الشيخ جابر االضبد الثقايف2016 -
وصف العام لألمنوذج األول:
تقع دار األوبرا -مركز الشيخ جابر االضبد الثقايف يف العاصمة الكويت .وقد مت تشيده عاـ 2016ـ
وتبلغ مساحتها  214,00مًت مربع .حيث يتكوف مبٌت دار األوبرا من ثالثة مسارح ،ومركزاً
للموسيقى ,ومسرحُت ومكتبة للمؤلفات اؼبوسيقية ,فضالً عن قاعة للمؤسبرات وقاعة للسينما وقاعة
للمحاضرات ومبٌت للمكتبة واؼبستندات ،إذل جانب عدد كبَت من اؼبطاعم واغبدائق واؼبرافق
اؼبختلفةكما ىو موضح يف األشكاؿ ()8( ,)7(,)6(,)5

( .1 )اـ..د رجاء سعدي لفتو كلية الفنوف اعبميلة /قسم النصميم.
 .2اـ..د عالء الدين االماـ كلية الفنوف اعبميلة /قسم النصميم.
 .3اـ.د حارث اسعد عبد الرزاؽ كلية الفنوف اعبميلة /قسم النصميم.
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الشكل ()6

الشكل ()7

الشكل ()8

حتليل األمنوذج األول:

يتكوف اؽبيكل اػبارجي اؼبصنوع من مادة التيتانيوـ للمباين األربعة ,ينظر للشكل ( ,)8أشكاالً ىندسية
معرفية مستوحاة من توجو العمارة اإلسالمية فتبدو كما لو كانت جواىر متناثرة يف منتزه كبَت ،ويالحظ
إف الشكل العاـ للمبٌت يدؿ على معتقدات وأفكار وتصورات ؿبلية ،يبتلك أصالة مستوحاة من البيئة
احمللية لدولة الكويت البعيدة عن األعماؿ والنماذج اؼبكررة ،فضال عن سبيز تصاميمو الداخلية ابغبداثة
والعصرنة غَت التقليدية اؼبتمثلة ابستخداـ األمباط الرمزية والشعرية اليت تؤثر على مشاعرىم من خالؿ
ألواهنا الكرافيتية وبطريقة فنية معاصرة ,ينظر للشكل ( .)6ما جعل توجهات فضاءاتو الداخلية ذات
ظبو معرفية تعرب عن مضامُت روح اؼباضي ولكن أبشكاؿ عصرية تندمج مع متطلبات العصر الراىن .أف
اسلوب التنوع ضمن الفضاء الداخلي فرض على العمل التصميمي اهباد وسائل صيغ عصرية ما أملى
على اؼبصمم الداخلي االلتزاـ خبصوصية اؼببٌت دبا يتضمنو من الوسائل إليصاؿ األفكار التصميمية مع
ابتداع أشكاؿ جديدة تتالءـ مع روح العصر ،كما يف الشكل اؼبادي للثراي الفريدة اؼبتناسقة مع البيئة
الداخلية اليت تتسق أضاءهتا مع فضاء اؼبدخل اؼبؤدي إذل اؼبسرح الوطٍت ,ينظر للشكل (.)6كما
عكست تصاميم الفضاءات الداخلية الرئيسية ؽبذا اؼبركز إبداعاً بصرايً عرب تشبيو الزجاج ابؼباء ,فضالً
عن استخداـ مستوايت من قطع الزجاج اؼبتساقط لتكوف انطباع بتدفق اؼباء فبا جعلها تبدو كشالالً

مائياً داخلياً .و من ىنا نستطيع القوؿ إف ىكذا توجهات يف استخداـ مواد ؿبلية تدعو إذل الواقعية
التصميمية على أساس اغبفاظ على اغبضارة والتاريخ واؽبوية من خالؿ االلتزاـ أببعاد التطور الزمٍت
الكامن من خالؿ السَت حولو أو اؼبرور من ربتو أو من خلفو عندما يكوف اؼبتلقي على مستوى
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الشرفة ،إذل جانب االستخداـ األمثل اؼبتميز للظل والضوء ,ينظر للشكل ( . )7من خالؿ اؼبواءمة بُت
الضوء والظل ،فضال عن سبيزه ابلظروؼ اؼبعاصرة ذات التقدـ العلمي الكامن يف الكتل اؼبتعدد
االنكسارات اليت تسمح بدورىا ابنعكاسات أشعة الشمس من فتحات اليت تتباين ابختالؼ ساعات
النهار.
األمنوذج الثاين :دار ديب لألوبرا -األمارات العربية اؼبتحدة -ديب2016-
الوصف العام لألمنوذج الثاين:
تقع دار ديب لالوبرا يف دولة االمارات العربية اؼبتحدة .حيث أتسست سنة 2016ـ يف مدينة ديب.
وتبلغ مساحتها  60.000مًت مربع .بينما يتكوف مبٌت دار األوبرا من عدد من اؼبكتبات الثقافية
واؼبوسيقية ،فضالً عن مسرحُت احدنبا يف اؽبواء الطلق ،إذل جانبو تصميم فندؽ وبتوي على عدة
مراكز ترفيهية.

الشكل()9

الشكل ()10

الشكل()11

حتليل األمنوذج الثاين:

فكرة تصميم دار األوبرا يف ديب منسجمة مع طبيعة اغبياة من حيث االرتقاء اغبضاري ؼبواكبة مسَتة
التطوير اليت مت تصميمها أبسلوب يتسم بتوجهات اغبداثة والعصرنة يف ذبهيزىا أبحدث التصاميم من
حيث الرؤى والوسائل إليصاؿ األفكار ,فضالً عن ابتداع أشكاؿ تتوافق من حيث تقنياهتا سواء
التحوالت يف صبيع األنظمة التصميمية اتسمت دبعايَت عصرية
كانت صوتية أو بصرية .ذلك ألف ّ
استثنائية بوصفها ظبة من ظبات العصرنة .بدءاً من اإلضاءة من خالؿ قدرهتا على التغيَت من ٍ
مبط

آخر ,فضالً عن أهنا سبيزت بنظاـ صوت خارل من اؼبيكروفوانت ومكربات الصوت ،حيث يبكن
للشخص اعبالس يف اؼبقعد األخَت إ ف يسمع بكل وضوح وبنفس كفاءة وجودة الصوت للشخص
الذي هبلس يف الصف األوؿ ,وذلك بسبب ميزة التصميم الداخلي الذي يوفر خاصية تضخيم
الصوت ليصل إذل صبيع اغباضرين بنفس القوة والوضوح.ولعل ىذا التحوؿ اؼبادي غَت اؼبتوقع ىو آين
وجذري يرتبط آبلية أدائية علمية تتطلب استحداث تصاميم زبضع ؼبؤثرات تستدعي التطور ؼبواكبة
التحوالت اؼبتسارعة,كما سبيز مبٌت الدار بشكلو اؼبتمثل ابلشراع الذي وباكي تصميم اؼبراكب الشراعية
التقليدية اليت تعد رمزاً حضارايً لتاريخ الدولة البحري ,والذي يبكننا القوؿ إف ىذا التَمثل ىو امتزاج
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لروح األصالة ابؼبعاصرة من خالؿ اختيار التصاميم الداخلية اليت جسدت تواصل التصميمات البحرية
حبيث أهنا أظهرت سبيزاً مع اؽبيكل اؼبنحٍت اؼبصمم على شكل اؼبركب اؼبتوائم مع االنتقاؿ بسالسة مع
تصميم الشكل الداخلي اؼبتمثل أبوضاع اؼبسرح واألرضية اؼبستوية وفضاء اغبفالت الغنائية فبا انعكس
بشكل إهبايب لتلبية الوظائف اؼبختلفة ,كما يف فضاء اؼبسرح الذي سبتع دبرونة مطلقة الستضافة
الوافدين وضم صبيع أنواع ال فعاليات اؼبختلفة والعروض الفنية .على سبيل اؼبثاؿ امكانية إزالة اؼبقاعد
من مكاهنا وافراغ فضاءه ابلكامل ،فضال عن اؼبرونة العالية لرفع األرضية لتصل إذل ارتفاع اؼبسرح،
انىيك عن البفاض السقف مع تغَت شكل اعبدراف من الداخل حسب ما تقتضيو اغبالة .عليو يبكننا
القوؿ إف ىذا التمايز ساعد على ربقيق العصرنة اليت ذبسدت من خالؿ اغبركة الذاتية من البسيط
إذل اؼبركب فضال عن ذبسده اؼبتمثل يف تشكل كل شرفة من الشرفات العليا اؼبنفصلة دبركبًا من اػبشب

ملت ًفا على نفسو إذل جانب تشبو خلفية اعبدراف بسعف النخيل اؼبتشابك واؼبتداخل ،األمر الذي يبعث
يف نفس اؼبشاىد اؼبتلقي حالة من الدؼء واأللفة .أف ىذا التمثل العاـ يف األسلوب اغبداثوي اتسم
ابالنتقائية احمللية والعاؼبية يف تصميم فضاءات دار ديب لألوبرا وأسلوبو اؼبعاصرة اؼبتمثل بتوجهات اؼبزاوجة
بُت األشكاؿ وبُت تواءـ الثقافات الختزاؿ الفًتات الزمنية اؼبختلفة.

الفصل الرابع
النتائج:

 حققت التصاميم الداخلية توجهاً فكرايً اشتمل على تصورات اؼبصمم الذاتية واليت انعكست
بدورىا على التصاميم الداخلية بشكل إهبايب فبا حقق ؽبا خصوصية وىوية متميزة.

 أ اعتماد اؼبزاوجة بُت األساليب التصميمية اؼبعاصرة والتقليدية فبا أعطى للتصاميم الداخلية
سبايزاً وتنوعاً يف التوجهات واليت حققت بدورىا اعبدة واإلبداع على مستوى األشكاؿ
واؼبضامُت.

 حققت التصاميم الداخلية خصوصية ؿبلية بسمات جديد لتعترب أساساً عن ربقيق العصرنة
واليت ذبسدت بعملية التطور اؼبتمثلة يف اغبركة الذاتية من خالؿ التحوالت لألشكاؿ من
البسيط إذل اؼبركب.

 حققت توجهات التصاميم الداخلية انتقالو من خالؿ استخداـ احدث التقنيات اؼبرتبطة
حوؿ
ابلتطورات العلمية واليت اعتمدت على آلية أدائية متميزة زبضع ؼبؤثرات تستدعي الت ّ
ؼبواكبة تطورات العصرنة اؼبتسارعة.
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 حققت توجهات التصاميم الداخلية ضمن االمبوذجُت فكرة رفض وجود أشكا ٍؿ مثالية
التفاصيل ،من خالؿ صبيع األساليب واؼبواد واألشكاؿ واأللواف واؼبنظومات ومصادر الثقافة
العاؼبية واحمللية ضمن فًتات زمنية ـبتلفة.
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