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 الداخلية احلركة لغة عاملية يف تصاميم الفضاءات
 يعالء الدين كاظم اإلمام..............م.م رياض حامد العجيل أ.م.د

 

ماذا أ رى؟ طائرة حتلَق حول س يارة مرسعة. لك يشء  البيت،عندما أ نظر خارج     

 يتحرك. هذه يه بيئتنا. وينبغي أ ن نتعامل مع العامرة هبذه الصورة. 

 جرييفرانك 

     When I look outside the door what do I see? An airplane flying 

over, a car passing by. Everything is moving. That is our 

environment. Architecture should deal with that. 

Frank Gehry 

 ملخص البحث:

ة " مشلكة موضوعيادلاخليةاحلركة لغة عاملية يف تصاممي الفضاءات يناقش البحث: "

مجة لقي وتر املت يربرها التساؤل: "هل للحركة بُعد مؤثر من الناحية التعبريية وامجلالية ابدراك

فه ث وهدسلوكه احلريك يف تصممي البيئات ادلاخلية؟". وقد تناول الفصل الاول أ مهية البح

 اخليةمضن البيئات ادلاذلي متثل بـ : "الكشف عن مواطن القوة والضعف يف تنظمي احلركة 

ن قاميً شلكية ترتقي ابجلوانب التع  لية وامجلا برييةللمؤسسات العامة وأ ساليب توظيفها مبا يؤم ِّ

سة وتقود السلوك احلريك اىل غاية ذات قصد ومعىن. فامي ذهب الاطار النظري اىل درا

شرتاطاهتا اال  املتغريات الشلكية عىل مس توى احلركة ومعانهيا االتصالية  دراك ة ابال  رتباطيوا 

فضاًل عن  اذلي يقدم أ حيااًن معطيات جمازية من غري وجود حركة حقيقية ابملعىن الفزيايوي.

من الاك تناول البحث اىل موضوعة املوقع والاجتاه بوصفهام عوامل تمكيلية الدراك املعىن

 للحركة يف تصاممي البيئات ادلاخلية.

التنظريات اليت متخض عهنا الاطار النظري وقد توصل البحث من خالل مناقشة 

 اىل مجموعة اس تنتاجات نذكر مهنا:

دراك احل .1 قمية ركة ك أ ن التشكيل التصمميي والتقنيات املعارصة يؤثران تأ ثري فاعاًل يف ا 

 تعبريية وجاملية مضن تصاممي البيئات ادلاخلية للمؤسسات العامة.
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 احدى واهنا البيئات ادلاخلية، تصامميان احلركة من الناحية اذلهنية جزء جوهري يف  .2

 املصادر الرئيس ية للتعبري.

 عيهتايقع عىل عاتق املصمم مدى أ ماكنية تكييف الفضاء مبا يرتمج فعل احلركة وتتاب  .3

 تحقق ذكل. وي واس مترارية الاجتاه اذلي يغادر احيااًن معايري الكتةل واحلجم يف فن التصممي

يت ت ال وطاقته احلركية اخملزتنة وطبيعة املمكاليف ضوء مفهوم القوى الفضائية للشلك

  تعمل عىل تدعمي احلركة الاجتاهية للشلك.

summary of the research: 

      Research discusses: "The movement influential in the interior 

environment" a substantive problem justified the question: "Do you 

after the movement impressive in terms of expressionism, aesthetic 

and consciousness of the recipient of the translation of the activist 

behavior in the design of the Interior environments?” The first 

chapter of the importance of research and purpose, which 

represents with: "The disclosure of the strengths and weaknesses of 

the Organization of the movement within the internal 

environments for public institutions and the methods employed, 

including valuable believes formal aspects up to expressionism, 

aesthetic and leading activist conduct to an end of the purpose and 

meaning. While the theoretical framework to study the formal 

variables at the level of the movement and senses communications' 

modus operandi relational database tarnished which offers 

sometimes figurative data from the non-existence of real movement 

physicist sense. As well as addressing the research to put the site 

and the trend as complementary factors for the achievement on the 

rationale of the movement in the designs of internal environments. 

      The search through the discussion of the theories that emerged 

from the theoretical framework to a set of conclusions recall: 
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     1. The restructuring of the design type of contemporary 

techniques and affect the impact of an active role in the realization 

of the movement expressionist value and aesthetic within the 

designs of internal environments of public institutions. 

     2. The movement of mental terms a substantial part in the 

designs of internal environments, and it is one of the main sources 

of expression. 

     3. The onus is designed the possibility of air space to translate 

the movement follow up and continuity of the direction in which 

sometimes leave the bloc's standards and size in the art of design. 

This is accomplished in the light of the concept of the space powers 

and capacity of the format of stored mobility and the nature of the 

supplements of working to strengthen the directional movement 

form. 

 الفصل ال ول

 مشلكة البحث واحلاجة اليه

 مشلكة البحث:

نتقال ال جسام عرب       زاال تقترص احلركة كام يف املفهوم الفزيايوي العام عىل ا  ية حة ماكن  ا 

 ُ ملاكين اوسط ةل من الس تحَص حمددة.. ولكهنا ترتبط بتغيري قمي ال شاكل وانطباعات املعاين امل

ال  وراته،ا وجمقي والقوى املؤثرة يف تبادلية العالقة بني الشلكلَ ومنظومة التأ ويل وطبيعة التَ 

ذ يتناقل مفهوم احلركة من وصفه وس يةل نتقال  لال  س امي يف جمال العامرة والتصممي ادلاخيل، ا 

بالغية قادرة عىل ىل البعد الغايئ أ حيااًن، ال يصال رسائل ا   ة الفكرقياد احلزيي أ و املاكين ا 

دراكية تُثري امجلال والتعبري عىل س تحصال قمي ا  جتاهات قصدية تتوىخ ا  ى مس تو  والسلوك اب 

 احلدث.
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درا       من غري وجود حركة حقيقية عن طريق  ك احلركة أ حيااًن بصورة جمازية، أ يويرتبط ا 

ا ن املوقع واال جتاه يُعدان جزء من التغيري ىف مفردات التشكيل عند تصممي البيئة ادلاخلية. ف

امغ مع منظومة احلركة يف الفضاء ادلاخيل واليت تعمتد عىل صياغات علمية ومعرفية تتن

مقتضيات الفكرة التصمميية وما يروم املصمم حتصيهل من غاايت تس توحض القمية املاكنية 

ن ابلتأ ويل سواءًا عىل مس توى املعىن أ و امجلال.  للشلك بأ بسط صور التلقي املُقرتِّ

 عرب الشلك ومن هنا ال بد من الوقوف عىل أ مه املُتغريات اليت من شأ هنا الس يطرة عىل      

رتباط ى اال  منظومة احلركة وتوافقاهتا وتنامغها مع مس توى احلدث يف التصممي ادلاخيل وما مد

اهتا ا أ ليالعالئقي بني احلركة مبفهوهما التخصيص وما حييطها من تكوينات تس تمكل من خالله

ية التعبري لية و ميها البرصية مبا مينح احلركة صورهتا اال جيابية من الناحية الوظيفية وامجلاوق 

املية يف عاحلركة لغة " للمفردات التكوينية يف الفضاء ادلاخيل عرب البحث احلايل املوسوم:

جياز مشلكة البحث عرب التساؤل ال يت: "هل تصاممي الفضاءات ادلاخلية  لحركةل". وميكن ا 

صممي ت يف بُعد مؤثر من الناحية التعبريية وامجلالية ابدراك املتلقي وترمجة سلوكه احلريك

 البيئات ادلاخلية؟".

 تمكن أ مهية البحث احلايل فامي يأ يت: أ مهية البحث:

ذ تضا .1 ضافة معرفية يف جمال احلركة مضن حزي البيئات ادلاخلية، ا   ف اىليقدم البحث ا 

للحركة  ظيفيةوتس تمكل حلقاته وتتفرد عهنا بتناولها القمي الو معارف أ خرى يف اجملال ذاته 

 وممكالهتا التعبريية وامجلالية.

خيدم البحث مبادته املوضوعية طلبة وأ ساتذة التصممي ادلاخيل واملعامري  .2

لبحث ااها والاختصاصات املناظرة هلام من خالل التنظريات العلمية واملعرفية اليت يتبن

 احلايل.

نظم مية ت املؤسسات اليت تعىن يف جمال التصممي ادلاخيل والعامرة مبادة عل يغين البحث  .3

الس امي عرب  املعرفة حول منظومة احلركة وأ بعادها التعبريية يف تصممي البيئات ادلاخلية،

 ما يمت التوصل اليه من نتاجئ يف هذا اجملال.
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 هيدف البحث اىل ما يأ يت: هدف البحث:

ف يف تنظمي احلركة مضن البيئات ادلاخلية الكشف عن مواطن القوة والضع

ن قاميً شلكية ترتقي ابجلوانب الت  الية ة وامجلعبرييللمؤسسات العامة وأ ساليب توظيفها مبا يؤم ِّ

 وتقود السلوك احلريك اىل غاية ذات قصد ومعىن.

 يتحدد البحث ابل يت:حدود البحث: 

اوهل ، بتنات العامة املعارصةدراسة أ سلوب تنظمي احلركة يف البيئات ادلاخلية للمؤسس

لقي ة التجانب اال نطباعات املعنوية املس تحصةل عرب الوسط البييئ ومنظومة التأ ويل وطبيع

 يتللفضاءات ال والقوى املؤثرة يف احلركة وتبادلية العالقة بني الشلك بوصفه كتةل وجماوراته.

نشاؤها مضن املدة من عام   .2016لغاية  2000مت ا 

 ات:حتديد املصطلح

مضن البحث احلايل وقد جرى تعريفه من قبل  movementورد مصطلح )احلركة( 

ذ جاء مصطلح )احلركة( من الناحية اللغوية  ختصاصهم. ا  العديد من املنظرين مضن حدود ا 

ْك... ونقول قد َأْعيا مفا به من َحَراٌك،  َكُه فَتََحرَّ ْك َوَحرَّ َك حُيَرِّ  رَّ بأ نه: "احلركة ضد السكون، حِّ

  1ي ليس هل حركة."أ  

وعرفها البعلبيك بأ هنا: "تعاقب ال حداث ويه متثل املناورة وتشري اىل أ ي نشاط أ و 

تغري حيدث لليشء وتشري اىل ال جزاء الشامةل أ و احملوةل للحركة يف ال ةل أ و ال جزاء 

 2املياكنيكية اليت تعمل مضن الية حمددة وضدها السكون والثبات وعدم احلراك".

و ذهنيا يف  يف اجملال املريئ أ  جيالم سكوت بأ هنا: "التغيري اذلي حيدث موضوعياً ويرى 

  3معلية الادراك."

                                                            
ت، القاهرة، د. ، ادلار املرصية للتأ ليف والرتمجة،1" ، جلسان العربأ بن منظور، جامل ادلين محمد بن مكرم ال نصاري، "  1

 844ص
 596ص .1981بريوت ، الطبعة اخلامسة عرش، -البعلبيك، منري، "قاموس املورد" ، دار العمل للماليني  2
 68. ص1968سكوت، روبرت جريوم، "اسس التصممي"، ترمجة محمد محمود يوسف، القاهرة،  3
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جرائياً وميكن تعريف )احلركة(  اق : الس يمبا خيدم مقتضيات وهدف البحث احلايل بأ هنا ا 

ة نيلتكوي اته االتنظميي اذلي يعمتده املصمم وعالقته ابلصياغات الشلكية للفضاء ادلاخيل ومفرد

ن مشهد برصي وتأ ويل ذهين مينح املتلقي شعورا ابلتنامغ التعبريي وامجل يرتمج و ايل مبا يؤم ِّ

 سلوكه احلريك." 

 الفصل الثاين

 اال طار النظري

 مفهوم احلركة يف التصممي:

لعالقة ابيعة ال ميكن حتديد مفهوم واحض للحركة يف التصممي ادلاخيل ما مل يمت حتديد ط       

وتؤثر  حلركةأ و املتغري الفضايئ/ الشلكي، اذلي حيتوي احلركة. وهناك مجموعة متغريات حتمك ا

 يف معلية التلقي واال دراك، نذكر مهنا:

 .حلركة كعالقة متأ ثرة حبجم احلزي والفضاءا -أ والً 

 حلركة كعالقة مبارشة بطبيعة الفعالية والنشاط اخملصص للفضاء.ا -اثنياً 

 كتساب احلركة ديناميهتا من الزمن وعالقته ابال نسان.ا   -اثلثاً 

 يج.ا بطبيعة الوظيفة اذلي مصم من أ جلها الفضاء ادلاخيل أ و اخلارتتحدد طبيعهت -رابعاً 

يقاعها مبا تثريه العنارص املمكي  -خامساً   بعية.ةل لتصممي الفضاء من حركة برصية تتاتأ ثر ا 

 حلركة كعالقة متغرية بطبيعة املسارات البرصية ملكوانت التصممي.ا -سادساً 

 حلركة كحدث يف زمن معني مؤرش لطبيعة العالقة بنوع الوظيفة.ا -سابعاً 

 لتصممي ادلاخيل واملعامري وانسجاهما مع املقياس اال نساين.احلركة يف ا -اثمناً 

 وى التكنولوجيا املس تعمةل يف الفضاءات ادلاخلية واخلارجية.تأ ثرها مبس ت -اتسعاً 

نعاكس ذكل عىل  -عارشاً  رتباطها املبارش ابلثقافة احمللية ومنط السلوك اال جامتعي للناس وا  ا 

 4طبيعة احلاجة يف الفضاءات ادلاخلية واخلارجية.

                                                            
 /21 /2بتارخي  ة ُعامن، مسقط،حماورة خشصية مع أ . د. أ ايد حسني عبد هللا احلسيين/ معيد لكية العلوم التصمميية، جامع 4

2010 
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ات لفضاءة مس تفيضة لمتنح هذه اوتس تدعي احلركة يف الفضاء ادلاخيل واملعامري دراس      

ىل ايؤدي س  هويهتا ومفهوهما املثايل، فا ن جمرد مغادرة املقياس اال نساين يف تصممي احلركة 

 فشل الوظيفة املؤداة يف الفضاء.

 وتصنف حركة اجلسم يف الفضاء ا ىل صنفني رئيسني:

ة حركاحلركة الاس تاتيكية، ويه حركة اجلسم بصورة مس تقرة داخل جماهل اخلاص، ك .1

 ال يدي أ و الرأ س أ و العيون يف حاةل ثبات اجلسم.

زاحة .2 ىل أ خر يقطع من خاللها ا   ما. احلركة ادلينامية، ويه حركة اجلسم من ماكن ا 

عل فوتقسم احلراكت أ عاله بدورها ا ىل حراكت أ ساس ية وأ خرى اثنوية، لك مهنا يؤدي 

 ما جتاه الفضاء ويرتبط حباةل اال دراك والتلقي.

بيعة تعمتد ط خيل ف وتتباين احلركة يف احلالتني فا ن اكنت ساكنة ممثةًل لعنارص الفضاء ادلا       

ل حامل رًة ابمتأ ثمتدد والانكامش ال املواد واملفاصل احليوية اليت تظهر التغيريات بسبب حركة 

هر ليت تظ ااملفاصل الثابتة والضغط ال فقي والعامودي والتغريات يف درجات احلرارة، وكذكل 

تبدي ل  يف معظم العنارصفهيي تشرتك  مثل مفاصل البناء، ومع ذكلمعدومة، حركة قليةل أ و 

 .(SIDNEY,p.302بعض احلركة )

 احلركة من وهجة نظر العمل والتطبيق التصمميي:

ن الكون )لك موحد ولك يشء يف ج       وهره ذكر أ نش تاين يف نظرته الكونية اجلديدة: ا 

ليه فاملادة تساوي الطاقة واجلاذبية تساوي التعجيل  ن املاكو يساوي لك يشء أ خر ويتحول ا 

لكون ايساوي الزمان...( وقد أ س ندت معادالت النظرية النسبية اجلديدة املس تخدمة لوصف 

أ دوين  لفليكال حدب، من قبل اال كتشافات الثورية لعمل الفكل يف العرشينيات عىل يد العامل ا

اذلي استبدل صورة الكون الساكن ذي احلجم احملدود املس تقر  B.Hubble).(Eهابل 

بعد ليت ت ابصورة كون دامئ التوسع والاس مترارية والتغري ذي الفروقات الكبرية من اجملرات 

 حنو أ فاق فضائية متسعة ابس مترار.
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ة لف س نأ  وأ صبحت جمَرة طريق التبانة اليت حنن فهيا واليت يبلغ قطرها حوايل مائة       

ال أ كرب بقليل من كرة ال متناهية الصغر يف كون ممتد  . جملراتيلء ابمضوئية تقريبًا، ال تُعد ا 

د لمتد ذلكل ميثل الكون املتفجر خصائص الكون غري املس تقر واملتحرك مبرور الزمن نتيجة

حة ملفتو املادة املوجودة فيه. اذلي فرض نوع جديد من ال نظمة تدعى ابل نظمة املتحركة ا

 .(A-9والتوسع أ و اال متداد) Teleologyاملعمتدة عىل مبدأ  الغائية 

نعكست هذه ال فاكر عن التوسع وشلك الكون اجلديد عىل مفهوم "احلركة       " يف وقد ا 

هما التصممي ادلاخيل واملعامري اليت جندها حارضة كبعد فكري يف ال شاكل اليت اس تخد

سلوب التجريد والرتكزي عىل ديناميكية ال ش   هذه و ياء، املصممون كنوع من التجديد واعامتد ا 

ع  حد ي"، أ  متدها يف س تينيات القرن املايض املعامر العرايق "حقطان املدفعالنظرة للكون ا 

ي يف اند لقاهاأ معدة العامرة العراقية يف تصامميه وأ عامهل "ونقاًل عنه مضن احملارضات اليت أ  

ذ يقول ما1990العامرة س نة   نصه: ، اذلي يتسق مع توجه احلركة يف التصممي املعامري، ا 

ن الكون يف حركة دامئ وهنا وضع  –ة، وهذه احلركة يه اليت ختلق املس تجدات "ا 

املدفعي كفًا فوق كف وابعد أ صابعه وفرك كفيه ابجتاهني متعاكسني وهو يلمح ا ىل ال شاكل 

هذه يه العامرة ....  –املتقاطعة واملُتغرية املُتكونة من تشكيالت اليد، مث أ مكل قوهل 

ن أ عظم حركة موجودة منذ ال زل يف  نقطاع يه حركة ويس تطرد ا  هذا الكون ومس مترة دومنا ا 

املسلمني حول الكعبة ". وقد حاول املدفعي هبذه الطريقة من احلصول عىل مفهوم 

)اال س مترارية( التارخيية ببعد نظري خاص وبصيغة شلك معامري ُمنحين يف مرشوع "متحف 

اليت ينبغي أ ن يكون  التارخي الطبيعي" هذا الشلك املُنحين، اذلي يعده ممثاًل لفكرة التوسع

علهيا متحف التارخي الطبيعي، كام ويُعد ادلكتور خادل السلطاين ان هذه اللغة تعمتد التعقيد 

بل املعامر، حبيث  س تعامل ال شاكل املُنحنية واملُعقدة ودامئة احلركة من قِّ واال حلاح من ا 

صول ا ىل لعملية الو ، وهيدف املعامر من خالل هذه ا5أ وحضت هنجًا ُمطبقًا عىل سائر أ عامهل

                                                            
 http://www.almadasupplements.com/news.حقطان املدفعي والنسبية يف العامرة"،عراقيون، " 5
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  ".Visual Dynamics"احلريك وما يُسميه نقاد اجلش تالت و التعبري البرصي ادلينايم

 
 ر حقطان املدفعيتصممي املعام-العقد املنحين املعرب عن احلركة والزمن يف جامع بنية

 من تلكهمت  عرب مالتكون أ مناط حيوية يف الفضاءات ادلاخلية  احلركة ادليناميةوتؤثر       

، والرسعة ةالشدة والقو ومتباينة فتكون متذبذبة أ و مسقرة زاحة، حتقيق اال  قابلية و  متغيريات

تكون جتاه ل أ و متغرية اال   بس يطة وكبرية، قصرية وطويةل،أ و من انحية اال س مترارية والتوقف، 

يل خم ادلاوعليه فا ن للحركة متغريات عدة عىل املصمأ فقية ورأ س ية، أ مامية وخلفية،  جانبية

عني خيل ماال ملام هبا ليمتكن من حتييد التصممي ملا يتناسب والفعاليات املناطة لفضاء دا

(Ben, p.161.)  

 

 (B-9املصدر ) - F. L. Wright ادلينامية البرصية يف متحف كوكهنام تصممي
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مهنا  قدميةوالزمت فكرة احلركة وارتباطها مبفهوم الزمن، العديد من التوهجات املعامرية ال

انك ي "فر واحلديثة، وهذا ما نلمسه بوضوح يف تصممي مبىن "متحف كوكهنام" للمعامر احلداثو 

 منيف الز  ملياً لويد رايت". وكذكل يف تصاممي املصممة املعامرية "زها حديد" املصنفة ال وىل عا

الل خه من احلايل مبجال التصممي املعامري، واليت تتسم خطوطها ابس مترارية احلركة والتوجي

ركة تفكيك الشلك واخلروج عن املأ لوف وك ن الهيئات ادلاخلية واخلارجية تامتزج يف ح

نس يابية غرائبية غري مس تقرة.  يقاعية تسحب النظر حنو ا   ا 

 

 (B-9املصدر ) - احلركة وتأ كيد اال جتاه من تصممي زها حديد 

وااي ز أ ن القمي ادلاللية للتنوع الشلكي واختالف بنائيته يستند اىل منظومة حركة 

يقاعي تتجاوز حدود الفضاء اذلي يكتنف  الشلك، فقد يويح شلك ما حبركة ذات نظام ا 

ري غصورة الشلك مما يسهم يف رفد اال دراك اذلهين ابنطباعات ذات امتداد افرتايض للفضاء ب

 حمددة.     
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 وقع واال جتاه مكؤثر حريك يف الفضاء ادلاخيل:امل 

فهو  صمم،تعد قيادة سلوك املتلقي يف الفضاء ادلاخيل من أ مه املسؤوليات املناطة ابمل

ة احملرك ال ساس يف تكوين وتشكيل الفضاء بصياغة هادفة تؤسس لتوهجات حركية وبرصي

ات ايل من خالل مؤرشمنتظمة، وتقدم معطيات التفاعل واال دراك والتلقي الوظيفي وامجل

رابك أ و تشويش ذهين. و  هذا متكن املتلقي من فهم اخلطاب والتعامل مع احلدث من غري ا 

زاح ة ال مر يس تدعي من املصمم الس يطرة عىل العالقات اليت حتمك الشلك وتؤدي فعل ا 

اك وتوجيه حريك حنو ال هداف املطلوبة، ليس عىل مس توى حركة ال جسام من خالل اال در 

اثرة الفكر ابجتاه ما هتدفاذله ليه ين حفسب، بل عىل مس توى حركة العني التتابعية وا   ا 

 وكه.وظيفة الفضاء، بوصف التصممي ادلاخيل للفضاء لغة خطاب حتايك املس تخدم وتقود سل

 

-9املصدر ) - تنظمي فضايئ ذو تراتبية هندس ية يقود السلوك احلريك وفق تنامغ ووضوح عال  

B) 

تصالية فللموقع  ن ملواقع ال ش ياء واجتاهاهتا فعاًل حضوراًي حيقق قاميً ا  أ ثرًا كبريًا  Positionا 

ذ يرتبط تنظمي تواقيع عنارص الفضاء ادلاخيل ابعتب  َدة:عارات يف معلية اال دراك والتلقي، ا 

 اجلانب السلويك احلريك. -

 عزل اخلاص عن العام. -

 حتقيق اجتاهية. -



 23/3/2016-22الفنون الجميلة المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية وقائع 

368 

 

عتبارية        ذ جيري عادًة توزيع ال شاكل يف الفضاء ادلاخيل عىل وفق جماميع وظيفية ا  ا 

جتاهية  دراك ميكن توقيع العنارص وفق حماور برصية ا  مبوجب تكل اال عتبارات. وتعزيزًا لال 

  6لمتيزي اخلاص عن العام.

 حني يفحضة، ويتحدد املوقع من شلك وخلفية الرايئ. فاملوقع ليس ابجتاه، فهو دالةل وا      

ضاء  الفيكون اال جتاه مؤرشًا حنو هدف لمتثيل احلركة التصورية. فا ن تغيري موقع الشلك يف

قدر اته بيؤدي ا ىل تغري يف املفهوم وبذكل خيتلف التعبري عن الشلك، فالشلك ال يعرب عن ذ

 ضع لتأ ثري الفضاء وقواه الثابتة واملتغرية اليت تعرب عن ذكل الشلك.ما خي

ن املعاجلات الشلكية لفعل اال زاحة واملوقع تكسب الشلك هويته ومزيته وخش         صيتها 

فضاءات عة الليبدو مع العنارص ال خرى بنية دينامية متحوةل. فا ن للموقع أ مهية يف حتديد طبي

ذ يعمتد معىن الشلك أ حيااًن عىلادلاخلية وطريقة ال داء ا ي وقع اذل امللسلويك واحلريك لها. ا 

. أ ما تغرياي حيتهل مضن منظومة معينة، وبتغري تكل املنظومة فا ن موقع الشلك ومعناه ميكن أ ن 

شارة واحضة التعبري. فان اال جتاه يرتبط مبوض Directionاال جتاه  ة وعة احلركفهو يدلل عىل ا 

ت جتاهاا  ؤكد ليس هناك حركة دون اجتاه، ويف الفضاء ادلاخيل هناك ارتباطا وثيقا ومن امل

 أ ساس ية متحركة معودية وأ فقية ومائةل حنو الميني أ و اليسار.

جتاه العمودي بعدًا مقدسًا للفضاء، فهو ميثل ممرًا حركيًا ابجتاه        ويؤكد شولز عىل أ ن لال 

يوية. واقع يقهر اجلاذبية ويتطلع حنو السامء. واقع معني، وهذا الواقع أ عىل شأ اًن من احلياة ادلن 

نه يشلك مس توى من  يف حني ميثل اال جتاه ال فقي العام حاةل خمصصة لنشاطات اال نسان، فا 

نسان هو  اال متداد الالهنايئ. ويضيف شولز بأ ن المنوذج ال بسط للفضاء الوجودي لال 

 (.28، ص1996)شولز،  7مس توى أ فقي خيرتقه حمور معودي.

                                                            
اخلادلي، عبدالصمد رفيق، " بنية التصممي ادلاخيل يف القاعات الكربى"، أ طروحة دكتوراه )غري منشورة(، لكية الفنون  6

 56. ص2000امجليةل، جامعة بغداد، 
. 1996بغداد،  ، ترمجة مسري عيل، سلسةل عدانن أ سود للعامرة ،" الوجود والفضاء وفن العامرة"شولز، كريستيان نوربرغ،  7

 28ص
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ن اال جتاهية احلركية واحملورية، متثل خصائص رمزية متنح الفضاء قوة تعب       ريية وتوفر ا 

ماكانت ختطيطية وتصمميية دلمج ما هو برصي مبا هو رمزي، وهذا يسامه يف توحيد   وعةمجما 

س ذ يقرتن مبدأ  اال جتاهية اب  جاملية مضن النظام العام. ا  لتنظمي لوب اعنارص وربطها يف بنية ا 

  لفضاءات ادلاخلية.اال نشايئ ل

                           

 (B-9املصدر ) - اال جتاه العمودي كقمية حركية برصية 
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 اجلانب التعبريي وامجلايل للحركة:

عامل من الا عادًة ما يراعي املصمم أ ن يكون تصممي البيئة ادلاخلية املناطة مبسؤوليته     

نتباه من خالل توظيف احلركة وتغيري وتنوع املنظومات الش  لكية اليت هتدف ا ىل جذب اال 

صمم للمفردات واحلجوم والكتل اليت تؤسس املشهد البرصي العام للفضاء، وأ ن يؤدي امل

ن لك عنرص من عنارصه املتحركةدوره يف التعب تضفي  اليت ري عرب تنظمي العنارص بصياغة تؤم ِّ

ات ذجانب حيوي للبيئة بأ سلوب مينح املشاهد قمية برصية ذات وحدة مامتسكة ومتاكمةل 

 ابعاد جاملية وبتوازن فاعل.

جيايب واحض ملا متتاز به يف الزمن ا      من  لراهنوللتقنية يف حتقيق هذا اجلانب حضور ا 

جياد معاجلات وحلول بديةل سامهت يف رفد  سامت مكَّنت املصممني تطويع اخلامات وا 

ليت رات االس يطرة والتحمك مبتغريات الشلك وتقدمي صياغات شلكية تتنامغ مع امليول والتصو 

من مث يذ. و رمبا اكنت يف السابق متثل معوقات قرسية لتفيذ أ فاكر املصمم يف التصممي والتنف 

 يال يف واخل نية مرتبطة مع حتقيق البعد امجلايل والوصول اىل غاايت تقرتب من احلملابتت التق 

ر ع الافاكمنامغ تقنيات التصممي أ كرث مهنا قراًب للواقع من خالل توظيف الكتةل وتطويعها مبا يت 

 اجلاحمة للتعبري عن قمية أ و موضوع معني.

 
ة ر غايات وحركهتا تظهتطويع اخلام - املاكتب البيضاء احلديثة من تصممي الكيف ويلكنسون

 (B-9املصدر ) - جاملية
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صممي ومن خالل اجلوانب اليت ميكن ان تس تخدم فهيا التقنية للتعبري عن جامل الت

ن الغرض الهنايئ لوجود امجلال يف تصممي البيئات ادل ادلاخيل املتحرك. يمكن  اخليةومن مث  ا 

حملسوس اادي حمسوسة ومنظورة تتفاعل مع البناء امل يف حتقيق تأ ثريات نوعية لها قمية تعبريية

دراكه وتقديره جامليا بصفته الصورة املنبثقة م ية ن معل للامدة اجملسدة، وهذا ما ميكن ا 

عث ن ينبالتجس يد اليت ال تعين التجميع للوحدات البرصية بطريقة عشوائية بل جيمعها تكوي

 صالت وي عىلالتعبري ليحقق رساةل جاملية تنطمن الرتاكيب املتفاعةل مع بعضها عرب احملتوى و 

 أ يقاعية ذات توازن حقيقي.

 عية يفوميكن اس تكشاف قمي امجلال عرب أ ليات احلركة عىل أ ساس قدرة املصمم ال بدا     

مي ور ابلقي التطتمتثل خبلق اشاكل مغايرة لالفاكر التقليدية ترتق التطلع اىل قمي جاملية جديدة

ذ بعد ان استنفذ التصممي ادلاخيل الكثري من اخليامجلالية يف الزمن   مجلاليةارات ااملعارص، ا 

ان ع اال نسمناف القادرة عىل التأ ثري والاقناع، فاليوم حنن حباجة اىل قمي جديدة تعد اضافة ا ىل

متزي من هجة، وتعيد ترتيب مظاهر امجلال من هجة أ خرى عىل وفق أ هداف تصمميية جديدة ت 

  ليت طاملا اكنت اثبتة ومس تقرة.مبرونهتا احلركية ا
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 الفصل الثالث

 اال س تنتاجات والتوصيات

 الاس تنتاجات: 

لبحث أ سفر الاطار النظري عن مجموعة معايري ميكن اعامتدها اكس تنتاجات تنظريية ل 

 احلايل وكام يأ يت:

دراك ا اً أ ن التشكيل التصمميي والتقنيات املعارصة يؤثران تأ ثري  .1 كقمية  حلركةفاعاًل يف ا 

 تعبريية وجاملية مضن تصاممي البيئات ادلاخلية للمؤسسات العامة.

عيهتا احلركة وتتاب ماكنية تكييف الفضاء مبا يرتمج فعل يقع عىل عاتق املصمم مدى ا   .2

 . جتاه اذلي يغادر احيااًن معايري الكتةل واحلجم يف فن التصمميواس مترارية اال  

ة تتابعو البرصي يف الفضاءات ادلاخلية تتشلك من لقطات م ابع احلريك أ  لية التتأ ن مع  .3

طعها يت يق تتأ ثر حبركة املشاهد واملسافة اليت تفصهل عن املشهد وكذكل مسافة احلركة ال

 .املشاهد بني لقطة واخرى

 يف تتضمن احلركة يف التصممي عنرصي التغيري والزمن، فالتغيري قد حيدث موضوعياً  .4

ت ع احلاال مجييفوالزمن هنا يدخل  و لكهيام معاً يئ أ و ذهنيا يف معلية اال دراك أ  ال املراجمل

نتقاالته وتتابعيته.  ذ تتضمن الفضاءات احلركية ا حساس بقمية الزمن وا   ا 

هنا ان احلركة من الناحية اذلهنية جزء جو  .5 حدى ا  هري يف تصممي البيئات ادلاخلية وا 

 ركة يهالضوء جزء من طبيعة احلياة، فان احل عتربأ  ذا املصادر الرئيس ية للتعبري. فا  

 جوهرها والزمن هو أ س احلركة ومقياس احلياة.

ا ية مباملصمم هو أ ساس العملية التصمميية، وتقع عىل مسؤوليته تكييف البيئة ادلاخل  .6

 برصية..هد ال يويح ابماكنية احلركة ودميومهتا، وهذا يعين اس مترارية الاجتاه وتنوع املشا

بيعة يف ضوء مفهوم القوى الفضائية للشلك وطاقته احلركية اخملزتنة وط  ويتحقق ذكل

 جتاهية للشلك.ت اليت تعمل عىل تدعمي احلركة اال  املمكال

تصالية، فأ ن للموقع  .7  بريًا يفك ثرًا أ  ملواقع ال ش ياء واجتاهاهتا فعاًل حضوراًي حيقق قاميً ا 

س تحصال القمية امجلالية والتعبريية عرب معلية اال در   اك والتلقي. ا 
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 توصيات البحث:

ليـه ادلراسـة مـن اسـ تنتاجات، يـوث البحـث أ ن جيـري تصـممي    يف ضوء ما توصـلت ا 

ىل تفــاعالت احلركــة  البيئــات ادلاخليــة للمؤسســات العامــة عــىل وفــق قميــة قصــدية تشــري ا 

 ك سلوب تصمميي يرتقي اىل تعزيز القمي امجلالية والتعبريية عرب احلاالت االتية:

يـة عـىل أ ن تعكس احلركة فعل التصممي والغاايت اليت يروم املصمم تأ كيدها كقـمي تعبري  ينبغي .1

اكل مس توى موضوع احلدث ودالالته اال تصالية. عرب ترمجـة املعـاين الرمزيـة للهيئـات والاشـ

التصمميية بصورة موضوعية من غري أ ن يكون هناك انهتاك برصي أ و تشويش ذهين كرسـاةل 

 أ بالغية.

 معطيات البحـث العلميـة مـن قبـل املؤسسـات واملاكتـب املتخصصـة يف جمـال أ ن يمت تبين .2

حمااكة و التصممي ادلاخيل واملعامري عند رشوعهم بتصممي البيئات ادلاخلية للمؤسسات العامة 

ــه أ  اجلانــب   ليــات احلركــة يف بنيــة الشــلك ملــا تعنيــه تــكلالتعبــريي وامجلــايل اذلي تتســم ب

ثـرا تُعـىن اخلصيصة من معان  حسـ ية  حسـاس ابحلضـورء اذلائقـة امجلاليـة وتبعـث عـىل اال  اب 

 املعنوي دلينامية احلياة ودميومهتا.
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