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المحسوس والملموس وسبل معالجتهما
في الفضاءات الداخلية لمطاعم فنادق الدرجة األولى

 
رواء م�سطفى خلف

 1- م�سكلة البحث: 
عند ال�سروع يف عمل ف�ساء معني يتعني على امل�سمم اختيار فكرة ي�ستدعيها من خميلته   
الفنية ليقوم بتحويلها اإىل واقع ملمو�ص وال يتم ذلك اإال بو�ساطة اختيار معاجلات ت�سميمية داخل 
الف�ساءات الداخلية املطلوب تنفيذها ،حيث اإن عملية الت�سميم تتطلب توظيف جانبني اأ�سا�سني 
احلوا�ص  يحاكي  الذي  امللمو�ص  واجلانب  املح�سو�ص  اجلانب  الداخلية؛  الف�ساءات  تلك  الإجناح 
للو�سول اإىل الهدف االأ�سا�ص الذي �سممت من اأجله تلك الف�ساءات . والأجل احل�سول على حتليل 
منطقي لها يجب التعرف على بنيتها الت�سميمية وفق اأي نظرية ثم االعتماد عليها يف ت�سميم تلك 
الدرا�سة من خالل  باأجراء هذه  الباحثة  قامت  لذا  بها  الغمو�ص احلا�سل  كل  الآزالت  الف�ساءات 
ال�سوؤال االآتي : )ماهو املح�سو�ص وامللمو�ص يف تلك الف�ساءات الداخلية وماهية ال�سبل التي توؤدي 

اإىل معاجلتها (؟ 

 2- اأهمية البحث :  
1. اإلقاء ال�سوء على اجلوانب اخلفية التي من خاللها يعي االإن�سان تلك الف�ساءات الداخلية . 

2. االإحاطة بفن الت�سميم عمومًا والت�سميم الداخلي خ�سو�سًا من خالل قدرة امل�سمم الداخلي 
املعا�سر يف ا�ستنباط مفرداته وت�سكيلها على وفق حتوالت �سكليه تعي�ص يف زمانها ومكانها لفهم تلك 

الف�ساءات من قبل املتلقي واال�ستمتاع بها . 
3. حتفيز املدركات العقلية مل�ستخدمي تلك الف�ساءات للو�سول اإىل روؤية ملمو�سة . 

3- اأهداف البحث :  
- الك�سف عن املح�سو�ص  وامللمو�ص و�سبل معاجلتها يف الف�ساءات الداخلية ملطاعم فنادق الدرجة 

االأوىل . 
4- حدود البحث : 

1. احلدود املو�سوعية .درا�سة املح�سو�ص وامللمو�ص يف الت�سميم الداخلي ملطاعم فنادق الدرجة 
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االأوىل  
2. احلدود املكانية. مطاعم فنادق الدرجة االأوىل ملدينة بغداد ) الكرخ والر�سافة ( 

3. احلدود الزمانية .تتمثل يف الفرتة الواقعة ما بني1999 – 2009 

5- حتديد امل�سطلحات: 
املح�سو�س:- 

قدرة االإن�سان على ا�ستخدام ميكانيزماته احل�سية بق�سد تف�سري وفهم البيئة املحيطة به. ) �سالح 
، �ص 14 (  

 التعريف االإجرائي للمح�سو�س :- 
    كل �سي با�سرته احلوا�ص وتكاملت �سورة املعنى له يف اخلربة العقلية واأي�سًا التفاعل ال�سعوري 
معها  يتوافق  التي  بالدائرة احل�سية  االإحاطة  املطعم من خالل  والعقلي مع حمددات  والوجداين 

االإيعاز العقلي . 
امللمو�س :

هو حم�سلة عمليات النظام الع�سبي املتعلقة بتنظيم ومعاجلة املعلومات التي يت�سلمها عرب احلوا�ص 
. ) قا�سم ، �ص 119 ( 

التعريف االجرائي للملمو�س:-
يتم الو�سول اىل امللمو�ص من خالل مالم�سة اال�سياء التي من حولنا عن طريق احلوا�ص املنت�سرة 

يف انحاء اجل�سم .
الف�ساء الداخلي : 

الهند�سية  العنا�سر  بني  ما  العالقة  ي�سكل خالل  الداخلي  امل�سمم  االأويل يف الئحة  العن�سر       
املوجودة يف  العنا�سر  الداخلي �سماته اجلمالية واحل�سية من  الف�ساء  لها، ويرث  اإدراكنا  وكيفية 

 )،Ghing  .11-10.P (  .حقله
التعريف االإجرائي للف�ساء الداخلي 

هو ذلك املجال اأو احليز املحدد مبحددات اأفقية وعمودية التي تعمل على حتديد اأبعاد ذلك املجال 
خللق فعاليات جميلة وممتعة داخل تلك االحيزة لتحقيق اجلانب الوظيفي واجلمايل الإ�سباع حاجة 

االإن�سان وحمايته من املوؤثرات البيئية اخلارجية . 
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املبحث االأول-العقل واإدراك املعنى
اأوال – االإدراك العقلي: - 

النا�ص يختلفون ب�سورة ما يف روؤيتهم كاللون ومتييز االأ�سوات ، وفيما ي�سمون ويتذوقون   
كما اأن احل�سا�سية تتغري لتغريات اجل�سم يف مراحل عمرية خمتلفة، كما توؤثر اخلربات والتوقعات 
االإدراك  معنى  معرفة  علينا  يجب  البدء  يف  انه  الباحثة  وترى  االإدراك  يف  واالنفعاالت  والدوافع 
العقلي،اإذ ميكننا القول   ) اإنه تفاعل االإح�سا�ص مع االآثار الناجتة من اخلربة ال�سابقة. وهو املعرفة 
التي نح�سل عليها عن طريق االت�سال املبا�سر الفعلي لالأ�سياء وحركتها ) بياجيه �ص 81 ( ، ويعتمد 
االإدراك على االإح�سا�ص فال وجود لالإدراك بدون وجود اأح�سا�ص كما يكون م�ستحياًل على االإن�سان 
اإليه �سيئًا من عنده يجعل له معنى خال�سًا )  اأن ي�سيف  اإح�سا�سًا خال�سًا الأنه ال يلبث  اأن ميتلك 
راجح �ص 188(و جتد الباحثة اأن اإدراك املوجودات يتم عن طريق عملية عقلية معقدة من خالل 
اإدخال املعلومات عن طريق اأحد احلوا�ص املوجودة يف ج�سم االإن�سان وهي حا�سة الب�سرعلى �سبيل 
الذي يعد اخلازن حيث يقوم اخلازن  العقل  اإىل  العني بنقل ال�سورة اخلارجية  املثال حيث تقوم 
بعمليات فكرية معقدة لفهم تلك املوجودات ثم يقوم باإخراجها على �سكل مرتجمات �سورية لفهم 
ووعي لتلك املوجودات، وا�ستيعابها ، فتجعل من املعلومات املهمة فقط وا�سحة وبارزة مما ي�ساهم 
بفهم البيئة املحيطة ب�سكل اأف�سل من ثم التعامل معها ب�سكل اأن�سب ،وجند اأن كروت�سيه يوؤمن باأن 
)الوجود احلقيقي االأوحد اإمنا هو الروح اأو العقل واأن املو�سوع ال يوجد اإال اإذا اأ�سبح معروفًا مبعنى 
و بحال عن العقل العارف اأو الذات العارفة ، فلي�ص بدعًا اأن نراه يت�سور احلد�ص على اأنه معرفة 
 ( الذهن  عن  م�ستقلة  خارجية  اأ�سياء  العتبارها  نف�سية  اأو  ذهنية  حاالت  باعتبارها  للمو�سوعات 
زكريا ، �ص 62(و ترى الباحثة اأن اإدراك الثوابت املوجودة من حولنا املتمثلة بالف�ساءات ما هي اإال 
حالة من حاالت االإدراك العقلي احل�سي التي حتدث نتيجة لتعاقب حركة املتلقي بني نقاط الف�ساء 
الداخلي �سمن م�سار ناقل بني املواقع املختلفة وتعر�ص هذه احلركات م�ساهد مت�سل�سلة مرتبطة 

بنمط �سري رحلة التلقي. 
ثانيا-اخلطوات التي مير بها املتلقي لال�ستجابة:

املتلقي عند  بها  التي مير  اأن يحدد اخلطوات   )  1959 – بايري 1859  لقد حاول )رميون         
اال�ستجابة للعمل الفني وتتلخ�ص تلك اخلطوات باالتي : 

بفعل  االإرادي  الن�ساط  موا�سلة  عن  والكف  العادي  التفكري  جمرى  توقف  ويعني   -: التوقف   -1
اال�ستجابة لفعل االنعكا�ص اجلمايل واال�ستغراق يف حالة من امل�ساهدة والتاأمل . 

املو�سوع   ( الف�ساءات  والرتكيز على  ا�ستبعاد كل ما حولنا  تعني  الوحدة :- وهي  اأو  العزلة   -2
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تلك  لوجه داخل  اأنف�سنا وجهًا  املحيط وجند  العامل  بذلك على  فننعزل  انتباهنا  بكل   ) اجلمايل 
الف�ساءات، ويقول �ستولينترن    “ يبدو اأن التجربة اجلمالية يف اأح�سن حاالتها تعزلنا نحن واملو�سوع 
معًا عن التيار املعتاد للتجربة فحني نعجب باملو�سوع يف ذاته نف�سله عن عالقاته املتبادلة باالأ�سياء 

االأخرى”) �ستوليتز ، �ص 18( . 
3- االإح�سا�س باأننا موجودون باإزاء ظواهر ال حقائق.

     معنى هذا ال�سعور اجلمايل للف�ساءات يفتقر بال�سرورة اإىل الواقعية نظرًا ملا للمو�سوع اجلمايل 
من طابع ظاهري فنحن حني ننظر على �سبيل املثال اإىل �سورة ف�ساء داخلي اأو لوحة فنية ن�سعر 
باننا ال ندرك اإال �سيئًا �سوريًا خداعًا . عليه فاإننا ال نهتم مب�سمون ذلك ال�سيء بل نركز كل اهتمامنا 

على النظر اإىل �سكله اأو مظهره. 
4- املوقف احلد�سي : 

     وهذا يعني اأن اإدراكنا لن يكون قائمًا على اال�ستدالل اأو الربهنة العقلية ، واأمنا جند اأنف�سنا 
مندفعني اإىل ما هو حد�سي مفاجئ . 

كعمل فني  للف�ساءات  اإىل  · اال�ستجابة 
اإن العن�سر الذي يحقق الوجدان اجلمايل عند االإن�سان م�ستمر من تاأمل ف�ساء معني، ويرتكب   
وانفعالنا اجلمايل.)مطر  التي حترك وجداننا  واالألوان واملحددات  الف�ساء من عالقة اخلطوط 
،�ص 37 ( فمجال الف�ساءات هو العنا�سر ال�سكلية منظمة يف تنظيم �سكلي ذي قيمة جمالية ويحدد 
) �ستولينرت ( عنا�سر ال�سكل هذه باأنها )اخلط والكتلة وال�سوء والظل واللون ( . وترى الباحثة 
انه �سمة مو�سوعية خال�سة للعمل الفني واإمنا هو  اأنه اليجب النظر اىل ال�سكل ذي الداللة على 
عالمة متازج بني املتلقي وذلك ال�سكل، فال�سكل هو منط من اخلطوط واالألوان والذي يثري انفعاال 
جماليًا يف ذات املتلقي) وال�سكل يف العمل الفني ينتظم وفق جمموعة من املبادئ تتحدد من خاللها 
العالقات بني عنا�سره االأ�سا�سية الإحداث اال�ستجابة عنداملتلقي ) �ستولنيز ، �ص 213( وتتمثل هذه 

املبادئ ب:
   الوحدة والتوازن والتنوع وال�سيادة والتكرارواالن�سجام والت�ساد والتدرج.

وترى الباحثة اأن اال�ستجابة اإىل هذه املبادئ يختلف باختالف املتلقني وما متثله لهم تلك املبادئ 
اأو مبا يرتبط بهذه االإ�سكال من تداعيات فكرية وروحية  من قيم جمالية �سكلية خال�سة جمرده 

لهم. 
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 املبحث الثاين: العالقات ال�سكلية يف ت�سميم املطاعم 
  اأوال: العالقات ال�سكلية 

اأهم  اأحد  الف�ساء  ،ويعد  الت�سميمية  العملية  البنائية يف  العنا�سر  اأهم  اأحد  ال�سكل  يعد   
املفاهيم لتلك العملية الت�سميمية. ويرتبط ال�سكل بالف�ساء ارتباطا وثيقًا من جميع اجلوانب، ويف 
الوقت نف�سه ب�سكل احلقل ذاته )Linda. P 341  (اأي اإن ال�سكل وحده اأو الف�ساء وحده ال ميكن 
الأي منهما اأن ميثل عماًل فنيًا )ت�سميميًا ( واإمنا بعالقتهما معًا . تلك العالقة اجلدلية التي يكمل 

من خاللها اأحدهما االأخر. 
اإدراك  املمكن ت�سور �سكل من دون ف�ساء ي�سمه، وال ميكن  اأنه من غري  الباحثة  وترى   
اأي ف�ساء من دون �سكل اأي اإن ال�سكل الذي ال يجد حيزًا ) ف�ساء ( ي�ستوعبه ف�سوف يفقد قيمته 
ووظيفته واأن احلديث عن ال�سكل دون الف�ساء ال يخلو من ال�سعوبة من دون معرفة الدور الذي 
ميثله الف�ساء بو�سفه عن�سرًا اأ�سا�سياأً يف منح ال�سكل ملمو�سية ،الن الف�ساء بو�سفه حيزًا ي�سمح 

للحجوم واالأ�سكال من اأن جتد طريقها ب�سهولة داخل الف�ساء .  
الدرا�سات عنا�سر  اإذ ق�سمت   ، به  الداخلي مبفهوم خا�ص  الت�سميم  ال�سكلي يف  العن�سر  ويتميز 

ال�سكل على اأ�سا�سني . 
االأول :- اعتمادًا على الرتكيز الطوبائي )1*( والذي ي�سمل 

االأبعاد ذات تركيز طوبائي عاٍل وله مقدرات تتحدد من خالل  اأج�سام ثالثية  1- الكتلة - وهي 
�سماته وتتمثل بالزوايا واخل�سفات وال�سطوح الرابطة . 

2- الف�ساءات :- تعد حجومًا وتعرف من خالل ال�سطوح الرابطة للكتل املحيطة تتحدد من خالل 
املركبات الثالثة لل�سطوح اجلدران وال�سقوف واالأر�سية . 

3- ال�سطوح :- اأي احلدود الفا�سلة بني الكتل والف�ساءات وتق�سم اإىل حدود كتلية وحدود ف�سائية 
 )  137 – 132 Interntions. P( اأو حدود رابطة

الثاين :- اعتمادًا على ال�سمات ،اإذ تعد ال�سمة جودة ال�سكل الكلي ) الك�ستالت ()2*( والتي ت�سنف 
ح�سب هند�سية العنا�سر اإىل �سنفني :- 

فيه  يت�ساوي  ف�ساء  هو  مثاًل  فاملربع  املت�ساوية  بها  املق�سود  1- االأ�سكال الهند�سية املنتظمة:- 
هيمنة  وجود  لعدم  املركزية  مفهوم  ويعزز  و�ساكنه  ر�سمية  �سفة  يحمل  فهو  لذا  والعر�ص،  الطول 

. ƗǒƕƥǙƒ ƘƓƪƒƧƥǃƒ ǑƼ Ǉǒǈƶǆƕ ƗǆǄǂǃƒ ǉƦǋ ǅƥƤƙƪƙ -: ǑƞǍǃǍƕǒƓƙǃƒ ǑƑƓƕǍƱǃƒ ( *)1
 . ƱƓǆǈƊ Ǐǃƒ ƧƓǂƼǙƒǍ ƚƒƥơǙƒ ǍƊ ƘƓǒƮƤƬǃƒ ƻǒǈƮƙ -č  

 . ƓǋƧǒƪƽƙǍ ƨǍǆƧǃƒ ƗƪƒƧƥ -Ď  
 ƖƋǒǌǃƒǍ ýǂƬǃƒǍ ýǒǂƬƙǃƒ ǍƊ ƗƺǒƮǃƒ ƘƓǆǄǂ ƥƶƙǍ ƗǒƨǒǄǂǈǙƒǍ ƗǒƕƧƶǃƒ ƗƺǄǃƒ ǑƼ ƻƥƒƧǆ Ɠǌǃ Ʃǒǃ ƗǒǈƓǆǃƒ ƗǆǄǂ -: ƘǃƓƙƬǂǃƒ ( *)2

 .ƗǒǈƓǆǃǙƒ gestalt  ƗǆǄǂǃ ƘƓƼƥƒƧǆǃƒ ƔƧƿƊ ƨƒƧƱǃƒǍ ƗǒǈƕǃƒǍ
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بكونه ف�ساءًا  فانه ميتاز  دائريًا  الف�ساء  اإذا كان  اأما   ) Mumford. P28 ( فيه  اجتاهية معينة 
يعرف  مامل  جوانب  وال  اأجتاه  له  ولي�ص  حميطه  مع  مت�ساوية  بعالقة  مركزيته  وترتبط  متمركزًا، 

بعنا�سر اأخرى تعد حتويرًا للف�ساء الدائري .
2- االإ�سكال الهند�سية غري املنتظمة:- 

وهي االأ�سكال غري خا�سعة ل�سكل حمدد مت�ساوي االأ�سالع.   

م�سادر توليد االإ�سكال 
اإن توليد ال�سكل يف فكر امل�سمم يخ�سع ملوؤثرات متعددة ،اإذ ميثل ال�سكل اأحد العنا�سر   
يوؤثريف اخلازن من قبل  وتكوينه يف خميلة امل�سمم دون وجود حافز  اإنتاجه  اإذ ال ميكن  البنائية 

البيئة التي حتيطه وحتويه  
وقد ميز ) برودبنت ( اأربعة طرق رئي�سة ي�سلكها امل�سممون لتوليد االإ�سكال ثالثية االأبعاد

 . ) 314 . Bradbent ، p311 ( -:هي ) الف�ساءات الداخلية ( 
1- الت�سميم العملي ) الواقعي(. 

2- الت�سميم االأيقوين – الرمزي. 
3- الت�سميم التماثلي – الت�سابه.

4- الت�سميم الهند�سي – القانوين.
وترى الباحثة اأن لهذه الطرق املت�سل�سلة االأثر الكبري يف احل�سول على منجز ت�سميمي   

ناجح اإذ يحقق كل عن�سر من هذه العنا�سر اأ�سا�سًا يف بنية الت�سميم النهائي. 
ثانيا-العنا�سر الت�سميمية الإ�سكال حمددات الف�ساء الداخلي :- 

حتتوي االأ�سكال الت�سميمية على نوعني من االأ�سكال منها االأ�سكال ثنائية االأبعاد واالأ�سكال   
وعند  يحوينا  الذي  الداخلي  الف�ساء  تكون  التي  فهي  الت�سميم،  تهمنا يف  ما  االبعاد وهي  ثالثية 

حتليل ت�سميم معني فاإننا ن�سل اإىل مكوناته االأ�سلية التي تولدت منها تلك االأ�سكال وهي : 
1- النقطة :- وهي تعد املولد لكل االأ�سكال حني تتحرك ترتك اأثرًا خلط ،وهذا وهو العن�سر ذو 
البعد الواحد فمن خاللها يتم حتديد املوقع يف الف�ساء، وبنف�ص الوقت حتديد خ�سو�سية الف�ساء 
نف�سه وذلك بخ�سو�سية النقطة وعالقتها �سمن الف�ساء حيث تتكون االإ�سكال واملج�سمات ثالثية 

االإبعاد كنتيجة حتمية لتحركها �سمن الف�ساء فهي بالتايل عن�سرًا مفاهيميًا وب�سريًا . 
2- اخلط :- يف الت�سميم الداخلي يعد اخلط اأحد اأهم العنا�سر يف التكوين اجلمايل فهو الذي 
يقود عني امل�ساهد عرب اجلولة التاأملية يف ال�سكل املرئي امل�ساهد اإذ انه يبني االجتاه ب�سريًا فهو 
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يقود العني يف اجتاه منظم وحمدود وخمطط �سمن املحددات للف�ساء الداخلي. 
3- امل�ستوى اأو امل�ساحة :- عبارة عن عن�سر ثنائي االأبعاد يتمثل ببعدين طول وعر�ص ولكنه بدون 
ال�سمك الذي ينبغي لها حتى تتم روؤيتها  الواقع يطغى عر�ص وطول امل�ساحة مهما كان  عمق ويف 
حيث تتحول هنا اإىل عن�سر ثالثي االإبعاد لذا فاإن بناء اأي ت�سكيل ب�سري يكون امل�ستوى هوالعامل 
اأ�سكالهم  االأ�سا�ص يف تعريف حدوده واإ�سكاله فهو مفتاح املعماريني وامل�سممني الداخلني يف بناء 

)  30 Ghing . p ( وف�ساءاتهم
4- احلجم :- يظهر احلجم يف الت�سميم الداخلي اأما جم�سمًا �سلدًا اأو ف�ساءًا كتليًا اأو فراغيًا اأو 
ذا م�ستويات حمددة بداخله خالل اأبعاده الثالثية ،وتعرف احلجوم مبجموعة نقاط اأو خطوط اأو 
�سطح والتي تظهر خ�سائ�سها يف التعبري عن هذه املج�سمات اأو بدمج جمموعة من هذه العنا�سر 

 . ) 44 Ghing . p( لتكوينها كتعريف املكعب
اخل�سائ�ص الب�سرية لل�سكل :- 

)امل�ساحة ،الهياأة،امللم�س،اللون،العالقات الف�سائية(
توؤدي هذه امل�ستويات دورًا اأ�سا�سيا يف تكوين الف�ساءات الداخلية للمطعم وذلك بو�ساطة اإبعادها 

العمودية واالأفقية املحددة للف�ساء الداخلي. 

املبحث الثالث:العنا�سر املحددة للف�ساء الداخلي ودورها يف الت�سميم البيئي.
اأوال : اأ- املحددات االأفقية للف�ساء  الداخلي 

مع  يتالءم  مبا  الت�ساميم  من  الكثري  يتقبل  ت�سميمي  عن�سر  االأر�سية  -اإن   : االأر�سية   -1
وظيفة الف�ساء الداخلي للمطعم . فهي متثل املحور الرئي�ص للحركة وهي متثل خط االأفق بالدرجة 
االأبعاد من طول وعر�ص وارتفاع متكاملة �سكليًا  االأ�سا�سية والتي يتم عليها بناء ف�ساءات ثالثية 
مع وظيفة الف�ساء الداخلي للمطعم، واأن اأهم ميزة لالأر�سية هي اجلاذبية حيث متثل اأ�ستقرارية 
للف�ساء وعن�سرًا اأ�سا�سيًا لربط جميع حمددات الف�ساء موؤدية وظيفة مهمة يف الف�ساء الداخلي 

للمطعم .

لالأر�سية: الب�سري  واالإدراك  البيئة  ·تاأثري 
اإن عامل االإدراك الب�سري واحد من اأهم عوامل اإجناح البيئات الداخلية لتلك الف�ساءات،   
فعملية اإدراك تلك الف�ساءات تقوم على اأ�سا�ص تفاعل امل�ستخدم لف�ساء املطعم وبينما يقوم باإدراكه، 
وك�سرط اأ�سا�سي لذلك االإدراك وجود �سوء الأن اخلربة الب�سرية تعتمد ال�سوء للروؤية لكونه حمماًل 

 املح�سو�س وامللمو�س و�سبل معاجلتهما يف الف�ساءات الداخلية ملطاعم فنادق الدرجة االأوىل           رواء م�سطفى خلف



ء
60العدد - 54 لسنة 2010

باملعلومات الب�سرية اخلا�سة بال�سكل )األ�سعيدي 109( ، واأن امل�سهد الب�سري للم�ستخدم الداخلي 
يتاأثر ب�سكل كبري من خالل عالقة االأر�سية ببقية املحددات العمودية واالأفقية، وكذلك العنا�سر 

املادية والب�سرية من اأثاث ولون وملم�ص و�سوء وغريها من العنا�سر. 

  -: وجماليتها  االأر�سية  ·وظيفة 
الوظيفية  االإغرا�ص  حتقيق  يف  ال�سدارة  منزلة  ولها  فاعلية  االأكرث  املحدد  هي  االأر�سية  اإن   -1
واالأن�سطة احلية  التفاعالت  الذي جتري عليه جميع  املكان  الأنها متثل  النفعي واجلمايل  بنوعيها 

لالإن�سان. 
2- لها االأثر الكبري يف حتقيق مفهوم املكان يف الف�ساء الداخلي وف�سله عن ما يحويه من متغريات 
واأهمها االإن�سان املتحرك عليها، فيتبني لنا، كم�ستخدمني يف حالة متا�ص مبا�سر ومتبادلة معها، ما 

تقدمه من وظيفة ا�ستقرار وحركة وتغري من دون اأن يطراأ عليها تغري . 
االإبعاد بل هي عن�سر حمدد حتتوي على  ثنائي  اأو م�سطح  لي�ست حمدد م�ستوي  االأر�سية  اإن   -3
ثالثة اإبعاد تتنا�سب مع اإبعاد ج�سم االإن�سان وبنف�ص الوقت تن�سجم مع فعالياته مبا يحقق الراحة 
واخل�سو�سية له وذلك �سمن حمددات الف�ساء الداخلي وكذلك احلرية يف التعبري عن �سخ�سية 

الف�ساء من خاللها . 
4- اأثبات �سخ�سية الف�ساء الداخلي للمطعم ومتييز فعالياته واأهمها احلركة واجللو�ص ومتطلباتها 

بالتوجه وتوزيع م�سارات احلركة . 
5 - لها وظيفة مهمة يف تزيني الف�ساء الداخلي للمطعم وحتقيق االإمتاع الب�سري مل�ستخدمي الف�ساء 
الداخلي  حيث ت�سكل، بحد ذاتها عماًل فنيًا، وذلك عن طريق االأ�سكال واالألوان وامللم�ص واالختالف 
يف مواد االإنهاء وكل ذلك وا�سح خالل احلقب التاريخية اإذ كانت االأر�سية تغطى بالف�سيف�ساء اأو 

بالنقو�ص الغائرة ذات العمق القليل وباإ�سكال فنية خمتلفة . 

مواد اإنهاء االأر�سية :  ·اأنواع 
خا�ص  ووظيفي  تزييني  طابع  ذات  تكون  والتي  االأر�سية  يف  امل�ستخدمة  االإنهاء  مادة  ان   
اأ�سا�سية اإىل مدى تطور تكنولوجيا الع�سر يف ا�ستخدام مواد  بالت�سميم الداخلي ي�ستند ب�سورة 
االإنهاء يف تغليف وتزين اأر�سية الف�ساء الداخلي للمطعم وهي ) العمايرة ، 47-40-18-17-11( 

 )  164-  Ghing .p160 (
اأر�سيات  و  ال�سجاد  و  املوكيت  و  الفينيل  اأر�سيات  و  الرخام  اأر�سيات  و  البالط  اأر�سيات   -1
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اخل�سب. 
وترى الباحثة اأن اأف�سل اأنواع االأر�سيات للف�ساء الداخلي للمطعم تلك التي تتميز ب�سهولة التنظيف 
واللمعان وال�سالبة العالية و�سرعة اجلفاف واملتانة الن ف�ساء املطعم من الف�ساءات التي تتعر�ص 

لال�ستخدام امل�ستمر واالت�ساخ .
2- ال�سقوف: 

 وهي العنا�سر امل�ستوية واملوازية الأر�سية الف�ساء الداخلي للمطعم وحتدد ارتفاع الف�ساء الداخلي 
وتوؤثر يف مقيا�سه ، اأن لل�سقوف دورًا مهمًا يف الف�ساء الداخلي للمطعم ملا يقوم به امل�سمم الداخلي 
ال�سناعية،  االإ�ساءة  وحدات  تتخللها  املختلفة  االنطباعات  ذات  الثانوية  ال�سقوف  ا�ستخدام  من 
اإمكانية التحديد والتعريف باحلدود احليزية والتميز  كذلك فاإن التغري يف ارتفاع ال�سقف يحقق 
بني امل�ساحات املجاورة. وال�سقوف العالية تعطي االإح�سا�ص باحلرية واالنفتاح والتهوية اأما ال�سقوف 
الب�سرية  لالأوزان  اأن  كما  واالحتواء  باالألفة  ال�سعور  وتعطي  الف�ساء  انغالقية  فتوؤكد  املنخف�سة 
ذات  واملواد  فاالألوان   . ال�سقوف  بارتفاعات  االإح�سا�ص  يف  كبرية  تاأثريات  واالألوان  االإنهاء  ومواد 
االأوزان الب�سرية االأكرث ثقاًل تعطي اأح�سا�سًا بانخفا�سها والعك�ص يوؤدي اىل اأح�سا�ص بارتفاعها ) 

.  )24  Abererombiep .p

الت�سكيل .  جلمالية  الب�سري  واالإدراك  لل�سقوف  احل�سية  · االإثارة 
 ميكن ت�سنيف ال�سقوف من الناحية الب�سرية اإىل ق�سمني 

يتحدد  عندها  االأر�سية  م�ستويات  عن  امل�ستوي  ال�سقف  يت�سكل  حيثما   -: الهادئة  ال�سقوف   -1
ارتفاعه من     “ االأر�سية اإىل االأر�سية “ بعمق اإن�ساء اأو تركيب االأر�سية . ومع اأن ال�سقف امل�ستوي 
االأبي�ص ال ي�سكل خطاأ اإالاأن هنالك مدى وا�سعًا من اخليارات منها على �سبيل املثال مزج القليل 
من لون اجلدران مع طالء ال�سقف ي�سمن متازج ال�سقف مع اجلدران دون اأهمية تذكر لل�سقف ) 

.  )   290  .Morton. P
قليل من  اإىل مقدار  بحاجة  الذي  املطعم  ف�ساء  النوع  :- يخ�ص هذا  الدراماتيكية  ال�سقوف   -2
تتدرج من  والتي  ال�سكلية  التكوينات  ا�ستخدامه من خالل  والن�ساط عندها تربز طريقة  احليوية 

اأب�سطها �سكليا اإىل اعقدها ح�سب طبيعة الف�ساء ووظيفته . 
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ال�سقف   · وظيفة 
اأوال- الناحية الب�سرية: 

1- يعد ال�سقف هو امل�ستوى االأكرث بعدا عن االأر�ص واجلدران لذا فهو يوؤدي دورًا ب�سريًا مهما يف 
ت�سكيل هياأة الف�ساءات الداخلية وحتديد بعدها العمودي. 

2- يعد كغطاء يوؤثر يف االإح�سا�ص بطبيعة الف�ساء بو�ساطة االنتقال من اخلارج اإىل الداخل، وهو 
بذلك مينح اإ�سافة اإىل احلماية البيئة، �سعورًا باحلماية النف�سية . 

3- لكون ال�سقف لي�ص له �سلة اأو متا�ص بالفعاليات اخلدمية املبا�سرة يف الف�ساء فاأنه يتقبل اإ�سفاء 
معان غيبية عليه . فهو مكان مف�سل للزخارف واللوحات اجل�سية واملوزائيك والف�سيف�ساء التي هي 

و�سائل للتعبري عن االأحالم واملثاليات والقيم املقد�سة . 
ثانيًا – الناحية الوظيفية والنفعية : 

1- يوؤثر يف اإ�ساءة الف�ساء وخوا�سه ال�سوتية .
2- يوؤثر يف كمية الطاقة الالزمة لتربيد وتدفئة الف�ساء .

3- يعد كعن�سر وظيفي يوؤثر يف اإ�ساءة الف�ساء الداخلي في�سبح عاك�سًا لل�سوء حينما يكون �سقياًل 
ذا لون فاحت وحينما ي�ساء من االأ�سفل ي�سبح م�سدرًا لل�سوء بحد ذاته الأنه يعك�ص ال�سوء ب�سورة 

ناعمة وغري مبا�سرة . 
ب : املحددات العمودية للف�ساء الداخلي للمطعم . 

1- اجلدران 
من  اجلدران  تعد  للمطعم،  الداخلي  الف�ساء  اأبعاد  وحتدد  حتيط  التي  العمودية  امل�ستويات  وهي 
التي  املحددات  اأكرث  من  وهي  الداخلية  الف�ساءات  يف  عنها  اال�ستغناء  الميكن  التي  املحددات 

ت�ساهدها العني، والتي تقع يف م�ستوى الب�سر بالن�سبة اإىل باقي املحددات االأخرى .
اأ-االإدراك الب�سري للجدران :- 

اأهمية من الناحية الب�سرية فهي ،كما قلنا ،من العنا�سر التي تكون على متا�ص  اإن للجدران      
مبا�سر للنظر الأنها تقع يف حدود م�ستواه لذا وجب علينا كم�سممني اإعطاء اأهمية للجدران لتوفري 
حيث  اجلدران  اإدراك  يف  املهم  االأثر  اللون  فلتوظيف  املطعم.  ف�ساء  مل�ستخدمي  النف�سية  الراحة 
متنح اجلدران املطلية باالألوان ذات القيم الفاحتة اإح�سا�سًا ب�سعة وحرية الف�ساء الداخلي وامللم�ص 
الناعم يوؤثر اأي�سا على حالة حجم الف�ساء فكلما كان امللم�ص ناعما ) اأ�سطح �سقيلة ( كان الف�ساء 

الداخلي للمطعم اأو�سع.
وعند ا�ستخدام األوان غامقة يف الف�ساء الداخلي للمطعم مينح ذلك اإح�سا�ص بال�سيق واالنغالق 
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املبا�سر مل�ستخدم ف�ساء  التاأثري احل�سي  للمطعم فالألوان اجلدران وملم�سها  الداخلي  الف�ساء  يف 
املطعم حيث كلما كانت االألوان امل�ستخدمة ذات قيم فاحتة اأعطى ذلك �سعورًا باالألفة واالحتواء 
)Abererombie p48( وميكننا القول ان للجدران ومواد اإنهائها االأثر الكبري يف م�ستخدم 

تلك الف�ساءات فهي تعمل اإما على اإعطاء الراحة النف�سية للم�ستخدم .
  ) Faber – p50(  ب- وظيفة اجلدران

واإعطائه  �سكاًل  الداخلي للمطعم  الف�ساء  اأكمال انغالقية  ال�سقف واالأر�سية يف  ت�ساند مهمة   -1
وهياأة وحجمًا 

اأ�سا�سيا من خالل مالم�ستها وقدرتها على اإظهار وعر�ص و�سائل خمتلفة توؤثر يف  2- توؤدي دورا 
االإدراك الب�سري مل�ستخدمي ف�ساء املطعم .

3- تقدم خ�سو�سية �سوتية وب�سرية للف�ساء الداخلي للمطعم.
4- اال�ستفادة من اجلدران كعن�سر تزييني قائم بحد ذاته، حيث ميثل لوحة فنية اأو قطعة نحتية 

لفرتة معينة.
ج –الفتحات 

كيانات  لها  الف�ساء  من  معينة  عنا�سر  مبثابة  الداخلي  الت�سميم  يف  االأبواب  تعد   -: االبواب   ·
الهوية  وتنوع  متيز  من  والوظيفي  احل�سي  وتنوعها  حيويتها  تكت�سب  معرفة  و�سخ�سية  هوية  ذات 
وال�سخ�سية بني ف�ساء واأخر ،ومن خالل االأبواب يكت�سب الف�ساء الداخلي للمطعم اجتاهية ومعنى 
ومن خاللها يتم توطيد و�سائل االت�سال الب�سرية وال�سمعية بني الف�ساءات املجاورة كما اأن �سكل 

وحجم وموقع الباب ي�ساعد على تعريف طبيعة الف�ساء الداخلي للمطعم.
:- توؤدي النوافذ دورا مهما يف توفري ال�سوء والتهوية الطبيعية اإ�سافة اإىل تاثري جمايل  · النوافذ 
الداخلية  الف�ساءات  بني  ب�سري  ات�سال  حتقق  ،الأنها  للمطعم  الداخلي  الف�ساء  يف  حم�سو�ص 
تاأثريات  النافذة  حجم  يعطي  اإذ  اجلدران  على  ومواقعها  باإبعادها  تختلف  ،وهي  واخلارجية 
حم�سو�سة وملمو�سة يف الف�ساء الداخلي للمطعم  وكذلك توؤثراي�سًا بطريقة توزيع االأثاث يف الف�ساء 

الداخلي. 
ثانيا : فاعلية عنا�سر الت�سميم الداخلي 

اأ- العنا�سر الب�سرية يف الف�ساء الداخلي .
1- االإ�ساءة:

تعد االإ�ساءة عن�سرا اأ�سا�سيا و�سروريا يف الت�سميم الداخلي ،فهي تعد اأداة �سحرية، وفيها تتحدد 
مدى مهارة امل�سمم الداخلي الأنها ترتبط بقرار حول اأي من الو�سائل والرتاكيب العديدة واملتنوعة 
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ي�سبح  التخزينية  االإنارة  بو�ساطة  اإذ  ما  ف�ساء  لتجميل  ت�ستخدم  اإن  ينبغي  احلديثة  لالإ�ساءة 
باالإمكان حتوير حيز وم�ساحة داخلية بحيث ميكن تركيز النظر على العنا�سر الهيكلية االإن�سائية 
االأثاث  قطع  لت�سبح  الثانية  الرتبة  يف  جعلها  اأو  للمطعم  الداخلي  الف�ساء  حمددات  من  وغريها 
واملفرو�سات والنباتات اأو االإعمال الفنية واملنحوتات املوجودة داخل الف�ساء الداخلي للمطعم هي 
مركز النظر االأكرث اأهمية هذا اإ�سافة اإمكانية اإ�سفاء جو من الر�سمية اأو االألفة والدفء واحلميمة 

بو�ساطة التفنن بطرق واأ�ساليب االإنارة الداخلية ) البدري ، �ص38 ( 
 -: الت�سميم  يف  ال�سوء  · اإدراك 

الإدراك  اخل�سائ�ص  جممل  يف  وتاأثريه  الرتباطه  الت�سميم  يف  مهما  دورًا  ال�سوء  يوؤدي   
ال�سكل اإذ ترتبط تاأثرياته بالعوامل املوؤثرة يف االإدراك الزمني واالأبعاد واملنظور واحلركة ال�سكلية 
التكامل يعتمد  الذي يحمل �سفة  الفني  الت�سميم  اأن  اإذ جند  الت�سميم   واالجتاهية واجلذب يف 
على  متوقف  واالنفعال  اخليال  واإثارة  االب�ساري،  اجلذب  على  وقدرته  ولونه  ال�سوء  مظهر  على 
اأ�سا�ص العالقات املتبادلة مع العنا�سر واملكونات االأخرى يف الت�سميم، فاال�ستجابة تتاأثر بطبيعة 
التعبريية  والقدرة  التي حتتلها  وامل�ساحات  واأمناطها  لالأ�سكال  وال�سكلية  اللونية  العالقات  تراكب 

التي ت�سيطرعلى توجيهها لدعم الفكرة الت�سميمية)جريوم ، �ص 16( 
فال�سوء يحقق قدرة �سمولية لتداخله يف عمليات البناء ال�سكلي مبجمل الوحدات األداخلة   
يف الت�سميم وبناء الف�ساءات املحيطة به . وميتلك ال�سوء القدرة على توجيه البناء للوحدة واملوازنة 
اإىل جانب ما يحمله من قوة رمزية دالة داعمة  واأهميتها يف املجال  الوحدات  وتاأكيد  االب�سارية 
اإح�سا�ص  على خق  القدرة  ال�سوء  وميلك   . الت�سميمي  للبناء  التوجيه  االأخرى يف  فعالياته  ملجمل 
و�سعور خمتلف فمثاًل الف�ساء امل�ساء ب�سوء ازرق جند اأن املتلقي ي�سعر بامللل والرتابة من تكرار 
نف�ص لون ال�سوء اللون يف حميط الف�ساء يف حني جند اإن ا�ستخدام اإ�ساءة متعددة االألوان متنا�سقة 
يف ف�ساء داخلي �سمم على وفق نظام �سوئي معني فنجده يطيل البقاء يف ذلك الف�ساء الأنه يبعث 

الراحة النف�سية لديه حني تقوم العني بنقل ال�سورة اإىل اخلازن
االإ�ساءة  · اأنظمة 

الروحية  الف�ساء  الإبعاد  ووعينا  مداركنا  تو�سيع  على  يعمل  وال�سناعي  الطبيعي  بنوعيه  ال�سوء 
التاألق  خالل  من  الب�سر  حا�سة  بو�ساطة  االإ�ساءة  يتح�س�ص  فاالإن�سان  وال�سيكولوجية  واحل�سية 
ن�ستخدمها  التي  املعاجلات  ومواد  االأدوات  هي  وهذه  واللون  القيمة  يف  والت�ساد  وال�سدة  ال�سوئي 
خمتلفة  �سوئية  اأمناط  ت�سليط  خالل  من  الف�ساء  جمالية  وزيادة  النف�سية  الراحة  لتحقيق 

ال�ساءته0Hayward.p 123( وت�سنف االأنظمة امل�ستخدمة الإنارة ف�ساء املطعم كما ياأتي :
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1- االإ�ساءة املبا�سرة. 
2- االإ�ساءة غري املبا�سرة.

3- االإ�ساءة �سبه املبا�سرة. 
4- االإ�ساءة �سبه غري املبا�سرة. 

)129Egan(طرقًا اأخرى خمتلفة الإنارة الف�ساء الداخلي للمطعم )Egan ( وقد بني لنا
اإ�ساءة االفريز،  اإ�ساءة ال�سقوف امل�ساءة،ال�سقوف ال�سوئية ،االإ�ساءة املنت�سرة،االإ�ساءة املركزة 

الداخلي  الف�ساء  البع�ص منها ح�سب حاجة  اأو  االأنظمة جميعها  ا�ستخدام هذه  اأن  الباحثة  وترى 
للمطعم االأثر الكبري يف اأظهار نقاط جمالية معينة وحماولة الرتكيز عليها خللق اإح�سا�ص متكامل 
مع باقي مفردات الف�ساء لدى املتلقي، فمثاًل عند ا�ستخدامنا االإنارة الالمبا�سرة �سوف تعمل على 
خلق اأجواء موؤثرة وجميلة كما اأن ا�ستخدام االإ�ساءة املركزة على باقة من االإزهار مثاًل �سوف ت�سكل 
اأطيافًا جميلة جدًا على الطاولة املو�سوعة عليها اأما االإ�ساءة املخفية فيمكن و�سعها على االأر�سية 
وراء النوافذ مثاًل وتوجه اإىل االأعلى على نباتات مو�سوعة يف زوايا من اأر�سية املطعم فاأنها تعطي 
الف�ساء  بيئة  ت�سكيل  املهمة يف  الو�سائل  تعد من  االإ�ساءة  اأن  اإذ  الوا�سح،  التاألق  رائعة من  اأجواء 

الداخلي للمطعم وحتقيق اخل�سو�سية له. 
وعند ت�سميم ف�ساء مطعم داخل بيئة معينة لف�ساء اكرب جتب مراعاة ماياأتي :- 

1- يجب اإن حتقق االإ�ساءة الروؤيا املثالية لالأن�سطة املطلوبة كافية يف ذلك الف�ساء الداخلي للمطعم 
وحتقق عن�سري اخليال واجلذب. 

2- التج�سيم اإظهار االإ�سكال ب�سورتها احلقيقية .
3- خلق تكوينات جديدة للموجودات من خالل الظالل املتكونة وانعكا�ساتها على املوجودات فتعمل 

على خلق تكوينات جديدة داخل الف�ساء الداخلي للمطعم .
ب- اللون 

يعد اللون �سفًه من ال�سفات املرئية لكل االأ�سكال لكن م�سدر اللون الذي تت�سف به االأ�سياء منبعه 
ال�سوء الذي ينري ويظهر االإ�سكال والف�ساء وبدون ال�سوء ال توجد األوان وان بيئتنا مليئة باالألوان 
التي نعيها من خالل ال�سوء .و اأن جتميع االألوان اأو اإ�سفاء درجات قامتة اإمنا تزودنا بذلك االإيحاء 
اأي اإن اللون ياأتي ليعزز ت�سميم �سكل الف�ساء وعالقاته ليكون معرب عن ثقل اأو كتلة ومن ثمة اإقامة 
العالقات بني الدرجات اللونية بالطريقة التي جتعل منها عالقات مبنية وم�سيدة ال جمرد عالقات 
منثورة اأو متبددة )ددي ، �ص 229( اى اإن للون االأثر الكبري يف حتديد اإبعاد الف�ساء وبيان حجم 

كتلته 
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االألوان:- · ان�سجام 
التعبريية  الداخلية هو واحد من جمموعة و�سائل تعزز احلالة  الف�ساءات  االألوان يف  ان�سجام  اأن 
وينعمون  بالراحة  يتمتعون  يجعلهم  مبا  وثقافتهم  امل�ستخدمني  رغبة  وتعك�ص  الت�سميمية  للفكرة 
مبظاهر االأناقة لكن من دون اإهمال التاأثريات النف�سية والبيولوجية لذا فاأن لالن�سجام يف االألوان 
 . القواعد  من  اإىل جمموعة  االن�سجام  ويخ�سع  للمطاعم  الداخلية  الف�ساءات  اإعداد  االأهمية يف 

)  Ching .p167(
1- االن�سجام بني االألوان املرتابطة التي مزجت اأ�سولها بع�سها ببع�ص، فارتبطت االأ�سول باألوان 

ممزوجة مثل) االأحمر واالأ�سفر ودرجات الربتقايل (. 
2- ان�سجام االألوان املكمل بع�سها لبع�ص مثل ) االأحمر واالأخ�سر املورق ( . 

3- ان�سجام االألوان املمتدة من اأ�سل واحد مثل ) اللون االأحمر مع درجات خمتلفة منه تختلف يف 
القيمة اأو ال�سدة، قد يكون خمففًا باللون االأبي�ص اأو مظلاًل اأو معاداًل بلون رمادي ( . 

4- االن�سجام بني االألوان ذات االأ�سل املحايد مثل ) االأبي�ص واالأ�سود ودرجات الرمادي ( . 
الت�سميم الداخلي للف�ساءات الداخلية للمطاعم  . بنيه  يف  · اللون 

داخل  لالألوان يف  الرفيع  التنظيم  فل�سفي وجمايل عن طريق  اأ�سلوب  االألوان  يعطي  اأن  1- ميكن 
ف�ساء املطعم. 

2- االألوان تغذي وتروي النزعات االإن�سانية التي تتوق اإىل التمتع باللون ل�سفه روحية متعددة ذاتيًا 
وحياتيًا. 

على  الظاهر  اللوين  الغطاء  بو�ساطة  اأهميتها  عن  معلنًا  يكونها  التي  الف�ساءات  اللون  يوؤكد   -3
�سطوحها . 

4- يحقق اللون حاالت اإبداعية جميلة ت�سعرنا باملتعة احل�سية والذهنية التي يحققها امل�سمم املبدع 
يف اأجناز ف�ساءات داخلية تعطي ذلك ال�سعور باملتعة والر�سا لدى املتلقي . 

5- يفجر الطاقات الفنية املخزونة يف ذهن امل�سمم املبدع الإن�ساء ف�ساءات تتمتع باخليال واالبتكار 
وذلك بتحفيز العاطفة املخزونة لديه . 

6- االألوان تعطي حركة يف فراغ الف�ساء وت�ساعد على الت�سوير والر�سم . 
النف�سي مل�ستخدمي الف�ساءات الداخلية : والتاأثري  · اللون 

1- التاأثري املبا�سر :- حيث تظهر االأ�سياء مبظهر الفرح اأو احلزن اأو تعطي �سعورًا بالربوة اأو الدفء 
لتلك الف�ساءات . 

2- التاأثري غري املبا�سر :- وهو مرتبط ب�سخ�سية الفرد ويتغري تبعًا لثقافته وم�ستوى تعلمه وحالته 
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االجتماعية والنف�سية واالقت�سادية والعاطفية حيث يوؤثر اللون فيه، ويرى)Ghing ( يف درا�سة 
.)Ghing114،115 (لتاأثريات اللون �سمن الفقرات االتية

1- ال�سبغات الدافئة وال�سدة العالية :-غالبًا ما تكون ن�سطة ، فعالة وحمفزة ب�سريًا يف حني تكون 
االألوان وال�سبغات الباردة وال�سدة الواطئة هي االأكرث خ�سوعًا وراحة . 

2- االألوان الدافئة الفاحتة عادة ما تعمل على التو�سع وزيادة احلجم الظاهري املرئي للف�ساءات 
وال�سيما مقابل خلفية داكنة يف حني تظهرااللوان الباردة العميقة لتتعاك�ص اأو لتت�ساد . 

3- االألوان امل�سبعة وامل�سعة غالبًا ما جتذب االنتباه وتزيد الوعي بالف�ساءات الداخلية للمطاعم يف 
حني اأن االأ�سناف الرمادية والقيم املتو�سطة هي ذات فاعلية ون�ساط اقل من �سابقاتها . 

4- االألوان الفاحتة ال�سبغات، الباردة واالألوان الرمادية عادة ما تظهر مرتاجعة لتزيد من �سعة 
الف�ساء الداخلي للمطعم بزيادة الطول والعر�ص واالرتفاع . 

على  تعمل  امل�سبعة  واالألوان  الداكنة  القيم  االأمام يف حني  اإىل  مندفعة  تظهر  الدافئة  االألوان   -5
تقريب حمددات الف�ساء الداخلي للمطعم مما يجعلها تقلل اأبعاد الف�ساء بتق�سري اإبعاده املرئية 

ب�سورة وهمية.
ج- امللم�س:- 

 اإن امللم�ص يعد تعبريًا يدل على اخل�سائ�ص ال�سطحية للمواد، وهذه اخل�سائ�ص يتعرفها االإن�سان 
واحيانا  اللم�ص  حا�سة  طريق  عن  منها  تتحقق  ثم  الب�سري  اجلهاز  طريق  عن  االأوىل  الوهلة  يف 
اجلهاز الب�سري ال يكفي وحده الن يو�سلنا اإىل االأحا�سي�ص كافة التي تثريها حا�ستا اللم�ص والب�سر 

معًا . 
اأثر يف حتقيق االإيهام بحجم الف�ساء  اأو امليزة املحددة لل�سطوح له   واأن امللم�ص الذي هو ال�سفة 
للقيم  ال�سبكية  تنبيه  تباين  نتيجة  الداخلي  للف�ساء  االإيهامي  الظاهري  اإذ يزيد احلجم  الداخلي 
اأو  الناعمة  الب�سرية  امللم�سية  القيم  با�ستخدام  انه  اإذ  اخل�سنة  اأو  الناعمة  الب�سرية  امللم�سية 
ال�سقيلة التي ينعك�ص عليها ال�سوء ال�ساقط تتحقق االرتدادات املنعك�سة من م�سادرها االأولية من 
�سوء ولون و�سفات مظهرية ، وحت�سل هذه الظاهرة مع ال�سطوح املل�ساء وتزداد بالعالقة الطردية 

بني زاوية ال�سقوط وزاوية االنعكا�ص)اأخلالدي ، �ص 66( .
للمطعم  الداخلي  الف�ساء  داخل  امللم�س  · اأنواع 

1- امللم�ص الب�سري:- ونعني به اعتمادنا على حا�سة الب�سر من دون حا�سة اللم�ص ) اليد ( فكل 
الب�سري  يح�سل اخلداع  انه  اإال  ب�سكل �سحيح  الب�سري  امللم�ص  تقدم  الهند�سية  الرتاكيب  اأنواع 

للخامات )مواد االإنهاء ( غري القريبة من اليد. 
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2- امللم�ص احلقيقي :- اإن امللم�ص احلقيقي الذي يتحقق بعالقة مبا�سرة بني �سطح اخلامة ) مادة 
االإنهاء ( وج�سم االإن�سان اأي بو�ساطة اليد التي تعد �سلة العالقة ما بني ال�سطوح وبني اخلازن الذي 
ينقل االإ�سارات اإىل اخلازن لفهمها وحتويلها مرة اأخرى اإىل اليد في�سعر املتلقي باأ�سطح االأ�سياء 

التي مي�سكها بيده .  
واآخر  ملم�س  بني  االختالف  · اأوجه 

 اإن االختالط الب�سري يف امللم�ص يرجع اإىل عدة عوامل ) اأبو جد ،�ص 73( .
1- مدى انعكا�ص ال�سوء اأو امت�سا�سه فاإذا ما اأ�سقطنا ال�سوء على مواد وخامات خمتلفة فاإنه اإما 
اأن ينعك�ص باأ�سكال ون�سب خمتلفة اأو ميت�ص بقدر متفاوت يعتمد على طبيعة اخل�سائ�ص الطبيعية 

للمادة. 
و  اللون  اأ�سل  و  ال�سوئية  والقيمة  اللون  موا�سفات  هي  التي  اخل�سائ�ص  �سمن  ويدخل  اللون   -2
ال�سدة اللونية ( وكون امللم�ص يرتبط باخل�سائ�ص الب�سرية لذلك نرى اأنه ميثل عن�سرًا مهما من 
العنا�سر االأ�سا�سية التي توؤثر يف امللم�ص فلون االأر�ص الالمعة البنية مثاًل يختلف عن االأر�سية التي 

تكون مغلفه باخل�سب البني .
3- ال�سفافية اأو العتمة ويق�سد به درجة انتقال ال�سوء خالل الزجاج فمثاًل الزجاج ال�سفاف يختلف 

ملم�سه ب�سريًا عن اأخر ن�سف �سفاف اأو عن زجاج معتم .
2– العنا�سر التكميلية والتزيينية 

اأ- االأثاث:- 
الف�ساء وتزيينه جماليًا ويوفر  اأغناء  يتم بو�ساطتها  التي  العنا�سر  اأكرث  التاأثيث واالأثاث من  يعد 
واإثارة ب�سرية ح�سية عالية ف�ساًل عن كونه دلياًل على الوجود االإن�ساين داخل الف�ساء                       لنا املتعة 

) Abercrombie، p80 ( وعند اختيارنا لالأثاث داخل ف�ساء املطعم جتب مراعاة . 
· االن�سجام 

 ال يفرت�ص االأثاث اأن يوؤدي وظيفة فقط بل اأن يفعل ذلك �سمن اإطار ان�سجام هند�سي، مبعنى اإن 
يوؤثث البناء املعا�سر مبا يتما�سى معه من اأثاث وكذلك االأمر بالن�سبة اإىل النمط التقليدي كما يجب 
اإن ين�سجم االأثاث يف اأ�سلوبه مع التزيني فال تتميز قطع االأثاث بع�سريتها يف حني حتاط بزينة تعود 

اإىل حقية تاريخية ما . 
العملية  · املتطلبات 

 االأثاث العملي هو االأثاث الذي يوؤدي الغر�ص من ا�ستخدامه ومن ال�سرورة مراعاة اإن �سكل االأثاث 
يعتمد على عمله ال العك�ص .
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الوظيفية  · العالقات 
 اإن كل قطعة اأثاث يجب اأن تت�سم بان�سجام حجمها عمليًا مع قطع االأثاث االأخرى ف�ساًل عن عمليتها 

يف الراحة ودعم منط احلياة . 
ب - اأثر االأثاث يف اإدراك الف�ساء الداخلي للمطعم :

 االأ�سلوب الذي يتم فيه تنظيم االأثاث ويقوم بدور مهم يف خلق ال�سعور ب�سعة الف�ساء الداخلي من 
خالل عدة اأ�ساليب. 

1- يقوم بدور مهم يف خلق ال�سعور ب�سعة الف�ساء الداخلي للمطعم من خالل عدة اأ�ساليب منها 
التعامل مع مادة االأثاث التي متتلك قيمًا ح�سية مثل االأثاث امل�سنوع من الزجاج واملواد ال�سفافة 

يعطي �سعورًا باخلفة. 
2- تنظيم االأثاث يوؤثر يف اإدراك حجم الف�ساء الداخلي للمطعم وي�ساعد على اال�ستفادة من غالبية 

الف�ساء وتوفري م�ساحة اكرب اإذا كان حجم الف�ساء �سغري. 
الفاحتة  القيم  االأثاث ذات  الف�ساء فقطع  بانفتاح  ال�سعور  اإعطاء  اأثر يف  له  االأثاث  لون قطع   -3

تعطي �سعورًا باأن الف�ساء اأكرث ات�ساعًا. 
4- لها دور مهم يف حتقيق الوظيفة اجلمالية من خالل حت�سني وتزيني الف�ساء وامل�ساهمة يف اأغناء 

امليزة الب�سرية للف�ساء الداخلي للمطعم. 
· التزيينيه

     وت�سمل االإعمال الفنية والنباتات وهي تبهج العني والفكر وت�سيف مالءمة وعنا�سر ت�سويق اإىل 
الف�ساء الداخلي للمطعم وتت�سمن. 

1- العمل الفني:- يغني الف�ساء بالفن وميكن اعتبار العديد من املواد النفعية والعر�سية اأعماال 
فنيه وتق�سم على ق�سمني:  

 - الر�سم والزخرفة واخلط )وميكن درج الت�سوير الفوتوغرايف معها ( 
 - النحت وال�سرياميك واالإعمال املح�سورة ) الغائرة والبارزة ( وتلك املتعلقة مبلم�ص املادة. 

2- النباتات:- ت�سمل الزهور والنباتات املختلفة كرموز للطبيعة وهي جتلب معنى احلياة والنمو 
اإىل الف�ساء الداخلي. 

موؤ�سرات االإطار النظري
1- يحقق متلقي العمل الفني جمموعة من االأهداف منها احل�سية واملعرفية واجلمالية من خالل 

اإدراك معطيات ال�سكل الفني املاثل اأمام املتلقي. . 
2- يتم من خالل االإدراك الذي مير مبراحل متعددة لتحقيق الهدف املطلوب حيث ياأخذ وجهني ؛ 
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1- فك الرموز اأو ال�سفرة من خالل عنا�سر ومكونات الف�ساء الداخلي. 
2- اإعادة ترميزه عن طريق جتميعه وتركيبه مرة اأخرى . 

3- يعتمد املعنى �سواًء اأكان مبا�سرًا اأو غري مبا�سر على م�ستويات الرمزية التي توحي بها العالقات 
واالإيقاع  والتدرج  التوازن   ( خالل  من  الداخلي  للف�ساء  النهائية  الهياأة  لنمط  املحددة  ال�سكلية 

والهيمنة واالن�سجام والت�ساد والوحده (. 
تلك  الإجناح  اجلمالية  القيم  الإظهار  واللون  ال�سوء  يف  والتقنيات  االأ�ساليب  ا�ستخدام   -4

الف�ساءات. 
يف  مهمًا  دورًا  تلعب  الأنها  الت�سميم  جناح  عنا�سر  من  الداخلي  الت�سميم  يف  املحددات  تعد   -5

االإدراك الب�سري. 
  6- للملم�ص اأهمية كبرية يف اإدراك الف�ساء الداخلي وموجود وكذلك يف عك�ص االأ�سعة ال�سوئية 

ال�ساقطة على تلك املوجودات داخل الف�ساء الداخلي.
اأثرًا كبريًا يف  لها  ولكن  الداخلي،  الف�ساء  التكميلية يف  العنا�سر  التزيينية من  العنا�سر  تعد   -7

اإظهار الف�ساء الداخلي ب�سورة جذابة . 
بعد البحث الدقيق والطويل مل جتد الباحثة درا�سة م�سابهه مو�سوع درا�ستنا احلالية لكن هناك 

درا�سة تت�سل ب�سكل غري مبا�سر مع مو�سوع بحثنا . 

- الدرا�سة ال�سابقة 
) احلكم اجلمايل بني االإدراك احل�سي والتذوق الفني ( . 

ر�سالة ماج�ستري مقدمة اإىل كلية الفنون اجلميلة – جامعة بغداد قدمها الباحث معن جا�سم حممد 
/ ق�سم الرتبية الفنية حيث هدفت هذه الدرا�سة اإىل 

طلبة  لدى  الفني  التذوق  يف  الفروق  لتعرف  اأداه  بناء  خالل  من  احل�سي  االإدراك  بني  العالقة   -
اجلامعة . وهل هناك فرق بني الذكور واالإناث يف التذوق الفني . 

- معرفة اإن كانت هناك فروق يف التذوق الفني لدى عينة من طلبة اجلامعة تبعًا ملتغري اجلن�ص ) 
ذكر / اأنثى ( واالخت�سا�ص ) علمي / اأن�ساين ( . 

للذوق  التحليل  وا�ستمارة  االإح�سائي  املنهج  ا�ستخدام  على  الباحث  اعتمدها  التي  املنهجية  اأما 
الفني. 

ـ اإما النتائج التي تو�سل لها الباحث فهي انعدام الفرق يف االإدراك احل�سي تبعًا ملتغري اجلن�ص.  
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الف�سل الثالث
1- منهج البحث: -

اعتمدت الباحثة املنهج الو�سفي )حتليل املحتوى ( وهو اأحد اأنواع املناهج العلمية املعتمدة   
حلل امل�سكالت التي تدر�ص الظواهر بغية حت�سينها يف تلك الف�ساءات وال يكون الهدف منها ك�سف 
البحث  هدف  اإىل  للو�سول  النظري  االإطار  نتائج  مع  مقارنته  بل  كفاءته  وحتديد  القائم  الو�سع 
الف�ساءات  تلك  يف  وامللمو�ص  باملح�سو�ص  اخلا�سة  الت�سميمية  واملبادئ  االأ�س�ص  اأهم  وا�ستخال�ص 

الداخلية . 

2- جمتمع البحث:-
ت�سمن جمتمع البحث عينات خمتلفة من املطاعم يف فنادق الدرجة االأوىل ملدينة بغداد   

– الر�سافة وهي 
املطعــــمالفنــــــدق

 مطعم قطار الشرق 1- فندق فلسطني

 املطعم الدوار

 مطعم رأس اخليمة

 املطعم الفرنسي 2- فندق عشتار

 مطعم الوجبات السريعة

 املطعم الشرقي

3- عينات البحث:- 
بعد درا�سة جمتمع البحث لتحقيق االأهداف املتوخاة منه راأت الباحثة اأن ي�ستمل التحليل   

على عينات ق�سديه من �سمن جمتمع البحث املذكور اأنفًا وكانت تلك العينات كما ياأتي .
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الفنــــدقاملطعـــــم

                فلسطني 1- مطعم قطار الشرق

                عشتار 2- املطعم الفرنسي

4- اأدوات البحث : - 
بعد اطالع الباحثة على امل�سادر واملراجع ذات العالقة مبو�سوع البحث ومن خالل ما   
�سواء كان  املعنى  اإن  الباحثة وجدت  بها  التي خرجت  واملوؤ�سرات  النظري  االإطار  اإليه يف  تو�سلت 
حم�سو�سًا اأو ملمو�سًا يتم اإدراكه من خالل اأداة البحث التي �سيعتمد عليها التحليل لتحقيق االأهداف 

للو�سول اإىل النتائج وتنق�سم اإىل:- 
- امل�سادر واملو�سوعات التي كتب عنها 

- الر�سوم ) ال�سور ( و ) االأفالم ( .
- الك�سف اأملوقعي. 

5- حماور التحليل:- 
املحور االأول – حمددات الف�ساء الداخلي 

) االر�سية- ال�سقف – اجلدران (    
املحور الثاين – عنا�سر الت�سميم الداخلي 

1- العنا�سر االأ�سا�سية 
) ال�سوء –اللون – امللم�ص ( 

2- العنا�سر التكميلية 
) االأثاث – املكمالت التزيينية ( 

العينة االأوىل: الو�سف ) واقع احلال ( 
مطعم قطار ال�سرق – فندق فل�سطني 

هذا  اأن�سيء  وقد  الفردو�ص  �ساحة  يف  حتديدًا  الر�سافة  جانب  بغداد  مدينة  يف  الفندق  هذا  يقع 
الفندق عام 1986. 

1- موقع الف�ساء الداخلي : 
 املطعم يقع يف الطابق االأر�سي متثل بف�ساء داخلي �سمن ف�ساء اأكرب ف�ساء الفندق على اجلانب 
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اجلنوبي. 
2- �سكل وقيا�س الف�ساء : 

 ف�ساء داخلي على �سكل م�ستطيل باأبعاد قدرها ) 50ر21×50ر14( اأي مب�ساحة اإجمالية بلغت 
) 75ر311م2( املدخل جانبي ،ويحتوي على �سلم) �سورة، 1( لل�سعود اإىل ف�ساء املطعم مقابل 

ال�سلم بوجود البوفية لتقدمي الطعام. 
3- توزيع الكتل 

االأول  اجلزء  الواحد،  الف�ساء  داخل  تقريبًا  اأجزاء  ثالثة  اإىل  املطعم  ف�ساء  نق�سم  قد   
املتمثل باال�سرتاحة ) �سورة، 2 ( واجلزء الثاين جانب اال�سرتاحة )�سورة،3( واجلزء الثالث ممر 

يف�سل بني مقطعني وكل مقطع يحوي رواق ) �سورة ،4 ( . 
4- حمددات الف�ساء الداخلي: 
اأ- املحددات االأفقية   

1- االأر�سية :-مت فر�ص االأر�سية بلون واحد وخامة واحدة وهي الكاربت باللون االأحمر على جميع 
م�ساحة الف�ساء الداخلي للمطعم واملمر اجلانبي ايظا . 

2- ال�سقف :-ال�سقف بلون واحد وهو االأبي�ص واأحتوى على وحدات اإنارة موزعة بواقع الكابينة التي 
تقع اإىل جانب اال�سرتاحة حتوي  6 وحدات اإنارة والكابينة الو�سطية وحدتني والكابينة ال�سغرية 
وحدة واحدة ، اأما املمرات فقد اأحتوت يف كل حتدب يف ال�سقف على وحدة اإنارة واحدة مبجموع 7 
وحدات اأما اال�سرتاحة فقد احتوت على 12 وحدة اإنارة اأي مبجموع كلي بلغ 28 وحدة اإنارة موزعة 

على ف�ساء �سقف املطعم)�سورة،4( . 
ب- املحددات العمودية   

1- اجلدران :
تكن  ومل   ) �سانده  ) جدران غري  قواطع  �سكل  على  كانت  للمطعم  الداخلي  الف�ساء  اجلدران يف 
تلك القواطع مغلقه متامًا بل ي�سكل م�ستطيالت طويلة بفتحات بني قطعة واأخرى 10 �سم القواطع 
القواطع  من  اأخرى  جمموعة  وهناك   )4، �سورة   ( الغامق  البني  ال�ساج  اخل�سب  من  م�سنوعة 

م�سنوعة من الزجاج املظلل باللون االأ�سود)�سورة، 6(. 
2- الفتحات:-متثلت بوجود فتحتني اأثنتني لدخول واخلروج بدون اأبواب ومل يحوي ف�ساء املطعم 
الداخلي  املطعم  ف�ساء  يف�سل  الذي  املمر  على  واقعة  جميعها  ال�سبابيك  كانت  بل  �سبابيك  على 

والف�ساء اخلارجي )�سورة،3(. 
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التحليل: 
املحور االأول – خ�سائ�س الف�ساء الداخلي العامة   

1- موقع الف�ساء:- يقع املطعم على اجلانب اجلنوبي للفندق، داخل ف�ساء داخلي ، �سلعه اجلانبي 
هذه  و�سكلت  احلمامات  اإىل  يوؤدي  ممر  اخللف  ومن  الف�ساء  طول  على  ممتد  وهو  املدخل  ميثل 

املحلقات االإن�سائية الف�ساء اال�سمل الذي احتوى املطعم وهو ف�ساء الفندق العام . 
اأعطت االإح�سا�ص ب�سعة  2- ال�سكل وقيا�ص الف�ساء :-امل�ساحة الكلية للمطعم البالغة 75ر311م2 
التي  وديناميكية احلركة  الف�سائي  العمق  بنوع من  الف�ساء  للمطعم حيث متتع  الداخلي  الف�ساء 
متحققة  هي  والتي  اجلوانب  باجتاه  عمق  حالة  تعك�ص  التي  امل�ستطيلة  االأفقية  االجتاهات  ولدتها 
وبن�سبة كبرية بالن�سبة حلجم ظاهري كبري فاأتت مطابقة لالإح�سا�ص بات�ساع احليز وانفتاح الف�ساء 
الداخلي هذا االإح�سا�ص �ساهم عن�سر ت�سميمي اأخر يف تر�سيخه وهو عدم وجود جدران فا�سلة 
حيث متثلت اجلدران بفوا�سل حتوي  فتحات مما ولد �سعور بانفتاحية الف�ساء الوا�سع والرفاهية 
وهذا ما هو متحقق يف اجلانب االأي�سر اأما اجلانب االأمين فهو يعطي عك�ص االإح�سا�ص ال�سابق متامًا 
ب�سبب �سغر �ساحة الف�ساءات لكل كابينة وعدد الطاوالت يعطي �سعورًا باالنغالق وال�سيق فال�سعور 
الفا�سل  املمر  هو  الف�ساءات  تلك  بني  امل�سرتك  ال�سيء  اإن  ولكن جند  اجلانبني  بني  ما  مت�سارب 
بني  املتبادلة  بالعالقات  االإح�سا�ص  كذلك  باال�ستمرارية  اأح�سا�سًا  املمر  ذلك  اأعطى  حيث  بينهما 

الف�ساءات املتجاورة وكان احدها يكمل االأخر ويوؤدي اإليه . 
3- العالقات الف�سائية :-الف�ساء الداخلي مل يتمتع باأي ا�ستمرارية حيزيه مع ف�ساء داخلي جماور 
) الف�ساء الداخلي الكبري احلاوي عليه ( لكونه معزواًل عنه بجدران �سلبه ال تتمتع معها باأي نفوذ 
ب�سري وحتى فيزيائي فهو بذلك ال يحقق اأي نوع من االمتداد الب�سري باجتاه ف�ساء داخلي اأكرب 

الفندق . 

املحور الثاين – حمددات الف�ساء الداخلي   
1- املحددات االأفقية 

بالتقليل من   ، للمطعم  الداخلي  الف�ساء  اأر�سية  التي غطت  الكارت  مادة  :-�ساهمت  االأر�سية   -
االإيحاء بالعمق والتو�سع الذي ال يحقق ارتدادات عالية لل�سوء حيث ميت�ص معظم االأ�سعة ال�سوئية 

ال�ساقطة عليه مما يوؤدي اإىل انعدام يف نقل م�ساهد انعكا�سية للف�ساء الداخلي للمطعم . 
- ال�سقف:- متيز ال�سقف بحالة التكرار يف الوحدات الت�سميمية والتقطيع اخل�سبية وكذلك حقق 
وحدات  وا�ستخدام  امل�ستويات  فتغري   ، الف�ساء  حجم  بكرب  اإيهامية  بحالة  اإيحاًء  متو�سطة  ن�سبة 
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االإنارة الظاهرة واملخفية فيه يحقق حالة من ال�سعوبة يف تقدير بعد اأو قرب االأجزاء الغائرة يف 
ال�سقف مما يحقق بذلك حالة االإيهام فاجلزء املقو�ص على طريف ال�سقف يوؤدي اإىل جتميع االأ�سعة 
ال�سوئية املنعك�سة عليه فرناها ترتكز على جانبي االنحناءة بكتل كبرية مما يوؤدي اإىل اإعطاء اإيحاء 

باأن ال�سقف مب�ستوى واحد فقط . 
2- املحددات العمودية للجدران :-اأن ا�ستخدام وحدات من مادة اخل�سب لتقطيع امل�ساحة املمتدة 
على طول الف�ساء الداخلي جعل ذلك اال�ستخدام يوؤثر حالة من االنف�سال يف الوحدة . من خالل 
ف�سل الف�ساء على �سكل كابينات وكاأنها غرف �سغرية ولي�ص �سمن ف�ساء واحد ممتد وا�ستخدام 

الزجاج املظلل كقواطع منع دخول االإنارة الطبيعية اإىل الف�ساء الداخلي للمطعم. 

املحور الثالث- عنا�سر الت�سميم الداخلي   
اأ- العنا�سر االأ�سا�سية 

1- ال�سوء :-عمل ال�سوء على اإحداث حالة التباين يف م�ستوى االإ�ساءة الواطئة للمحتوى الف�سائي 
و�سطوحه املحيطة فحالة عدم توفري عملية ت�سليط ال�سوء على منطقة معينة من الف�ساء الداخلي 
العامة  اإيهامية الن منط االإ�ساءة امل�ستخدمة هو االإ�ساءة  اأي حالة  اأخرى منعت من حتقيق  دون 
ومل يتم ا�ستخدام اأمناط اأخرى على الرغم من وجود اأنواع كثرية جدًا من االأمناط ال�سوئية التي 
ميكن ا�ستخدامها وكذلك وجود التقنيات احلديثة التي مل يتم ا�ستخدامها على الرغم من اأهمية 
هذه التقنيات ملا لها من اأثر وظيفي وجمايل  يف خلق اأجواء �ساحرة للف�ساء الداخلي للمطعم حيث 
لون  والتكرار يف  بالرتابة  اإح�سا�ص  اإعطاء  اإىل  يوؤدي  الذي  الواحد  اللون  من  التقليل  على  ت�ساعد 

ال�سوء . 
2- اللون :-اإن التقارب يف ال�سبغات ول�سدة القيم اللونية امل�ستخدمة يف اأر�سية وجدران الف�ساء 
الداخلي حقق اأح�سا�سًا وبن�سبة عالية اكرب يف احلجم الظاهري للف�ساء الداخلي وذلك ل�سعوبة 
اأتت  حيث   ، التجميع  ظاهرة  وحتقق  اللوين  لتقاربها  العنا�سر  بني  دقيق  وب�سكل  الف�سل  اإمكانية 
االألوان بدرجات متقاربة حمققة تكامل اللون االأحمر والبني املحمر وقد مت ا�ستخدام ثالثة األوان 
يف الف�ساء الداخلي ،هي االأحمر الغامق والبني املحمر واالأ�سود . اإذ تعطي هذه االألوان اإح�سا�سًا 

بانغالق الف�ساء.  
3- امللم�ص :-حققت اغلب �سطوح الف�ساء الداخلي ) الكاربت ، اخل�سب ، الزجاج ( االإح�سا�ص بكرب 
احلجم الظاهري له ب�سبب ما متتع به هذه ال�سطوح ) اخل�سب والزجاج ( ملم�ص �سقيل على الرغم 
من لون اجلدران واالأر�سية الغامق والذي ميت�ص كمية من اأ�سعة ال�سوء ال�ساقطة عليه اإال انه نقل 
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م�ساهد انعكا�سية للف�ساء الداخلي اإذ فاأن الطابع العام للملم�ص هو النعومة وهو ما جنده متحققًا 
يف اخل�سب والزجاج حيث يعطي االإح�سا�ص العايل بعك�ص تلك االأ�سعة ال�سوئية ال�ساقطة عليه . 

ب-  العنا�سر التكميلية 
1- االأثاث :-عك�ص الف�ساء الداخلي االإح�سا�ص بحالة عدم التنا�سب بني حجمه وكمية قطع االأثاث 
الداخلي  الف�ساء  من حجم  كبرية  م�ساحات  ت�سغل  فهي  ال�سغرية  الكابيات  بع�ص  امل�ستخدمة يف 
األوانها الغامقة )االحمر واالأ�سود(و على الرغم من ب�ساطة ال�سكل الذي يعطي االإح�سا�ص  ب�سبب 
بالنعومة والرقة يف تفا�سيل االأثاث فقد عمل اللون على عك�ص ذلك االإح�سا�ص فنجد اإن اخلازن يف 

كل مرة يحلل ذلك االأثاث حتليل خمتلف بني ) اخلفة والثقل ( . 
2- املكمالت التخزينية :-العنا�سر التخزينية اأتت ب�سكل قليل جدًا متثل بر�سوم على الزجاج املظلل 
وخلو الف�ساء من اللوحات واالإعمال الفنية واحتوائه على ن�سبة قليلة من النباتات التي ال جند لها 
ح�سورًا يف بع�ص االأجزاء متامًا ب�سبب قلة االإنارة التي تغذي تلك النباتات لذا فهي تعطي االإح�سا�ص 

برتابة الف�ساء وافتقاره لها على الرغم من اأهميتها يف تزيني الف�ساء . 

العينة الثانية 
الو�سف ) واقع احلال (   

املطعم الفرن�سي – فندق ع�ستار 
يقع هذا الفندق يف جانب الر�سافة من مدينة بغداد يف �ساحة الفردو�ص ، وقد �سيد هذا الفندق 

عام 1979 . 
االأر�سي  الطابق  للفندق يف  الغربي  ال�سمايل  املطعم يف اجلزء  :-يقع  الداخلي  الف�ساء  موقع   -1
ومتثل الف�ساء بف�ساء داخل ف�ساء داخلي اكرب الفندق ) عالقة احتواء ( اإال انه �سبه منعزل عن 

الفندق ب�سبب بعده عن املدخل وال�سري مل�سافة يف اأروقة الفندق . 
2- ال�سكل وقيا�ص الف�ساء:-ف�ساء داخلي على �سكل مثمن جميع اأ�سالعه مت�ساوية وقد بلغ قيا�ص 
كل �سلع منها 9 م يحتوي على مدخل رئي�ص ) �سورة ،2 ( ومدخلني يطالن على احلديقة )�سورة 

 .) 4 ،6
العمود  قطر  بلغ  وقد  املطعم  ف�ساء  زينت  �سخمة  اأعمدة  على  املطعم  :-اأحتوى  الكتل  توزيع   -3

الواحد )5ر2م( ) �سورة،1( وقد كان الف�ساء مب�ساحة واحدة ومل يحو على اأي تقطيعات . 
4- حمددات الف�ساء الداخلي 

اأ- املحددات االأفقية 
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1- االأر�سية :-ا�ستخدمت مادة االإنهاء وهي الكارت املفرو�ص على امل�ساحة الكلية الر�سية املطعم 
املمتدة مب�ستوى واحد مع وجود �سجاده تزيينية يف و�سط الف�ساء )�سورة ،1 ( . 

2- ال�سقف :-خال ال�سقف من اأي ج�سور ظاهرية وقد كان لل�سقف م�ستويني من الناحية االإن�سائية 
امل�ستوى االأول منفذ بالهايرب واالألواح اجلب�سية وامل�ستوى الثاين منفذ على �سكل خيمة متمركزة 
و�سط ال�سقف م�سنوعة من القما�ص ) �سورة،3( واحتوى ال�سقف على وحدات االإنارة املخفية التي 

بلغ عددها 38 وحدة اإنارة وثرية يف و�سط امل�ستوى الثاين بحجم كبري . 
ب- املحددات العمودية 

الورق اخلا�ص بها وكانت ذات م�ستوى واحد كذلك احتوت  1- اجلدران:-غلفت اجلدران مبادة 
اجلدران على قطع اأثاث ثابتة فيها على �سكل اأريكة كبرية يف اأربع اأ�سالع ) �سورة ،2 ( .

2- الفتحات:-عدد الفتحات املوجودة داخل ف�ساء املطعم اأربعة فتحات متثلت باملدخل الرئي�سي 
لنقل  للمطبخ  الرابعة خم�س�سة  والفتحة  واثنتان مطلتان على حدائق جانبية  الفندق  داخل  من 

الطعام اإىل �سالة املطعم    ) �سورة 4 ، 2 ( . 

التحليل 
املحور االأول – خ�سائ�س الف�ساء الداخلي العامة   

1- موقع الف�ساء :-املطعم يف الطابق االأر�سي وقد متثل بف�ساء داخلي اأكرب) الفندق(، ) عالقة 
ممرات  يف  وال�سري  وامل�ساعد  املدخل  عن  بعده  ب�سبب  الفندق  عن  منعزل  �سبه  انه  اإال   ) احتواء 

واأروقة الفندق . 
2- �سكل وقيا�ص الف�ساء:-ف�ساء داخلي مثمن ال�سكل جميع اأ�سالعه مت�ساوية وقد اأتت االإ�سالع 
بواقع 9 م طول كل �سلع مما اأعطى االإح�سا�ص ب�سعة الف�ساء الداخلي واالنفتاح وعلى الرغم من 
كرب الف�ساء فانه مل يثري اأح�سا�سًا بالعمق ب�سبب انفتاح ال�سكل متامًا بع�سه على بع�ص دون وجود 
حواجز اأو معرقالت ب�سرية تعيق النظر فيتمكن املتلقي من ا�ستيعاب الف�ساء ب�سكل كامل وب�سورة 

منب�سطة ال حتتاج اإىل حتليل معقد يف اخلازن ال�ستيعاب موجودات الف�ساء. 
3- العالقات الف�سائية :-الف�ساء الداخلي ال يتمتع باأي ا�ستمرارية من ناحية احليز الب�سري مع 
ف�ساء داخلي جماور ) باقي ف�ساءات الفندق ( لكونه معزاًل عنه بجدران �سلبه ال تتمتع معها باأي 
�سفافية ب�سرية وحتى فيزيائيا فهو ال يحقق اأي نوع من االإح�سا�ص باالمتداد الب�سري باجتاه داخلي 

اأخر ما جاوره من ف�ساءات داخلية . 

 املح�سو�س وامللمو�س و�سبل معاجلتهما يف الف�ساءات الداخلية ملطاعم فنادق الدرجة االأوىل           رواء م�سطفى خلف



ء
78العدد - 54 لسنة 2010

املحور الثاين-حمددات الف�ساء الداخلي  
1-املحددات االأفقية 

1- االأر�سية :-االأر�سية ممتدة ب�سكل منب�سط متامًا مما جعل ال�سطح اخلارجي لالأر�سية ال يعك�ص 
اإيحاءًا بعمق ظاهري ب�سبب ا�ستخدام خامة ذات ملم�ص خ�سن ال يحقق ارتدادًا عاليًا لل�سوء ونقل 
م�ساهد انعكا�سية للف�ساء الداخلي وتعطي هذه �سعورًا لدى املتلقي بامت�سا�ص ال�سوت وال�سو�ساء 
الناجتة عن احلركة داخل الف�ساء وتلك من املميزات اجليدة يف تلك اخلامة اإال اأنها تعطي اأح�سا�سًا 
باالنغالق وال�سيق لدى املتلقي الن خامة     ) ال�سجاد والكاربت( من اخلامات الغري مالئمة للبيئة 
العراقية ب�سبب حرارة اجلو على الرغم من وجود اأجهزة التربيد العالية اجلودة اإال اأن االإح�سا�ص 

وال�سعور الداخلي لدى املتلقي يلغي وجود هذه االأجهزة . 
2- ال�سقف :-حقق ال�سقف م�ستويات اإيحائية واالإح�سا�ص بحالة اإيهامية بحجم الف�ساء فمرة يعطي 
االإح�سا�ص بقربه اإىل املتلقي وكاأنه �سي�سقط ب�سبب كمية القما�ص امل�ستخدمة وثقل اخلامة يعطي 
ذلك االإح�سا�ص بال�سقوط ، ومرة اأخرى تعطي االإح�سا�ص ببعد ال�سقف ب�سبب ال�سكل املخروطي اإىل 
االأعلى وعملية ال�سد احلا�سلة فيه من االإطراف اإىل ال�سقف . ولون ال�سقف وكمية االإ�ساءة تعطي 

اأيظا اأح�سا�سًا بالثقل. 
ب- املحددات العمودية  

1- اجلدران :-مل  يحقق الف�ساء الداخلي اإيحاء بابتعاد اجلدران االإن�سائية اجلانبية عن حقيقتها 
اإيهامي  يحوي على عمق  املدخل  اإما �سلع  الرمادي  ولون حيادي  وب�ساطة  و�سوح  به من  تتمتع  ملا 
ب�سبب احتوائه على االأقوا�ص املتكررة فيه تعمل زيادة العمق وكذلك حققت نوع من االإيهام اأحلجمي 

وهذا يعزز حالة ال�سعور باال�ستمرارية ما بني الف�ساء الداخلي واملدخل .

املحور الثالث – عنا�سر الف�ساء الداخلي   
اأ- العنا�سر االأ�سا�سية 

1- ال�سوء :-مل تتم اال�ستفادة من االإنارة الطبيعية ب�سبب ا�ستخدام �ستائر ثقيلة الت�سمح لل�سوء 
مل  الداخلي  للف�ساء  ت�سميمها  فطريقة  ال�سناعية  االإنارة  اأما  النهار  �ساعات  خالل  النفوذ  من 
حتقق حجمًا ظاهريًا كبريًا ب�سبب ا�ستخدام وحدات اإ�ساءة خافته يف منطقة ال�سقف امل�سنوع من 
األواح اجلب�ص يف الف�ساء مقارنة مع ما ا�ستخدم من وحدة اإ�ساءة مكثفة يف منطقة و�سط ف�ساء 
املطعم مما اأعطت االإح�سا�ص بال�سد واجلذب وكاأنها �سم�ص منرية و�سط الف�ساء حيث عملت تلك 
الرثية الو�سطية كنقطة تركيز و�سد الب�سر املتلقي على املنطقة امل�سيئة كما عملت تلك الرثية على 
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اإنهاء يف  القما�ص كمادة  ا�ستخدام خامة  االأعلى ب�سبب  ال�سوء باجتاه  امت�سا�ص كمية كبرية من 
االأ�سعة  ب�سبب امت�سا�ص بع�ص  املتلقي بعدم حدوث وهج عاٍل  اأح�سا�سًا لدى  اأعطت  ال�سقف مما 
امللم�ص اخل�سن على �سحب  االأر�سية ذات  ال�سقف وقد عملت خامة  اإنهاء  ال�سوئية من قبل مادة 
وامت�سا�ص كمية كبرية من ال�سوء ، وقد احتاج الف�ساء اإىل ا�ستخدام اأمناط اأخرى من االإ�ساءة 
الإظهار القيم اجلمالية املوجودة فيه مثل االإنارة اخلا�سة ) املركزة( وا�ستخدام تقنيات حديثة يف 
االإ�ساءة املتحركة باجتاهات معينة اأو تلك االلكرتونية ) ذاتية االنطفاء والت�سغيل ( بالوان هادئة 

مريحة للب�سر تثري لدى املتلقي االإح�سا�ص بدفء املكان واحلنني للمعاودة له . 
2- اللون :-للتقارب يف ال�سابغات وال�سدة اللونية امل�ستخدمة يف اأر�سية وجدران و�سقف الف�ساء 
وذلك  للمطعم  والداخلي  للف�ساء  الظاهري  احلجم  يف  كثريًا  عالية  وبن�سبة  حتقق  مل  الداخلي 
ل�سعوبة اإمكانية الف�سل وب�سكل دقيق بني العنا�سر لتقاربها اللوين وحتقق ظاهرة التجميع كذلك 
فان �سفة اللون ) احليادية ( كان لها دور موؤثر يف ذلك هذا ما يخ�ص اغلب اأجزاء الف�ساء اإال 
اثاأر  اإنهاء حيث  االأبي�ص كمادة  اللون  ا�ستخدم فيه  الذي  اإن هذه احلالة غري متحققة يف املدخل 
اإح�سا�سًا لدى املتلقي بال�سعة واالنفتاح عند النظر اإليه من داخل الف�ساء اإىل اخلارج ب�سبب لونه 
االأبي�ص واالأر�سية البي�ساء العاك�سة لل�سوء مما اأدى اإىل تاأليف عايل يف تلك املنطقة من الف�ساء 

الداخلي وحتقيق حالة االإح�سا�ص بكرب احلجم الظاهري للمدخل . 
3- امللم�ص : -اأغلب ملم�ص �سطوح الف�ساء الداخلي مل حتقق بن�سبة عالية كربًا يف حجم الف�ساء 
الداخلي ب�سبب ملم�سها اخل�سن فا�ستخدام ورق اجلدار املحبب اأدى اإىل عدم عك�ص االأ�سعة ال�سوئية 

ال�ساقطة عليه وامت�سا�سها لذا فهي اأثارت لدى املتلقي االإح�سا�ص باأن العام للف�ساء باالنغالق .  
ب- العنا�سر التكميلية.

1- االأثاث:-حقق االأثاث حالة تنا�سب بني حجمه وعدد قطع االأثاث واالألوان امل�ستخدمة فيه مما 
التوازن بني  بع�ص مما حقق حالة من  بع�سها مع  الداخلي  الف�ساء  تنا�سق وحدات  �ساعدت على 

اأجزاء الف�ساء . 
2- املكمالت التخزينية :-مل تتوفر يف الف�ساء الداخلي عنا�سر تزيينيه من لوحات اأو نباتات اأو 

منحوتات اأو اأي اإعمال ت�سكيلية اأو فنية مما اأدى اإىل اأثارة اإح�سا�ص بامللل والرتابة يف الف�ساء.
اأوال – النتائج 

1- اإن االإدراك احل�سي املتكون يف الف�ساء األدخلي للمطعم يف العينة االأوىل مل يحقق حالة اإيهام 
حتليل  اخلازن   ي�ستطع  مل  الكبرية  ال�سعة  من  الرغم  وعلى  الداخلي  للف�ساء  الظاهري  باحلجم 
ال�سور املنقولة له بو�ساطة العني ب�سورة �سحيحة ب�سبب املعرقالت الب�سرية ) القواطع ( التي 
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التي  الثانية  العينة  عك�ص  عل  الظاهري  بالتحقق  االإح�سا�سا  لذلك  باملتلقي  الو�سول  دون  حالت 
حققت اإح�سا�سا لدى املتلقي بحجم الف�ساء حيث اأعطت اإيحاء بو�سع الف�ساء ب�سبب قلة االأثاث يف 

الف�ساء الداخلي .
2- تولد اأح�سا�ص لدى املتلقي فيما يخ�ص االأر�سية يف كلتا العينتني وهو اأح�سا�ص بالقرب وال�سيق 

ب�سبب ملم�سها اخل�سن الذي اأثار لدا املتلقي اأح�سا�سًا باالنغالق ب�سبب تلك اخلامة ولونها . 
3- اأثار ال�سقف اأح�سا�سًا وا�سحًا بالرتابة وامللل ب�سبب تكرار نف�ص الوحدة الت�سميمية على امل�ساحة 
الكلية للف�ساء الداخلي يف العينة االأوىل لذا اأثار ملال ب�سريًا عند املتلقي عند ت�سلم ال�سورة من 
العني اإىل اخلازن ، اأما العينة الثانية فنجد اأن االإح�سا�ص خمتلف متامًا اإذ  اأثار ال�سد الب�سري نحوه 

ف�ساعد ذلك التكون على اأثارة املتلقي يف تكوين �سور ذهنية خمتلفة يف اخلازن وحتليلها .
4- قلة التدرجات اللونية اأثارت حم�سو�سات املتلقي بالثقل الب�سري ملحددات الف�ساء الداخلي .

فاإن  اليوم  طول  على  ممتدة  وكانت  العينات  مثلتها  التي  املطاعم  عمل  اأوقات  من  بالرغم   -5
اال�ستخدام املدرو�ص لعن�سر االإ�ساءة خلق اإح�سا�سًا باألفة املكان من خالل �سيطرة االإ�ساءة اخلافتة 

حتى يف �ساعات النهار . 
الف�ساءات  تلك  يف  بالرومان�سية  اإح�سا�سًا  الداخلية  الف�ساءات  يف  امل�ستخدمة  االإنارة  اأثارت   -6

فاأعطت اإح�سا�ص بالدفء واحلميمية .
7- اإن لل�سيادة دورًا مهمًا يف االإح�سا�ص بادراك الف�ساء واأثارة اأحا�سي�ص لدى املتلقي باأهمية تلك 
الف�ساءات من خالل املوجودات التي حتويها تلك الف�ساءات لرنى عن�سر ال�سيادة مل يتحقق يف 
العينة االأوىل . عك�ص العينة الثانية حيث متثل ال�سقف بت�سميمه الغريب عن�سر ال�سيادة يف الف�ساء 

من خالل مركزية وحدة االإنارة املو�سوعة فيه حيث اأعطت اأح�سا�سًا ملمو�سًا بجماليات الف�ساء .

ثانيًا – اال�ستنتاجات 
1- بو�ساطة االإح�سا�ص الذي هو عملية عقلية تتم معرفة املوجودات من حولنا وحتليلها وتف�سريها 
عن طريق ذلك اجلهاز الذي يعد هو املرجع االأ�سا�ص يف اإدراك املوجودات واالإح�سا�ص بها ومل�سها. 

2- تتميز العنا�سر الت�سميمية بقدرتها على التعبري عن نوع الف�ساء الإنتاج اإ�سكال معربة عن فكرة 
للف�ساء  الداخلية  للمحددات  اإعطاء مرونة عالية  ت�ساعد يف  ت�سميمية دالالت ورموز متنوعة مبا 

الداخلي للمطعم . 
3- ميتلك كل من ال�سوء واللون االأثر الكبري يف اإعطاء االإح�سا�ص باجلمال وال�سعور به لدى املتلقي 
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من خالل �سقوط تلك االأ�سعة ال�سوئية على موجودات الف�ساء ومتازجه وتفاعله معها . 
خالل  من  الف�ساء  ذلك  بابعاد  املتلقي  لدى  االإح�سا�ص  اأثارة  يف  اأهمية  االأفقية  للمحددات   -4
ت�سميماتها واألوانها فعند ا�ستخدام اأوزان ب�سرية نقية تعطي اأح�سا�ص بانخفا�ص ارتفاعه والعك�ص 

�سحيح . 
5- املحددات العمودية واحدة من املحددات املهمة حيث بوجودها يعد  الف�ساء متكاماًل ويعد  من 
اأكرث املحددات تفاعاًل مع املتلقي الأنها تقع يف م�ستوى النظر لذا وجب االهتمام بها لتحقق اأكرب 

قدر ممكن من الراحة النف�سية للمتلقي . 
6- للح�سول على ت�ساميم لف�ساءات املطاعم نو�سي بانتقاالت اإىل زمان ومكان لفرتات تاريخية 
وفر�ص  التماثيل  اللوحات  مثل  الت�سميم  ملحقات  ا�ستخدام  من  البد  اأخرى  ملجتمعات  اأو  �سابقة 

االأر�سية . 

ثالثًا : التو�سيات  
1-على امل�سمم درا�سة البيئة الزمانية واملكانية قبل ال�سروع يف اإن�ساء منجزه االإبداعي فيما يخ�ص 
املطاعم الداخلية لفنادق الدرجة االأوىل لتحقيق اأكرب قدر من االإيحاء بالزمان واملكان والبيئة التي 

ميثلها هذا الت�سميم . 
الف�ساءات  بت�ساميم  العالقة  ذات  املو�سوعات  يخ�ص  فيما  العاملية  اخلربات  من  اال�ستفادة   -2

الداخلية للمطاعم يف فنادق الدرجة االأوىل واملمتازة . 
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