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ملخ�ص البحث
احت ��ل مو�ض ��وع اال�ستع ��ارة يف الت�صمي ��م الداخلي حي ��ز ًا مهم� � ًا و وا�سع ًا من اهتم ��ام منظري
اخت�صا� ��ص الت�صمي ��م الداخلي و نقاده و ممار�سيه ،و عليه رك ��ز البحث �ضمن م�شكلته العامة
عل ��ى درا�سة مو�ضوع اال�ستع ��ارة و عالقته بال�شكل لنتاجات الت�صمي ��م الداخلي ،مما قاد هذه
الدرا�س ��ة �إىل الك�شف عن خلل يف املعرفة يف االخت�صا�ص متثل يف عدم و�ضوح جوانب املو�ضوع
و عدم عزلها �ضمن �إطار حمدد ،مما عزز من �أهمية البحث و �صاغ م�شكلته و هدفه و منهجه.
و بذل ��ك تطلب الأمر الجناز هذه الدرا�سة التعري ��ف مبفهوم اال�ستعارة ك�إ�سرتاتيجية من نواح
عدة و مناق�شة درا�ساته املبكرة و التي ك�شفت عن عدم كفايتها و �إغفالها جوانب مهمة فيه.
و ذلك ما دفع الباحث �إىل ا�ستثمار الدرا�ستني الأدبية و الت�صميمية لبلورة �إطار نظري تف�صيلي
لال�ستع ��ارة يف الت�صميم الداخلي الذي ت�ضمن عدة مفردات ه ��ي؛ ماهية اال�ستعارة ،و ماهية
املراجع ،و التعامل معها ،و �آلية ا�شتغال اال�ستعارة ك�إ�سرتاتيجية .و قد �شكلت بلورة هذا الإطار
�إجن ��از ًا للمرحلة الأوىل ملنه ��ج البحث يف حل م�شكلته� ،أما املرحل ��ة الثانية وهي تطبيق الإطار
النظري يف �إجراءات البحث التي ا�ستند عليها الباحث ،فقد مت حتديد م�ستلزماته وهي اختيار
�أمنوذج�ي�ن من جمموعتني من امل�شاريع التابعة لأبرز املدار� ��س يف حركة ما بعد احلداثة ،كما
تطلب التطبيق لإجراءات البحث حتديد م�ؤ�شرات نظرية للدرا�سة اخلا�ضعة للتطبيق و �أهداف
البح ��ث وطريقة جمع املعلوم ��ات و قيا�س املتغريات و �أ�سلوب �إجراء القيا�سات على امل�شاريع يف
الدرا�سة العملية و حتليل نتائجها.
و �أخري ًا نوق�شت النتائج و اال�ستنتاجات النهائية �ضمن حماور عدة؛ جاءت لت�ؤكد �أهمية الإطار
النظ ��ري الذي حدده البحث ملفهوم اال�ستعارة من ناحي ��ة ن�ضوج املعرفة النظرية التي وفرها،
مم ��ا �أفرز �أمنوذج ًا نظري ًا �ضم �أمن ��اط �إ�سرتاتيجيات اال�ستعارة املرتبط بتوجهات مدار�س ما
بعد احلداثة.
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ABSTRACT
Metaphor in interior design has drawn the attention of
theoreticians, critics and those specialized in the field of
interior design. So This study has pinpointed some ina equacies of previous works, namely ambiguity and lack
of well-defined frameworks, which emphasized the i portance of this work and outlined its problem, aims and
procedure. In order to highlight the required framework,
the research presented some definitions of the concept
of «Metaphor as strategy» from different viewpoints and
discussed the early studies tackling it. The research made
use of literary and architectural studies to come out with
a detailed theoretical framework for the metaphor in i terior design. This included many topics : What is meant
by, metaphor, References, How to deal with references
, The degree of strategy in metaphor. The realization of
this framework represented the first stage of the method
followed in this study. As for the requirements of the se ond stage (the application of the theoretical framework) ,
which were delimited by the choice of four groups of pro ects representing Post-Modernism approaches, in order
to find a general model that realizes the metaphor as stra egy, the contrast between those four approaches, in order
to find out the strategic factor that influence metaphor to
create forms in interior design. The application required
delineating the components of the framework applied as
well as the hypotheses, data collection, and measurement
of variables and the method of carrying out the measur ment of the projects in the practical part of this study. As
for the conclusions of the practical part, they emphasized
the instrumental role of the designer and the metaphor
means in communicating and enriching meaning of this
concept in interior design. They also attributed the di crepancies between the schools of Post-Modernism a proaches to the differences in their intellectual stands as
well as their practical works tendencies. This outlined a
special model for each of these approaches regarding the
.strategy of metaphor manifested in its final product
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الف�صل الأول
(�)1-1أهمية البحث و احلاجة �إليه-:
ت�أتي �أهمية البحث من خالل جمموعة من امل�ؤ�شرات تتمثل بالأتي-:
1 .1بيان دور اال�ستعارة كنمط ا�سرتاتيجي يحتذى به يف تطوير خميلة طالب فن الت�صميم الداخلي
و ا�ستخدامه كو�سيلة فاعلة يف الو�صول �إىل �أهدافهم الت�صميمية التي يرومون �إليها.
2 .2بي ��ان دور اال�ستع ��ارة يف احل�ص ��ول عل ��ى نتائ ��ج ت�صميمية جدي ��دة مبدعة ع�ب�ر التغيري
و التجدي ��د يف الأف ��كار الت�صميمي ��ة دون االنقط ��اع عن املفاهيم القدمي ��ة و عليه حتقيق
اال�ستمرارية و التوا�صلية يف نتاجات الت�صميم الداخلي.
 3 .3بي ��ان مدى جناح ا�ستخدامه ��ا ك�إ�سرتاتيجية يف العملية الت�صميمي ��ة مبراحلها كافة من
االنطالق ��ة يف اتخ ��اذ القرارات و �آليات حتولي ��ة الأ�شكال من املرجع نح ��و امل�ستعار �إليه
و تنظي ��م العنا�صر امل�ستعارة على وفق املعطي ��ات الت�صميمية ،و �إي�صال فكرة الت�صاميم
الداخلية احلديثة حتمل معان جديدة ب�صورة فاعلة و م�ؤثرة.
( )2-1م�شكل��ة البحث :تربز م�شكلة البح ��ث يف ندرة الطروحات يف اخت�صا�ص الت�صميم
الداخل ��ي التي تناولت مفه ��وم اال�ستعارة و �إ�سرتاتيجية ا�ستعماله ��ا ب�شكل �صريح و عليه ميكن
�صياغة م�شكلة البحث بال�صورة الآتية-:
عدم وجود ت�صور �شامل و وا�ضح ملفهوم اال�ستعارة و �آليات ا�ستعمالها ك�إ�سرتاتيجية يف حتقيق
لغة الف�ضاء الداخلي احلديث.
( )3-1هدف البحث:التعرف عن مدى �إ�سرتاتيجية الت�صميم الداخلي يف جمال اال�ستعارة
كمفهوم فني يتم ا�ستعماله حديثا.
( )4-1ح��دود البحث:يتحدد البحث مو�ضوعيا بدرا�سة مفه ��وم اال�ستعارة يف الت�صاميم
الداخلي ��ة احلديث ��ة و الإ�سرتاتيجي ��ة املتبعة يف حتقيقه ��ا امل�صمم الداخل ��ي يف �أ�شهر املدار�س
الفنية لتيار ما بعد احلداثة.
يتحدد البحث مكانيا بالنماذج العاملية يف الواليات املتحدة الأمريكية حتديدا و حتييد النماذج
العاملية و املحلية يف بلدان العامل الأخرى.
يتح ��دد البحث زمنيا ب�أعمال املدار�س الت�صميمي ��ة و املعمارية احلديثة و املنتمية لتيار ما بعد
احلداثة يف الت�صميم الداخلي و العمارة من 1990م ـــ2010م.
( )5-1حتديد امل�صطلحات-:
اال�ستعارة:ه ��ي عملية يقوم بها امل�صمم املعماري �ضمن العملية الت�صميمية ال�ستح�ضار مرجع
مع�ي�ن يجنب ��ه و يوفر عليه اتخ ��اذ الق ��رارات الت�صميمية يف كل ج ��زء من �أج ��زاء الت�صميم،
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لتنظي ��م عنا�ص ��ر النتاج ب�ضوء عالقته مع ذلك املرجع يف �أطار توج ��ه معني نحو م�س�ألة املعنى
(اجلميل� ،1996،ص.)48
التعريف الإجرائي للبحث:اال�ستعارة هي �إ�سرتاتيجية ت�سمح للم�صمم الداخلي بتحديد م�سبق
ح ��ول فكرة و�سياق العملية الت�صميمية و البحث عن ت�أويل جمازي ي�ؤ�س�س �إىل مبادئ ت�سمح له
بح�س ��اب القيم املمكنة لديه من خ�ل�ال معطيات امل�شكلة الت�صميمي ��ة و حتديد ميدان املعرفة
ال ��ذي يري ��د �أن يظه ��ره دون غريه ملجم ��ل الأهداف و الآلي ��ات التي يوظفه ��ا يف حتقيق النتاج
الت�صميمي.
الإ�سرتاتيجي ��ة (:)Strategiesق ��د تبنى البح ��ث تعري ��ف ( )Carl Scheiderللإ�سرتاتيجية كونه
�أقرب تعريف يخدم �أهداف البحث.
الإ�سرتاتيجي ��ة املعمارية تع ��رف ب�أنها اخلطة لتطوير تطبيقات العم ��ارة  ،وتت�ألف من مكونات
رئي�س ��ة وت�شم ��ل الوع ��ي( ،)Awarenessالتنفي ��ذ ( ،)Enforcementالتجدي ��د ( ،)Updateاملحتوي ��ات
( ،)Contentالنماذج ( ،)Modelsالتطبيق ())Implementation). Carl Scheider , 1996
ما بعد احلداثة -:Post Modernism
ي�شري م�صطلح ما بعد احلداثة �إىل فرتة زمنية لها بعد تاريخي واملتمثلة بتو�ضيح جماالت نقد
احلرك ��ة احلديثة وظهور بع�ض التحوالت التطبيقية والفكرية يف نتاج الرواد يف الفن والعمارة
واملتمث ��ل يف بع� ��ض النزع ��ات الإبداعية اجلديدة ،ف�ض�ل ً�ا عن التغيري �أو التطوي ��ر يف املفاهيم
والقيم الفكرية والثقافية املثارة وم�صاحباتها من حتوالت يف املجاالت احلياتية الأخرى �ضمن
حال ��ة �شامل ��ة دعيت حالة م ��ا بع ��د احلداث ��ة ( )Post Modernism Conditionوالناجتة عن
جمتمع ما بعد ال�صناعة يف الغرب)Jencks,1991,p.7( .
الت�صميم الداخلي-:Interior Design
تخ�صـ�ص يهتم ب�شكل وثيـق بالإن�سان وبيئتـه املاديـة (الثقافية والعاطفية) ،ويفتح عامل ًا وا�سعاً
م ��ن الإمكانيات ال�شاملـة لت�صميم الف�ضاءات االجتماعي ��ة ،والتجارية وامل� َؤ�س�ساتية� ،إذ ت�شمـل
كل الف�ضاء من الداخل املعمـاري للخـارج نحو املدينـة والأر�ض الطبيعية �إىل ف�ضاءات اخليـال
العلمي وما وراءها.
(.)http://www.vuw.ac.nz/home/subjects_degrees/subjects/itdn.aspx,p.1

الف�صل الثاين /الإطار النظري.
( )1-2مفهوم اال�ستعارة:
تظه ��ر الأ�ش ��كال الت�صميمية مقرتن ��ة باال�ستعارة من حيث كونها ترتب ��ط باحلوا�س ،و بخزين
الذاك ��رة الإن�ساني ��ة� ،إذ �أنه ��ا – بطريق ��ة �أو ب�أخ ��رى  -ا�ستح�ضار للعالق ��ات الطريفة ما بني
الأ�شياء ،وبقدر طرافة هذه العالقات تتحقق فاعلية الت�صميم الداخلي.
وعموما الأ�شكال الناجتة يف الف�ضاء الداخلي تلتقي مع اال�ستعارة على �صعيد الإدراك احل�سي
القائ ��م على �إع ��ادة ت�شكيل الواقع ونقله من احلي ��اة �إىل النتاج الت�صميم ��ي ،وما قد يقال عن
الأ�ش ��كال الت�صميمي ��ة املوظفة يف الف�ض ��اء الداخلي ينطبق على اال�ستعارة م ��ن حيث �صلتهما
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القوي ��ة باحلوا� ��س� ،إذ �أن النظ ��ر املدقق لأية ا�ستع ��ارة ال ميكن �أن يخفى علي ��ه ت�أثري احلوا�س
فيه ��ا بطريقة �أو ب�أخرى وبذلك ميكن القول ب�أن الأ�شكال الت�صميمية حتقق هويتها وغايتها يف
قيامها على اال�ستعارة (ال�صايغ� ،2003 ،ص.)28-27
وقد �أ�شار عبد القادر اجلرجاين يف تعريفه ملفهوم اال�ستعارة بقوله:
“انك لرتى بها (اال�ستعارة) اجلماد حيا ناطقا والأعجم ف�صيحا ،والأج�سام اخلر�س مبينة،
واملعاين اخلفية بادية جلية ،وان �شئت �أرتك املعاين اللطيفة التي هي من خبايا العقل ك�أنها قد
ج�سمت حتى ر�أتها العني” (امل�صدر ال�سابق�،ص.)28
ويف جمال الفل�سفة جند (�أر�سطو) قد قدم مفهوما وا�سعا ملعاجلة اال�ستعارة بطريقة فل�سفية،
و �أدرك �أنه ��ا تع ��د و�سيلة قوية يف التعبري عن املكنونات و ذات قيمة عالية �إذا ا�ستخدمت ب�شكل
منا�سب.
حيث عرفها بقوله“ :اال�ستعارة هي نقل ا�سم �شيء �إىل �شيء �آخر” ،وبني �أن هذا النقل يكون
ب�أنواع متعددة (طالي�س �،1973،ص.)59-58
�أما (هيغل) فقد ر�أى اال�ستعارة جمرد مقارنة جم�سورة ،وال ميكن لأحد �أن يدعي ب�أن لها قيمة
ت�صويرية� ،أو متثيلية م�ستقلة (.).Johnson ,1981:pp10F
كم ��ا ويب�ي�ن (ابن �سينا)� :أن اال�ستع ��ارة جتعل ال�شيء غريه ،و �أن جمي ��ع اال�ستعارات ت�ؤخذ من
�أم ��ور �أم ��ا م�شاركة يف اال�س ��م� ،أو م�شاكله يف القوة� ،إي مغنية غناء ال�ش ��يء يف فعل وانفعال� ،أو
م�شاكله يف الكيفية املح�سو�سة ،مب�صرة كانت �أو غريها ،و يرى �أن من اجنح �ضروب التغيريات
�أن يك ��ون امل�ستع ��ار منه ،معادال للم�ستعار له ،فيحاكيه حم ��اكاة تامة ،وال يكون فيه �شيء يظهر
خمالفته للمق�صود ،و حماكاته من اجلهة املق�صودة( .ابن �سينا�،1954،ص)208
ومما �سبق جند �إن كل من تناول اال�ستعارة من فال�سفة ومنظرين تنبهوا �إىل الدور الذي تلعبه
اال�ستعارة يف الثقافة والفنون وب�أنها جزء من �سمات جماليات الف�ضاء وهي متثل احد ال�سمات
الرئي�سية يف الإبداع الفني يف جمال الت�صميم الداخلي.
( )2-2اال�ستعارة و املرجع
ميثل هذا املحور اجلوانب التي تخ�ص املراجع امل�ستعملة من قبل امل�صممون لتوظيف اال�ستعارة
يف الف�ض ��اء الداخل ��ي .حيث ذك ��ر (جنك ��ز) �أن الإ�سرتاتيجي ��ة املنقذة تعتمد عل ��ى مناذج �أو
�أ�صناف �أو توجهات متنوعة ،و ذلك لأن التنوع والتداخل يف اال�ستعارات يعطي �صورا متعار�ضة
مما ي�ستدعي قراءات خمتلفة من حيث كون لغة النتاجات الت�صميمية حمملة بالرمزية وثرية
باملراجع القدمية (.)Jencks,1997,pp.168,179
وق ��د �صنف (�أنتونيد�س) املراجع بالن�سبة �إىل طبيعتها التي ت�ؤثر يف انطالقتها اال�ستعارية �إىل
ثالثة �أ�صناف هي-:
1 .1الطبيعة امللمو�سة :وفيها تنبع االنطالقة من الطابع املادي �أو الب�صري.
2 .2الطبيع ��ة غ�ي�ر امللمو�سة :وفيها تنب ��ع االنطالقة من فكرة �أو ملحوظ ��ة �أو حالة �إن�سانية �أو
خا�صية معينة.
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3 .3الطبيع ��ة اخلليطة :وفيها تتداخ ��ل الطبيعة امللمو�سة وغري امللمو�س ��ة كنقطة انطالق لها
(.)Antoniades,1990,p.30
فاملهم ��ة الرئي�سة للم�صمم يف جم ��ال الت�صميم الداخلي ح�س ��ب ر�أي (فينتوري) هي اخلروج
ب ��كل فريد بجمعه لأجزاء تقليدي ��ة ،والتقدمي احلكيم لأجزاء جدي ��دة عندما ال تعود القدمية
تنفع ،م�ضيفا �أن القوالب القدمية حتقق �ضمن ال�سياقات اجلديدة معان ثرية تعترب بطريقة �أو
ب�أخرى قدمية وجديدة معا (فينتوري �،1987،ص.)105-103
وق ��د ع� � ّد (�أنتونيد� ��س) �أن درا�سة املراجع ترثي خم ��زون ال�صور يف ذه ��ن امل�صمم وحدد لها
نوع ��ان ،الأول ،ه ��و الت�صاميم ال�سابقة لنتاج ��ات ت�صميمية تعود مل�صمم�ي�ن �آخرين ،والثاين،
هو الأمناط الأولية للبيئة والعم ��ران ( ،)Antoniades,1990,p.145كذلك حدد (كرتز) نوعني
�آخرين هما الت�صاميم ال�سابقة للم�صمم نف�سه �أو الأمناط القدمية ،وقد حدد (جنكز)�إ�ضافة
ملا �سبق الطرز املعمارية املختلفة)Curtis,1996,p.429(.
وفيم ��ا يخ� ��ص املراجع خ ��ارج نطاق ف ��ن الت�صميم والعم ��ارة ،هناك مراجع تنت�س ��ب للطبيعة
مبختل ��ف مقايي�سها من احل�س املدرك �إىل الكوين املدرك بالعقول ،وهناك مراجع تنت�سب �إىل
الف ��ن كاال�ستعانة بالر�سم التكعيبي والفن الكال�سيكي كذلك هناك مراجع تعود �إىل الأ�ساطري
�أو الدي ��ن �أو عل ��م التحلي ��ل النف�س ��ي �أو التاري ��خ( .)Jencks,1997,pp.83,132-183و ي�صن ��ف
(جنك ��ز) مديات ارتباط املرج ��ع لتحديد نطاق اال�ستعارة و �أثره ��ا يف الف�ضاء الداخلي ،فقد
يرتب ��ط املرج ��ع بوظيفة الف�ضاء� ،أو يرتبط م ��ع موقعه وقد ال يرتبط بكليهم ��ا .كما قد يرتبط
املرج ��ع بح ��دث معني كث ��ورة يف جمال العل ��م �أو ال�سيا�سة �أو الفكر ،ف�ضال ع ��ن ارتباط املرجع
بزمان ومكان معينني (.)Jencks,1997,pp.83-84
�أما عن كيفية التعامل مع املرجع لتحقيق اال�ستعارة ذكر (كاندل�سون�س) ب�أنه قد يكون مبا�شرا
للحالة الأ�صلية� ،أو معكو�سا لها� ،أو تطويرا وحتويال لها لتوليد �أفكار و �أ�شكال جديدة على وفق
�إ�سرتاتيجية اال�ستعارة كون لغة اال�ستعارة لغة م�صطنعة تتحا�شى ت�سمية الأ�شياء ب�أ�سمائها على
الرغم من وجود ا�سم دال عليه ��ا( . )Gandelsonas,1980,p.255وفيما يخ�ص �آليات ا�ستثمار
خ�صائ� ��ص املرج ��ع لتحقي ��ق اال�ستعارة جند �أن (�أب ��و ديب) حددها بنوع�ي�ن من اخل�صائ�ص
هي-:
�أ .اخل�صائ� ��ص الفيزيائية للمرج ��ع؛ وهي �إما خا�صية ملظهر ال�ش ��كل� ،أو خا�صية بنيوية حلقل
العالقات التي ميتلكها ال�شكل.
ب.اخل�صائ�ص الوظيفية؛ وهي التي ترتبط مبا يفعله ال�شيء (�أبو ديب� ،1974 ،ص.)35
وم ��ن حيث مدى �شمولي ��ة �شكل الف�ضاء الداخل ��ي امل�صمم للمرجع فقد حت ��ددت ا�سرتاتيجيه
اال�ستع ��ارة يف ه ��ذه النتاج ��ات الت�صميمي ��ة من حي ��ث ت�صنيفه ��ا �إىل �أربعة ح ��االت وهي كما
ي�أتي-:
�أ.ا�ستثمار كل املرجع يف كل النتاج للت�صميم الداخلي (امل�شروع ككل).
ب.ا�ستثمار كل املرجع يف جزء من النتاج الت�صميمي.
ج.ا�ستثمار جزء من املرجع يف كل النتاج الت�صميمي.
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د.ا�ستثمار جزء من املرجع يف جزء من النتاج الت�صميمي.
ولأج ��ل ه ��ذا ا�ستلزم امل�صم ��م الداخلي لتحقيقه حتديد م ��دى حرفية جت�سي ��د املرجع لإنتاج
اال�ستعارة ،فنجد �أن (�أنتونيد�س) قد حدد حالتني لتج�سيد املرجع كمظهر ا�ستعاري من خالل
منهاج حرفية امل�صمم عند معاجلته للنتاج الت�صميمي هما (التمثيل والتجريد) و فيما بعد جند
�إن املنظرين حددوا حاالت و�سطية بني هاتني احلالتني فقد ع ّد (�أنتونيد�س) التمثيل ب�أنه البقاء
ب�أمان ��ة مع املرجع �أو هو زيادة تعريف ال�شكل بزيادة كم املعلومات املت�ضمنة فيه مما يزيد من
قدرة ال�شخ�ص على تعريف �أ�شارت تقليدية معينة يف ال�شكل (.)Antoniades,1990,p.236
( )3-2هدف اال�ستعارة يف الت�صميم الداخلي
ت� ��ؤدي اال�ستع ��ارة دورا يف الثقاف ��ة الفنية لأنها جزء م ��ن الإ�شارة اجلمالية،وه ��ي متثل ال�سمة
الرئي�سة يف الإبداع الفني ،فامل�ضمون للف�ضاءات الداخلية واملعماريون وقبلهم الفنانون وحاولوا
ا�ستغالل اجلمالية ومنها تظهر اال�ستعارة وما حتويها من رموز ودالالت مرجعية متعدية بذلك
ال�ش ��كل اخلارجي وتتوغ ��ل يف روح املو�ضوع ،فجوهر اال�ستعارة يكمن يف كونها تنتج فهما ل�شيء
ما وجتربة �أو معاناة انطالقا من �شيء �أخر (�سالمة �، 2004،ص .)31-30
و مم ��ا ذك ��ر �أنفا جند �إن �أه ��داف اال�ستعارة تتنوع وتتع ��دد تبعا لتنوع احل ��االت التي يعاجلها
امل�صم ��م الداخلي فاال�ستعارة ميكن عدّها �أول ردة فعل اجت ��اه عمل ت�صميم ما وذلك ل�ضمان
ع ��دم وج ��ود قطع بني النت ��اج الت�صميم ��ي والبيئة التي يتكون به ��ا �أي مبعن ��ى �شمولية النظرة
لل�صورة اال�ستعارية لدى امل�صمم يف حتقيق النتاج الت�صميمي الفاعل.
وق ��د متخ�ضت من الطروح ��ات التي تناولت اال�ستعارة كمفهوم وفع ��ل ت�صميمي داخل الف�ضاء
الداخلي من حتديد غر�ضها ووظيفتها التي ت�ؤديها التي تلخ�صت يف ثالثة حماور هي -:
�أوال :وظيف ��ة �إي�ص ��ال مع ��اين ومعلومات ب�ص ��ورة غري مبا�ش ��رة اعتمادا على ن ��وع العالقة بني
م�ستويي الداللة املبا�شرة وغري املبا�شرة (�أل�صاحلي �،1999،ص.)109
والتي ميكن ت�صنيفها �إىل نوعني-:
�أ.تو�صيل مو�ضعي قليل الإثارة والت�أثري على املتلقي ،و ذلك عندما تكون العالقات بني م�ستويي
الدالل ��ة املبا�شر وغ�ي�ر املبا�شر عالقات قريبة متوقع ��ة وم�ألوفة ،نظرا الحت ��واء املدلولني على
عنا�صر م�شرتكة كثرية بينهما.
ب.تو�صي ��ل ذات ��ي �أو انفعايل �أكرث �إثارة وت�أثري على املتلق ��ي ،و ذلك عندما تكون العالقات بني
م�ستوي ��ي الدالل ��ة املبا�ش ��رة وغري املبا�ش ��رة عالقات بعيدة غ�ي�ر متوقعة وغري م�ألوف ��ة �،أي �أن
املدلولني يتوافران على عنا�صر م�شرتكة قليلة �أو ال ي�شرتكان ب�أي عن�صر:
وم ��ن اجلدي ��ر بالذكر �إن م�ستوى الدالل ��ة املبا�شرة ميثل املعاين املرتبط ��ة باملرجع �أما م�ستوى
الدالل ��ة غ�ي�ر املبا�ش ��رة فيمثل املع ��اين املق�ص ��ودة يف النت ��اج من قب ��ل امل�صم ��م (�أل�صاحلي
�،1999،ص.)111
ثانيا :وظيفة الإمتاع وتنوع �أ�شكالها املتحققة (�أل�صاحلي� ،1999 ،ص.)109
وفيم ��ا يخ�ص نوع املتعة يف هذه النقطة فقد �أ�ش ��ارت طروحات (كولدي) �إىل وجود عدة �أنواع
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م ��ن املتعة يف نتاج ��ي العمارة والت�صميمي الداخلي حلبنا ملا هو م�أل ��وف ومتعة يف �إثارة النتاج
للت�صاميم الداخلية لقابليتنا على التعجب مو�ضحا ب�أن متعة امل�ألوف حتتاج �إىل قدر دقيق لكي
ت�صب ��ح �أعادة اكت�شاف؛ �إذ �أن لذة املع ��روف ال تبتعد �إىل بقدر �شعرة عن ملل التكرار والعادة،
�أم ��ا متعة الإعج ��اب فرياها (كولدي) ب�أنه ��ا ت�ستحق االعتناء واحلر�ص عليه ��ا ،فالقدرة على
التعجب الزمة لال�ستمتاع بالعمارة (كولدي�،1986،ص.)28-27
وقد حدد (كولدي) م�صدران للمتعة يف الف�ضاءات املعمارية ومنها الداخلية املحددة الوا�ضحة
الت ��ي ال لب�س فيه ��ا ويف معرفة املكان الذي يقف فيه الإن�سان ،من خ�ل�ال ال�شعور بوجود �سلطة
عادلة تقود وتر�شد.
�أم ��ا امل�صدر الثاين،ه ��و املتعة يف اكت�شاف الغوام�ض ،يف حرية ال�ش ��ك و �إتباع الإن�سان لأهوائه
وحتدي القوانني واملخاطرة (كولدي�،1986،ص.)32-31
وبهذا ال�ص ��دد طرحت درا�سة (ع�صفور) قيا�سا للمتعة التي ي�ست�شعرها املتلقي نتيجة ملظاهر
اال�ستع ��ارة و يعتم ��د هذا املقيا�س على اجلهد املبذول للو�ص ��ول �إىل املعنى املق�صود،حيث ي�ؤكد
ب�أن ��ه على قدر اجلهد املبذول يف هذه العملية وعلى ق ��در قيمة املعنى الذي يتو�صل �إليه املتلقي
وتنا�سب ��ه مع م ��ا بذل فيه من جه ��د و تتحدد املتعة الذهني ��ة التي ي�ست�شعره ��ا املتلقي وتتحدد
بالتايل،القيمة الفنية لال�ستعارة و �أهميتها (ع�صفور�،1974،ص.)399
�إذن ف�أن �إمتاع املتلقي ت�شكل احد وظائف �أ�شكال اال�ستعارة يف الت�صميم الداخلي عموما،ومتتلك
�أ�شكال اال�ستعارة كتكوين �صوري جانبان �أ�سا�سيان ميثالن وظيفتهما �ألأ�سا�سية.
�أ.اجلان ��ب النفع ��ي املبا�شر ،و هنا ت�ستهدف اال�ستعارة �إقناع املتلقي بفكرة من الأفكار �أو معنى
من املعاين وتتخذ و�سيلة لذلك ال�شرح والتو�ضيح �أو املبالغة �أو التح�سني والتقبيح.
ب.اجلانب الذي يق�صد منه حتقيق نوع من املتعة ال�شكلية هي غاية يف ذاتها ولي�ست و�سيلة لأي
�شيء �أخر (امل�صدر ال�سابق �،ص.)440
ثالث ��ا :وظيفة الإقناع والت�أثري والتحريك و �إحداث رد الفعل لدى املتلقي والتي تتحدد ب�أ�ساليب
الإقناع والت�أثري (�أل�صاحلي �،1999،ص.)109
وبه ��ذا ال�صدد �شرحت درا�سة (ع�صفور) �أهم الأ�ساليب والو�سائل للأ�شكال اال�ستعارية والتي
حددته ��ا بكون “الإقناع له �أ�ساليبه املتنوعة التي تبد�أ بال�شرح والتو�ضيح وتقرتن باملبالغة حتى
ت�صل �إىل التح�سني والتقبيح” (ع�صفور�،1974،ص.)403
وقد حددت الدرا�سة تعريفات لهذه الأ�ساليب تتلخ�ص بالأتي-:
ال�ش ��رح والتو�ضي ��ح :وهما اخلطوة الأولي ��ة يف عملية الإقناع ذلك �أن من يري ��د �إقناع الآخرين
مبعن ��ى من املعاين ،ي�شرحه له بادئ ذي ب ��دء ويو�ضحه تو�ضيحا يغري بقبوله والت�صديق به ،و
ق ��د �أكدت درا�سة (ع�صفور) ب�أن كل �أنواع البالغة ومن �ضمنها اال�ستعارة وهي طرائق خا�صة
يف التعبري تك�سب املعاين ف�ضل �إي�ضاح �أو بيان (امل�صدر ال�سابق�،ص.)404
املبالغـة :وهي تعد و�سيلة من و�سائل �شرح املعنى وتو�ضيحه عندما يراد بها جمرد متثيل املعنى
والت�أكيد على بع�ض عنا�صره الهامة ،...،بيد �إنها تتجاوز نطاق الإبانة وت�صبح غر�ضا م�ستقال
بذاته و �أ�سلوبا متميزا من �أ�ساليب �ألأ�شكال اال�ستعارية يف الت�أثري على املتلقي .فمن املتلقي �أن
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تق�ت�رن �أغرا�ض ال�صورة الفني ��ة لال�ستعارة باملبالغة فيقال �أن املجاز يه ��دف �إىل �أ�شياء ثالثة
املبالغ ��ة والبيان و الإيجاز ،و ق ��د قرنت اال�ستعارة بت�أكيد املعنى و املبالغ ��ة فيه و �أي�ضا الت�أكيد
على الإيجاز (امل�صدر ال�سابق�،ص.)425-424، 416
التح�س�ي�ن والقب ��ح  :ويف هذا اجلان ��ب ي�شري اال�ستخ ��دام البالغي �إىل ق ��درة البليغ على تغيري
احلقائ ��ق ووقع املعاين و الأفكار على نف�س املتلقي ،وعندما ت�صب ��ح ال�صورة الفنية لال�ستعارة
و�سيلة التح�سني والتقبيح ف�إنها ت�ؤدي �إىل ترغيب املتلقي يف �أمر من الأمور �أو تنفريه منه.
وتتحق ��ق هذه الغاية عندما يرب ��ط البليغ املعني الأ�صلية التي يعاجلها مبعان �أخرى مماثلة لها
لكونه ��ا �أ�ش ��د قبحا �أو ح�سنا فت�س ��ري �صفات احل�س ��ن والقبح من املعاين الثانوي ��ة �إىل املعاين
الأ�صلية فيميل املتلقي �إليها �أو ينفر منها (ع�صفور�،1974،ص .)428
( )4-2حمفزات اال�ستعارة يف الت�صميم الداخلي
ي�ؤدي املحفز دورا كبريا يف جت�سيد اال�ستعارة فمن خالله يتحدد مو�ضوع اال�ستعارة وانطالقتها
حي ��ث يت ��م اللجوء �إىل اال�ستعارة ا�ستجابة وتلبية ل ��ه .و ب�صورة عامة يف جمال الأدب �إن جميع
معطي ��ات احل ��ل ميكن �أن تكون �أ�شياء حتف ��ز اال�ستعارة ،فقد يكون الن� ��ص الأدبي يتناول جهة
معين ��ة تدف ��ع باجتاه حم ��دد لال�ستعارة ك�أن يكون �سلطان ��ا �أو ذاتا �أو حمبوب ��ة وغريهم الكثري
(اجلميل �،1996،ص.)72
�أم ��ا يف حقل التخ�ص�ص لنتاج ��ات الف�ضاء الداخلي ،ف�أن جميع معطي ��ات امل�شكلة الت�صميمية
ت�شكل الأ�شياء و املو�ضوعات التي حتفز امل�صمم على ا�ستعمال اال�ستعارة ا�ستجابة لها ،كالبيئة
�أو امل�ستخ ��دم �أو امل ��ادة ب�أ�صنافه ��ا املتنوعة يف الف�ض ��اء الداخلي �أو الوظيف ��ة و الفعاليات التي
جتري داخلها وغريها الكثري.
فق ��د تكون م�شكل ��ة ال�سيطرة على �أ�شعة ال�شم� ��س هي ما يحفز على اال�ستع ��ارة يف م�شروع ما،
�أي �إن اق�ت�راح فك ��رة با�ستخدام اال�ستع ��ارة تلبية �أو ا�ستجابة مل�شكلة ،يعن ��ي �إن تلك الفكرة قد
ا�ستث�ي�رت بتل ��ك امل�شكل ��ة ،و تتعلق ه ��ذه امل�شكلة بواحدة م ��ن املعطيات الت�صميمي ��ة ،و مبا �أن
اال�ستث ��ارة تت�ضم ��ن التحفيز لذلك ف� ��أن ال�سيطرة عل ��ى �أ�شعة ال�شم�س هي �ش ��يء حفز باجتاه
اال�ستع ��ارة (اجلمي ��ل �� �،1996،ص .)73و ق ��د يكون املوق ��ع و الرغب ��ة يف ترمي ��زه �شيئا يحفز
اال�ستع ��ارة و ه ��ذا ما نالحظه يف بيت ال�ش�ل�ال من ا�ستعارة اخلام ��ات و �أ�شكالها و امتداداتها
داخ ��ل الف�ضاء ا�ستجابة للموقع الذي ميثل واحدة من معطي ��ات امل�شكلة الت�صميمية .و مبا �أن
اال�ستجاب ��ة تت�ضمن التحفيز ،و بذا ف�أن املوقع يعد �شيئا حف ��ز باجتاه اال�ستعارة و �أحيانا تكون
اجله ��ة امل�ستفيدة و الرغبة يف ترمي ��ز �أ�شياء خا�صة بها� ،شيئا يحفز اال�ستعارة ،و هذا ما ميثل
منهج ��ا يف العمارة و الف�ض ��اءات الداخلية للت�صاميم احلديثة ت�صب ��ح فيه خ�صائ�ص و �أ�شياء
تتداعى مع ت�صنيع و ت�سويق جمموعة معينة من املنتجات ،عنا�صر مكونة للف�ضاءات الداخلية
للمبن ��ى التي ت�ؤدي هذه الفعالي ��ات .و تت�ضمن هذه املالحظات ح�ص ��ول تداعيات بني عنا�صر
الف�ض ��اء الداخلي و بني �أ�شياء خا�صة باجلهة امل�ستفيدة التي متثل واحدا من معطيات امل�شكلة
الت�صميمية ( .)Greene,1976,pp.114-115و لذلك ف�أن اجلهة امل�ستفيدة هي �شيء حفز باجتاه
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�إثارة التداعيات نحو �صورة معينة و بالتايل ،فهي �شيء حفز اال�ستعارة ،كما تعد الوظيفة �أبرز
املعطيات الت�صميمية التي حتفز اال�ستعارة و الرغبة يف ترميز الفعاليات التي ت�شملها.
اخلال�صــــة
ن�ستنت ��ج مم ��ا �سب ��ق �أن اال�ستع ��ارة كمفه ��وم و ظاه ��رة موج ��ودة لكنها غ�ي�ر مق ّي�س ��ة ب�صورة
�إ�سرتاتيجي ��ة �ضمن �آليات عمله ��م �إال �أنها متتلك �أهمية لتوجهات حركة ما بعد احلداثة الذين
�أك ��دوا اال�ستع ��ارة ك�أح ��د الو�سائل للخروج م ��ن امل�شاكل التي ج ��اءت بها العم ��ارة احلديثة ،و
ارتباطه ��ا بال�صيغ و اال�سرتاتيجيات الت�صميمية و النتاجات املعمارية ملعماريي هذه احلركة و
ب�أ�ش ��كال معلنة يف �أحي ��ان و �ضمنية �أحيانا �أخرى .كذلك جند �أن الدرا�سات و الطروحات التي
تناولت اال�ستعارة و�ضحت ب�أن املحفز هو احد مفردات مفهوم اال�ستعارة الذي يت�سم بتعدديته
و تنوع ��ه مم ��ا �أدى �إىل تنوع �أ�شكال اال�ستعارة و به تتعدد �آلي ��ات و معاجلات الأ�شكال و املعاين
كل ح�س ��ب هذا املحف ��ز الذي ينطلق منه امل�صم ��م يف ا�ستعارة الفكرة �أو ال�ش ��كل حتى العملية
الت�صميمية باختالف معطيات كل م�شروع للت�صاميم الداخلية احلديثة.
الف�صل الثالث� /إجراءات البحث.
( )1-3منهجي��ة البحث :مت اعتماد املنهج التاريخ ��ي يف البحث ،و ذلك للرتكيز على درا�سة
اال�ستعارة يف مناذج امل�شاريع الداخلية امل�صممة �سابقا من �أجل التو�صل �إىل مناذج اال�سرتاتيجيات
املتبعة يف حتقيقها و املتعلقة مبجال الت�صميم الداخلي.
( )2-3جمتم��ع البح��ث :متثل جمتم ��ع البحث بالف�ض ��اءات الداخلية العام ��ة لأبرز املدار�س
الت�صميمي ��ة حلرك ��ة ما بعد احلداث ��ة و على م�ستوى العاملي ��ة (يف الواليات املتح ��دة حتديدا) ،و
املنجزة من عام 1990م �إىل عام 1999م.
( )3-3عين��ة البح��ث � :شملت العينة البحثي ��ة مناذج مل�شاريع من �أعم ��ال املدار�س املعمارية
حلرك ��ة م ��ا بعد احلداثة (التعبريية اجلديدة ،التفكيكية) ،و قد مت مراعاة الأ�س�س الآتية من قبل
الباحث عند اختيار مناذج العينة البحثية ،هي -:
1 .1التباي ��ن يف لغة الت�صمي ��م الداخلي� ،إذ مت انتخاب ف�ضاء داخل ��ي ينتمي لكل من الت�صاميم
الداخلية للمدر�سة التفكيكية والت�صاميم الداخلية حلركة التعبريية اجلديدة.
2 .2متثي ��ل كل ف�ضاء داخلي منتخب للمفردات و الآليات الإ�سرتاتيجية املعتمدة من قبل احلركة
�أو املدر�سة التي ينتمي �إليها.
3 .3حداثة الت�صميم الداخلي لنماذج العينة املنتخبة.
(� )4-3أدوات البحث (�أداة التحليل)-:
مت حتدي ��د �أوجه امل�س ��ح املعلوماتية بهدف حتدي ��د النماذج املنتخبة للعين ��ة الف�ضائية ،وقد ر�شح
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( )8م�شاري ��ع للف�ض ��اءات الداخلي ��ة عر�ض ��ت على جمموعة م ��ن اخل�ب�راء 1و العاملني يف جمال
الت�صمي ��م الداخل ��ي و املجاالت املقارب ��ة له لتقييمه ��ا ،و يف نهاية هذا الوج ��ه امل�سحي مت حتديد
من ��اذج العينة الق�صدية التي �شملت الف�ضاءات داخلي ��ة مل�شروعني منتخبني (م�شروع داخلي لكل
مدر�س ��ة ت�صميمية يف العمارة) ،لغر�ض القيام بعملية التحلي ��ل ،و لأجل التو�صل �إىل نتائج عملية
دقيقة ،ا�ستخدم الباحث ا�ستمارة حماور التحليل ،التي ت�ضمنت حماور تو�صيف النماذج املنتخبة
عل ��ى وفق معطي ��ات الإطار النظ ��ري و املعلومات الأ�سا�سي ��ة يف جمال الت�صمي ��م الداخلي ملحق
رقم(.)1
(� )5-3صدق الأداة-:
قام الباحث بعر�ض الأدوات امل�ستعملة يف البحث على جمموعة من اخلرباء1من ذوي االخت�صا�ص
الدقي ��ق و التخ�ص�ص ��ات املقارب ��ة لأجل التحق ��ق من �صحته ��ا العلمية و �أج ��راء التعديالت عليها
وفق ��ا لأحكامهم العلمي ��ة حول اال�ستمارات و ذلك لأجل تر�صينه ��ا و اعتمادها ك�أدوات مو�ضوعية
للبحث.
( )6-3و�صف و حتليل العينات.
( )1-6-3و�صف و حتليل �أمنوذج مدر�سة ( )1مدر�سة التعبريية اجلديدة.
امل�شروع
اال�سم)SHR perceptual Management(.............................................
املعمار...........................................................................مورفو�سي�س
املوقع�.................................................................................أريزونا
�سنة الإن�شاء1998..........................................................................م
تو�صيف امل�شروع:
�صمـ ��م املعمار ف�ضاء داخل ��ي متفـرد يف م�ش ��روع  ،SHR Perceptual Managementحيث
�أو�ص ��ل هويـة امل�ش ��روع ك�شركة �إعالنية (ت�صمي ��م وت�سويق) للزبـون .عَ ��رف املعمار ثالث �صفات
�أ�سا�سي ��ة لل�شركة كنوعيات يُعرب عنها خالل حقل العمارة وهي( ،االكت�شاف اال�سرتاتيجي ،الدقة
امل�صف ��اة ،ال�شراك ��ة احلقيقية) ،يمُ ثل مدخ ��ل املكتب تقدم ًا ديناميكـي ًا معق ��د ًا نحو حجم مزدوج
االرتف ��اع م ��ن الأ�سف ��ل ،واملح ��ور املادي-املكاين املقط ��ع �إىل �شرائح خ�ل�ال “الأنبوب ��ة “  ،حيـث
تطف ��و احلواجز الطولية املطوية من املعدن املتموج فوق م�ساح ��ات العمل الو�سطية ،مرتكز ًة على
الدعام ��ات املثلث ��ة وكا�شف ًة عمارة الق�شرة ال�شامل ��ة التي يتم �ضمنها �إب ��راز روح املكان اخلا�صة.
ُيك ��ون قلب املبنى م ��ع اجلدار املحيطي املزجج ف�ض ��اء املكاتب الذي ي�أخذ �ش ��كل احلرف � ،Uإذ
ب�شكل ثالثي الأبعاد �أثناء
ُيك ��ون اجلدار ال�سميك من قواطع املكتب التي تنحني وتتقو�س و تنطوي ٍ
م�ساره ��ا من طرف الف�ضاء �إىل الطرف الآخر .فالف�ضاء مطوق بقو�س �أنبوبي مقعـر .كما حتتوي
� 1أ .د .عبا�س علي جعفر؛ تدري�سي يف كلية الفنون اجلميلة ق�سم امل�سرح؛ اخت�صا�ص (ديكور م�سرح).
�أ.م.د .قدوري عراك �صكر؛ تدري�سي يف كلية الفنون اجلميلة ق�سم الت�صميم؛ اخت�صا�ص (نحت).
�أ.م.د .نوال حم�سن علي؛ تدري�سية يف كلية الفنون اجلميلة ق�سم الت�صميم؛ اخت�صا�ص (ت�صميم �صناعي).
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كتلـ ��ة املرك ��ز املتعامدة على م�ساح ��ات العمل طوق ًا �ضمني� � ًا وخ�صو�صية ماديـ ��ة ،موجد ًة املكاتب
املتطلبة للخ�صو�صية العاليـة بني احلافة اخلارجية للأنبوبة واجلدار اخلارجي ،ويالحظ الباحث
ا�ستخ ��دام امل�صمم للأ�شكال االن�سيابية يف ال�سقف واجلدران مع ا�ستثمار التباين يف مواد الإنهاء
(اللون ،وامللم�س) لإيجـاد ف�ضـاء جمايل ديناميكـي يف تكويناته ال�شكلية.
.1مدى توظيف ا�سرتاتيجيه البناء الأدبي واللغوي لأركان اال�ستعارة يف الف�ضاء الداخلي.
تعام ��ل امل�صمم مع هذا الف�ضاء من ناحية اال�ستعارة بطالقة املعاين اللغوية التي حتتويها �أ�شكال
ال�سق ��ف من تغيري اجتاهاتها وت�صادماته ��ا متداخلة مع �شفافية احلواجز مع املكتب �صانعة حالة
م ��ن غمو�ض امل�شبه به من اخلطوط املتقاطعة واملتنوع ��ة ب�أ�شكالها و حدتها و بتنوع املواد املوظفة
به ��ا معطية غمو�ضا وتعقيدا للجامع (وجه ال�شب ��ه) والذي اتبع �أكرث من نوع ا�ستعاري يرتاوح بني
املكنية واملر�شحة.
.2ا�سرتاتيجيات التعامل مع املرجع و �آليات توظيف خ�صائ�صه يف �شكل مو�ضوع اال�ستعارة للف�ضاء
الداخلي.
متتع هذا الأمنوذج برثاء اال�سرتاتيجيات التي عوجلت بها مظاهر اال�ستعارة يف الف�ضاء الداخلي
حي ��ث متيز يف النق� ��ص يف التوافق للأ�ش ��كال اال�ستعارية ،كذل ��ك من التجديد الع ��ايل للأ�شكال
امل�ستعمل ��ة واعتماد ال�سطوح واخلطوط املرتاكبة مكونة ف�ضاءات بينية من هذه التعا�شقات مكونة
�أبع ��اد ف�ضائية جت�سد ملعاين اال�ستعارة املكني ��ة مكونا بذلك اال�ستفهامات العديدة لدى امل�ستخدم
عاك�سا لإ�سرتاتيجية م�ؤكدة على حتقيق اال�ستعارات للأفكار التي تراود الزبون القادم وجت�سيدها
يف اخل�صائ� ��ص الوظيفية للوظائف .كما انه مع ذلك كان لعالقة اخل�صائ�ص الفيزيائية للمظهر
الأثر الكبري يف ت�أكيد اخل�صائ�ص للوظيفة للف�ضاء ك�شركة �إعالنية ينطلق منها على �أر�ضية راكزة
ورا�سية وهذا ما �أكده امل�صمم من ا�ستقرارية الأر�ضية و و�ضوحية �ألوانها وملم�سها بوا�سطة ال�ضوء
عل ��ى العك�س من غمو� ��ض ال�سقف الناجت من تعقي ��دات �أ�شكاله التي امت ��ازت بب�ساطتها كعنا�صر
منفردة .ف�ضال �إىل �أن هذه الب�ساطة حققت تعقيدا يف غاية ال�شدة م�ؤكدا على نواحي عدة تعك�س
من خاللها الأهداف الوظيفية للف�ضاء الداخلي للم�شروع.
.3مدى �شمولية املرجع وحرفية جت�سيده كمظهر لال�ستعارة يف الف�ضاء الداخلي.
متيز الف�ضاء العام للم�شروع بحرفية عالية من خالل جتريد الأ�شكال والعنا�صر املكونة ملحددات
الف�ض ��اء عاك�س ��ا لرمزية عالي ��ة للجامع (وجه ال�شبه) ك ��ون املرجع متيز بدالل ��ة ا�ستعارية عالية
ذات طبيع ��ة غ�ي�ر ملمو�سة عن كون ��ه الوظيفة التي متار� ��س يف الف�ضاء الداخل ��ي ،ففكرة وظيفة
الف�ض ��اء كانت املوجه الرئي�س لتج�سي ��د الأ�شكال املجردة عاك�سا للثقة الت ��ي متتلكها ال�شركة من
خ�ل�ال و�ضوح و �صالدة الأر�ضية ،يف نف�س الوقت انط�ل�اق امل�ستفيد (الزبون) باجتاهات متعددة
ك ��ون ال�شركة متتلك االكت�شافات الإ�سرتاتيجية الفاعلة للرتويج ومن هذه االنطالقات نحو العامل
اخلارج ��ي بخط ��ى وا�ضحة وم�ستقيمة نحو اله ��دف ،ولذا ف�إننا جند من كل ه ��ذا �شمولية املرجع
كفك ��رة مطلقة ل ��كل امل�شروع �أي �أنها كانت عالق ��ة (كل/كل) كون فكرة املرج ��ع كانت طاغية يف
�أ�ش ��كال اال�ستع ��ارة املوظفة يف الف�ضاء الداخل ��ي للم�شروع عاك�سا ل�شمولي ��ة �إ�سرتاتيجية امل�صمم
م ��ن اال�ستف ��ادة للف�ضاء الداخلي ككل يحتمل كيان �شكلي متكام ��ل ذو وحدة عالية من الرتاكمات
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ال�شكلية ملرجع اال�ستعارة.
.4مدى التوجه اال�سرتاتيجي يف توظيف اال�ستعارة وفق الهدف واملحفز �ضمن الف�ضاء الداخلي.
كانت ال�سمة الغالبة يف هدف اال�ستعارة الذي وظفها امل�صمم يف هذا الأمنوذج هو �إي�صال املعاين
واملعلوم ��ات من وجه ��ة نظر ذاتية حتمل قي ��م انفعالية عالية منتجا بذلك متع ��ة ترتكز وتتبني يف
امل�شارك ��ة يف التف�سري م ��ن امل�ستخدم يف هذا الف�ض ��اء م�ؤكدا ق�صدية امل�صم ��م يف و�ضع الأ�شكال
املحف ��زة والتي توجهت �أ�شكالها يف ترميز فاعلية اجلهة امل�ستفيدة املتخذة لهذا الف�ضاء الداخلي
مركزا النطالق �أعمالها وتعاقداتها م�ؤكدة كما قلنا على الدقة ومبد�أ ال�شراكة يف العمل الذي تقوم
ب ��ه وهذه االنعكا�سي ��ة يف تف�سري ال�صور اال�ستعارية التي �أر�سلها امل�صمم �أكدت وب�شكل قطعي على
توخ ��ي امل�صمم م ��ن اتخاذ الإجراءات يف توقيع وت�شكيل الف�ض ��اء �ضمن �إ�سرتاتيجية حمددة على
�ض ��وء الهدف العام للف�ض ��اء وت�أكيده من خالل فعل اال�ستعارة يف ت�أكي ��د فعل العملية الت�صميمية
امل�ؤدي ��ة لهذه النتيجة املعربة عن ذاتها على وفق ر�ؤية ا�ستعارية مبعان جديدة متواكبة مع الهدف
واملحفز لها.
( )2-6-3و�صف و حتليل �أمنوذج مدر�سة ( )2مدر�سة التفكيكية.
م�شروع
اال�سم..................................................................املو�سيقى التجريبية
املعمار........................................................................فرانك جريي
املوقع�................................................................................سياتل
�سنة الإن�شاء2000..........................................................................م
تو�صيف امل�شروع:
يهدف امل�ش ��روع �إىل االحتفال بالإبداعية والتجديد من خالل املو�سيقى والثقافة الأمريكية .يوفر
امل�ش ��روع فر�ص� � ًا للزوار الكت�شاف التاري ��خ وتقاليـد املو�سيقى ال�شعبية الأمريكي ��ة ،لأجل امل�شاركـة
يف �صناع ��ة املو�سيقى وتعلم �أ�سرار ت�أليفها و�أدائه ��ا داخل متحـف تعليمي متخ�ص�ص ي�ؤكـد ترابط
التقالي ��د و�صناعـة املو�سيق ��ى يف �شمال غرب البا�سيفيك ��ي .يتكون الربنام ��ج الف�ضائي للم�شروع
م ��ن �ست ��ة عنا�صر :كني�س ��ة ال�سمـاء ،وتقاطع الطـ ��رق ،وخمترب ال�صـوت ،ورحل ��ة الفنان ،واملكتبة
الكهربائيـ ��ة  ،ومن ��زل  .EDو�صمم ��ت الف�ض ��اءات كبيئة �شمولي ��ة� ،إذ يعد الف�ض ��اء الواحد وكل
عن�ص ��ر فيه �أ�سا�سي ًا ن�سب ًة �إىل الكل ال�شام ��ل� .إذ تجُ �سد كني�سة ال�سماء قـدوم جميع �أمناط النا�س
�سويـ ��ة متحدين بق ��وة ومتعة املو�سيقـ ��ى ،ومت التج�سيد مادي ًا يف م�ساحة التجم ��ع املركزية للبناء.
ويتج�س ��د تقاطع الطرق يف ت�صادم وجهات النظر والتقاليد املتعددة التي متثل املو�سيقى ال�شعبية
الأمريكية .يُعزز خمترب ال�صـوت خربة الزائرين باملو�سيقى و�صناعتها وذلك بتوفري فر�ص خللـق
وتو�ضي ��ح بع�ض من العالقات بني املو�سيقى والعلـم والتكنولوجيـا .ويوفر ف�ضاء رحلة الفنـان نبذة
ع ��ن تاريخ فناين املو�سيقى ال�شعبية ملقي� � ًا ال�ضوء على ال�سمة الب�شري ��ة لإبداعهم الفنـي ،كا�شف ًا
الأحداث غري املتوقعة والتجارب التي �أ�سهمت يف التطور املبدع .وت�ؤمن املكتبة الكهربائية �أر�شيف ًا
متع ��دد الو�سائـل الإعالمية حول جمموعة وم�صادر معلومات م�شروع املو�سيقى التجريبية .ويعمل
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من ��زل  EDكف�ضاء تثقيفي موفر ًا فر�ص ًا �أف�ضل للتعلم ح ��ول املوا�ضيع والأفكـار الرئي�سة التي مت
اكت�شافها يف م�ساحـ ��ات العر�ض وامل�شاركة يف خمتلف الفعاليات املو�سيقية ليكت�شف بذلك الزائر
ويط ��ور قدراته ومهاراته اخلالق ��ة املرتبطة باملو�سيق ��ى .ومير داخل الف�ض ��اءات طريق ًا حديدي ًا
ي�سم ��ح للركاب لي�أخ ��ذوا نظرات �سريعة على الداخ ��ل ال�شمويل .كما يت�أل ��ف البناء من جمموعة
م ��ن العنا�صر املقو�س ��ة امللونة املك�سوة مبختلف امل ��واد .و ميثل م�شروع املو�سيق ��ى التجريبية دمـج
مث�ي�ر للمعر�ض ،التكنولوجيا ،و�سائـل الإعالم والفعاليات التي جتمع ال�سمات التف�سريية للمتحف
التقليدي ،والدور التثقيفي للمدر�سة ،وامل�سارح الأدائية.
.1مدى توظيف �إ�سرتاتيجية البناء الأدبي واللغوي لأركان اال�ستعارة يف الف�ضاء الداخلي.
كان لإ�سرتاتيجي ��ة البن ��اء اللغوي لأركان اال�ستع ��ارة يف الف�ضاءات الداخلية الت ��ي �ضمها امل�شروع
ح�ضورا وا�ضحا وذلك من خالل و�ضع هوية رمز بها ،بت�سمية �أطلقها امل�صمم ذاته عليها وربطها
برم ��وز ومعان دينية �أحيانا لت�ؤكد على قدا�سة امل ��كان وارثه االجتماعي فامل�صمم حني �أكد ت�سمية
الف�ض ��اءات �أراد تو�ضي ��ح امل�ستعار من ��ه (امل�شبه به) لكي ال يح�صل خلط ل ��دى م�ستخدم الف�ضاء
نظ ��را لك ��ون الأ�شكال التفكيكية امل�ستخدم ��ة يف الف�ضاء ذات �صعوبة يف ف ��ك �شفراتها مبا حتمله
م ��ن جتزئ ��ة وت�شويه وقلب م�سهال بذلك فهم الأ�شكال املطروح ��ة و الأفكار التي ي�سقطها امل�صمم
م ��ن خاللها ،مما دعاه �إىل ا�ستخدام اال�ستع ��ارة التخيلية و الأ�صلية لإعطاء الف�ضاء الوقع الأكرب
يف �إث ��ارة الأ�شكال وحتفيزها للمخيلة �ضمن الأف ��كار املزعزعة واملجزئة لل�شكل التقليدي للمرجع
وو�ضعها يف قالب يحمل �صفات اال�ستعارة �ضمن وجهة النظر التفكيكية.
.2ا�سرتاتيجيات التعامل مع املرجع و �آليات توظيف خ�صائ�صه يف �شكل مو�ضوع اال�ستعارة للف�ضاء
الداخلي.
ات�سم ��ت اخل�صائ�ص الفيزيائية بح�ض ��ور فاعل من حتقيق عالقات متتلك ق ��وى ارتباطيه فاعلة
يف �صن ��ع �صفات مظهرية م�ؤث ��رة عاك�سة لفكرة الف�ضاء واملنطلق م ��ن وظيفته التعريفية كمتحف
لف ��ن املو�سيقى الأمريكية ،فامل�صمم انطلق من هذه الوظيفة وما تعنيه للجهة امل�ستفيدة للم�شروع
م�ضافا �إليها ر�أيه ال�شخ�صي من حتقيق �أرث ح�ضاري مو�سيقي ي�ستعمل كرافد �سياحي و يف الوقت
نف�سه ناقال �إعالميا عن الفكر الذي يتبنى هذا الفن والتوجهات الثقافية التي ينطلق �إليها و جعله
�أمنوذج ��ا عامليا يتحدى ب ��ه لت�أكيد �صفة العوملة التي ترجوها اجلهة امل�ستفيدة .هذا ف�ضال �إىل �أن
امل�صم ��م ا�ستن ��د يف تعامله مع املرجع �إىل االختالف الكمي تارة والنق� ��ص يف التوافق تارة �أخرى
�أي �أنه قام بالتوفيق بني عدد من ا�سرتاتيجيات للتعامل مع املرجع م�ؤكدا تبنيه �إ�سرتاتيجية عامة
وظفت من خاللها اال�ستعارة على وفق خطوات عملية مدرو�سة ممنهجة.
.3مدى �شمولية املرجع وحرفية جت�سيده كمظهر اال�ستعارة يف الف�ضاء الداخلي.
اعتمد امل�صمم على التجريد كحرفية م�ستخدمة يف جت�سيد املرجع كمظهر ا�ستعاري للف�ضاء مما
�أعط ��ى غر�ضا ذو ح�ضور فاعل يف تعددية املعاين التي �أ�سبغتها اال�ستعارة على الأ�شكال التفكيكية
امل�ستخدم ��ة ،كم ��ا �أن امل�صم ��م �أنطلق م ��ن الق�شرة البنائية وحت ��ى الف�ض ��اءات الداخلية لتحقيق
ا�ستعاراته ال�شكلية ،وكل ف�ضاء �أعطاه �سمات خا�صة به �أكدها من خالل وظيفته وتفاعلية ال�شكل
معه ��ا كذلك من �إ�سباغه ت�سميات بالغية معربة عن ذاتية امل�صمم يف ر�ؤيته لوظيفة هذا الف�ضاء
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و يف الوق ��ت نف�س ��ه مرجعا �أ�سا�سيا ي�ستن ��د �إليها كل من يرتاد هذا الف�ض ��اء ولذلك كانت �شمولية
اال�ستعارة يعتمد مداها على كل املرجع /جزء من امل�ستعار �إليه �ضمن وحدة �شكلية.
.4مدى التوجه اال�سرتاتيجي يف توظيف اال�ستعارة وفق الهدف املحفز �ضمن الف�ضاء الداخلي.
تعامل امل�صمم يف �أمنوذجنا احلايل قيد التحليل مع حمفزات اال�ستعارة بحرفية عالية نظرا لكون
امل�ش ��روع ذو ث ��راء عايل يف قيمه املعنوية الت ��ي حاول امل�صمم ترميزها كون احت ��واء هذا امل�شروع
�إىل ع ��دة حمفزات متعا�شقة م ��ع بع�ضها �ضمن ن�سيج ي�صعب فكه نظ ��را لتكميل كل واحد للأخر
ب�صف ��ة �سان ��دة �إىل اجلهة امل�ستفيدة من خالل رغبتها �إىل ترمي ��ز موقع امل�شروع على وفق معطى
وظيف ��ة الف�ضاء الداخلي والفعالي ��ات التي يحتويها م�ؤكدا بالتايل عل ��ى ترميز اجلهة امل�ستفيدة،
فمتحف املو�سيقى التجريبي �أ�صبح بف�ضل حمفزاته التي ي�ضمها يحمل �أهداف ا�ستعارية متنوعة
كون ��ه يحمل وظيفة الإقناع والت�أثري م ��ن خالل �أ�شكال املبالغة وتو�صيله ��ا للمعاين واملعلومات من
خالل متعة امل�شاركة يف التف�سري و يف الوقت نف�سه فك ت�شفريات الغوام�ض يف الأ�شكال التفكيكية
املنتق ��اة .وبذا جند �أن امل�صمم امتلك �إ�سرتاتيجية حمددة لتحقيق اال�ستعارة ب�صورها و�أ�شكالها
التي امتازت بتو�صيل معانيها ب�صيغة ذاتية عالية الإثارة و الإمتاع.
الف�صل الرابع/نتائج و ا�ستنتاجات و تو�صيات و مقرتحات البحث.
( )1-4نتائج البحث و مناق�شتها -:
1 .1يظهر لدينا من التحليل ب�أن املدار�س الت�صميمية مناذج العينة البحثية مل تلتزم با�ستعمال
نوع حمدد من اال�ستعارة ح�سب املفهوم الأدبي بل تنوعت يف ا�ستعمالها و ح�سب معطيات
امل�شروع مما يدل على منهجية �إ�سرتاتيجية متبعة يف كل من هذه املدار�س.
2 .2لوحظ التباين يف ا�ستعمال �أ�صناف و �أنواع املرجع لكل مدر�سة ت�صميمية ح�سب معطيات
كل م�ش ��روع �أال �أنن ��ا نرى التماي ��ز فيما بينها يظهر يف �إ�سرتاتيجي ��ة ا�ستعمال كل �صنف و
نوع و تبني كل منها لنوع معني من الأنواع و الأ�صناف تخ�ص املرجع لتحقيق خ�صو�صيتها
الفنية و الت�صميمية.
3 .3ي�ب�رز لنا من خ�ل�ال الدرا�سة التحليلية للم�شاريع املنتخب ��ة يف عينة البحث ب�أن اجتاهات
املدار� ��س حلركة ما بعد احلداثة ات�سمت بتعددي ��ة توجهات توظيف اال�ستعارة لديها مما
يدلن ��ا على حت�س� ��س م�صممي و منظري هذه احلركة ل ��دور اال�ستعارة كفعل موجه ملجمل
ا�سرتاتيجيات العملية الت�صميمية.
4 .4تب�ي�ن لدينا من خالل التحليل لنم ��اذج العينة ب�أن حقل الت�صميم الداخلي و ب�شكل خا�ص
يف فرتة ما بعد احلداثة متيز برثاء و ن�ضوج ا�ستعمال الأدوات للآليات املعتمدة يف ت�صنيع
اال�ستع ��ارة عل ��ى وفق �إ�سرتاتيجي ��ة كل مدر�سة و االجتهاد يف �صناعة �آلي ��ات �إ�سرتاتيجية
خا�صة بكل منها على وفق التطورات و التنظريات امل�ستحدثة يف العملية الت�صميمية.
5 .5ظه ��ر لدين ��ا عن ��د درا�سة من ��اذج العين ��ة البحثي ��ة ملدار�س حركة م ��ا بعد احلداث ��ة ب�أن
م�صمم ��ي و منظري ه ��ذه احلركة من خالل درا�ساتهم قد ح ��ددوا املحفزات لال�ستعارة
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و ا�ستخدموه ��ا ك�أدوات يف ت�صنيعه ��ا و توظيفها �ضمن �آلي ��ات اال�سرتاتيجيات يف العملية
الت�صميمية لتحقيق اال�ستعارة.
6 .6م ��ن ا�ستقرائنا التحليل ��ي لنماذج عينة البحث يتب�ي�ن لنا ب�أن �آليات التح ��ول ال�شكلي لها
الفعل الأقوى لتحقيق اال�ستعارة يف املدار�س الت�صميمية كافة حلركة ما بعد احلداثة من
خالل حمافظتها على توا�صلية و ا�ستمرارية املرجع مع الناجت الت�صميمي لال�ستعارة.
( )2-4اال�ستنتاجات-:
1 .1تع ��د اال�ستعارة �أح ��د �أهم املفاهي ��م التي تو�صف به ��ا النتاجات الت�صميمي ��ة للف�ضاءات
الداخلية بالنتاجات الإبداعية ،و ذلك ملا يوفره هذا املفهوم من قيم جمالية و وظيفية و
بو�صف ��ه الو�سيلة الأف�ضل لإي�صال املعاين التي ي�ضعها امل�صمم ،لإحداث الت�أثري و الإقناع
و الإي�ضاح و املبالغة للمعنى.
2 .2ات�سم ��ت اال�ستعارة ك�إ�سرتاتيجية بكونها مفه ��وم م�شرتك و فاعل يف جميع مدار�س حركة
م ��ا بعد احلداثة و لكونه ��ا �أف�ضل ال�سبل يف حتقيق اخل�صو�صية و الطابع املميز لها �ضمن
الأطر الفكرية التي تنتمي �إليها و تتبناها.
3 .3متي ��زت �إ�سرتاتيجي ��ة اال�ستع ��ارة ب�أنه ��ا �أح ��د الو�سائ ��ل املهم ��ة يف حتقي ��ق التوا�صلي ��ة و
اال�ستمرارية التاريخي ��ة للأ�شكال و املعاين مكونة �أ�شكاال جديدة تت�صف بعدم انقطاعها
عن الت�صاميم احلديثة.
4 .4ي� ��ؤدي املرجع دورا فاعال يف حتديد الإ�سرتاتيجية املتبعة يف توظيف اال�ستعارة الذي على
�أ�سا�س ��ه تعددت ا�سرتاتيجي ��ات اال�ستعارة بتباين مدار�س حركة ما بعد احلداثة على وفق
الأهداف التي تروم �إىل حتقيقها على وفق توجهاتها و معطيات العملية الت�صميمية لكافة
الت�صاميم الداخلية احلديثة.
( )3-4التو�صيات-:
1 .1وج ��وب احت�ساب التباي ��ن يف توظيف �أنواع و �أ�صناف املرجع و م ��دى �شموليته يف الف�ضاء
الداخلي و ارتباطه مبعطيات اال�ستعارة �ضمن العملية الت�صميمية.
2 .2وجوب تبني حالة و�سطية عند جت�سيد املرجع لال�ستعارة ك�إ�سرتاتيجية عامة يف الت�صاميم
الداخلية احلديثة كافة.
�3 .3ض ��رورة احت�ساب اجلوان ��ب البيئية ،و الثقافية ،و االجتماعي ��ة ،و العلمية و الإطالع على
�أخر التقنيات امل�ستحدثة و �أخر املدار�س و النظريات الفنية احلديثة لال�ستزادة من هذه
اخلربات و ا�ستثماره ��ا يف اال�ستعارة بو�صفها انطالقات و تقنيات لتحقيق الإ�سرتاتيجية
الفاعلة يف العملية الت�صميمية.
4 .4اعتم ��اد ال�صيغ اجلديدة الت ��ي وفرتها مدار�س ما بعد احلداثة لتحقي ��ق التوا�صلية بفعل
اال�ستع ��ارة عل ��ى �أن يتوافق م ��ع معطيات امل�ش ��روع من موق ��ع و جهة م�ستفي ��دة و م�شكلة
ت�صميمية(�شكلية ،وظيفية ،بيئية).
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( )4-4املقرتحات للبحوث امل�ستقبلية-:
�1 .1إجراء درا�سة مقارنة بني �إ�سرتاتيجيات اال�ستعارة املطبقة حمليا و عامليا.
�2 .2إعداد درا�سة حول خ�صو�صية مفهوم اال�ستعارة على وفق نظرة م�صمم داخلي (عاملي ،عراقي).
�3 .3إجراء درا�سة حول ال�صورة اال�ستعارية للمباين الدينية يف العراق.
امل�صادر العربية
1 .1اب ��ن �سين ��ا �( ،أب ��و احل�س�ي�ن بن عبد اهلل ) ”،اخلطاب ��ة بن كتاب ال�شف ��اء “ ،حتقيق :حممد �سليم �س ��امل ،وزارة املعارف
العمومية ،الإدارة العامة للثقافة1954 ،م .
�2 .2أبو ديب ،كمال “ جدلية اخلفاء والتجلي ــ درا�سات بنيوية يف ال�شعر”  ،دار العلم للماليني  ،بريوت .1974 ،
3 .3اجلمي ��ل ،عل ��ي حيدر”،اال�ستعارة يف العم ��ارة”� ،أطروحة دكتوراه (غري من�ش ��ورة) ،ق�سم الهند�س ��ة املعمارية-اجلامعة
التكنولوجيا ،بغداد1996 ،م.
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األكاديمي

اال�ستعارة ك�إ�سرتاتيجية للت�صاميم الداخلية احلديثة

حارث �أ�سعد عبد الرزاق

ملحق ( )1حماور التحليل.
.1مدى توظيف �إ�سرتاتيجية البناء الأدبي واللغوي لأركان اال�ستعارة يف الف�ضاء الداخلي.
.2ا�سرتاتيجيات التعامل مع املرجع و �آليات توظيف خ�صائ�صه يف �شكل اال�ستعارة و مو�ضوعها
للف�ضاء الداخلي.
.3مدى �شمولية املرجع وحرفية جت�سيده كمظهر اال�ستعارة يف الف�ضاء الداخلي.
.4م ��دى التوج ��ه اال�سرتاتيجي يف توظيف اال�ستع ��ارة على وفق الهدف املحف ��ز �ضمن الف�ضاء
الداخلي.
ملحق (� )2أ�شكال مناذج عينة البحث.
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