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ملخص البحث:
یتعایش اإلنسان مع مجموعة من الکتل الفراغیة الداخلیة والحیزات الفراغیة الخارجیة والتى یقوم المصمم بصیاغتها طبقا ً
للعدید من اإلعتبارات عند جمع العناصر وتجهیز کل ما تحتاجه من معالجة وقیاس وتعدیل ,وإعتماداً على األفکار والخبرات
التراکمیة بهدف انتاج شئ جدید وممیز یؤدى مهامه ویلبى الهدف من تصمیمه .
وعندما نتناول الجانب الظاهرى للتصمیم فإننا بصدد التواصل مع علم المورفولوجى المختص بدراسة بنیة األشکال وعالقتها
بالکائنات الحیة والظواهر الطبیعیة والنباتات باإلضافة إلى األشکال والعالقات الهندسیة قدیما ً وحدیثاً ,وذلک بواسطة
مجموعة األشکال األساسیة التى تتشارک مع بعضها إلنشاء التکوینات التى تشغل حیزا من الفراغ مکونة فى مرحلتها
األولى مساحات تتحول فى مرحلة تالیة لها إلى حجوم یتم عن طریقها إدراک التشکیل المجسم للتصمیم.
ویمکننا بذلک االستفادة بمورفولوجى البناء واإلختزال والذى یحوى فى مضمونه ماهیة التکوین الشکلى من وجهة النظر
الفلسفیة لوضع حلول إلشکالیة صیاغة التکوین الشکلى للحالة الفکریة للتصمیم لخلق بیئة تصمیمیة یتعایش معها الفرد فى
حالة من االستقرار واإلشباع الوظیفى والجمالى والنفسى ,مع إمکانیة إستفادة التصمیم الداخلى فى تکوینه الشکلى الذى یخدم
األهداف الوظیفیة.
التصمیم الداخلی عبارة عن دراسة الفراغات والحیزات ووضع الحلول المناسبة للعناصر المکونة لها وتهیئتها لتأدیة وظیفتها
بکفاءة مع متطلبات الفرد المتعایش مع البیئة التصمیمیة للوصول إلى حالة من الراحة واالستقرار النفسی واالبتهاج ،فالوظیفة
هی المصدر الرئیسی للفکرة التصمیمیة والتی یتحدد بناء علیها الشکل النهائی والطبیعة البنائیة للتصمیم ککل .وتعد الکتلة
الفراغیة هى لوحة تشکیلیة تنسج خیوطها من کافة العناصر التشکیلیة التى تتکون منها اللوحة الفنیة ومن خالل عناصر
وملحقات الکتلة الفراغیة والتى تتکون بدورها من خطوط ومساحات وأشکال ،تتضح وتتجسد من خالل الوظیفة لتحوز
القبول بالصیاغة الجمالیة .وبالتمعن لفسفة نکوین الشکل نجدها تعتمد على مبدئى األنشاء من خالل البناء واإلضافة فى
الفراغ طبقة تلو األخرى أو من خالل کتلة فعلیة یتم الحذف منها واختزال األجزاء الغیر مرغوبة فى الشکل النهائى.

الكلمات المفتاحية:
الكتلة الفراغیة – الحیز الفراغى – مورفولوجى – البناء – اإلختزال – الشكل  -التصمیم
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Abstract
Human coexistence With a collection of internal vacuum masses and external spaces Which is
designed by the designer According to several considerations When collecting items and
preparing every things you need Of processing ,measurement and Modification based on ideas
And cumulative experiences With the aim of producing something new and special Performs
his duties And Satisfied the goal of its design When we address the apparent side of the design
We are communicating With morphology Specialist in the study of what is innovation in shapes
And its relation to living organisms Natural phenomena and plants In addition to shapes and
geometry old and its return recently modern Using the basic set of shapes Which share with
each other To create configurations Which occupy space Composed in the first phase of spaces
Turn in the next stage to the sizes Through which the Perception of stereotype of the design.
We can therefore benefit With morphology of construction and reduction Which contained in
its content What is Formal Formation From a philosophical point of view To develop solutions
to problematic to form a Formal Formation The intellectual state of the design to create Design
environment Coexist with the individual In a state of stability Functional ,aesthetic saturation
and Psychological With the possibility of benefiting from interior design in Formal formation
Which serves functional objectives.

Key wards:
Spatial mass - spatial space - morphology - construction - reduction - shape - design
Morfology

:مقدمة البحث
التصمیم الداخلي عبارة عن دراسة الفراغات والحیزات ووضع الحلول المناسبة للعناصر المكونة لها وتهیئتها لتأدیة وظیفتها
 فالوظیفة،بكفاءة مع متطلبات الفرد المتعایش مع البیئة التصمیمیة للوصول إلى حالة من الراحة واالستقرار النفسي واالبتهاج
 وتعد الكتلة.هي المصدر الرئیسي للفكرة التصمیمیة والتي یتحدد بناء علیها الشكل النهائي والطبیعة البنائیة للتصمیم ككل
الفراغیة هى لوحة تشكیلیة تنسج خیوطها من كافة العناصر التشكیلیة التى تتكون منها اللوحة الفنیة ومن خالل عناصر
 تتضح وتتجسد من خالل الوظیفة لتحوز القبول،وملحقات الكتلة الفراغیة والتى تتكون بدورها من خطوط ومساحات وأشكال
 وبالتمعن لفسفة نكوین الشكل نجدها تعتمد على مبدئى األنشاء من خالل البناء واإلضافة فى الفراغ طبقة.بالصیاغة الجمالیة
.تلو األخرى أو من خالل كتلة فعلیة یتم الحذف منها واختزال األجزاء الغیر مرغوبة فى الشكل النهائى

مشكلة البحث
 إغفال دور علم المورفوفوجى فى المساعدة لتكوین الشكل الظاهرى للتصمیم ویتضح فى عدم إهتمام بعض المصصمین.بصیاغة الوظیفة النظریة واإلستخدامیة للتصمیم فى إطار تكوین شكلى یحوي بین طیاته أسس ذات مضمون جمالى

هدف البحث
. فهم واسیعاب مفهوم البناء واإلختزال وأثرهم على التكوین الشكلى للتصمیم القاء الضوء على الحلول تصمیمیة المعتمدة على مورفولوجى البناء واإلختزال بما یتوافق مع الوظیفة اإلستخدامیة.للتصمیم
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فروض البحث
تفترض الدراسة البحثیة أن مورفولوجى البناء واإلختزال أحدا عناصر الصیاغة الشكلیه التى یمكن للمصمم الداخلى اإلستفادة
من مضمونهما فى العملیة التصمیمیة.

منهج البحث:
تتبع الدراسه البحثیة المنهج الوصفى التحلیلي لمفاهیم البناء واإلختزال لبعض من الكتل الفراغیة الداخلیة والحیزات الفراغیة
الخارجیة.

أوال :الوظيفة وارتباطها بالتصميم:
عنصر الوظیفة یعد ركیزة أساسیة في العملیات التصمیمیة بدایة من ظهور الفكرة ثم صیاغتها شكلیا حتى تحقیقها واقعیًا
لتصبح بیئة تصمیمیة یتعایش معها اإلنسان ،وتتأكد أهمیة التصیمیم في تحقیقه لهذا الهدف الوظیفي حیث ال تنقطع الصلة
بین التصمیم ووظیفته دون إغفال عنصر اإلشباع الجمالي واالستقرار النفسي )8( .وتعرف الوظیفة على أنها النفعیة فهي
السبب األول ومبرر الفكرة التصمیمیة ثم الهیئة الشكلیة للتصمیم التي یتعایش معها الفرد المستفید من تلك الكتلة الفراغیة أو
الحیز الفراغي .ومن خالل وظیفة التصمیم یتحدد شكله وهیئته النهائیة تب ًعا لما أطلقه لویس سولیفان Louis Henry
 Sullivanوهو "الشكل یتبع الوظیفة".

ثانياً :المورفولوجى Morfology
هو العلم المسئول عن دراسة تكوین الشكل وعالقات أجزاءه المكونه سواء كان هندسیا اوعضویا ً لتأكید اإلبداع الفكرى
للتصمیم من خالل تفاعل الشكل مع الوظیفة كي ینتج الشكل المرئي كأداء وظیفة عملیة جمالیة .ویظهر مورفولوجي التصمیم
الداخلي من خالل الخط المحدد للحیز الفراغي ونمط مكونات عناصر هذا الحیز المتمثل في المسطحات والكتل الرأسیة
واألفقیة مثل الحوائط واألسقف واألرضیات واألثاث ومكمالت التصمیم الداخلي ،وعالقة الربط بین تلك العناصر وممرات
الحركة ،ویعتمد تشكیل الفراغ على مراحل متتالیة تسهم في إبتكار تكوین الشكل

المرئي)7( .

تعريف الشكل
یقصد بكلمة الشكل من الناحیة اللغویة المظهر أو الهیئة ،والشكل هو التركیب أو التنظیم لمجموعة العناصر ونتیجة لذلك
أصبح الشكل شی ًئا أو تجسی ًدا .ویعرف ایضا ً إصصطالحیا ً على انه مجموعة الخواص التي تجعل الشيء على ما هو علیه
إذ تجتمع الصفات الحسیة وتعطى كلها م ًعا هیئة

الشيء :2( .ص )149

مفهوم الشكل
یطلق لفظ الشكل على مجموع األجزاء وعالقتها ببعضها البعض وبینهما وبین الفراغات داخال وحولها والتي تحدد طابعً ا
ً
ممیزا لذلك الشيء أو الكتلة

)10(0

فلسفة تكوين الشكل
وبالنظر إلى ماهیة نمذجة الفكرة التصمیمة وتجسیدها نجدها تعتمد على مبدئى األنشاء من خالل البناء واإلضافة فى الفراغ
طبقة تلو األخرى أو من خالل كتلة فعلیة یتم الحذف منها واختزال األجزاء الغیر مرغوبة فى الشكل النهائى للتصمیم.

ثالثاً :البناء
هو اإلضافة التراكمیة المعتمدة على أساس قبلها ویتم من خاللها اضافة كتلة إلى الفراغ وأجزاء إلى أخرى رأسیًا وأفقیًا
بحیث تكون الكتلة أو الحجم الناتج وحدة واحدة طبقا
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محاور عملية البناء
هناك العدید من العملیات التى یمكن ان تتبع هذه العملیة وهي كالتالى

اإلضافة adding
هى عالقة بنیویة تنشأبین شكیلین –كتلتین أو فراغین -أو أكثر یحكمها مبدأ التجاور او اإللتصاق الحر بحیث یحتفظ كل
منهما بسماته اإلستقاللیة الذاتیة دون أن یفقد أى منهما خواصة ،بمعنى أن حیز اإللتصاق بینهما یظل على طبیعته دون
محاولة إلدماجه فیها.

( :1ص )300-299

( )1رسوم هندسية توضيحية لخطوط ات اإلضافة (الباحث) وتحققها فى المعبد الرومانى

التكرار Repetition
هو عالقة بنیویة تنشأ بین شكلین أو عنصرین یشترط فیها المماثلة وهذه العالقة یمكن أن یحكمها مبدأالتحاور أو مبدأ التحاور
المندمج أو مبدأ اإلستقالل الفراغى .وعملیة التكرار إما أن تكون وجها بوجه أو ظهرا بظهر أو جنبا بجانب فینشأ تكوین
متماثل حول محورین متعامدین وإما أن تكون ظهرا بوجه فینشأ تكوین متماثل حول محور واحد ووإما أن تكون جنبا بظهر
أو بوجه فینشأ تكوین غیر متماثل ،ویستخدم التكرار لتوضیح وتأكید ایقاع معین ویمكن أن یضیف أهمیة بصریة للتصمیم،
ویساعد على تحدید مجموعات العناصر التي تنتمي لبعضها البعض .وتظهروحدة بصریة بواسطة كثافة تكرار العناصر.
هذه العناصر یمكن ان تكون بسیطة مثل األلوان ،والعالقات المكانیة المتبادلة ،والشكل ،والملمس .العناصر المتكررة في
بعض األحیان لیست متطابقة ولكنها متشابهة ولكن تبقى عالقتها

واضحة)9( .

( )2رسوم هندسية توضيحية للتكرار (الباحث) وتحققها بأعمدة معبد األقصر

التراكم:
هو وضع مجموعة من المسطحات أو الكتل فوق بعضها مرتدة أو بارزة متداخلة أو معزولة بحیث تحتفظ كل كتلة بشكلها،
كما هو ظاهرً ا من خالل شكل هرم سقارة .وذلك دون إغفال عالقة النسب بین الكتل وبعضها البعض بحیث تتابع في مراحل
تؤكد فیها كل كتلة بالكتلة األخرى.
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( )3صورة هرم سقارة لتوضيح التراكم

الدمج Consolidation
هو عملیة بنیویة تنشأ بین كتلتین أو فراغین أو أكثر ینتمیان إلى طبیعة واحدة یحكمها مبدأ التحاور بحیث یعبر العنصران
فى النهایة عن بنیة واحدة بمعنى معالجة حیز التحاور بینهما إلى المرحلة التى یصیر فیها معبرا عن التكوین الكلى أكثر من
تعبیره عن أى من العنصرین المكونین له وفى هذه الحالة تصل الهیئة الكلیة أل‘لى مرحلة من اإلكتمال الذاتى والذي یفقد
إذا استقل أحد العنصرین.

( :1ص )280-27

( )4رسوم هندسية توضيحية للدمج (الباحث) وتحققها بمسجد أحمد بن طولون

البناء من منظور اإلتجاه البنائى فى التصميم
ظهرت البنائیة كإتجاه تصمیمى فى اإلتحاد السوفیتى  Constructivist Architectureفى الظهور عام 1919م فى
موسكو كأحد أشكال عمارة الحداثة  ,واهتم أنصارها من الفنانین بالتقنیة والهندسة من خالل التمحور حول الوضع اإلجتماعى
وقضایاه اإلشتراكیة والتى تؤكد على المساواة وحاولوا إیجاد نمط سكني جدید یتجاوب مع التغییرات الحادثة في المجتمع ،
كانوا یتمیزون بتصامیمهم العقالنیة كتكرار العناصر المعماریة وتنمیطها واستخدام الوحدات القیاسیة "مودیول"  ،مع االهتمام
بالناحیة االقتصادیة و الحلول التكنولوجیة ویمكن تعریف العمارة البنائیة بأنها حركة معماریة معاصرة و شكل من
اشكال عمارة الحداثة  ،Modernismظهرت في االتحاد السوفییتي في عشرینیات و ثالثینیات القرن العشرین  .وتجمع بین
التكنلوجیا المتقدمة والهندسة والتي كانت معلنة للغایات االشتراكیة و الشیوعیة .بالرغم من انها قسمت إلى عدة اتجاهات
تنافسیة  ،اال ان الحركة قد انتجت الكثیر من المشاریع الریادیة والمباني المقامة ومن أهم رواد البنائیة فالدیمیر تاتلین ,
نیكوالي الدوفیسكي و فاسیلي كاندینسكي.

()11

فلسفة ومبادئ البنائية

 -أن اإلنتاج اإلنشائي الذي هو نتیجة منطقیة لعقلنة العملیة اإلبداعیة ،ینبغي أن یكون أساس إجراءات التصنیع للعناصر

المعماریة واإلنشائیة.
 ربط مهام التشكیل الفني للمبنى بارتباط مباشر مع بنیتیه الوظیفیة واإلنشائیة إیجاد حلول سریعة للمشاكل الملحة مما ساهم في انتشارهم في الممارسة المعماریة الروسیة بتلك الفترة التأثر العمیق بفلسفة االتجاه الوظیفي األوروبي مما ساهم مساهمة قویة في ترسیخ قیمه.351
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 مراعاة الدقة فى التشكیل كالحجوم المنتظمة ،وتقسیمات المبنى بواسطة النوافذ الكبیرة أو المزججة بالكامل والتي تتوافقمع الهیكل اإلنشائي.
 استخدام العناصر التقنیة والخامات المعدنیة فى التصمیم. اهتمت البنائیة بالحیز الفراغى ومعالجته بالشفافیة وذلك لربط الفراغ الداخلى بالخارجى. إیجاد نمط سكنى جدید یتفاعل مع التغییرات الحادثة فى المجتمع. -توظیف أسالیب التصمیم العقالني كتكرار العناصر المعماریة ،وتنمیطها واستخدام الوحدات القیاسیة.

لوحتان تشكيليتان للفنان كاندينسكى
لوحة تشكيلية لليستزكي
( )5لوحات تشكيلية تعبر عن اإلتجاه البنائى باستخدام العناصر الهندسية وتتقارب مع التجريد

مشروع مجمع سكنى تراكمى

قاعة المدينة -تروتسكى 1932

مبنى نادى زويف للمعمارى غولوسوف 1926

للمعمارى الدوفسكى برج شوكوف موسكو
( )6رسوم ونماذج لإلتجاه البنائى فى العمارة والتاكيد على البساطة واستخدام الحديد والزجاج والخرسانة ()11

رابعاً :اإلختزال Reduction
هو ازالة كل ماهو زائد ولیس له ضرورة وعبئا على التصمیم وحذف من كتلة موجودة بالفعل عن طریق خطوات یتدخل
بها المصمم على المستویین األفقى والرأسى لتكوین تناقض بین الكتلة اإلیجابیة والفراغ السلبي الناتج عن الحذف طبقا
للتصمیم.
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مضمون البناء واإلختزال
فى مرحلة التصمیم یكون االختیار بهدف إنتاج ماهیة شكلیة یصاغ من خاللها التصمیم وتعبر عن طریقة واتجاه المصمم
فى التفكیر ووضع الخطوط األولیه ثم العمل علیها سواء باإلضافة إلیها أو اإلختزال منها ویفضل أن یكون العمل من خالل
شبكة مدیولیه.
یتبع هذه العملیة

القطع أو الحذف Cutting or deleting
هى عالقة التغیر التى تطرأ على الشكل سواء كان ثنائى أو ثالثى األبعاد متسما ً باإلتزان واإلكتمال الشكلى وفیها یسلب من
الشكل بعضا ً من إتزانه أو بعضا ً من عناصر إكتماله خالل إقتطاع جزء أو أجزاء منه بمستوى قطع یأخذ إتجاه محدد بالنسبة
لمحاور إتزان الشكل .ویمكن أال یفقد التشكیل األصلى إتزانه إذا كلنت عملیة القطع متماثلة بالنسبة لمحاور مماثلة متحوال
غلى نمطین
 إما تكوین معبراً عن الشكل األصلى ولكنه غیر مكتمل -وإما تكوین بشكل أخر یكون مكتمل ذاتیا ً لكنه مختلفا ً فى طبیعته عن التشكیل

األصلى :12( .ص )169

( )7رسوم هندسية لتوضح الحذف (الباحث) وإظهاره تاريخيا بالمعبد المصرى القديم

التجريد Abstraction
هو عملیة یتم فیها تبسیط هیئة التكوین وإعادة صیاغة الواقع بطریقة فنیة یتجلى فیها إحساس الفنان باللون والحركة والخیال،
أي عملیة االنتقال من محاكاة الطبیعة والعالم الخارجي إلى عملیة التفكر والشعور بالفكر الفلسفي .وترجمة هذا الواقع
المرئي باستخدام اشكال هندسیة اساسیة )مثلث ومربع دائرة( لتبسیط األشكال الطبیعیة ،وجعلها قابلة للتنفیذ من وجهة نظر
هندسیة مجردة ذو إیقاع هندسي

معین)14( .

هو نتاج إنصهار األفكار اإلبداعیة وعالقاتها الشكلیة واللونیة المحكمة ،واألصل بین الجزء والكل ،والتي تصنع توجها
محكم التحلیل والربط والتشكیل الفني المجرد والذي یمثل توجها جدیدا عما بدأ وتكرر .ویمثل التجرید البحث في جوهر
األشیاء وعمقها ولیس اإلكتفاء بمدلول شكلي ظاهري أو إرتباطه بمنطق الواقع وإقترابه وبعده عن مظاهر الطبیعة ،وإنما
یظهر بعالقات محكمة لها مدلوالت بصریة .أما التجرید فخلق معیارا یتمثل بأن الفن مقیاس لذاته ،وقد مُهد للتجرید بإمتداد
التكعیبیة ،والتي تمثلت أحد مساراتها بنظرة هندسیة للطبیعة ،تعكس مشهدا بأشكال هندسیة مجردة ،أخذت من تحلیل وربط
بإحكام للعالقات الهندسیة منتجة تجرید الجوهر دون اإلبقاء على ما هو دون العمق من زیادات ،ویمثل فقدانها تركیزا أكبر
وأعمق للجوهر المطلوب.
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( )8توضيح التجريد للعناصر الطبيعية للنبات هندسيا ً ومعماريا فى خزانات مياه الكويت من العنصر النباتى

التلخيص Summary
هى عملیة صیاغة البنیة الشكلیة الثنائیة أو الثالثیة األبعاد بحیث تتحول هیأتها إلى صورة أقرب إلى التشكیل األساسي البسیط
وذلك بتلخیص العناصر أو الخطوط اإلضافیة على التشكیل األساسي دون التأثیر على اإلدراك الكلى

للشكل ،12( .ص )165

( )9رسوم هندسية توضح التلخيص(الباحث) وتطبيقها بأحد المبانى المعمارية وتأكيدها فى أيقونة بولس الرسول من خالل تبسيط تفاصيل الرسوم
()14
ومحدودية األلوان

التدرج pheasant
هى الحالة التى یرتبط فیها طرفان متباینان مع درجات متوسطة بینهما ،وهو من خصائص دورات الطبیعة ،فبین قمة نصوع
الضوء نهاراً واإلظالم لیالً تتدرج قوة اإلضاءة خالل الیوم.
ویعبر التدرج عن حركة متطورة فى انتظام إذ ترتبط الحركة بالحیاة لذا یتعاطف اإلنسان مع التدرج ویعتبره أداه طیبة
للتعبیر الفنى ،وقد یكون التدرج بطیئا ً بمعنى أنه یكون واسع المدى ،وقد یكون سریعا ً وكلما زادت سرعته كلما كان أقرب
إلى حالة التباین .والتدرج الواسع المدى یبعث اإلحساس بالراحة والهدوء وذلك بعكس التباین أو التدرج السریع الذي ینقل
العین سریعا ً من حالة إلى أخرى مضادة لها ،فیرتبط سیكولوجیا بالصراع

والقوة :2( .ص)163

ویمكن ان یترجم الى حالة من

حاالت البناء إذا كان التدرج من الصغر الى االكبر ،وفى حالة التدرج من األكبر الى االصغر یمكن ان یفهم إنه اختزال

( )10التدرج فى العمارة المصرية القديمة بمعبد حتشبسوت بالبر الغربى
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اإلختزال من وجهة نظر اإلتجاه اإلختزالى فى التصميم
استخدم مصطلح االختزالیة  Reductionism-Minimalismمنذ ستینات القرن السابق للحد من التكالیف الباهظة فى
العمارة فتمیزت االختزالیة

بالتقشف وتصمیم الشكل الهندسي البسیط واستخدام الخامات الصناعیة المتاحة من الخامات

الغیر عضویة ،واستخدام اللدائن .لتؤكد على البساطة الشدیدة للشكل ،واستخدام األشكال األساسیة ،واأللوان أحادیة النظام،
والموضوعیة الشدیدة ،وعدم االنتساب إلى أي طراز آخر.
وقد كان شعارهم القلیل یعنى الكثیر  ،-Less is more-القول المأثور لمیس فان دروه فقد كان الهدف الرئیسى لهم تحقیق
الغرض التصمیمى بعیدا عن التفاصیل ،والبحث عن الجوهر الحقیقي لألشیاء مهما اختلفت الوظیفة .ومن أهم رواد االختزالیة
Burlyuk

 :14(Davidص )60-56

فلسفة ومبادئ االختزالية

ً
بساطة أو أشیاء ذات غرض وظیفى.
 إتباع نهجً ا لفهم طبیعة األشیاء المُعقدة عن طریق اختزالها إلى أشیاء أكثر تعتمد االختزالیة على السببیة فى التصمیمكامل من حیث العملیات التي تتكون منها.
بشكل
 تستلزم االختزالیة القدرة على فهم الظواهرٍ
ٍ
 -تتبنى االختزالیة فكرا فلسفیا بمعنى أن التكوین الشكلى المُع ّقد عبارة عن مجموع أجزاء ،وأنه یمكن اختزال أي جزء

منه إلى أجزاء تتألف من ُم َقوّ مات أساسیة فردیة.

( :5ص)10-1

منزل شتانير للمعمارى أدولفلوس-فيينا-
الكرسى األحمر واألزرق للمعمارى ريتفلد لوحة للفنان موندريان بالخطوط المستقيمة
ً
متأثرا باالتجاه اإلختزالى التكعيبى
واختزال اللوان فى األلوان األساسية
( )11أعمال تشكيلية وأثاث ومعمارية تعبر عن اإلتجاه اإلختزالى ()13

خامساً :دمج مورفولوجى البناء واإلختزال بالعملية التصميمية

( )12رسم توضيحى رأسى لمراحل عملية التصميم البنائى بداية من حيز فراغى وصوالً للشكل النهائى )(D
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() 12رسم توضيحى رأسى لمراحل عملية اإلختزال فى التصميم بدء من الكتلة الرئيسية) (Aالكبيرة وصوالً للشكل النهائى )(D

(الباحث)

() 13رسم توضيحى رأسى للدمج أثناء التصميم بين أسلوبى البناء واإلختزال بداية من حيز فراغى) (AAAوصوال إلى الشكل النهائى ))D
(الباحث)
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تصميم سلمين باألسلوب اإلختزالى أحدهما تم حذف القائمة واعتماد التثبيت للنائمة من جهة اليمين واألخر اعتماد تثبيت السلم من منطقتى
(,5ص )121
البداية والنهاية مما أعطى شعورا بخفة الثقل واإلتساع

تصميم أرضية فى البداية بنوعيه وخامة ولون موحداال انها شديدة النوعمه وتعرض لالنزالق فتم حذف مساحات منها وإضافة نوعية اخرة
بلون أخر وملس أقل نعومه حتى التعرض لخضر اإلنزالق فى اتجاه مائل لزيادة الشعور باتساع المكان
وتم إختزال األلوان واإلعتماد على األلوان المجاورة لألبيض إلضفاء الشعور بالهدوء وتأكيد اإلتساع (الباحث)

إعتماد اإلضافة فى التجاليد الخشبية باللون البنى على هيكل العمود الخرسانى وتأكيدة بالطبقات التراكمية بالسقف المعلق باإلضافة إلى استخدام
اإلختزال فى تكوين الحائط لعمل نوافذ داخلية لمزيد من الترابط بين الحيزات الفراغية الداخلية(الباحث)
( )14تطبيق لمورفولوجى البناء واإلختزال لتحقيق األهداف بمايتوافق مع الوظيفة اإلستخدامية للتصميم الداخلى

سادساً :نتائج البحث
 یوجد تشابة بین مفهوم البناء والعمارة البنائیة لفظا ً وأسلوبا ً فكل منهما تنفیذیا ً یبدأ من الفراغ ویمر بمراحل تراكمیةللوصول إلى الهیئة النهائیة للبیئة التصمیمیة.
 یوجد تشابه بین مفهوم اإلختزال واإلتجاه اإلختزالى فى التصمیم والعمارة لفظیا ً إال تنفیذیا ً یعتمد اإلتجاه اإلختزالى علىالتراكمات البنائیة التى اعتمدت فى المراحل األولى لتصمیمها على التبیسط والتلخیص واإلختزال فى جوهرها.
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 العمارة البنائیة واإلتجاه اإلختزالى إختلفا لفظیا ً واتفقا واقعیا من ناحیة التالحم مع الواقع اإلجتماعى واإلقتصادى والتأكیدعلى البساطة والبعد عن التكلف واإلعتماد على الوظیفة هدفا ً أساسیا والخامات المستحدثة حینها.
 البناء واإلختزال أحد منابع علم المورفولوجى والتى تعتمد على العناصر الهندسیة. یستطیع المصمم استخدام أسلول البناء واإلختزال أثناء مرحلة التصمیم لتكوین الهیئة الشكلیة للفكرة.من وجهة نظر الباحث هناك بعض النقاط التى یجب وضعها فى االعتبار عند إختیار أى من اإلتجاهین سواء بمرحلة
التصمیم أو مرحلة التنفیذ ویمكن توضیحهما كالتالى مع امكانیة إضافة معاییر اخرى
 معیار مدى مالئمة أیهما أو كالهما  -البناء أو اإلختزل -لصیاغة تشكیل الفكره التصمیمة. معیار عامل الوقت فى سرعة إبتكار وتحلیل الفكرة أو تنفیذها واقعیا فى شكل بیئة تصمیمیة. معیار عامل التكلفة والذي یمكن الوضع فى إطاره المادى والبشرى. معیار الدمج بین مرحلة الصیاغة الشكلیة للتصمم ومرحلة التنفیذ لتجسید البیئة التصمیمیة على أرض الواقع یتم أوالأثناء التصمیم عن طریق إضافة الكتلة الكلیة فى الفراغ ثم تتم عملیة اإلختزال منها شكلیا وتتالقى مع مرحلة التنفیذ حیث
تتم عملیة البناء – اإلضافة – مرحلة تلو األخرى والتى تحوي داخل تفاصیلها العناصر المختزلة التى تمت أثناء عملیة
التكوین الشكلى حتى نحصل على واقع الصیاغة الشكلیة للتصمیم.
 -یمكن الحصول على التكوین الشكلى للتصمیم بواسطة عدة طرق لمورفولوجى البناء واإلختزال
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سابعاً :التوصيات
توصى الدراسة بما يلي
 أهمیة إعتماد مورفولوجى البناء واإلختزال فى مراحل التكوین الشكلى للتصمیم وتنفیذه مع الوظیفة كاحد الحلول الهادفةللبساطة واإلتساع والراحة النفسیة للمتعایش مع التصمیم.
 ضرورة البحث عن ماهیة تكوین الشكل وارتباطة بوظیفة التصمیم إلحتیاج الهیئة الشكلیة للتصمیم الى التعمق فىدراسات المورفولوجى المعتمدة على التكوینات العضویة واإلستلهام والتحویر.
 -ضرورة وضع العامل اإلقتصادى والزمني ضمن عناصر إختیار أسلوب المورفولوجى األمثل لتكوین التصمیم.
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