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 الملخص

نتٌجة للتطور التكنولوجً الكبٌر و ما تبعه من تؽٌٌر متسارع فً أنماط معٌشة االنسان بمختلؾ جوانبها الثقافٌة 

بالتعبٌر عن ذاته و احتٌاجاته و ثقافته. وتجلى ذلك فً طرق واالقتصادٌة والفنٌة و العلمٌة....., مما انعكس على طرٌقته 

التعبٌر عن الفنون, والتً بدورها تؤثرت بالنظام العالمً الجدٌد " العولمة" وبالتالً أصبحت تخضع لمعاٌٌر هذا النظام 

 التً تمتاز بالشمولٌة و العالمٌة و عدم االكتراث بالهوٌة الثقافٌة.

فً ؼٌاب الهوٌة الثقافٌة للحٌزات الداخلٌة وذلك من حٌث اسلوب التصمٌم المتبع و األثاث لهذا, تتلخص مشكلة البحث 

 المستخدم والخامات و االنماط الوظٌفٌة المختلفة.

وٌهدؾ البحث الى ابراز أهمٌة دور التصمٌم الداخلً فً تعزٌز الهوٌة الثقافٌة للحٌز الداخلً وتطوٌع جمٌع عناصر 

 األلوان والخامات لتحقٌق هذه الؽاٌة.التصمٌم وقطع األثاث و

وسٌتناول البحث الٌات تعزٌز الهوٌة الثقافٌة فً الحٌزات الداخلٌة و تحلٌل األنماط التصمٌمة المختلفة بهدؾ ابراز دورها 

 وفعالٌتها بهدؾ تطبٌقها للوصول الى تحقٌق تصمٌم داخلً ٌتمتع بهوٌة ثقافٌة تمٌزه عن ؼٌره. 

ٌّز حضارة عن اخرى, النها امتداد  أهم نتابج البحث, إن وضوح الهوٌة الثقافٌة للحٌز الداخلً منؤهم الجوانب التً تم

 لإلرٍث الحضاري والثقافً وامتداد لثقافة وخبرات اآلباء واألجداد.

 ، التصمٌم الداخلً. الهوٌة الثقافٌة ، الحٌز الداخلً الكلمات المفتاحٌة:

Abstract: 

As a result of the great technological development and the consequent rapid change in human 

lifestyles in various aspects of cultural, economic, technical and scientific ....., which was 

reflected in his way of expressing himself and his needs and culture. This was reflected in the 

ways of expressing the arts, which in turn were influenced by the new world order 

"globalization" and thus became subject to the standards of this system, which is 

characterized by universalism and indifference to cultural identity. 

Therefore, the problem of research is the absence of the cultural identity of the interior spaces 

in terms of the style of design used furniture and used materials and different functional 

patterns. 

The research will examine the mechanisms of enhancing cultural identity in the interior 

spaces and analyzing the different design patterns in order to highlight their role and 

effectiveness in order to achieve an internal design that enjoys a distinct cultural identity. 
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The most important results of the research, the clarity of the cultural identity of the internal 

space is one of the most important aspects that distinguish a civilization from another, because 

it is an extension of cultural heritage and cultural extension of the culture and experience of 

parents and grandparents. 

Keywords: Cultural Identity  - Internal Space  - Internal Design 

 المقدمة: .1

إن كل ما ٌقع علٌه بصرنا وتلمسه أٌدٌنا وتسمعه آذاننا هو جزء من التصمٌم الداخلً للبٌبة المبنٌة المحٌطة لنا، فمن هنا 

دم بصورة شخصٌة مباشرة ، فمن منا لٌس لدٌه ؼرفته المفضلة أو تبرز أهمٌة التصمٌم الداخلً كونه ٌتعامل مع المستخ

مقعده المرٌح أو إضاءته المحببة ، فعناصر التصمٌم الداخلً لها اتصال شخصً مباشر، فالمصمم الداخلً ٌحاول من 

ا باستمرار، خاللها تلبٌة االحتٌاجات العضوٌة والنفسٌة للمستخدمٌن، ونظرا لكمٌة التفاصٌل واختالؾ المواد وتنوعه

وكذلك تنوع االستخدامات للمبانً والفراؼات الداخلٌة كان من الضروري وجود تخصصات وتقسٌمات لمهنة التصمٌم 

لتحقٌق تصمٌم داخلً ناجح ٌجب توظٌؾ مفاهٌم معٌنة تعمل على تجمٌع أجزاء الؽرفة معاً لصنع عالقات ممتعة . الداخلً

تقع على عاتق المصمم  .الؽرفة و لصنع حٌز مرتب و مرضً بصرٌاً و عاطفٌاً بٌن األجسام المتنوعة الموجودة فً 

الداخلً مهمة اإلدراك الواسع والوعً بال حدود لكافة األمور المعمارٌة وتفاصٌلها وخاصة الداخلٌة منها وللخامات 

الداخلً حسب أؼراضها وماهٌتها وكٌفٌة استخدامها وهو المعرفة الخالصة باألثاث و مقاٌٌسه وتوزٌعه فً الفراغ 

وباأللوان وكٌفٌة استعمالها واختٌارها فً المكان وكذلك بؤمور التنسٌق األخرى الالزمة كاإلضاءة وتوزٌعها والزهور 

 .وتنسٌقها وباإلكسسوارات المتعددة األخرى الالزمة للفراغ حسب وظٌفته

 مشكلة البحث: .2

الداخلٌة وذلك من حٌث اسلوب التصمٌم المتبع واألثااث المساتخدم  تتلخص مشكلة البحث فً ؼٌاب الهوٌة الثقافٌة للحٌزات

 والخامات و االنماط الوظٌفٌة المختلفة.

 أهداف البحث: .3

ٌهدؾ البحث الى ابراز أهمٌة دور التصمٌم الداخلً فً تعزٌز الهوٌة الثقافٌة للحٌز الداخلً وتطوٌع جمٌع عناصر 

 قٌق هذه الؽاٌة.التصمٌم وقطع األثاث واأللوان والخامات لتح

 أهمٌة البحث: .4

ابراز أهمٌة دور التصمٌم الداخلً فً تعزٌز الهوٌة الثقافٌة للحٌز الداخلً وتطوٌع على أهمٌة البحث بتسلٌط الضوء  تكمن

جمٌع عناصر التصمٌم وقطع األثاث واأللوان والخامات لتحقٌق هذه الؽاٌة, ومن الممكن تطبٌق الدراسة التطبٌقة على 

 اخرى.حاالت 

 ٌتحدد البحث بما ٌلً: حدود البحث: .5

 فلسطٌن.  -الحدود المكانٌة / نابلس 

  م. 2017-2000الحدود الزمانٌة/ خالل الفترة 

 مجتمع الدراسة:  .6

 ٌتكون مجتمع الدراسة من عناصر تصمٌم الحٌز الداخلً من تشكٌالت فنٌة بالجدران واالرضٌة والسقؾ و قطع االثاث.

 :الدراسة التطبٌقٌة .7

 قام الباحث باختٌار مجموعة من تصامٌمه الداخلٌة كعٌنات من الحٌزات الداخلٌة المختلفة باسلوب التصمٌم والوظٌفة. 
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 منهج الدراسة: .8

تم استخدام المنهج التحلٌلً فً تحلٌل الحاالت الدراسٌة, وكذلك المنهج االستقرابً للوصول الى المعرفة الصحٌحة من 

 ت المتوفرة للوصول الى الحقٌقة. خالل استقراء جمٌع المعلوما

 مصطلحات البحث:. 9

فالهوٌة الثقافٌة بمفهومها العام تعنً: "أنها العملٌة التً تمٌز الفرد بنفسه عن ؼٌره, أي تحدٌد  الهوٌة الثقافٌة: -

انها "العادات , و1الشخصٌة, ومن السمات التً تمٌز األفراد بعضهم عن بعض االسم والجنسٌة والحالة العابلٌة والمهنٌة

بؤنها: منظومة متكاملة من المعطٌات المادٌة 3.كما "عرفها المفكر الفرنس2ًوالتقالٌد والمكنوز الثقافً والعمرانً والفنون

والنفسٌة والمعنوٌة واالجتماعٌة تنطوي على نسق من عملٌات التكامل المعرفً, وتتمٌز بوحدتها التً تتجسد فً الروح 

 .4لى خاصٌة اإلحساس بالهوٌة والشعور بها"الداخلٌة التً تنطوي ع

هً المساحة ذات األبعاد الثالثة )الطول, العرض, اإلرتفاع( الذي تتم فٌها عملٌة التصمٌم الداخلً بناًء الحٌز الداخلً: -

 على الؽاٌة الوظٌفٌة والجمالٌة له.

هو عبارة عن التخطٌط واالبتكار وتهٌبة الحٌز الداخلً لتؤدٌة وظابفه بؤقل جهد, ومعالجتهووضع : الداخلً التصمٌم -

لٌه من أثاث وتجهٌزات الحلول المناسبة لكافة الصعوبات المعٌنة فً مجال الحركة فً الفراغ وسهولة استخدام ما ٌشتمل ع

 .وجعل هذا الفراغ مرٌحاً وهادباً وممٌزا ًبكافة الشروط والمقاٌٌس الجمالٌة وأسالٌب المتعة و البهجة

 أوالً:أهداف ومحددات التصمٌم الداخلً:    

نٌاً. كما أنه وهً"اإلبتكار والخلق أوالً واإلظهار والتنفٌذ ثا5إن"عملٌة التصمٌم تعنً العمل الخالق الذي ٌحقق ؼرضه."

(. فهً عملٌة متراكبة ومتداخلة بمجموعة من 6إخراج لما ٌكون فً النفس وما ٌنطوي علٌه نحو الهدؾ المقصود"

المحددات والعناصر التً تعتمد على ثقافة ومهارة وموهبة المصمم, تحكمها مجموعة من األسس والمحددات الفنٌة 

لتكون مبادئ عامة للتصمٌم فً شتى مجاالته. فهو "نتاج معرفة إكتسابٌة والجمالٌة ومبادئ التصمٌم التً تم إعتمادها 

ٌحصل علٌها المصمم بإمعان و رإٌة متعمقة فٌما ٌكتسبه من ثقافة وخبرة, ثم تتجلى فً التجربة التطبٌقٌة كل الحلول 

 .7"والوسابل الممكنة محسوسة أم مدركة بالعقل

فً عالقات العناصر والخامات واأللوان مع بعضها والتوزٌع الوظٌفً وهو تشكٌل فنً ٌعالج الحٌز الداخلً وٌبحث 

والؽاٌات المرجوة منه, وذلك من خالل مجموعة من المحددات التشكٌلٌة والوظٌفٌة والمقاٌٌس النموذجٌة باالضافة الى 

 الهوٌة التً ٌحققها للحٌز الداخلً والسٌما الهوٌة الثقافٌة.

 لداخلً من ثالثة مراحل هً:كما تتكون عملٌة تصمٌم الحٌز ا

 (:Compostionالتكوٌن )  .1

"هو المجال الحٌوي_ المكانً لوصؾ الوسٌط التعبٌري للفنان فً محدداته البنابٌة والجمالٌة ومشروعه الثقافً والربوي 

كذات فاعلة ومبدعة موصفة حالته االنفعالٌة وإحساسه الداخلً وعقالنٌته وتجلٌاته فً مختبره التؤلٌفً الشكالنً وقدرته 

                                                           
1

 (.6002)عبد القادر, الوجتوع العزبي بيي التوسك بالهىيت واإلًدهاج العالوي, 
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 م.6000أبى راشد, التذوق والٌقد الفٌي, هٌشىراث وسارة الثقافت, 
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 (.6002الوجتوع العزبي بيي التوسك بالهىيت واإلًدهاج العالوي, )عبد القادر, 
5

 (.0890)روبزث سكىث,  
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 (.6000)هصطفى أحود, 
7

 (.0889)عبد الوٌعن علي, 

http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g12674/
http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g12674/
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بضروراته األساسٌة من تصمٌم ومكونات العناصر التولٌفٌة والتؤلٌفٌة التً ٌتنسم على بناء هٌكلٌة العمل الفنً وإكسابة 

الفنان التشكٌلً ذاته وأنفاسه اإلبداعٌة من خالل توزع عناصر التكوٌن وبنابٌته وتجانسها وموازنتها وحركٌتها وانتقالها 

اً مع بقٌة الكتل واللحمة التشكٌلٌة لعموم الرتٌب بحس إٌقاعً مدروس فً بإر منظورٌة أو كتلٌة متناسقة لونٌاً وشكلٌ

 8التكوٌن وؼابٌته ووحدته العضوٌة ومدركاته التشكٌلٌة والموضوعٌة البصرٌة"

 (:IdeaDesignفكرة التصمٌم ) .2

والمقصود بها هنا الحصٌلة الفكرٌة والثقافٌة العلمٌة التً ٌتمتع بها المصمم, والتً ُتكّون فً محصلتها األفكار األولٌة 

( Interior Designصمٌم المطلوب, بما ٌنسجم ومضمون المشهد التلفزٌونً على الذي ٌعتمد على التصمٌم الداخلً )للت

 بالدرجة األولى إلظهاره.

 :(Designe Elements)عناصر التصمٌم   .3

 ( النقطةDot.) 

 ( الخطLine.) 

 ( الكتلةMass.) 

 ( ًالفراغ أو الحٌز المكانSpace.)  

  االشكل الخارجً أو( الهٌبةShape.) 

 ( اإلضاءةLight.) 

 ( اللونColor.) 

 ( الملمسTexture.) 

 ( الخامةMatirial.) 

 ( المضمونContent).9 

 ( التقنٌةTechnique.) 

 ( الرموزSymbols.) 

 مبادىء التصمٌم البد من مراعاة مجموعة من القٌم التعبٌرٌة وهً:    .4

  الوحدة.(Unity) 

 ( النسبةProportion.) 

 ( التوازنBalance.) 

 ( نقطة التركٌز واالهتمامPoint of Attraction and Emphasis.) 

 ( اإلٌقاعRhythm.) 

 ( الحركةMovement.) 

 ( االنسجامHarmony.) 

 ( التضادContrast.) 

 ( اإلبهارDazzling.) 

 ( الهوٌة الثقافٌةIdentityCultural.) 

                                                           
8

 (.6000)عبد هللا ابى راشد,
9

 (0888) يىسف غزاب,
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 الداخلً:ثانٌاً:  محددات تأكٌد الهوٌة الثقافٌة فً تصمٌم الحٌز 

ٌّز حضارة عن اخرى, النها امتداد لإلرٍث الحضاريٍ والثقافً وامتداد لثقافة  تعتبر الهوٌة الثقافٌة منؤهم الجوانب التً تم

وخبرات اآلباء واألجداد, نقلها وطّورها األبناء وفق معطٌات عصرهم الحالً.و"ترتكز الخصوصٌة الحضارٌة ألي أمة 

مها إرثها الثقافً الذي ٌتضمن التراث الفنً من عمارة وفنون تشكٌلٌة وتعبٌرٌة مختلفة من األمم على محاور عدة من أه

من أؼانً وموسٌقى وفلكلور شعبً ودراما وأساطٌر شعبٌة تناقلتها األجٌال جٌالً وراء جٌل. هذا المٌراث هو الذي ٌحفظ 

اث فً ظل تفشً العولمة التً بشر بها بعض هوٌة األمة وٌمٌزها عن ؼٌرها, وتتناهى دعاوى الحفاظ على الهوٌة والتر

المفكرٌن فً أمرٌكا وإنتشرت فً األوساط الثقافٌة فً العالم انتشار النار بالهشٌم, وباتت دول بعٌنها تهتم بسٌادة ثقافتها 

ها بحجة أنها األقوى إقتصادٌاً واألكثر تحضراً, وبهذا تذوب أمم وتنزوي حضارات فً الظل إن لم تحافظ على مٌراث

.فالثقافة "بكل بساطة, هً فلسفة الجماعة ونظرتها إلى الوجود من حولها. فهً مجمل 10الحضاري وتزود عن حضارتها"

العقابد والقناعات المطلقة التً تإمن بها جماعة ما, والتً تمنح "المعنى" لألشٌاء )المحاٌدة فً األصل( من حولها, وما 

كما أن الٌونسكو عّرفت الثقافة العربٌة بؤنها: "مجموعة الحقابق  .11ٌنبثق عن ذلك من سلوك وعالقات ومعرفة"

والنشاطات الفكرٌة والفنٌة والعلمٌة للمجموعة المعاصرة من الشعوب المنتمٌة إلى الحضارة العربٌة كما تتمثل هذه الثقافة 

ابها وإلى سابر العالم وتبلٌػ رسالة فً استخدام الوسابل التً تعبر بها هذه المجموعة عن نشاطاتها وتبلٌػ رسالتها إلى أبن

 .12العالم وأدابها فً بالدها"

 بناء على ما سبق ٌمكن القول بأن محددات الهوٌة الثقافٌة تعتمد على ما ٌلً:

 . مركز السٌادة:1

إن التؤكٌد علىعنصر السٌادة بالحٌز الداخلً ٌفترض أن ٌكون فً كل تصمٌم داخلً وذلك من خالل وجود نقطة محورٌة 

فً كل فضاء داخلً، للفت األنظار إلى منطقة معٌنة دون ؼٌرها،وذلك من خالل اللون والنسٌج والخطوط. فعلى سبٌل 

المثال، تشكل الزخرفة الموجودة على االرض نقطة جذب من حٌث لونها وزخرفتها ومكانها, وٌتم تحوٌل االنتباه إلى 

خدام األلوان المتباٌنة أو اتجاه الخطوط وتحوٌرها أو العالقة بٌن ، أو است(1)الشكل:نقطة السٌادةمن خالل ترتٌب األثاث

 المساحات المختلفة أو تؽٌٌر المواد المزٌنة.

 ( تصمٌم داخلً  لفٌال.1)الشكل:

 
 م.2015التصمٌم الداخلً: الباحث, فٌال. 

                                                           
10

 (6008)هحود حسي,
11

 (0888)التزكي أحود,
12

 (6002)حسيي العايد,
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 .الوحدة:2

وحدة متكاملة، فال تظهر بعض أجزابها وكؤنها  الوحدة هو التعبٌر عن الكمال فً التصمٌم، إذ ٌنبؽً أن ٌبدو الحٌز الداخلً

تعنً تآلؾ العناصر األساسٌة فً التصمٌم، بحٌث   ملحقات أو أفكار مستجدة على التصمٌم األصٌل،والوحدة أو التناؼم

تكون وحدة كاملة منسجمة، فعلى المصممم الداخلً أن ٌتؤكد قبل إضافة األثاث إلى الحٌز الداخلً أن لون قطع األثاث 

ونسٌجها وشكلها وخطوطها ونمط تصمٌمها تنسجم مع عناصر الحٌز الداخلٌبشكٍل تام.وال ٌعنً ذلك أن جمٌع األلوان و 

النقش علٌها أن تكون مماثلة أو تتناسق بشدة، أو أن كل قطع األثاث علٌها أن تكون من نفس الزمن أو المودٌل و لكن 

ٌةمثالً: الؽرؾ التً تحتاج أن توصل ببعضها البعض بصرٌاً تحتاج إلى تعنً أن ٌحمل الفراغ العام إحساساً باالستمرار

( بعض النقاط المشتركة التً تحمل العٌن بنعومة من منطقة إلى منطقة أخرى, الجدران من الممكن 2"الوحدة"، )الشكل:

لوحدة لتحقٌق التناؼم أن تطلى بنفس اللون و األرضٌات ٌمكن أن تكسى بنفس النوع من الخامات. لهذا, ٌمكن استؽالل ا

( التً ٌسعى المصمم الداخلً لتطبٌقها داخل الحٌز الداخلً والتً تهدؾ إلى Conceptفً تطبٌق الفكرة التصمٌمٌة )

تعزٌز الهوٌة الثقافٌة, فمن خالل الوحدة ٌمكن الربط بٌن قطع األثاث و األرضٌة والسقؾ والجدران وااللوان 

 والخامات..........الخ.

 تصمٌم داخلً  لمطعم وفق الطابع التركً. (2)الشكل: 

 

 
 م.2016الداخلً: الباحث, مطعم وفق الطابع التركً.  التصمٌم
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 . التنوع:3

ٌلعب التنوع فً تصمٌم الحٌز الداخلً دورا هاماً بالتؤكٌد على المضمون الفكري للمصمم الداخلً الذي ٌسعى لتحقٌقه 

االحساس بالملل، واإلكثار من اإلٌقاع وذلك من خالل التنوع فً األثاث والخامات داخل الحٌز الداخلً, بهدؾ عدم 

واأللوان كما أن اإلقالل من أي من هذه العناصر ٌضٌع قٌمة التنوع فً التصمٌم وتستخدم عناصر الضوء واللون والظل 

  .(3)الشكل: لتحقٌق التنوع

بط تباٌناً ممتازاً مع لون األثاث المعتم أو الموقد الداكن. هذا ما ٌوفر وتعبر األجسام ذات النسٌج الخفٌؾ والمعلقة على الحا

 التنوع فً الؽرفة الشكل.

 

 . التكرار:4

ٌمكن من خالل تحقٌق التكرار فً بعض الخامات أو األلوان أو قطع األثاث إلى نشوء الوحدة، فتكرار الخطوط العمودٌة 

وهذا مطلوب فً بعض األفكار التصمٌمة التً تعتمد على تعزٌز الهوٌة ، (3)الشكل: والمساحات الفراغ أو األنسجة

 الثقافٌة من خالل التماثل بؤنواعه المختلفة.

 (تصمٌم داخلً لصالة مطعم وفق الطابع الدمشقً.3)الشكل:

 
 م.2014التصمٌم الداخلً: الباحث, مطعم وفق الطابع الدمشقً.  

 

 التباٌن: .5

فكره التصمٌمً للحٌز الداخلً من خالل التباٌن باللون أو الحجم أو االتجاه السمٌك ٌمكن للمصمم الداخلً أن ٌبنً 

والرقٌق، المستقٌم والمعوج، األبٌض واألسود. واستخدام األشكال واأللوان والخطوط المتضاربة بحٌوٌة، عالوة على 

(. وال بد من تحقٌق التناقض 4ه )الشكل:ربطها ببقٌة عناصر التصمٌم تحقق التوازن والعمل على تعزٌز الهوٌة الثقافٌة ل

على نفس اإلٌقاع من خالل التزاوج بٌن النوعٌة والزمن وذلك من خالل التوافق بٌن األثاث على اختالؾ الطراز، 

 .كاختٌار الكراسً لؽرفة الطعام من نفس المجموعة مع طاولة من طراز مختلؾ لتنشا فً النهاٌة التوافق واالنسجام
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 تصمٌم داخلً لمتجر بٌع اجهزة كهربائٌة وانارة. (4)الشكل: 

 

 م.2018التصمٌمالداخلً: الباحث, متجر بٌع اجهزة كهربائٌة وانارة. 

 التجدٌد و اإلبداع: .6

إن التجدٌد من األمور الهامة للخروج عن المؤلوؾ وتخطً الملل والخروج عن الروتٌن, وهذا بدوره ٌنتج اإلبداع فً 

القدرة على خلق صورة ذهنٌة ألشكال أو مجموعة أشكال منسقة، لم تظهر إلى حٌز الوجود عند التصمٌم الداخلً، أي 

ق هو القدرة على تقدٌم أشكال جدٌدة، وتصوٌر نماذج جدٌدة واستعمال أجسام جدٌدة، (5)الشكل: التصمٌم ، والخٌال الخالا

 لً.هكذا ٌتضح أن التجدٌد و اإلبداعهما مترادفان فً علم التصمٌم الداخ
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 ( تصمٌم داخلً لشقة سكنٌة.5)الشكل: 

 

 

 م.2015التصمٌمالداخلً: الباحث, شقة سكنٌة. 
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 التوازن: .7

إن التوازن فً التصمٌم ٌجعل المكان أكثر جاذبٌة ولو رجعنا بذاكرتنا للوراء وحاولنا استرجاع عدد المرات التً دخلنا 

باالرتٌاح ولم نجد لذلك الشعور إجابة أو تعلٌل فؤؼلب الظن أن السبب هو عدم فٌها إلى بٌوت أو أماكن عامة لم نشعر فٌها 

وجود توازن فً المكان وكم مّن شخص ٌرتب القطع فً بٌته تلقابٌاً دون اللجوء إلى التخطٌط للتصمٌم من قبل وهذا ٌدل 

ور بالراحة ٌتطلب الشعور بالتوازن على أن المٌل إلى البحث عن أنواع التوازن هو جزء من الطبٌعة اإلنسانٌة ألن الشع

 البصري.

ٌعتبر التوازن سالح ذو حدٌن فالتوازن المتماثل ٌشعرنابوجود خط وهمً ٌقسم الحٌز الداخلً الى قسمٌن وٌمكن ان ٌإدي 

تلفة الى شعورنا بالملل ان كان مبالؽاً فٌه, والنوع االخر ٌسمى بالتوازن النشٌط ومن ممٌزاته أنه ٌتٌح استعمال قطع مخ

(, كما أنه ٌوحً باألتساع, و هو التوازن الجذاب ألنه ٌعمل على خلق 6األحجام واألوزان فً الحٌز الداخلً )الشكل:

توازن فً المكان دون رتابة أو ملل فهذا النوع من التوازن ٌعتمد اعتمادا أساسٌاً على الوزن البصري للقطعة.  و الوزن 

ة )اللون، الملمس، الحجم، الخامة(وكثٌراً ما ٌكون التوازن فً اللون... فعند البصري للقطعة ٌعتمد على عوامل عدٌد

استخدام لون قوي دافا )أحمر، برتقالً، أصفر( بكمٌة قلٌلة ٌتوازن مع استخدام لون بارد)أزرق، أخضر، بنفسجً( بكمٌة 

األملس لها وزن بصري أقل من كبٌرة و تإثر نوعٌة وملمس القطعة على كٌفٌة وضعها فً المكان فالقطع ذات السطح 

القطع ذات السطح الخشن, ونوع الخامة المستخدمة ٌعتبر من العوامل األساسٌة فالمواد الشفافة مثل الزجاج وزنها 

البصري قلٌل جداً إذا ما قورنت بالخشب مثالً، والخامات كالحرٌر و الساتان وزنها البصري أقل من الصوؾ والكتان 

 . ساتان والخشب ٌتوازن بصرٌاً مع طاولة ملساء من الزجاجووضع كرسً كبٌر من ال

 (تصمٌم غرفة معٌشة بفٌال.6)الشكل: 

 

 م.2015التصمٌمالداخلً:  الباحث, فٌال.  
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 اللون:   .8

 .(7)الشكل: واالهتمام باأللوان انعكاس طبٌعً لثقافة عالٌة تتجلى فً االهتمام بالذوق التً تعبرعن طبٌعة اإلنسان ونفسٌته

التؤثٌر النفسً لأللوان على اإلنسان ٌرتبط بالعادات والتقالٌد والمخزون الثقافً واإلجتماعً المتؤصل بالمجتمع, فالثوب ف

ٌُعّبر  ٌُلبس فً كثٌراً من الشعوب فً زفاؾ العروس, وعلى النقٌض تماماً  اللون األسود  األبٌض ٌضفً شعوراً بالفرح و

نظر عن العادات والتقالٌد لذلك المجتمع, نجد أن السبب الذي أدى إلى تؽٌٌر عن الحزن وٌلبس فً االتراح, فبؽض ال

 التؤثٌر فً كلتا الحالتٌن هو التاثٌر النفسً للون, وإرتباطه بثقافة المجتمع هو الذي أدى إلى ذلك.

األلوان الباردة)أزرق, "فاأللوان الحارة )أحمر,برتقالً, أصفر( زاهٌة وصارخة تعبر عن النور والسعادة والفرح. أما 

.ومن الناحٌة الفسٌولوجٌة, فاأللوان تإثر على أجسامنا من عدة 13"أخضر( فهً هادبة تعبر عن الهدوء والراحة  والسكون

جوانب, فهً تإثر على المزاج والتفكٌر والسلوك, وذلك بالنظر إلى طبٌعة اللون, حٌث تدخل إشعاعاته إلى العٌن ومن ثم 

وان تنقسم إلى )موجبة, وسالبة(, فالموجبة "تمتاز بتفاعلها الحمضً وإشعاعاتها المنشطة كاألحمر فً تإثر علٌنا, فاألل

, أما السالبة 14"عالج فقر الدم واألكزٌما )وقدٌما كانوا ٌلبسون الطفل مالبس حمراء عندما ٌصاب بمرض الحصبة(

. إضافة إلى ما سبق فقد 15"الدم وتصلب الشراٌٌن "تمتاز بتفاعلها القلوي وتؤثٌرها المهدىء كاألزرق فإنه ٌخفض ضؽط

تم إستخدام اللون فً الخداع البصري فعلى سبٌل المثال, إن طالء ؼرفة بلون فاتح كاألبٌض ٌإدي ذلك إلى شعورنا 

بإتساع المكان, وعند طالبها بلون قاتم كاألسود ٌوحً لنا بشعور بضٌق المكان, مع أن المساحة والمكان واحد فً كلى 

 لحالتٌن.ا

 (تصمٌم فرع لشركة تأمٌن.7)الشكل:

 

                                                           
13

 (6009)خلىد غيث, 
14

 (20)الوصدر السابك, ص
15

 .(20)الوصدر السابك, ص
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 م.2017التصمٌمالداخلً: الباحث, فرع لشركة تأمٌن.  

 ثالثاً: دورالتصمٌم الداخلً فً تعزٌز الهوٌة الثقافٌة:

ٌشكل التصمٌم الداخلً للحٌزات الداخلً للمجتمع الصورة التً تعكس التقدم التكنولوجً والتقنً والفنً. فمن ابرز 

قد مرت بعملٌة انفصالعن جذورها الثقافٌة،  محددات ؼٌاب الهوٌة الثقافٌة عن الحٌزات الداخلٌةأن معظم النخب الحاكمه

حٌث ٌقترن التراث التارٌخً والثقافً والدٌنً والروحً بالرجعٌة والفقر، بٌنما تم استعارة هذه الصورة التً تمثل التقدم 

اوجد تحدٌاً كبٌراًبٌن التصمٌم الداخلً والمجتمع. وذلك فً ظل عدم وجود هوٌة  من مكان آخر ومن الؽرب تحدٌداً, مما

 واضحة للحٌزات الداخلٌة فً وقتنا الحاضر.

الزبابن بالحلول البدٌلةالتً تخدمتعزٌزالهوٌة الثقافٌةللحٌزات الداخلٌة مما  فالدور المطلوب من المصممٌن الداخلٌٌن إقناع

العمرانٌة بشكٍل عام, وذلك ألن المصمم الداخلً عندما ٌضفً لمساته الفنٌة بهدؾ تعزٌز  ٌعنً ترسٌخ الهوٌة الثقافٌة

الهوٌة الثقافٌة للحٌز الداخلً فهو ٌسعى الى تكامل وتوافق تصامٌمه مع النمط التصمٌمً للمبنى من الخارج وبالتالً 

 العمرانٌة الى نوعٌن اساسٌٌن: منشآتنحصل على هوٌة ثقافٌة عمرانٌة للمجتمع.وٌمكن تصنٌؾ 

 المبانً التراثٌة: .1

عند النظر أو زٌارة المبانً التراثٌة فإننا نستشعر الماضً من خالل التفاصٌل الدقٌقةللحٌز الداخلً لما لـه من أهمٌة بالؽة  

 منا. ألي مجتمع، حٌث ٌجمع فً طٌاته ذكرٌات الماضً وتفاصٌل خاصة لكِل 

فالحفاظ علىالحٌز الداخلً لهذه المبانً سواًء كانت تارٌخٌة ذات بعد اثري أو إجتماعً أو سٌاسً أو دٌنٌمن واجب 

المصمم الداخلً وذلك للمحافظة على هذا االرث التارٌخً الذي ٌواجهه تحدٌاً كبٌراً فً كٌفٌة توظٌؾ هذه المبانٌلتالبم 

المختلؾ للمبنى لما كان علٌه بالسابق و التجهٌزات التكنولوجٌة و الصٌانة  متطلبات هذا العصر من حٌث االستخدام

والترمٌم, مع مراعاة المقٌاس االنسانً والنسب الهندسٌة والفنٌة الدقٌقة وتفصٌل الحجوم والعالقة بٌن الكتل المصمتة 

 والفراؼات باالضافة الى العالقات المتبادلة بٌن العام والخاص.

لمصمم الداخلً باإلدراك والمقدرة على قراءة المضمون الرمزي لهذا التراث لتوظٌفه بؤسلوب جدٌد مما ٌعنً تمتع ا

ٌتوافق مع متطلبات الحٌاة العصرٌة فً وقتنا الحالً إلنتاج فضاءات داخلٌة تربطما بٌن الحاضر والمستقبل وتحاول 

 تؤصٌل هذه الرموز بلؽة عصرٌة تالبم المجتمع.

ة بروح العصر ومتطلباته الحدٌثة مع الحفاظ على أصالة وعراقة الماضر المتجذرة بهذه المبانً وما مما ٌنتج مبانً قدٌم

تحمل من ذكرٌات واحداث ومشاعر واحاسٌس من الماضً تربط كل فرٍد بها وفق أحداث خاصة تربطه بالمكان, وهذه 

 الممٌزات الٌمكن وجودها اال بهذه المبانً فقط.

https://monshaat.gov.sa/
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 ٌة:ثانٌاً: المبانً العصر

إن محددات التحول الثقافً فً المجتمع تتلخصبالتقنٌات التكنولوجٌة الحدٌثة والنظرٌات اإلقتصادٌة السابدة واإلتجاهات 

 الفكرٌة والثقافٌة و السٌاسٌة السارٌة التً تإثر فٌنا شبناً أم أبٌنا, فهً العناصر تكوٌن الهوٌة الثقافٌة العمرانٌة الحالٌة.

االجهزة و المعلومات التكنولوجٌة واالٌدلوجٌات المختلفة والعادات والتقالٌد المختلفة عن ثقافة المجتمع إن الكم الهابل من 

تشكل فً مجملها التحدٌات التً ٌواجهها المصمم الداخلً للوصول الى فضاء داخلً ٌتمتع بالهوٌة الثقافٌة للمجتمع بما 

 ٌتماشى مع الظروؾ المحلٌة واإلقلٌمٌة والوطنٌة.

لك للوصول الى حلقة الوصل التً تربط ما بٌن األصالة التً تتمتع بها الحٌزات الداخلٌة للمبانً القدٌمةوالحداثة التً وذ

تمٌز المبانً المعاصرةوهذه هً الوحدة مع التنوع التً نفتقر إلٌها الٌوم بإٌجاد طرق تصمٌمٌة جدٌدة ومعاصرة.فإنسجام 

المبانً التراثٌة و االثرٌة من خارجها و داخلها هو الؽاٌة التً ٌسعى الى تحقٌقها الطراز المعماري للمنشآت الحدٌثة مع 

المصممٌن الداخلٌٌن والمعمارٌٌن. مما ٌضفً التكامل والجمال بهذه المبانً, وٌمكن  تطبٌق ذلك اٌضاً لكل تجمع مبانً 

 ٌجمعها طراز عمرانً موحد او ترجع الى حقبة زمنٌة معٌنة.

الحدٌثة, فٌمكن اعتماد أيٍ من طرز التصمٌم, فال قٌود تحكم المصمم الداخلً إلتباعها ترتبط بإٌجاد التكامل أما المبانً 

 التصمٌمً ما بٌن القدٌم والحدٌث كما اسلفنا.

بذلك, ٌمكن االنطالق لتطبٌق افكار ابداعٌة خارجة عن المؤلوؾ, مع االلتزام بالشروط والقواعد الفنٌة والهندسٌة 

 مٌة التً ذكرناها سابقاً.والتصمٌ

 

 النتائج والتوصٌات.

قد مرت بعملٌة انفصالعن  إن ابرز محددات ؼٌاب الهوٌة الثقافٌة عن الحٌزات الداخلٌة أن معظم النخب الحاكمه 

 جذورها الثقافٌة، مما اوجد تحدٌاً كبٌراً بٌن المصممٌن الداخلٌٌن والمجتمع.

ٌّز حضارة عن اخرى, النها امتداد لإلرٍث الحضاري إن وضوح الهوٌة الثقافٌةللحٌز الداخلً   منؤهم الجوانب التً تم

 والثقافً وامتداد لثقافة وخبرات اآلباء واألجداد.

ٌلعب التنوع فً تصمٌم الحٌز الداخلً دوراً هاماً بالتؤكٌد على المضمون الفكري للمصمم الداخلً الذي ٌسعى لتحقٌقه  

 داخل الحٌز الداخلً.

ق على قدرة المصمم الداخلً على تقدٌم أشكال جدٌدة، وتصوٌر نماذج جدٌدة واستعمال ٌعتمد   االبداع والخٌال الخالا

 عناصر جدٌدة، هكذا ٌتضح أن التجدٌد و اإلبداع هما مترادفان فً علم التصمٌم الداخلً.

داخلً الى قسمٌن ٌمكن ان ٌإدي ٌعتبر التوازن المتماثل سالح ذو حدٌن,  فهو ٌشعرنابوجود خط وهمً ٌقسم الحٌز ال 

 الى شعورنا بالملل ان كان مبالؽاً فٌه.

 .إن الإلهتمام بتناؼم األلوان بالحٌز الداخلً انعكاس طبٌعً لثقافة عالٌة تعّبر عن جمالٌة ورقً ذوق اإلنسان ونفسٌته 

 ً واإلجتماعً المتؤصل بالمجتمع.إن التؤثٌر النفسً لأللوان على اإلنسان ٌرتبط بالعادات والتقالٌد والمخزون الثقاف 

ٌشكل تعزٌز الهوٌة الثقافٌة للحٌز الداخلً من خالل التصمٌم الداخلً للمجتمع الصورة التً تعكس التقدم التكنولوجً  

 والتقنً والفنً. 
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لثقافٌة الزبابن بالحلول البدٌلة التً تخدم تعزٌز الهوٌة ا إن الدور الذي ٌقع على عاتق المصممٌن الداخلٌٌن إقناع 

للحٌزات الداخلٌة مما ٌعنً ترسٌخ الهوٌة الثقافٌة العمرانٌة بشكٍل عام, وذلك ألن المصمم الداخلً عندما ٌضفً لمساته 

الفنٌة بهدؾ تعزٌز الهوٌة الثقافٌة للحٌز الداخلً فهو ٌسعى الى تكامل وتوافق تصامٌمه مع النمط التصمٌمً للمبنى من 

 ٌة ثقافٌة عمرانٌة للمجتمع. الخارج وبالتالً نحصل على هو

عند النظر أو زٌارة المبانً التراثٌة فإننا نستشعر ذكرٌات الماضً من خالل التفاصٌل الدقٌقة للحٌز الداخلً لما لـه  

 من أهمٌة بالؽة ألي مجتمع.

لؽاٌة التً ٌسعى انسجام الطراز المعماري للمنشؤت الحدٌثة مع المبانً التراثٌة و االثرٌة من خارجها و داخلها هو ا 

 الى تحقٌقها المصممٌن الداخلٌٌن والمعمارٌٌن.

ٌعتمد نجاح تصمٌم الحٌز الداخلً على مهارة وخبرة المصمم الداخلً بالتعامل مع الكتلوالعناصر المختلفة التً  

ٌّز التصمٌم" وتطوٌعها للتعزٌز الهوٌة الثقافٌة.  ٌحتوٌها الحٌز الداخلً"ح

ألخذ بعٌن اإلعتبار التؤثٌر السٌكولوجً والفسٌولوجً المثبت علمٌاً لأللوان أثناء عملٌة ٌجب على المصمم الداخلً ا 

 التصمٌم لإلستفادة من ذلك فً تعزٌز الهوٌة الثقافٌة.

ٌجب على المصمم الداخلً اإلستفادة من التجارب العلمٌة السابقة واإلطالع على أحدث التقنٌات والخامات  

 واإلتجاهات الفكرٌة والفنٌة بهذا المجال, وتوظٌفها بما ٌخدم الحضارة والثقافة والهوٌة. 

 المراجع

 أوالً: المراجع العربٌة:

  :لٌبٌا. المركز العالمً 1, طبٌن التمسك بالهوٌة واإلدماج العالمًالمجتمع العربً سلٌمان, رسمٌة عبد القادر :

 م.2006للدراسات وأبحاث الكتاب األخضر.

 Sulayman, Rsmyah Abdelkader: almugtamaa alarabi bayn altamassok bilhawyah 

walidmag alaalami, t1: Libya. almrkaz alaalamy lildirasat waabhath alkitab alakhder. 

2006m. 

 عن شعبان, بثٌنة: جرٌدة بلدنا, مقال بعنوان )خالل استضافتها فً "أربعاء ترٌم الثقافً" الدكتورة شعبان تتحدث 

 .(3(, ص)570) م, سورٌة, العدد2008/نٌسان/ 4, الجمعة الهوٌة واللغة والحق العربً(

 Shaaban, Buthynah: jarydah Beladuna, maqal beanwan (khelal istedafateha fi "arbaa 

trym ALthqafy" ALdoctwrah Shaban tthdth an alhwyah wallghah walhq alarby), 

algmaah 4/Nisan/ 2008m, Swryah, aladd (570), s(3). 

  :م.2000, منشورات وزارة الثقافة, الجمهورٌة العربٌة السورٌة, التذوق والنقد الفنًأبو راشد, عبد هللا 

 Abu Rashed, Abd Allh: altzwq walnqd alfny, mnshwrat wezarah althaqafah, 

Algumhoreyah Alarabeyah Alswryah, 2000m. 

  :ًمصر, مركز الدراسات التخطٌطٌة والمعمارٌة, بناء الفكر المعماري والعملٌة التصمٌمٌةإبراهٌم, عبد الباق .

 م.1987
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 2001, المركز الثقافً العربً, إشكالٌات األلفٌة الجدٌدة–: إتجاهات العولمة أباه, السٌد ولد. 

 Abah, ALsayed Walad: itejahat alawlamah – ishkaleyat alalfeyah aljadedah, almarkaz 

althaqafi alarabai, 2001m. 

  ,2008: األردن, مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع, 1. طخامات وتقنٌات التصمٌم الداخلًأٌمن سعدي محمد. 

 Ayman Saadi Mohammad, khamat wateqaneyat altasmeem aldakhili. t1: Alardon, 

maktbah Almojtamaa Alarby lilnasher waltawzeea, 2008m. 

  :عمان, مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع, 1طالتصمٌم أسس ومبادئ, أبو دبسه, فداء, وخلود بدر ؼٌث :

 م.2010

 Abu Dibseh, Fdaa, & Kholoud Bader ghayth: altasmeem osus wmabadea, t1: Aman, 

maktabeh almojtamaa alarabi lilnasher waltawzeea, 2010m. 

  :أوراق المإتمر العالمً الرابع لكلٌة العولمة والهوٌة الثقافة العربٌة بٌن العولمة والخصوصٌة. أبو أصبع, صالح

 م.2002األردن. دار مجالوي للنشر والتوزٌع. :2.ط أٌار( 6-4 1998) اآلداب والفنون

 Abu Esbaa, Saleh: alawlamah walhaweyah althaqafeyah alarbyah bayn alawlamah 

walkhososeyah. awraq almoatmar alalamy alrabea likulliyah alaadab walfonon (1998 4-6 

ayar). t2: alardon. Dar Majlawy lilnasher waltawzeea.2002m. 

  :م.2001القاهرة, دار الفكر العربً,  ,التصمٌم الداخلً فن وصناعةأحمد, مصطفى 

 Ahmad, Mustafa: altasmeem aldakhili fan wsinaah, Alqahirah, Dar alfeker alarabi, 

2001. 

 جوهانز ), اٌتٌنItten (Johannes  :ًالتصمٌم والشكل )المهنج األساسً لمدرسة , ترجمة: صبري عبد الؽن

 .م1998مصر,المجلس األعلى للثقافة,  الباوهاوس(,

 Itten, Johannes (Johannes Itten), tarjameh: Sabri Abd ALghani: altasmeem walshakel 

(almanhaj alasasi lemadraseh Albauhaus), Masr, Almajles Alaala lilthaqafeh, 1998m. 

  بحث ؼٌر منشور(.المعماري فً فلسطٌن و طرق الحفاظ علٌهاألؼا, عوده محمد ٌوسؾ, التراث(, 

 Alagha, Odeh Mohammad Youssef, alturath almeamari fi Falasteen wtoroq alhefaz 

alyh, (bahth ghayr manshur).  

  :م.1996: مصر, الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب, أبجدٌة التصمٌمالنجدي, عمر 

 Alnajdi, Omar: abjdiyeh altasmeem: Masr, Alhayaah Almasreyah Alaammah lilketab, 

1996m. 
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 م.2009
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 Albahnasi, Afif: khetab alasalah fi alfan walimarah.t1: Demashq, Dar Alshrq lilnasher, 

2004. 
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 Albahnasi, Afif: alfan alarabi alhadeeth bayn alhaweyah waltabayah. t1: Alqahirah. 

Dar alkitab alarabi.1997m. 

  :م.2002: لبنان. دار العلم للمالٌن.1طالعربٌة اإلسالمٌة مع العولمة.  صراع الثقافةالشبٌنً, محمد 

 Alshbeny, Mohammad: siraa althaqafah alarabeyah alislameyah maa alawlmah. t1: 
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 م.1985ة.العربٌ
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 :م.2004. أٌلول 492, عمجلة المعرفة, الثقافة القومٌة فً مواجهة الثقافة العالمٌة أبو عمشة, عدنان 

 Abu Amshah, Adnan: althaqafah alqawmeyah fi muwajaha althaqafah alaalameyah, 

magaleh Almarefah, a492. Aylwl 2004m. 

  :م.2000, خرٌؾ عام 26, عمجلة أبواب, العرب والعولمة: المخاوؾ والتحدٌاتالنجار, باقر 

 Alnajar, Baqer: alarab walawlamah: almakhawef waltahadeyat, magaleh abwab, a26, 

kharyf aam 2000m. 
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 Al academia al Arabia al biratinea lel taalem al aaly: mabadea al tasmem al da5eli w 

qwaaedo. 

http://www.abahe.co.uk/the-interior-design-and-decoration-enc/70767 2018 

 .جامعة بٌرزٌت: الهوٌة المعمارٌة فً الثقافة العمرانٌة 

 Gameaat birzet: al hawya al meamaria fi al saqafa al omrania. 

http://www.abahe.co.uk/the-interior-design-and-decoration-enc/70767 2018 

http://algedra.ae/ar/blog/fundamentals-of-decor
http://www.abahe.co.uk/the-interior-design-and-decoration-enc/70767
http://www.abahe.co.uk/the-interior-design-and-decoration-enc/70767

