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 "جماليات التشكيؿ في التصميـ الداخمي"
“Aesthetics forming of interior design” 

 .د/ أميمة ابراىيـ محمد قاسـأ
 كمية التربية )جامعة حمواف( الصناعي عميـاالثاث بقسـ التتصميـ أستاذ     

 اسماعيؿ أحمد عواد.د / ا
 )كمية الفنوف التطبيقية )جامعة حمواف التصميـ الداخمي واالثاث االثاث بقسـتصميـ أستاذ 

 ـ.ـ / منى سيد عثماف بدر
 السادس مف أكتوبر -فنوف التطبيقيةلم المعيد العاليب درس مساعدم

 مقدمة :
ا قاؿ ، يجدي في حالة هف االىسجاـ والتكاهؿ في ها بيىًالهتأّهؿ في حقيقة الخمؽ، وها أوجدي ا في ٌذا الكوف،       
ٍَاِر ُهْبِصَرًة ِلَتْبَتغُ تعالى  ٍَاَر آَيَتْيِف َفَهَحْوَىا آَيَة المَّْيِؿ َوَجَعْمَىا آَيَة الىَّ َدَد السكِىيَف : ﴿َوَجَعْمَىا المَّْيَؿ َوالىَّ ََ ـْ َوِلَتْعَمُهوا  ًا ِهْف َربكُك ْْ وا َف
ْمَىاُي َتْفِصيًا﴾َواْلِحَسا  صدؽ ا العظيـ.1َب َوُكؿَّ َشْيٍء َفصَّ

ٌذي الحقيقة البديٍية تكشؼ َف ْرورة وجود هحور يهثؿ غاية لٍذا االىسجاـ والتكاهؿ الكوىي، وها يصطمح َميً القرآف  
ف اإلىساف والكوف ٌي أساس العاقة بي، وأف هف تسخير الكوف لإلىساف، ٌو تعبير دقيؽ َف هحورية اإلىساف لٍذا الكوف

 .التفاَؿ والتكاهؿ
تعهؿ كوحدة هتكاهمة، لتحقيؽ األداء  ًجهيع أجٍزة جسه لوجدىا أف -هحور ٌذا الكوف  -إذا ها تأهمىا خمؽ ا لإلىساف   

عٍا البيئة هف َىاصر وجهع واالبتكار التكويف . لذا فقد قاـ اإلىساف بدوري َمى هر العصور بعهمياتالوظيفي األهثؿ   وْو
و ها يعرؼ بعهمية التصهيـ هتهثمة في هحاوالتً الهستهرة لتكويف لغة  هدلوؿ أو وظيفة لً شئ إلَطاء هعيف تكويف في ٌو

هفٍوهة بيىً وبيف الهحيط أو الحيز الذي يعيش فيً ، حيث يعد الفراغ الداخمي بتكويىً الفيزيائي وشكمً الوظيفي وهظٍرة 
اء الذي تتفاَؿ   فيً البشرية لتكويف الحْارة التي تعتبر أسهى وأرقى ها أبدَتً اإلىساىية.الجهالي ٌو الَو

متوصؿ ؤدي ليوجد اإلىساف خاؿ تجاربً التصهيهية لمفراغات الداخمية الهختمفة أف تكاهؿ َىاصر التصهيـ الداخمي    
ة  لتتكاهؿ هع بعٍْا صهيهية معهمية التلالهكوىة  العىاصرإلى تصهيـ أفْؿ وأكثر راحة لمشاغميف حيث تشترؾ هجهَو

ى والا تهاسؾ بها يحقؽ التوازفالبعض  ذا ها فشمت العىاصر في تحقيؽ التكاهؿ هع بعٍْا فإف التْارب والفْو ، وا 
 واإلْطراب سيسود الهكاف.

Abstract: 

He said: "He who contemplates the truth of creation, and what Allah has created in this 

universe, finds it in a state of harmony and integration in Him. Allah has said:" Make us night 

and day, two verses. (Great truth of God). 

 This intuitive truth reveals the need for an axis that represents the purpose of this harmony 

and cosmic integration, and what the Qur'an calls the harnessing of the universe to man is an 
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accurate expression of the centrality of man to the universe. The basis of the relationship 

between man and the universe is interaction and integration. 

  If we consider the creation of God to man - the axis of this universe - we find that all organs 

of his body act as an integrated unit, to achieve optimal performance. Therefore, man has 

played through the ages in the process of composition and innovation and the collection of 

elements of the environment and put them in a particular configuration to give something has 

a function or meaning, which is known as the process of design in the ongoing attempts to 

form language is understood between him and the ocean or the space in which he lives, Its 

physical composition, functional form and aesthetic appearance is the container in which 

humanity interacts to form the civilization that is the highest and most noble of humanity. 

   In the design experiments of the various internal spaces, man found that the integration of 

the elements of the interior design leads to a better and more comfortable design for the 

occupants, where the group of elements of the design process are integrated to achieve 

balance. If the elements fail to achieve integration, the unrest will prevail. 

 مشكمة البحث:

غفاؿ العاقة التكاهمي    ة )هىظوهة تصهيـ بعض الفراغات الهعهارية الداخمية دوف هراَاة لوحدة التكويف التصهيهي وا 
  تصهيهية هتكاهمة( بيف َىاصر التصهيـ الداخمي بعٍْا البعض.

 ىدؼ البحث:
لكؿ هف العىاصر األساسية والهعهارية لمتصهيـ الداخمي إستخاص العاقات البصرية والهفردات الشكمية  -

  لموصوؿ إلى هعايير يهكف توظيفٍا وصياغتٍا لإلستفادة هىٍا فيها بعد.
 التصهيـ الداخمي.َىاصر تحقيؽ العاقة التكاهمية بيف والهعايير التصهيهية الهستخمصة لتطبيؽ تمؾ القيـ  -

 :فروض البحث
اإلستفادة هف تحميؿ َىاصر التصهيـ الداخمي األساسية والهعهارية لبعض الىهاذج وهدى قدرة الهصهـ َمى صياغة تمؾ   

 لفسيولوجية لمهستخدـ.العىاصر صياغة تحقؽ كؿ هف الوظيفة والراحة السيكولوجية وا

  ىمية البحث:أ
والفراغ الداخمي ٌي َاقة إبداَية تكاهمية تتـ  -بإَتبار العاقة بيف َىاصر التصهيـ الداخمي األساسية والهعهارية   

 الداخمية.أحياىا دوف دراسة لذا اصبح هف الٍاـ الوصوؿ لهعايير وقيـ فمسفية هقىىة وتوثيقٍا لتطبيقٍا َمى تصهيـ الفراغات 

 :اإلجرائية البحث مصطمحات و مفاىيـ   
 .هعهارية( َىاصر - َىاصر التصهيـ الداخمي)َىاصر أساسية -التصهيـ الداخمي -جهاليات التشكيؿ     

 :مقدمة
عٍا البيئة هف َىاصر جهع واالبتكار، أي التكويف َهمية التصهيـ ٌو     أو لً وظيفة شئ إلَطاء هعيف تكويف في وْو

 الفكر فيً يتدخؿ التصهيـ ألف التصهيـ َهمية هف جزء التكويف أف َمى والتصهيـ التكويف بيف يفرؽ والبعض هدلوؿ،
 .الشخصية والخبرات اإلىساىي واإلبتكار
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 :جماليات التشكيؿ في التصميـ

هتطمبات أولية إلثارة أحاسيس ٌو ثقافة وابتكار هتجدد بتجدد هقاييس الجهاؿ َىد اإلىساف، أها أسسً الفىية فٍي التصهيـ 
 :ها يميك يٌو جعمىا ىستهتع بأي تصهيـ تٌىاؾ هسببات و ، ؿاالستهتاع بالجها

ية ال - َو ة الخصائص والصفات التيتصهيـهْو ية ٌي هجهَو َو ترتبط بٍدؼ التصهيـ وتحقؽ فيً  : والهْو
الهؤثر األساسي الذي يمٍـ الهصهـ باألشكاؿ والصور واأللواف والقيـ التي  يٌو  ا،الفائدة التي صهـ هف أجمٍ

  .جهاليات التشكيؿ في التصهيـتشكؿ 
ة األحاسيس الوجداىية التي تىشأ هف تفاَمً وتعاطفً هع ها يراي تخدـذاتية الرائي )الهس - ي هجهَو (: ٌو

 (.)التصهيـ

 
 جماليات التشكيؿ في التصميـ الداخمي 

 توزيع طريؽ َف الىفسية الراحة وتحقيؽ الهىاسب الجو إليجاد الداخمية الفراغات هع التعاهؿ ٌو فف لداخميا التصهيـ 
يات-)أسقؼ-األساسية: الداخمي التصهيـ َىاصر وتوظيؼ وحدات األثاث(، والعىاصر -حوائط-أْر

الصوت(، َىاصر –التٍوية –الموف  -فتحات هعهارية(، والعىاصر الهؤثرة هف:)الْوء -الهعهارية:)أدراج)سالـ(
العىاصر الخْراء( وسوؼ يستعرض ٌذا البحث العىاصر -الىوافير-الفازات-هكهمة:)اإلكسسوارات بأىواٍَا:الساَات
 .األساسية والهعهارية لمتصهيـ الداخمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل )1( عناصر التصميم الداخلي

 

 عناصر التصميم الداخلي

 عناصر معمارية عناصر أساسية
 عناصر مؤثرة عناصر مكملة

 الضوء

 اللون

 التهوية

 أدراج)ساللم(

 فتحات معمارية

 نوافذ أبواب

 التهوية

 اإلكسسوارات

 ساعات

 فازات

 األسقف

 األرضيات

حوائط ال  

 نوافير وحدات األثاث

 عناصر خضراء
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 -عناصر التصميـ الداخمي:

 التصهيـ الداخمي األساسيةأوال:َىاصر 
 

   Floors and Interior Designاألرضيات والتصميـ الداخمي  -1
يات َف أسطح وجدراف الفراغ حيث أف     يات أحد العىاصر األساسية لمتصهيـ الداخمي حيث تختمؼ األْر تعد األْر

ية تىقؿ خواصٍا المهسية  بشكؿ هباشر إلي الهستخدـ َىد السير َمى سطحٍا، وترتبط الخواص الهادية لمهواد التي  األْر
ية بشكؿ هباشر هع الىهوذج الهرئي  .2الذي تىقمً إليىا، وبطابع الفراغ بٍا تتكوف هىٍا األْر

كثيرا ها يتجً الهصهـ إلى تحديد الفراغ َف طريؽ تغيير هادة اإلىٍاء السطحية فيتحدد الفراغ دوف أية حواجز هادية   
 (، كأف تحدد هساحً بالخشب أو الباركية هثا داخؿ هساحة أكبر هف الهوكيت.3(,)2(,)1بيىٍها صوري)

 
 
 
 
 
 
يات لتحديد فراغ هعيف صوري)   (  سواء 5(,)4في هعالجات أخرى قد يتجً الهصهـ إلستعهاؿ فرؽ الهىسوب في األْر

باإلىخفاض أو اإلرتفاع كتخصيص هكاف لمجموس بخفض هستوى جزء هف صالة هدخؿ أو صالة إىتظار لتأكيد ٌذا الفراغ 
مى  ذى اإلستعهاؿ الهتهيز وإلتاحة الفرصة لمفراغات الهوجودة خمفً لمتهتع بهىظر خارجي أهاـ ٌذا الفراغ الهىخفض,  َو

يتً لتأكيد التخصيص ألىشطة هعيىة ويحدث ذلؾ هثا برفع  ىفس الىسؽ يهكف تأكيد فراغ هعيف داخؿ فراغ أكبر برفع أْر
 بعض الهساحات الركىية أو الجاىبية أو الوسطى َف الهستوى العاـ لمفراغ الكمى.

 

 

 

 

 

 (.6(,)5صوري)3يهكف لمهصهـ تأكيد ىقاط اإلٌتهاـ هف خاؿ تركيز اإلْاءة العموية الهعمقة أو الثابتة في السقؼ فوقٍا   
                                                           

1-Francis D.K. Ching, Interior Design Illustrated, Second Edition, U.S.A., 1997, P.163 

(: تحديد الفراغ عف طريؽ تغيير مادة اإلنياء3(,)2(,)1صورة )  

( : إستعماؿ فرؽ المنسوب لتحديد الفراغ5(,)4) صورة               
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ع الفتات      يات تقميؿ أو تأكيد أٌهية بعض العىاصر أو إتجاٌات الحركة داخؿ الهبىي بدوف ْو يهكف َف طريؽ األْر
( وهواد التشطيب وهىاسيب 7أو أبواب أو حواجز هادية، وذلؾ َف طريؽ تغيير َروض الطرقات والههرات صوري )

يات والتكويف الموىي صوري ) أهاـ أحد العىاصر ورفع السقؼ َىد َىصر ٌاـ َمى ههر (، فزيادة إتساع الههر 8األْر
الحركة الرئيسي يعطي أٌهية لٍذا العىصر خاصة إذا ها صاحب ذلؾ زيادة اإلْاءة لٍذا الجزء هف الههر، أو تغيير ألواف 

ور والىافورات ليصبح أكثر حيوية وأقؿ إحساسا بالهمؿ وخاصة  ع َىصر فىي كأحواض الٌز بالىسبة هواد التشطيبات أو ْو
ي  لمههرات الطويمة، وبالعكس فإف تْييؽ َرض الههر أهاـ إحدي العىاصر أو خفض سقفٍا يؤكد وظيفة الههر كههر فَر
لىقؿ الحركة، ويقمؿ هف اإلحساس بٍا كعىصر لمدخوؿ والخروج ، هها يقمؿ هف خصوصية العىاصر الهعهارية الهوجودة 

 َميٍا .
 
 
 
 
 

 

 

 
    
 
َمى الهصهـ أف يؤكد التقاطعات الٍاهة بيف هحور حركة رئيسي وهحور ثاىوي بتوسيعٍا في الهسقط والقطاع بحيث  

تتىاسب العروض الهختمفة لمههرات َىد التقاطعات هع األٌهية الىسبية لكؿ هحور, ٌذا هع هراَاة أف إتساع العروض َىد 
هف األهور الٍاهة تسٍيا لحركة الهشاي َىد ىقاط تغيير اإلتجاٌات أو  التقاطعات وتاقي اإلختىاقات في الههرات الهستهرة

 .4اإلىحىاءات وتأكيدا لخطوط الحركة الهرغوبة داخؿ الهكاف 
ية دورا ٌاها هف خاؿ الموف أو الىهوذج أو الهمهس صوري)   ( في تحديد طابع الفراغ لذا يجب َمى 01تمعب األْر

ية الهرىة بعض تأثيرات الهصهـ اإللهاـ بخواص الهواد الهس يات حيث يهكف أف تهتص األْر تخدهً في تشطيبات األْر
اء إْافة إلى أىٍا  يات الىاَهة أو الهوكيت أو الهساهية تؤدي إلى التقميؿ هف تأثير الْْو اء، كها أف األْر الْْو

                                                                                                                                                                                     
.314، ص 1991والفراغ، هركز أبحاث إىتركوىسمت ،الجيزة، َمى رأفت، ثاثية اإلبداع الهعهارى، اإلبداع الهادي في العهارة، البيئة  -1  
 .409الهرجع السابؽ ، ص  -1

( : تأكيد التصميـ عف طريؽ تركيز األضاءه عمي األرضيات7(,)6صورة )  

عف طريؽ تغيير عرض ( : تأكيد أىمية المكاف 8صورة )
 الممرات

( : تأكيد أهمية المكان عن طريق تنوع لون 9صورة )

 وخامة األرضيات
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ي ات ذات الموف الباٌت تساَد في التقميؿ هف درجة إرتفاع أصوات الٍواء التي تصؿ إلى أسطحٍا، كها تعكس األْر
يات ذات السطح الداكف،  الهزيد هف الْوء الساقط َمى أسطحٍا، وتساَد َمى أف تصبح الغرفة أكثر تألقا هف األْر
ية القاتهة إهتصاص جاىبًا كبيرا هف اإلْاءة الساقطة َمى سطحٍا ،أها الموف البارد الفاتح يوحي  بيىها يترتب َمى األْر

ية.باإلتساع ويؤكد َمى ىعوه هؽ سطح األْر ية الباردة القاتهة توحي بثقؿ َو يات الهصقولة الىاَهة واألْر  ة األْر
ا الطبيعي صوري) يات بسبب دفئٍا وهظٌٍر  (  وهروىتٍا وهتاىتٍا وسٍولة صياىتٍا.00ٌىاؾ تفْيؿ لىهاذج خشب األْر

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 Ceiling And Interior Designاألسقؼ والتصميـ الداخمي :  -2
تعد األسقؼ أحد العىاصر األساسية لمتصهيـ الداخمي حيث يعد الرباط العموي لألسطح في الفراغ الداخمي واألهاكف    

 .5الهغمقة، وهف الىاحية اإلىشائية قد يري السقؼ َمى أىً َىصر هىفصؿ أو ببساطة الوجً السفمي لإلىشاء العموي لمفراغ
يات والجدراف، إال أىً يمعب دورا هرئيا ٌاها    بالرغـ هف أىً بعيد َف هتىاوؿ اليد، وال يستخدـ بىفس طريقة إستخداـ األْر

في تشكيؿ الفراغ الداخمي، ويعهؿ َمي تحديد أبعادي الداخمية و ٌو يهثؿ َىصر الهأوي في التصهيـ الداخمي، ويؤثر َمي 
 ىفسية لمهوجوديف أسفمً.كؿ هف صفات الحهاية الجسهاىية وال

تتخذ األسقؼ الهحددة لمفراغ أشكاال هتعددة، فهىٍا الهستوي أو الهائؿ أو الهىحىى في إتجاي واحد أو إتجاٌيف، وقد تتخذ   
األسقؼ اشكاال خاصة لمتعبير َف الوظيفة واإلىتفاع أسفمٍا، أو لمتعبير َف األسموب اإلىشائي الهتبع في الهبىي 

أو الفترة التاريخية التي أىشئ فيٍا الهبىي، باإلْافة إلى إختافات إحتياج الهستعهؿ إلى الفراغ الداخمي ( 02(, )01صوري)
 ودرجة إىغاقً أو إتصالً بالفراغ الخارجي.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
5- Roland Ashcroft, Construction For Interior Designers, First Edition, 1992, P125.  

 

( : يمعب المممس دورا ىاما في تحديد طابع 10صورة )
 الفراغ

وحي األرضيات الخشبيو ( : ت11صورة )
 بالدؼء

(: قد تتخذ األسقؼ لمتعبير عف األسموب المتبع في المبنى13(, )12صورة )  
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أدي ظٍور الهواد الشفافة هثؿ الزجاج والباستيؾ إلى خمؽ أحاسيس جديدة لمهستعهؿ داخؿ الفراغات الهحددة بالجدراف   
(، فٍو يىفتح هف الخارج إلى الداخؿ هف خاؿ الهواد الشفافة والٍياكؿ الحديدية أو 05(, )04(, )03أو األسقؼ صوري)

 .6لوقت ىفسً يشعر الهستعهؿ بالخصوصيةالخشبية أو األلوهىيـو الهحددة لٍا، وفي ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يساَد تغيير إرتفاع السقؼ داخؿ فراغ هعيف أو هف فراغ إلى آخر في تحديد الحدود الفراغية، وكذلؾ يعهؿ َمى إبراز    
تجاورة، والجدير بالذكر أف السقؼ الهرتفع يساَد َمى التأكيد َمى الفراغ صوري الفروؽ بيف الهساحات اله

 (، بيىها يعهؿ السقؼ الهىخفض َمى الحد هف الفراغ.08(،)07(،)06)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

توحي قيـ األلواف الفاتحة باالحساس باالتساع، كها أىٍا توحي بأف السقؼ يبدو أكثر إرتفاَا َها ٌو الحاؿ َميً  
(، وهف الههكف خفض اإلرتفاع الظاٌر لمسقؼ َف طريؽ إستخداـ األلواف الداكىة 11(،)10(،)11صوري)
َف طريؽ إستهرار إستخداـ هواد السقؼ وتشطيبً ( أو الزاٌية التي تتىاقض هع ألواف الجدراف أو 14(،)13(،)12صوري)

 . 7في جزء هف الجدراف
 

                                                           

6-Francis D.K. Ching, Interior Design Illustrated, Second Edition, U.S.A., 1997, P.193, 194,195. 
7-Francis D.K. Ching, Interior Design Illustrated, Second Edition, U.S.A., 1997, P.193, 194,195.  

( :خمؽ أحاسيس جديده داخؿ الفراغ بإستخداـ الخامات الشفافو16(, )15(, )14صورة )  

( : يساعد السقؼ المرتفع عمى التاكيد عمى الفراغ19(،)18(،)17صورة )  
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يات، وهف ثـ فإىٍا تجذب اإلٌتهاـ   تتىاقض األسقؼ ذات األشكاؿ الحرة هع الخاصية السطحية لمجدراف واألْر

( وسواء كاف شكؿ األسقؼ هىحىية أو ذات أشكاؿ بمورية، فإىٍا تعتبر زخرفية، وفي الكثير هف 17(،)16(،)15صوري)
 .8األحياف يهكف أف تسيطر َمي باقي َىاصر الفراغ الداخمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.199, 191الهرجع السابؽ, ص  -2  

( :أثر األلواف الداكنو لمسقؼ عمى الفراغ25(, )24(, )23صورة )  

( :أثر األلواف الفاتحو لمسقؼ عمى الفراغ22(, )21(, )20صورة )  

( : تعمؿ األسقؼ ذات األشكاؿ الحره عمى جذب اإلنتباه28(, )27(, )26صورة )  
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إف سطح السقؼ يهكف أف يصبح َاكسا جيدا لمْوء وذلؾ َىدها يتصؼ بالىعوهة والموف الفاتح    
ىدها يْاء السقؼ بشكؿ هباشر هف أسفمً أو جاىبً فإف سطح السقؼ ذاتً يهكف أف يصبح 20(،)21(،)18صوري) ( َو

 سطحا هتسعا لإلْاءة الٍادئة.
 
 
 
 

 

 
 

 
 

يهثؿ السقؼ أكبر األسطح غير الهستخدهة في الفراغ، لذا فإف شكمً وخواص سطحً يهكف أف يكوف لٍا تأثير همهوس    
َمي الخواص الصوتية لمغرفة، فاألسطح الىاَهة الهمساء الهستخدـ فيٍا هعظـ أىواع هواد األسقؼ يهكف أف تعكس 

ذلؾ هقبوال ىظرا ألف هعظـ الهواد أو األسطح في الفراغ يهكف أف  األصوات بالٍواء داخؿ الفراغ، وفي هعظـ الهواقؼ يعتبر
 .9تستخدـ الهواد الههتصة لمصوت

  Walls and Interior Designالجدراف والتصميـ الداخمي: -3
تعد الجدراف أحد العىاصر األساسية لمتصهيـ الداخمي حيث تشكؿ أحد َىاصر البىاء، لذا فإىً هف الْروري أف يتـ     

ية، وهع إىشاءات األسقؼ التي تدَهٍا.تصهيهٍ  ا هف خاؿ ىهوذج هتىاسؽ هع هساحات األْر
كمها زادت هساحة الفتحات في الجدراف أو كاىت شفافة ترتب َمى ذلؾ إىخفاض اإلحساس بالحيز الهغمؽ، كها يؤدي     

 (.22(،)21إلى اإلتساع الهرئي لمفراغ صوري)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يات وقد يؤدي ذلؾ إلى حدوث    قد تكوف الهواد الهستخدهة لهعالجة الجدراف إستهرارية لتمؾ الهستخدهة في هعالجة األْر

ية، وفي الوقت ىفسة قد يؤدي إلى اإلىخفاض الهرئي إلرتفاع السقؼ.  زيادة هرئية في هساحة األْر
                                                           

 .351،  355ص -1911القاٌرة   -كمية الفىوف الجهيمة -رسالة هاجستير –شادية هصطفي العمهي، األسقؼ ووظيفتٍا في العهارة الداخمية َبر العصور الوسطي والحديثة  -1
 

س الناعـ والموف الفاتح عمى عكس الضوء( :  يعمؿ السقؼ ذو الممم31(،)30(،)29صورة )  

شفافة على الفراغ( : تأثير الحوائط ال33(،)32صورة )  
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توحي الجدراف الثابتة الهتهاثمة ذات األلواف الهحايدة بالطابع الرسهي والذي هف الههكف دَهة بدرجة كبيرة هف خاؿ   
مى الجاىب اآلخر فإف الجدراف ذات األشكاؿ الغير هىتظهة والهمهس 23إستخداـ خواص السطح الىاَهة صوري) (, َو

 (.24كية صوري)الخشف أو األلواف القوية تتصؼ بأىٍا أكثر ديىاهي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ع أهاهٍا، كها يؤدي    تعكس الجدراف ذات األلواف الفاتحة الْوء بفاَمية، كها تقـو بدور الخمفية لمعىاصر التى تْو

(، بيىها يؤدي إستخداـ األلواف الفاتحة الباردة إلى 25الدافئة َمى الجدراف إلى اإليحاء بدؼء الهكاف صوري) إسخداـ األلواف
 (.26اإليحاء بزيادة هساحة الهكاف صوري)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعكس الجدراف الىاَهة الصمبة قدرا هف الصوت الذي سوؼ يرتد هرة أخرى لمفراغ الهحيط وبدرجة تفوؽ اإلىعكاس الىاتج   

 .10هف الجدراف الهساهية أو الميىة
ليس هف الْروري أف يهتد الجدار الغير إىشائي ليصؿ إلى السقؼ أو إلى الجدراف الهجاورة لة، حيث أىً هف الههكف   

(، وفي ىفس الوقت التوصؿ لتحقيؽ قدر هف 28(،)27هرارية الفراغية بيف الهساحتيف َف طريؽ ذلؾ صوري)دَـ األست
 الخصوصية الهرئية والصوتية الازهة.

                                                           

ا الجهالي واإلقتصادي والىفعي في العهارة الداخمية -ساهي َبد الرحهف هحهد -1  - 1995القاٌرة -فىوف جهيمة  -ةرسالة دكتورا -الخاهات الحديثة وأثٌر
  .132ص

 

( :توحي الجدراف الثابتو الناعمة بالطابع 34صورة )
 الرسمي

( : توحي الجدراف الغير منتظمة 35صورة )
 بالديناميكية

( :اثر االلواف الباردة لمحوائط عمى الفراغ37صورة ) ( :اثر االلواف الدافئة لمحوائط عمى الفراغ36صورة )   



 العدد العاشر                                                                  الفىوف                    هجمة العهارة و 

95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
بدال هف أف يعتبر الجدار أحد َىاصر الخمفية في الهكاف فإىة هف الههكف إىشائً بخمفية هعيىة تعهػؿ َمػى دَػـ َىاصػر   

 (.30(،)31األثاث، حيث يتـ إدخاؿ ٌذة العىاصر في سهؾ الجدار صوري)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Furniture designتصميـ وحدات األثاث -4
وبدوىً ال تكتهؿ هقوهات التصهيـ، فٍو  ،الداخمي تصهيـهف العىاصر األساسية لمٌـ واأل يالرئيس ىصريعد األثاث الع    

فْاً َف كوىً هرتبًطا ، ىقمىا في الشكؿ والهقياس بيف الفْاء الداخمي واإلىسافيالوسيط بيف العهارة وهستعهميٍا؛ حيث 
ويمعب هف خاؿ شكمً، وخطوطً وقياسً، وألواىً، وتركيبً دوًرا هًٍها في إَطاء  ،لمفْاء الداخميبالتكويف البصري 

 .الداخمي تصهيـالصفات والخواص التعبيرية لم
سيس ألً دَرا بارزا في ت أف حيث، يعتبر َىصر هو َىاصر تصهين البيئة الداخميةحيث ها ٌايمعب االثاث دَر     
يَفر اهكاىية  بصيغ هتهيزة َهختمفة الفراغؿ لذلك فاو التىظين داخ، ءَمى االدا يىعكسهها اغميً َش ءبط بيو الفْااالتر

 .الهستخدهيفبيو ؿ التفاَ
ً يرتبط بعاهميف إ    ٌها :أساسييف ف األثاث الهستخدـ كوسيط أو هساَد ألداء هعيف يقـو بً االىساف فى أهوري الهتىَو
ع  -   ةلٍا بشرط توافر سٍول ةاالثاث وسيم وحدةالتى تكوف  ةالعهؿ أو أداء الغاي ةلتأديأبعاد جسـ االىساف فى اىسب ْو

 الجسـ وساهتً. ةفى العهؿ، وراح ةاالداء، والهروى ةوساه
 .11طبيعً الوظيفً التى تؤديٍا قطعً االثاث، وها تتطمبً - 

                                                           
ية حوؿ تأثيث الهسكف في الهجتهع الهصري، رسالة دكتوراي، كمية الفىوف التطبيَبد المطيؼ هحهد أحهد َفيفي ، هقاييس  -1 َو  .  253ص-1911ية ، جاهعة حمواف ، قهْو

( : يؤدي عدـ إمتداد أحد الحوائط إلى دعـ اإلستمرارية الفراغية39(،)38صورة )  

(: دعـ الجدار لعناصر التصميـ41(, )40صورة )  
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ظيـ ى)جهاليً( ووظيفيً هف حيث التَمى أسس شكميً يجب االٌتهاـ بتصهيـ وتوزيع قطع االثاث داخؿ الفراغكها   
ىاصر الفراغ الداخمى. ةالهىاسب ألداء الحركً، والعهؿ َمى تحقيؽ اكبر قدر هف الهاءه  بيف االثاث َو

 وحدات األثاث:والشكؿ فى تصهيـ  ةالوظيفيكؿ هف  يجب َمى هصههي األثاث هراَاة
 :تصميـ وظيفى -1

ة هف اإلَتبارات الوظيفية َىد تصهيـ وحدات األثاث:    يجب َمى هصههي األثاث هراَاة هجهَو
 دراسً احتياجات اإلىساف لمشئ الذى صهـ هف اجمً، وتىقسـ ٌذي الدراسً الى :  - 

 فى هرحمتً العهريً هستخدـ تحميؿ ىهوى : أى دراسً االحتياجات الخاصً بال -        
 سى تحميؿ ىف -        

ػػػػى البػػػػد أف تخْػػػػع لدراسػػػػً جسػػػػـ االىسػػػػاف وأبعػػػػادي، أى دراسػػػػً وتحميػػػػؿ َمػػػػـ اإلىسػػػػاف  ةدراسػػػػً وظيفيػػػػ -  ٌػػػػذا الشػػػػئ، ٌو
 )األرجوىوهيؾ( 

ػػع تصػػهيـ بيويقصػػد بػػاألرجومنى  ات هثاليػػً ئػػ: دراسػػً االداء اإلىسػػاىى فػػى أى هوقػػع َهػػؿ، باألْػػافً إلػػى التخطػػيط لْو
 وتتىاوؿ ٌذي الدراسً : 12ساففى االى ةالحرك ةوتعييف األداءات والي

 اإلىساف وحركتً : أى ىوع الىشاط القائـ بً . -
هري : حيث تحتاج كؿ فئساإلى -   .ةخاص ةإلى أبعاد أرجوىوهي ةَهري ةاف َو
 هواقع اإلكسسوارات الهستخدهً فى التصهيـ . -

 
 تصميـ شكمى )جمالى (  -  2 
ة هف اإلَتبارات الجهالية َىد تصهيـ وحدات األثاث:     يجب َمى هصههي األثاث هراَاة هجهَو

 فى التصهيـ لعدـ إخراج شكؿ هقىف وهتفؽ َميً ىابع هف االحتياجات الوظيفيً فقط . ةاستخداـ الخاهات الحديث -
 ةجهالي ةاآلثاث هف حيث الخطوط والهساحات واألحجاـ كوحد وحدةبيف وحدات أجزاء  ةتىاسب العاقات الشكمي  -

 .ةهتكاهم
 والتىظيؼ (. ةالصياى ة)سٍول ةإَطاء الهمهس الهىاسب لمبيئ  -
 لمهستعهؿ . ةالىفسي ةتعدد االلواف بها يتىاسب هع الراح -
 .هع بعٍْا البعض بحيث ال يحدث تىافر بيىٍها ةاالثاث الهختمف وحداتتوافؽ أشكاؿ   -
 فيً . ةثاث هع بعٍْا البعض وهع الحيز الهوجودألا وحداتلواف أتوافؽ  -
  ,13االثاث شكًا هبٍجاً  وحدةالتشطيب الىٍائى حتى يفيض َمى  ةإتقاف وجود -

 
 :ةاآلتي ةا سبؽ فى المتطمبات التصميميمويمكف تمخيص 

بعاد سترشاد باألوبالتالى يمـز اإل، ثاث ألبعاد جسـ الهستعهؿ والتى تختمؼ هف شخص الخاأل وحداتبعاد أ ةهاءه -
 لجسـ اإلىساف. ةالهثالي

 .ة الهستعهؿ أثىاء أداء الحركات الهختمف ةاألثاث لفسيولوجيوحدة أجزاء  ةهاءه -
 لٍذا الغرض . ةستعهاؿ الخاهات الهىاسبإوذلؾ بتصهيهٍا بشكؿ جذاب وهقبوؿ هع  ةالىفسي ةلمحال ةالهاءه -

                                                           
.دكتوراي -َبدالمطيؼ َفيفى -الهرجع السابؽ ، ص )و( باخر الرسالة  -2  
.215ـ،ص1919جاهعة حمواف ،  أحهد الهميجى زقزوؽ ، "الهقعد الهريح"، رسالة دكتوراي ، كمية الفىوف التطبيقية / -1  
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هراَػػاة الجاىػػب الجهػػالي حيػػث يجػػب أف تتهيػػز الخطػػوط العاهػػة لموحػػدة بجهػػاؿ الشػػكؿ العػػاـ هػػف حيػػث الىسػػبة والمػػوف  -    
اقة ٌذة الوحدات بالتصهيـ العاـ لمهكاف.  والخاهة والتشطيب واإلكسسوار الهستخدـ في الحركة والتجهيع َو

خػاؿ إختيػار خاهػات ووحػدات تجهيػع َمػى أَمػى درجػة هػف  قوة التحهؿ )الهتاىػة( حيػث يػتـ تحقيػؽ ٌػذا العىصػر هػف -   
 التحهؿ والقوة.

 
 ثانيا:عناصر التصميـ الداخمي المعمارية:

 
 الفتحات المعمارية

 :Windows and Interior Designالىوافذ والتصهيـ الداخمي  -0
تعد الىوافذ أحد العىاصر الهعهارية لمتصهيـ الداخمي حيث تعتبر هصدر ذو أٌهية كبيرة لمْوء، فالفراغ الهعهاري    

يات وحوائط وأسقؼ، ولكىٍا تفعـ بالحياة بالْوء، وال يهكف لمفراغ الهعهاري أف  يتحدد بواسطة األسطح الهعهارية هف أْر
ي والتاَب غير الهتوقع لً َمي َكس الْوء الصىاَي الذي يظؿ ثابتًا، يحتؿ هوقعً في العهارة بدوف الْوء الطبيع

فالبىاء ٌو تصهيـ بالْوء، والْوء الطبيعي يهىح هزاجًا هعيىًا لمفراغ وذلؾ َف طريؽ التغيرات الدقيقة لمْوء خاؿ 
 األوقات الهختمفة لمىٍار وهواسـ العاـ الهختمفة أثىاء دخوؿ الفراغ.

 
 تؤثر هساحات وأشكاؿ الىوافذ وأهاكىٍا َمي التكاهؿ الهرئي لسطح الجدار واإلحساس بالحيز الهغمؽ الذي توفري.  
ياحظ أف جاىبا كبيرا هف إْاءة الىٍار يعتهد َمي األهاكف الصحيحة لمىوافذ َمي أساسا َاقتٍا باألجزاء الداخمية لذا   

 (.33(,)32(,)31ات التقميدية لمىوافذ صوري)يجب هعرفة صفات اإلْاءة لألشكاؿ والترتيب
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

وجود كهية جيدة هف ْوء الىٍار في  Bay Windows يترتب َمي الىوافذ ذات الهىصة البارزة لمخارج )الهشربية(    
الىٍار يبدو غير كافي إال في حالة الىوافذ الهرتفعة  هساحة الهىصة ذاتٍا ولكف َمي العكس هف ذلؾ فاف اىتشار ْوء

 (.35(,)34صوري)

ضاءة النيار44(,)43(,)42صورة ) (: النوافذ وا   
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لمغرفػة الْػيقة ىسػبيًا األْػواء َمػي الجػدراف  Windows On Opposite Walls تمقػي الىوافػذ َمػي الجػدراف الهتقابمػة   

 (.36الهقابمة صوري )
 
 
 
 
 
 
 
 
ة الرياح ودرجة حرارتٍا واتجاٌاتٍا هف العواهؿ الٍاهة في تحديد أهاكف الىوافذ -  . 14تعتبر سَر
يفْؿ اف يكوف الحصوؿ َمي التٍوية هف فتحات الىوافذ وحتى َىدها تكوف هغمقة فإىٍا تعتبر هصدرًا الكتساب درجة  -

 الحرارة أو فقدٌا.
يستخدـ الزجاج الهزدوج بٍدؼ زيادة هقاوهتً لتدفؽ الحرارة، وقد تزود الىافذة بزجاج هزدوج او ذو ثاث طبقات، وكذلؾ  -

 فإىً يهكف استخداـ الفراغ الهحتجز بيف ألواح الزجاج كعازؿ لمحرارة.
تأثيث داخؿ الفراغ كها اف تألقٍا أثىاء باإلْافة إلي التأثير الجهالي لمىوافذ َمي البيئة الداخمية، فإىٍا تؤثر ايْا َمي ال -

ا.  الىٍار والهىاظر التي تطؿ َميٍا تجذب اإلىتباي وقد تؤدي إلي قياـ الهصهـ بتجهيع األثاث او توجيًٍ ىحٌو
ىد تحديد أهاكف الىوافذ بالجدراف يجب األخذ في االَتبار الهساحات الهتبقية هف  - تشغؿ الىوافذ هساحة في فراغ الجدار َو

وع في الجد راف بيف فتحات الىوافذ، وها اذا كاىت هساحات وأجزاء الجدراف  يهكف اف تتوافؽ هع أثاث الغرفة الهْو
 هواجٍتٍا اـ ال.

ية  - ع أسفمٍا، وقاَدة الىافذة الهىخفْة قد توصي بترؾ هساحة االْر يؤثر ارتفاع جمسة الىافذة َمي ها يهكف اف يْو
ية الهستخدهة في الغرفة. أسفؿ الىافذة  وهف ثـ فاف ذلؾ يقمؿ   هف هساحة األْر

 ٌىاؾ خهسة طرؽ هختمفة لتقميؿ احتهاالت ارتفاع درجة حرارة األهاكف الداخمية بسبب ْوء الشهس.  -
يجب اف يتـ تركيب الىوافذ َمي الواجٍات التي ال تتمقي كهيات كبيرة هف ْوء الشهس وقد يكوف ذلؾ صعبا هف  -

 رات التخطيط العاهة.الىاحية العهمية بسبب اَتبا
 خفض هساحات الزجاج وخاصة في الواجٍات التي تسقط َميٍا أشعة الشهس لفترات طويمة أثىاء الىٍار. -

                                                           

14 - Francis D.K. Ching interior Design Illustrated, second Edition, U.S.A, 1997, P ,218, 210. 

( : النوافذ المشربية46(,)45صورة )  

النوافذ عمى الجدراف المتقابمة( : 47صورة )  
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 استخداـ أىواع زجاج خاصة والتي تقـو بوظيفة الهرشحات الحرارية. -   
 أىظهة خاصة لمفتحات او الشيش. –ستائر  –تثبيت وسائؿ تظميؿ واقية: تىدات  -   

 تركيب وسائؿ هيكاىيكية لمتبريد والتٍوية )َمي سبيؿ الهثاؿ اجٍزة تكييؼ الٍواء الكاهمة(. -   
 
 :Doors and Interior Designاألبواب والتصميـ الداخمي   -2
تعد األبواب أحد العىاصر الهعهارية لمتصهيـ الداخمي حيث تحدد فتحة الباب االىتقاؿ هف األجزاء الخارجية العاهة إلي   

 األجزاء الداخمية الخاصة.

إف شكؿ الباب والهواد الهستخدهة في صىعً يتحكـ فيٍا الغرض الهىشود هف الباب، كأف يكوف باب أهاهيا ويستخدـ    
قديـ أو هطعـ او فىدؽ أو هتجر أو أهاكف الترفيً او البىوؾ او الهباىي العاهة او اإلدارية او الهدارس أو لهبىي جديد او 

الكىائس,  والعىاصر الْرورية لمتصهيـ الىاجح تشهؿ: الهواد الجيدة واإلحساس بالموف والشكؿ وهعرفة الهواد الهستخدهة 
 في تىفيذ الباب.

اد رسـ تخطيطي لمباب في إطار الهىظر العاـ لمكتمة الهعهارية هع إستخداـ األلواف وبالتالي فأىً يجب دائها إَد   
ف طريؽ القياـ بذلؾ فقط هف الههكف الحكـ َمي اإلىطباع األخير بصورة صحيحة.  والظاؿ الصحيحة َو

ىد غمؽ األبواب فإىٍا تع   زؿ ٌذا الفراغ َف توفر فتحات األبواب اإلتصاؿ الهادي بيف أحد الفراغات وفراغ آخر، َو
ىدها يتـ فتحٍا فإىٍا تحدد روابط هرئية وفراغية بيف الفراغات الهتجاورة.  الفراغات الهاصقة لً، َو

كذلؾ فإف هعالجة الباب وهقاسً يهكف أف تهثؿ أيًْا دليًا هرئيًا َمي طبيعة الفراغ الذي ىدخؿ إليً، وخاؿ ربط    
إف هواقعٍا تؤثر َمي ىهاذج الحركة هف فراغ إلي آخر، ويجب أف تكوف ٌذي الىهاذج األبواب لمفراغات الداخمية بالهباىي، ف

 .15 هىاسبة لإلستخداهات واألىشطة التي توجد بالفراغات الداخمية

و الهشٍد الذي يهكف رؤيتً هف فتحتٍا، وفي حالة الرغبة في     ٌىاؾ إَتبار آخر يعهؿ َمي تحديد هواقع األبواب، ٌو
الهرئية لمفراغ )حتي َىدها تكوف األبواب هفتوحة( يجب َدـ إتاحة الفرصة لمىظر بشكؿ هباشر َمي تحقيؽ الخصوصية 

 هىطقة الفراغ.

 وىناؾ بعض اإلعتبارات اليامة:

 .يتسع ىطاؽ الرؤية َىدها ىقترب هف الباب وىدخؿ هىً إلي الفراغ الداخمي 

  تجاٌات الدوراف َمي خصوصية  الفراغ الشخصي.يجب اف تحافظ هواقع األبواب وا 

  َىد أخذ هوقع الباب في اإلَتبار يجب اإلٌتهاـ بتأثير الحركة الهخططة َمي كؿ هف الفراغيف الذيف يربطٍها
 الباب.

 .َىدها تكوف الفراغات ْيقة وال يهكف إلغاء أي هف األبواب تؤخذ الىقاط التالية في اإلَتبار 

                                                           

15- Francis D.K. ching, Interior Design Illustrated, Second Edition, U.S.A. 1997. P.36, 224.   
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 تغيير دوراف باب أو بابيف. -أ

 هىطبؽ أو الهىزلؽ.إستخداـ الباب ال -ب

 (.38(,)37إذا كاف الباب غير ْروري يهكف إلغاؤي ويكفي إستخداـ الفتحات صورة) -جػ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
يجب أف تتىاسب الحافة الخارجية إلطار الباب )البر( هع بر الىافذة وقاَدتٍا السفمي بحيث يؤدي ذلؾ إلي تكويف ىظاـ   

، كها أف برور األبواب هف خاؿ أشكالٍا وألواىٍا يهكف أف تعهؿ َمي زيادة تأثير الباب )تبرز الباب( 16تصهيهي
ا َىصر 40(,)41صورة)  ًا هرئيًا ههيزًا في الفراغ.(، وهفصات الباب بإَتباٌر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .225الهرجع السابؽ ص  -1

(: العمؿ عمى معالجة المساحات المحيطة بالباب لمعمؿ عمى زيادة تأثيرة51(,)50صورة)  

( :إستخداـ األرشات بدال مف األبواب49(,)48صورة)  
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 كها أف فتحً الباب في حد ذاتٍا يهكف أف يزاد حجهٍا الهرئي بواسطة الموف والبرور كاآلتي:  

مػػي الجػػاىبيف بٍػػدؼ هػػف الههكػػف زيػػادة هسػػاحة فتحػػة البػػاب َػػف طريػػؽ  - إْػػافة الهزيػػد هػػف الزجػػاج أَمػػي البػػاب َو
 (.43(,)42(,)41زيادة هقاسً صورة)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الههكف أف يشير طراز البرور الهستخدـ إلي يترتب َمي إستخداـ البرور بأشكاؿ هتعددة، زيادة تأثير الهدخؿ وهف   -

 طبيعة طراز الفراغ الداخمي الذي يؤدي إليً الباب.
 أَهاؿ البرور البسيطة في حد ذاتٍا يهكف أف تعهؿ َمي زيادة تأثير فتحة الباب في سطح الجدار.  -
 في الفراغ. هف الههكف أف يىدهج الباب هع سطح الجدار الهحيط بً، بحيث يصبح َىصرا غير واْح  -

طاري وبري  في كؿ الحاالت السابقة تظٍر إهكاىية إستخداـ كؿ هف الموف والقيهة وكيفية تعديمٍا إلدراكىا العاقة بيف الباب وا 
 .17وسطح الجدار الهحيط

 األدراج والتصميـ الداخمي -3
 إلتصاؿ الرأسي.تعد األدراج أحد العىاصر الهعهارية في التصهيـ الداخمي، حيث تعد وسيمة هف وسائؿ ا   
 تىشأ السالـ هف سمسمة هف الدرجات بطريقة هستهرة أو هتقطعة َف طريؽ ها يسهي بهىبسط الدرج أو   

ة هف الدرجات  .البسطة أو الصدفة بيف هجهَو
لي أسفؿ هف طابؽ إلي طابؽ بأسموب هريح و سريع و آهف االدراجيجب أف تصهـ      ،بحيث تكوف الحركة إلي أَمي وا 

 .أف يكوف هف أي هادة هىاسبة هثؿ الطوب أو الحجر أو خشب البىاء أو الفوالذ أو خرساىة أسهىت قوية درجلمو يهكف 
يات تتخطى  كاىت األدراج قديها هبىية هف الحجارة الثقيمة، أصبحت اآلف    اكثر خفة ودقة وأصبحت تتهتع بتصاهيـ وىَو

هثؿ خشب الزاف والبموط والتيؾ والسرو والورد والجوز  األخشابقديها تصىع هف الهعادف أو  َاهؿ الزهف، كاىت األدراج
ا، ويفْؿ  االحهاؿ. بالطبع استخداـ االخشاب الهعهرة والصمبة القوية القادرة َمى التعاطي هع اثقؿ وغيٌر

ة هف الهواد الحديثة الهصىعة     (، الزجاج45(،)44هف األخشاب صورة ) أها اآلف فيهكف العثور َمى سالـ هصىَو
(، وخصوصا الحديد والفْة والذٌب، ويهكف 50(،)51(،)48( واالسهىت وشتى اىواع الهعادف صورة )47(،)46صورة )

                                                           

17 - Francis D.K. Ching interior Design Illustrated, second Edition, U.S.A, 1997, P122. 
 

(: زيادة مساحة الباب عف طريؽ إستخداـ الزجاج أعمى الباب وعمى الجانبيف54(،)53(،)52صورة )  
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وباَا طويميف، إذ اف  ٌذي الهواد ايْا لمحصوؿ َمى سمـ هف الطراز االوؿ، ولذا تتطمب صىاَة األدراج خبرة خمط بعض
كذلؾ الهواد االخرى الهطموبة سواء كاىت حديدا اـ زجاجا فٍي األخشاب بحاجة الى دقة في التصهيـ والقياس والىشر، و 

 .18االحجاـ والقياسات بحاجة ايْا الى الدقة في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع: 

                                                           
18 - http://yalla7.blogspot.com.eg/2012/12/blog-post_7.html 

( توضحاف تصميـ األدراج بخامات خشبية إلى جانب خامات أخرى مختمفة 56(،)55صورة )
في إستخداـ الخامات مف الزجاج أو المعادف مما يتيح لممصمـ حرية التعبير عف الفكرة والتنوع  

( توضحاف إستخداـ المصمـ لمخامات المعدنية في تصميـ األدراج 61(،)60(،)59صورة )
تصميـ يتسـ بميونة الخطوط والحرية في العالقات ليستطيع تنفيذ   

( توضحاف دمج المصمـ بيف الخامات المعدنية والزجاجية الشفافة في تصميـ 58(،)57صورة )
 األدراج مما يظير الدرج أكثر إتساعا وشفافية 
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