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الكونٌة المتطورة فى التراث الحضارى  و مدى تأثٌرها على تصمٌم الفراغ الداخلى 
 المستقبلً

The developed cosmic in the cultural heritage and its impact on the design 

of the future interior space 

 م.د/ رحاب عبد الفتاح نصٌر

اكتوبر 6جامعة  -كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -مدرس بقسم التصمٌم الداخلى و االثاث   

 الملخص:

الفن المعمارى االسالمى ٌرتكز فى اول نشأته على العناصر المعمارٌة الزخرفٌة التى تتفق و روحانٌته فخرجت منجزاته 

السالمٌة مع شئ من التباٌن الٌسٌر الذى تحمله كل بٌئة و من هنا كان هناك بعض تكاد تشبه بعضها فى سائر البالد ا

البٌئة المحٌطة التى تعد من اهم مقومات االختالفات بٌن السمات التصمٌمٌة للفراغات التراثٌة االسالمٌة ، و حٌث ان 

الطبٌعة و الفلسفة الكونٌة و الموروث الثقافى هى لغة متجددة و ذاخرة و تحمل الكثٌر من االسس للمصمم لخدمة ابداعاته 

لوم و لتفعٌل ذلك تم التعرف على مفهوم الع مع احتٌاجات المستخدم مع مراعاة البٌئة المحٌطة ،و تشكٌالته التى تتناسب 

الكونٌة و الفكر التصمـٌمى الذى تأسست علٌه و الذى اثر على الفراغ الداخلى  تشـكٌلٌا و فراغـٌا، و تم تقسٌم النظرٌات 

الحدٌثة للقٌم الكونٌة بطرٌقة تٌسر على الدارس دراسة و فهم كل مجموعة عناصر و تقنٌة استخدامها فى الفراغ الداخلى 

لتواصل بٌن الفراغ الداخلى و الخارجى المعاصر من جهة وبٌن الحضارة االسالمٌة المعاصر ، وتم طرح رؤٌة جدٌدة ل

الكونٌة فى التراث الحضارى تشكٌلٌا و وظٌفٌا و تأثٌرها على الفراغ  من جهة اخرى بتقنٌة متطورة من خالل دراسة

غ الداخلى الكونى ٌعتمد فى الفراحٌث تم التوصل الى ان الداخلى و االثاث و منهجٌة تطورها فى العصر المعاصر ، 

تصمٌمه على الدمج بٌن التراث و التصمٌم و التكنولوجٌا من خالل تحرر االطار الخارجى التشكٌلى للتصمٌم من االرتباط 

اهمٌة و استحداث تصمٌمات جدٌدة مؤكدة لسمات تراثٌة متطورة ، و تم التأكٌد على  بالخطوط المستقٌمة و الزواٌا القائمة

والتماٌز للمجتمعات والحضارات المختلفة االتجاهات البٌئٌة الحدٌثة للتصمٌم وبٌن المحافظة على الهوٌة الربط بٌن 

 وخصوصا المجتمعات ذات الرصٌد والمخزون الثقافى المتمٌز . . 

 : الكونٌة ، التراث ، الفراغ الداخلى  الكلمات الدالاللٌة

Abstract: 
Islamic art architecture is based on the first inception on architectural decorative elements 

Which is consistent with his spirituality and his achievements are almost similar to each other 

in the rest of the Islamic countries with some of the slight variation borne by each 

environment From here we can say that  there are some differences between the design 

features of the Heritage Islamic spaces, And where the surrounding environment, which is 

considered as one of the most important elements of nature , cosmic philosophy and cultural 

heritage is a renewed and rich language . And they  carries a lot of foundations for the 

designer to serve his creations and formations that suit the needs of the user taking into 

account the surrounding environment, In order to activate this, it has been identified the 

concept of cosmic sciences and design thought was established, Which it was founded upon 

and which affected the internal vacuum in a formative and vacuum, The modern theories of 

cosmic values have been divided in such a way as to facilitate the study and understanding of 

each group of elements and techniques used in the contemporary interior space, And put 

forward a new vision of communication between the internal and outside contemporary 

vacuum one hand, and between the Islamic civilization on the other hand using  advanced 

technology through studying  cosmic in cultural heritage formal and functionally and their 
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impact on the internal vacuum and furniture, and its development methodology in the 

contemporary age, where it was found that cosmic internal vacuum depends on its design on 

integration between heritage, design and technology through the liberation of the outer frame 

of the fine design of the link straight lines and right angles, and the development of new 

designs for certain heritage features sophisticated, The importance was emphasized on the 

importance of the link between modern environmental trends design and between the 

preservation of identity and differentiation of different societies and civilizations, especially 

with credit societies and inventory of cultural excellence. . 

Keywords : cosmic, heritage, internal vacuum 

 :مقدمة
خالل العشر سنوات الماضٌة تغٌر اسلوب تصمٌم الفراغ الداخلى و الخارجى بشكل جذري ، وجاء هذا التغٌٌر نتٌجة 

التقنٌات المتطورة الداعمة لها مما ادى إلً انتشار إستخدامها محلٌاً وعالمٌاً بشكل موسع مساندة توافر البرمجٌات الحدٌثة و

بذلك الفكر التشكٌلى و الوظٌفى لتصمٌم الفراغ الداخلى و الخارجى الذى ٌتمٌز بدقة األداء مع إمكانٌة التحوٌل والتعدٌل 

 التعقٌد بشكل غاٌة فً السهولة واإلتقان. باستخدام تقنٌات متطورة سواء برمجٌة او باستخدام علوم

و تتمٌز هذه المتغٌرات و المؤثرات عند تصمٌم الفراغ الداخلى و الخارجى بانها دائمة التطور تقنٌا ، فهً لن تكتفً 

باإلستقرار أو الثبات فً اطار واحد ساكن له خصائص معٌنة . و بالرغم من ذلك نجد ضرورة كبٌرة فى دراسة مدى 

و وجود بداٌات لهذه العلوم فى الحضارات التراثٌة السابقة و مدى االتفاق او االختالف فى تطبٌقها عبر العصور ، تاثٌر ا

لذلك تم اختٌار تصمٌمات الحضارة االسالمٌة و كذلك تصمٌمات عصر الحداثة للوقوف على مدى ارتباطها على 

 ً حالٌاً وفً المستقبل .التشكٌالت و التصمٌمات فى  مجالى العمارة والتصمٌم الداخل

 :مشكلة البحث

 عدم وضوح القوانٌن الحاكمة للتشكٌالت الكونٌة عند تصمٌم فراغ داخلى متكامل تشكٌلٌا و وظٌفٌا . -

 .ثى و الفراغ الداخلى الكونىاالسس التصمٌمٌة للفراغ الداخلى الترا حول الفرق بٌن وشمولً واضح تصور عدم تحدٌد -

 :هدف البحث
افكار و سمات النظرٌات الحدٌثة للقٌم الكونٌة فى التصمٌم الداخلى من خالل القاء الضوء على القوانٌن الحاكمة تطبٌق  -

 للتشكٌالت الكونٌة .

طرح رؤٌة جدٌدة للتواصل بٌن الفراغ الداخلى التراثى و الفراغ الداخلى الكونى بتقنٌة متطورة من خالل دراسة و  -

 .تحلٌل كل منهما و تحدٌد اوجه االتفاق و االختالف فى التصمٌم بٌنهما 

 :أهمـٌة البحـث

نى الذى ٌسعى الى اٌجاد حلول غٌر تقلٌدٌة دراسة المحددات التصمٌمٌة الفاصلة بٌن الفراغ الداخلى التراثى و الكو -

 لمشاكل التصمٌم الداخلى المختلفة .

 فراغ الداخلى وظٌفٌا و تشكٌلٌا .القاء الضوء على احدى النظرٌات الحدٌثة للقٌم الكونٌة و التى تؤثر بدورها على ال -

 :محددات البحث
 التى تشكٌلٌا و بصرٌا و تحدٌد النظرٌات و العلوم المتطورةالفراغ الداخلى المصمم طبقا للقٌم و المفاهٌم  دراسة ٌتم -

  .علٌه تؤثر
 .ن التشكٌل فى الحضارات التراثٌةو تحدٌد مدى اتفاقها او اختالفها ع المعاصرة التصمٌمٌة االتجاهات أهم دراسة -
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 :منهجٌة البحث

لمفاهٌم و سمات التشكٌالت الكونٌة و التراثٌة و انعكاس  المنهج التحلٌلى الوصفى لتحقٌق الهدف من الدراسة ٌتم اتباع

ثم تنتقل الدراسة الى الوقوف على اوجه االختالف . دراسة سمات كل منهما ذلك على التصمٌم الداخلى ، و ذلك من خالل

 .ٌع المصممة طبقا للقٌم الكونٌة و االتفاق بٌنهما ، و فى النهاٌة نتناول دراسة تحلٌلٌة الحدى المشار

 :االطار المرجعى عبر الحضارات

ٌوجددد لكددل مجتمددع فددى اى حقبددة معٌنددة اطددار مرجعددى ٌوجدده الفكددر و الممارسددة لهددذا المجتمددع و ٌطلددق علددى هددذا االطددار   

 المفهوم الحاكم   و ٌنقسم هذا المفهوم الى :

 المفهوم العقائدى : – 1

للحٌاة ، و تصمٌماته ال تتجه الى االبهار او قد ٌكون بها و هو ٌرتبط بشكل اساسى بالمعتقدات و ٌعتمد على الدٌن كاطار 

 ابهار عددى و تارٌخى مثل الحضارة الفرعونٌة و االسالمٌة و . . .

 المفهوم المادى : – 2

حٌث االعتماد على كل ما هو موجود و مادى و مدرك و محسوس و التأكٌد على العلمانٌة و االبتعاد عن اى ادعاءات 

 بدا هذا المفهوم من عصر النهضة .و  1باسم الدٌن 

وسنتناول فى السطور التالٌة مدى االتفاق و االختالف بٌن تشكٌل الفراغ الداخلى و الخارجى االسالمى و تشكٌل الفراغ 

الداخلى و الخارجى فى عصر الحداثة من جهة و بٌن تشكٌل الفراغ الداخلى و الخارجى تبعا للمفهوم الكونى للبٌئة 

 اٌهما اقرب الى االفكار الحدٌثة لعلوم الكون المتطورة . .للوقوف على 

 الحضارة االسالمٌة ) الرؤٌة الفكرٌة الواحدة ( : :والا  

الحضارة اإلسالمٌة هً عطاء األمة اإلسالمٌة عبر العصور المتتالٌة فً مجاالت العلوم واآلداب والفنون والصنائع 

والمعارف جمٌعا، وِغطاؤها الذي ٌحفظ علٌها هوٌتها، وٌصون ذاتٌتها، والبحث فً الحضارة اإلسالمٌة ال ٌنتهً عند حد 

الحضارة سبٌل إلى إغالقه ، مما ٌستدعى دراسة جوانب من  ، و حٌث ان الحضارة اإلسالمٌة موضوع مفتوح ال

 اإلسالمٌة على نحو جدٌد.

 : Unity Through Multiplicityالتوحٌد من خالل التعددٌة 

حٌث ان هللا هو واحد و هو محور اساسى النتظام حركة الحٌاة و قد اثر ذلك على كل نواحى الحٌاة و منها العمارة و 

 صمٌم الى تعددٌة الوحدة و من الممكن فى التصمٌم ان ٌكون الفنون حٌث اتجه الت

  (  1شكل )  الكل فى وضع جزءا فى موضع اخر .

 : Orientationالتوجٌه 

حٌث تتسم العمارة االسالمٌة باالنتظام فى الوحدة البنائٌة و على سبٌل االنتظار تصمم المساجد و الجوامع على محور و 

 ( 2شكل )   2واحدة هى الكعبة فى مكة المكرمةٌكون مركزها متجه الى نقطة 

 : Rhythmاالٌقاع 
 ( 3شكل )  حٌث ارتباط المصمم فى اى تصمٌم باٌقاع وحدة معٌنة فى اتجاهات متعددة .

                                           
1

جبهعت  –كلَت الفٌوى الخطبَقَت  –رسبلت هبجسخَر  –الخصوَن الذاخلي و عالقخه بعوبرة هب بعذ الحذاثت هحلَب و عبلوَب  –اشرف حسَي ابراهَن  

 بخصرف -5002 –حلواى 
2

 بخصرف -136، ص1977دكخور، العوبرة االسالهَت فكر وحضبرة، هكخبت االًجلو، ج.م.ع ،. -حوفَق أحوذ عبذ الجواد 
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 : Abstractionالتجرٌد 

التجرٌد و استعمال حرم االسالم التمثٌل الواقعى للحٌوانات و االنسان و الصور لذا اتجه مصمموا الحضارة االسالمٌة الى 

 ( 4شكل ) .  3الخطوط التجرٌدٌة و الزخارف الهندسٌة و النباتٌة متداخلة مع الكتابات ذات السمة االسالمٌة

 :  Privacyالخصوصٌة 

احترم المصمم االسالمى خصوصٌة المسلم حٌث اتجه الى احاطة تصمٌماته بحوائط خارجٌة مرتفعة ذات فتحات قلٌلة 

من الداخل كان المدخل المنكسر و الصحن فى المساجد و الفناء الداخلى فى المساكن الذى ٌتوسط كل  مغطاة بالمشربٌة و

 ( 5شكل ) المخصصة للحرٌم . ات و تزداد الخصوصٌة فى االماكن القاعات و الدرقاع

   

 : Medialالوسطٌة 
ٌجمع االسالم فى طبٌعته بٌن الدٌن و الدنٌا و ال ٌتجه الى الرهبنة بل الى 

المنهج التجرٌبى حٌث تطور الفكر التصمٌمى و المعمارى االسالمى من 

المادٌة العقالنٌة البدائٌة فى تصمٌماته الى الوسطٌة الجامعة بٌن العقالنٌة 

ة مثل المقرنصات و االنتفاعٌة االنشائٌة و الوجدانٌة و الزخارف المجرد

 ( 6شكل )  .4غٌرها 

 

                                           
 بتصرف .46شٌخ المعمارٌٌن العرب  ص –،  حسن فتحً 19مجلة الهندسة المجلد الرابع العدد  3

4
Richard yeomans, The story of Islamic architecture, garnet publishing ltd, UK, 1999

 

 

( التجرٌد فى الزخارف فى قصر  4شكل ) 
 الحمرا بغرناطة

https://www.flickr.com/photos/a 

 
غرناطة حبث  –( فناء السباع فى الحمراء  6شكل ) 

الوسطٌة فى استخدام الزخارف 
https://www.pinterest.com/ 

 المشربٌة و توفٌر الخصوصٌة للمسكن(  5شكل ) 
http://www.eltareeq.net/ 



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

522 

مما سبق نجد ان التصمٌمات و العمارة االسالمٌة عبرت عن نفسها باشكال مختلفة نظرا التساع رقعة الدولة االسالمٌة 

و كانت تحمل فى طٌاتها اماال فى فكر جدٌد لحٌاة اهلها ) العمارة الكونٌة ( و ٌرتبط هذا الفكر بالماضى و الحاضر و 

 سمات الكونٌة التى سٌرد ذكرها . ممٌزة جدا و تحمل فى طٌاتها المستقبل و هذا ما جعل الحضارة االسالمٌة 

 الحداثة ) ازدواجٌة الرؤٌة الفكرٌة ( : :ثانٌاا 

حٌث االعتماد على العقل و اصبح التصمٌم ٌهدف الى اٌصال افكاره الى المجتمع مباشرة بتقنٌة االنتاج الصناعى القٌاسى 

 و ظهر نموذجٌن من الفكر هما :

 حبث القرارات المادٌة للفكر التصمٌمى  العقالنى :الفكر  -1

 : حٌث التعبٌر الفردى للفكر التصمٌمى ) ٌعتبر الثورة المضادة ضد العقالنٌة (  الفكر الرومانسى -2

و جدٌر بالذكر ان الفكر العقالنى قد تغلب على الفكر الرومانسى فى مجال العمارة و التصمٌم الداخلى لذلك اصبحت هناك 

 ت ضخمة تقوم بالعملٌة االنتاجٌة فى العمارة و التصمٌم الداخلى بدال من اٌصال افكار المعمارى او المصمم . شركا

 سمات الفكر التصمٌمى للحداثة  :

 :  Determinismالتحدٌد  -1

ى افكدار حٌث الحرص على اظهار الطبٌعة الخاصة بالتصمٌم و التدى تعبدر بلغتهدا الخاصدة عدن هددفها متفادٌدة اتصدالها بدا

 (7شكل )   اخرى تبعدها عنه .

 : Mechanismالمٌكانٌكٌة  – 2

حٌث عدم التاثر بالمحٌط التراثى او الفكر الرومانسى و سٌطرة المضمون االنشائى و االنتفاعى بطرٌقة صناعٌة من 

 (8شكل) خالل التبسٌط و التوحٌد القٌاسى و االنتشار العالمى .

 

 : Reductivismالحذف  – 3

 (9شكل ) الشامل لالشكال و حذف كل ما هو تقلٌدى ,حٌث اهتمام الحداثة بالحل 

 :  Materialismالمادٌة  – 4

 5حٌث اتسمت الحداثة بوجود تفاعالت مادٌة بٌن االشكال و الظواهر و هذه التفاعالت غالبا ما ترتبط باالختزالٌة 

مما سبق نجد ان تصمٌمات عصر الحداثة عبرت عن نفسها باشكال مختلفة و لم تقترب فى طٌاتها من اى فكر جدٌد 
لحٌاة جدٌدة متطورة ) العمارة الكونٌة ( نتٌجة الغفالها المٌراث الثقافى و فقدانها االعتبارات االجتماعٌة و 

ظهور فكر ما ن مثل الوظٌفٌة و النقاء و االنتظام ،  مما ادى الى المٌتافٌزٌقٌة و تركٌزها على االحتٌاجات المادٌة لالنسا
 بعد الحداثة.

                                           
5

جبهعت  –كلَت الفٌوى الخطبَقَت  –رسبلت هبجسخَر  –الخصوَن الذاخلي و عالقخه بعوبرة هب بعذ الحذاثت هحلَب و عبلوَب  –شرف حسَي ابراهَن ا 

 بخصرف -5002 –حلواى 

 
The Gropius House.. ( 8شكم   )

Lincoln, 1937 

 
( اظٓاس انطبٛعت انخاصت بانتصًٛى   7شكم ) 

http://www.q8yat.com/t18433.ht

ml/ 

 
 (9شكم )

mies van der rohe houses

http://imgarcade.com/ludwig-

mies-van-der-rohe-house.html 
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 ثالثا . . الكونٌة ) تعددٌة الرؤى الفكرٌة ( :

من نهاٌة القرن العشرٌن حٌث الفكر التصمٌمى الذى ٌتسم بالتعددٌدة التدى تنبدع مدن رؤى شخصدٌة و لٌسدت رؤٌدة جماعٌدة 

 مسٌطرة ، و ٌتسم بتعدد االشكال 

. .  هى الخروج عن اطار البٌئة المنظورة و المحسوسة لدٌنا الى اطار اكثر تعقٌدا حٌث تختفى التفاصٌل و  لكونٌةا

 الحدود بٌن العلوم و االشكال المختلفة .

و من هذا المنطلق اصبح التصمٌم الداخلً   عملٌة تكوٌن صناعٌة للشكل   أدت لظهور مفاهٌم وأسالٌب تصمٌمٌة جدٌدة 

 Genetic، علم الترمٌز الوراثً    Morphogenesisتعتمد علً علوم ونظرٌات أخري مثل: نظرٌات التشكٌل 

Coding   نظرٌة النسخ المتماثل ،Replication   ختٌار ، نظرٌة اإلSelection     و غٌرها من النظرٌات التى

اثرت على الفكر التصمٌمى للتشكٌالت الكونٌة . األمر الذي فتح أمام المصمم عالماً جدٌداً ملٌئاً باألفكار واألسالٌب الجدٌدة 

 (10للتصمٌم . شكل )

  

 

 

    

 و استخدام مفاهٌم تصمٌمٌة جدٌدة تقوم على االستعارة و التكرار حٌث االنسٌابٌة –ابو ظبى  –( تصمٌم مركز الفنون و التصمٌم  10شكل ) 

 : الكونٌة فى التصمٌمسمات 

 :  Continuityاالستمرارٌة  – 1

  :المحٌط البٌئى و تنقسم الى نوعٌنتمٌزت التصمٌمات الكونٌة بالبقاء و التواصل بٌن اجزاء التشكٌل بها و بٌن الكل و 

 (11شكل )التواصل فى الشكل و الوظٌفة .  :البٌولوجٌة االستمرارٌة -

 .و االستمرار بٌن الفراغ و المحٌطالتواصل  االستمرارٌة الفراغٌة : -

و التى ٌنتج عن استخدامه فى   Butterfly effectو ٌتفق االثنان فى استخدام مبدأ االستمرارٌة الصغٌرة الناعمة 

و التشكٌل تغٌرات تشكٌلٌة متواصلة مرتبطة بالبٌئة المحٌطة و تغٌراتها و مستمرة التكشف من ناحٌة المبدأ و الفكرة 

 .التعبٌر عن الكون نشأة و تغٌر 

 :Sudden changeالتغٌر المفاجئ  – 2

الدٌنامٌكٌة و القفز نتٌجة ااستخدامها الالخطٌة فى شكل التصمٌم و حٌث تمٌزت التصمٌمات الكونٌة بالتغٌر المفاجئ و 

 (12شكل ) تاثرها بالقفزات المفاجئة فى البٌئة و الثقافة من مستوى الى اخر .
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 : Self similarityالتشابه الذاتى  – 3

حٌث تمٌزت التصمٌمات الكونٌة بالتشابه و عدم التطابق بٌن 

اجزاء التصمٌم المختلفة من ناحٌة التشكٌل و التكوٌن النتاج 

و 6تصمٌمات ذات اشكال مبتكرة مؤكدة لثقافة الشكل المتحرر 

المرتبط بالفراغ الخارجى عن طرٌق البعد الفراكتالى المتكرر ، و 

 دٌد اٌقاعات و تكوٌنات متنوعة .هذا ٌقدم للمصمٌٌن امكانٌة تر

 (13شكل )

 

  :  Flowالتدفق  – 4

اطلق على الفراغ الكونى اسماء كثٌرة منها الفراغ االلكترونى او 

السٌبرنتٌكى و لكن التعبٌر االكثر دقة عن الفراغ الكونى هو فراغ 

حٌث ٌتنوع بٌن فراغ تدفق االشكال من  space of flowsالتدفقات 

خالل المنحنٌات و االشكال الطبٌعٌة و التموجات و االلتواءات و 

االنكسارات الى فراغ تدفق و تزامن العالقات بدون الحاجة الى 

التجاور المكانى و ٌتمٌز بانه متحرك و غٌر مرئى و غٌر ملموس و 

 (14شكل )غٌر متمركز  و مرن . . 

التطور فً فكر المعماري و المصمم الداخلً الناتج عن التعامل مع إن 

آلٌات وتقنٌات جدٌدة أثناء العملٌة التصمٌمٌة أدت إلً ظهور أسالٌب تصمٌمٌة حدٌثة فً العمارة أو التصمٌم الداخلً مما 

رة ، التصمٌم الداخلى ( ادى الى ظهور إتجاهات تصمٌمٌة محددة السمات والخصائص واآللٌات فً كال المجالٌن ) العما

 متأثرة بالتقدم الهائل فً التكنولوجٌا الرقمٌة ووسائل اإلتصال .

                                           
6

Carolyn S. Hayles, Environmentally sustainable interior design: A snapshot of current supply of and demand 

for green, sustainable products for interior design practice, International Journal of Sustainable Built 

Environment, Volume 4, Issue 1, June 2015.  
 

 (  11شكل )
- 2017- The World Expo Museum 

in China 

 

 (  12شكل ) 
https://www.pinterest.com/explore/f

uturistic-design/?lp=true 

 
 (  13شكل )

Light of Life Church- shinslab 
architecture, IISAC- Korea- 2014 

 
الفراغ  –قطر  –(  المتحف االسالمى 14شكل )

 المتدفق



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

525 

إلى اإلتجاهات التصمٌمٌة الحدٌثة التً ظهرت فً كٍل من العمارة   ثالثٌة اإلبداعفً ملخص كتابه  أ.د./ علً رأفتٌشٌر 

لقرن الواحد والعشرٌن ٌنشئون عمارة بٌئٌة ذات إن معماري اوالتصمٌم الداخلً متأثرةا بالفراغ الكونى البٌئى  " 

إٌجابٌات واقعٌة للتكنولوجٌات ، والشبكات اإللٌكترونٌة ، وما بعد العملٌات المٌكانٌكٌة لعصر المعلومات . هً عمارة 

ق مثٌرة للجدل بٌن محبً التقالٌد المعمارٌة الرصٌنة وبٌن المنجذبٌن لتجارب شكلٌة جدٌدة . وهً قد تدخل فً نطا

إلً هدف بصرف النظر عن المحٌط الذي هو أصل الدورة البٌئٌة الجدٌدة أو إذا اإلغتراب المعماري إذا ما تحول الشكل 

 Innovation . "7علً اإلبداع  Noveltyما تغلب حب التجدٌد 

إتجاه عمارة ما وراء لذلك ظهرت اتجاهات تصمٌمٌة كونٌة تحت مسمٌات متعددة منها على سبٌل المثال ال الحصر . . 

، إتجاه عمارة الجٌنات  Green Architecture، إتجاه العمارة الخضراء  Meta Architectureالطبٌعة 

Genetics Architecture   إتجاه الظواهر الطبٌعٌة ،Natural phenomena ًإتجاه توحد المحٌط البٌئ ،Unity 

of Environmental surrounding  ،مثلة السابقة كانت هناك اتجاهات اخرى للتشكٌل فى الفراغ باالضافة لكل اال

الداخلى و الخارجى الكونى و منها على سبٌل المثال ال الحصر اتجاه االنبثاق و اتجاه التكرار و التشابهات و اتجاه الخٌال 

 جتمع على سمات القٌم الكونٌة و اتجاه التنظٌم بالتهجٌن و اتجاه الظواهر الطبٌعٌة و غٌرها من االتجاهات التصمٌمٌة التى ت

 النظرٌات و المبادئ الكونٌة :

تتمٌز التصمٌمات الكونٌة باالعتماد على عدة مبادئ و اسس علمٌة ٌطلق علٌها علوم التعقٌد و منها على سبٌل السرد ال 

 ما :الحصر النها متعددة و متنامٌة دائ

 : Disaster Theoryنظرٌة الكوارث  -1

تنسب هذه النظرٌة الى عالم الرٌاضٌات الفرنسى   رٌنٌه توم   و هى طرٌقة رٌاضٌة للتعامل مع فكرة تغٌر الشكل و 

ٌطلق علٌها نظرٌة الحٌاة و الحركة او نظرٌة التنظٌمات الجدٌدة و تحدث التحوالت الشكلٌة بحسابات دقٌقة للحرارة و 

ٌمى الكونى عن طرٌق ابداع تصمٌمات تتسم بالطى و اللى و التفرع الطاقة و المعلومات و تؤثر على التشكٌل التصم

 الخطى 

دراسة زخرفة هندسٌة معقدة للفن اإلسالمً. باستخدام مبادئ الرٌاضٌات و تعكس أنماط هندسٌة  التصمٌمات االسالمٌة :

 .وألوان متكررة فً الفن اإلسالمً 

فى التشكٌل ، تتاثر تشكٌالتها بدراسة علوم الطاقة و الحرارة ، و التغٌر المفاجئ و الغٌر متوقع  التصمٌمات الكونٌة :

 تتسم بتفرع التطور الخطى الواحد الى خطٌن و خطوطها تتمٌز بالطى و اللى و السطح المتكسر .
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، الوجلذ عوبرة الوسخقبل"، القبهرة، هركس أبحبد اًخركوًسلج، -الذورة البَئَت-علٌ أحوذ رأفج: ثالثَت اإلبذاع " دوراث اإلبذاع الفكرً  

 بخصرف -522، ص  الخبهس، الطبعت األولٌ

 

         
 Earthquake Disaster Prevention (16شكم )     

Center in Istanbul / CRAB Studio 

http://www.evolo.us/architecture/earthquake

-disaster-prevention-center-in-istanbul-crab- 

( صخاسف اساليٛت   15شكم ) 

http://viaspatterns.com/geometr

ic-patterns-islamic-art/. 
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 : Chaosنظرٌة الفوضى" التشوش "  – 2

و هى تعنى بالتشكٌل التصمٌمى بكل اجزاءه و تحوالته فى العلم الحدٌث الذى ٌعتمد 

على االنسٌابٌة و الخطوط المنحنٌة و البنى الكسرٌة و بستعان فى ذلك بمرامج الحاسب 

 االلى 

 : معها سوى فى بعض الزخارف االسالمٌة .لم تتفق   التصمٌمات االسالمٌة  

 : تصمٌمات قابلة للتحول على فترات زمنٌة متغٌرة ، و غٌر  التصمٌمات الكونٌة

مقٌدة ،  و كل تصمٌم له مسارات مختلفة حتى و ان اتفق مع تصمٌم اخر فى بداٌته 

 ،  و مساراتها الدورٌة منتظمة او غٌر منتظمة الخطٌة و دٌنامٌكٌة 

 

  

 

 

 

 

 

 : Organized Complexity Theoryنظرٌة التركٌبات المنتظمة  – 3

دفعا عن التوازن بمنحهما طاقة او معلومة حتى ٌصال  عرف   جنكس   التركٌب بأنه النظام الناتج عن تفاعل عنصرٌن 

 منها :بٌن حالة بٌن النظام و الفوضى و قد اثرت فى التصمٌمات الكونٌة و اضفت علٌها بعض السمات 

 االتجاه الى التصمٌم بانحناءات و انطباقات متشابهة ذاتٌا و مرتبطة بالمحٌط البٌئى . -

 اتجاه التصمٌم الى تركٌبات اكثر عن طرٌق التغٌر المفاجئ و االستمرارٌة و تطور الشكل بالتغٌر المستمر . -

ى ٌنقل العمق االنشائى للمبنى من الداخل الى حٌث ٌجمع التصمٌم بٌن النام و الفوضى فى كل اجزاءه فى تكوٌن تشكٌل -

 الخارج 

 8التغٌر و التنوع و التناقض احٌانا فى التشكٌل التصمٌمى  -

 : لم نجد بها سمة من السمات الممٌزة للنظرٌة اال فى تشكٌالت بسٌطة و خاصة الزخارف  التصمٌمات االسالمٌة

 (20شكل ) االسالمٌة .

  : االتجاه الى التصمٌم  تشكٌالتها بكل سمات نظرٌة التركٌبات المنظمة من حٌثاتسمت التصمٌمات الكونٌة

بانحناءات و انطباقات متشابهة ذاتٌا و مرتبطة بالمحٌط البٌئى، والتغٌر المفاجئ و االستمراري للتركٌبات المكونة 

 (19شكل ) الداخل الى الخارج . للتصمٌم و تطور الشكل بالتغٌر المستمر ، و تشكٌالته تنقل العمق االنشائى للمبنى من
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2003   -ٍعدار عالء الذٍي للطببعت والٌشر والخوز-حرجوت رًب صبحي –عوبرة الكوى الوثبة""-حشبرلس جٌَكس 

 

( ٕٚضح )َظشٚت 17شكم )  

انفٕضٗ فٙ انطبٛعت ؼٛش 

 Mandelbrot set انًتحشكت

image: scientific 

America 

  
حٛث انالخطٛت ٔ  istanbul disaster prevention + education centre( ٕٚضح   18شكم )  

 /https://www.designboom.com/architectureانذُٚايٛكٛت فٗ انتصًٛى  

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2+%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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 : Fractal Theoryالنظرٌة الفراكتالٌة  -4

هً وسٌلة لتشكٌل تصمٌمات ألشكال هندسٌة تختلف عن األشكال الهندسٌة األخرى 

مصطلح  وقد استخدم -( 21شكل )بسبب الطرٌقة التً تتدرج بها زٌادة أو نقصانا. 

فً عام  بونوا ماندلبرو أول مرة من قبل عالم الرٌاضٌات  (fractal) كسورٌة 

تشكٌل األجسام الكسٌرٌة عن طرٌق عملٌات . ماندلبروت غالبا ما ٌتم 1975

أنماط  إلى البعد متكررة، وتستخدم لتوسٌع المفهوم النظري كسور خوارزمٌات أو

   .هندسٌة فً الطبٌعة

  المقرنصات ومفردها مقرنص تتكون من هندسة كسورٌة قد تساعدنا على فهم وتحلٌل التعقٌد  :التصمٌمات االسالمٌة

مجموعة من الحناٌا المقببة، ٌتدلى أو ٌستقر بعضها فوق بعض بطبقات أو بصف نتوئً الشكل وعادة ما تكون 

تكمن جمالٌة المقرنصات فً حركة النور والظلل وكذلك فً التحول الهندسً بدقة متناهٌة من شكل . متدرجة تناسقٌاً 

 (22شكل ) .آلخر

  حٌث اهتمت بعمل تصمٌمات تحوى فى طٌاتها معنى الالنهائٌة حٌث كل نمط منها ٌكون متكرر  الكونٌة :تصمٌمات

بطرٌقة تناقصٌة او تزاٌدٌة و ٌتسم بالتشابه الذاتى و التفاصٌل الدقٌقة ة الالنظامٌة و البعد الفراكتالى معتمدة على 

 (23شكل ) العالقة بٌن النشأة و النموذج المتكرر .

ٌوجد عدد كبٌر من البرامج التً تساعد او تقوم بتولٌد تشكٌالت متنوعة تتسم بالفراكتالٌة و منها على سبٌل المثال ال و  

 :الحصر 

 Fractint  على مجموعة من منصات التشغٌل ٌعمل 

 ستٌفن فٌركسون من قبل ماٌكروسوفت وٌندوز برنامج تولٌد فركتالت محسن ٌخص أنظمة. 

 XaoS  برنامج سرٌع ٌعمل بالنظام الحقٌقً ٌختص بنمذجة وتكبٌر الكسٌرٌات).homepage(  

 

 -انصُٛٙ إٕٚ يُػ بٙ  –قاو بتصًًّٛ انًُٓذط انًعًاس٘ األيٛشكٙ  -  2008  -قطش  –( يتحف انفٍ االساليٗ 19شكم )

 استٕحٗ تصًًّٛ نهًتحف يٍ َافٕسة يسجذ أحًذ بٍ طٕنٌٕ

 .عاو 700أكثش يٍ انز٘ بُٙ يُز  -( يسجذ احًذ بٍ طٕنٌٕ 20شكم )

 
أشكال ُْذسٛت ( 21شكم )

 خٕاسصيٙ

www.wikipedia.org 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Fractint&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Fractint&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=XaoS&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=XaoS&action=edit&redlink=1
http://xaos.sourceforge.net/
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 :  BiomimicryScienceعلم المحاكاة الحٌوٌة  – 5

و و ٌطلق علٌه علم تقلٌد الطبٌعة و ٌطلق علٌه فى مجال التصمٌم و العمارة    الهندسة المعمارٌة الحٌوٌة 

Biomimetic architecture  ًو هً فلسفة معاصرة فً الهندسة المعمارٌة التً تسعى إلى حلول لالستدامة ف  

الطبٌعة لٌس من خالل تكرار األشكال الطبٌعٌة، ولكن من خالل فهم القواعد التً تحكم تلك األشكال. وهو نهج متعدد 

عرف باسم علم األحٌاء التخصصات للتصمٌم المستدام الذي ٌتبع مجموعة من االسس ، وهو جزء من حركة أكبر ت

البٌولوجٌة التى تعنى بفحص الطبٌعة ونماذجها ونظمها وعملٌاتها بهدف الحصول على اإللهام من أجل حل المشاكل التً 

 9من صنع اإلنسان. 

  : حٌث اهتمت الحضارة االسالمٌة بتجرٌد المشاهد الحٌة فى الطبٌعة بطرٌقة احٌانا ادت الى التصمٌمات االسالمٌة

 (24شكل ) .10 الى تصمٌمات بخطوط هندسٌة معبرة و مستوحاة من الطبٌعة الوصول

  اكاة الطبٌعة على ثالث مستوٌات وهىحٌث ٌهتم بمح: .التصمٌمات الكونٌة: 

حٌث ٌهتم المصمم بدراسة الكائن الحً نفسه، وكٌفٌة محاكاة شكله أو وظائفه على الفراغ الداخلى او : الكائن الحً  -

 (25)شكل الخارجى 

حٌث ٌهتم المصمم بدراسة كٌفٌة تفاعل الكائن الحً مع بٌئته لتصمٌم فراغ داخلى او خارجى  :سلوكٌات الكائن الحى -

 ٌنسجم و ٌتكامل مع البٌئة المحٌطة .                               

دة معا، وتمٌل إلى أن تكون على لكٌفٌة عمل البٌئات العدٌ حٌث ٌهتم المصمم بدراسة المحاكاة :النظام اإلٌكولوجً -  

  نطاق حضري أو مشروع أكبر مع عناصر متعددة بدال من نموذج فردى .

 و الهندسة وعلم المواد .. . و تعتمد التصمٌمات الكونٌة فٌها على تقنٌات متطورة و بتعاون متخصصٌن فى الكٌمٌاء 

                                           
9
 https://en.wikipedia.org/wiki/Biomimetic_architecture#Three_Levels_of_Mimicry 

10
 .   ٧٤١ص -  ٤٠٠٢ –الكوٍج  –الوجلس الوطٌي للثقبفت و الفٌوى و اُداة  –سلسلت عبلن الوعرفت  –العوبرة االسالهَت و البَئت "  -ٍحَي وزٍرى  

 
( حٛث تصًٛى انًقشَصاث راث انجًانٛت 22شكم )

انخاصت فٗ تشكٛالث يختهفت انتٙ تتًٛض بُٓذستٓا 

ٔتشكٛالتٓا ٔكأَٓا يُحٕتاث تجشٚذّٚت راث َقٕش 

 http://decortrends.comثالثّٛت األبعاد. 

( فشاغ داخهٗ يصًى بتُقٛت انفشاكتال  23شكم )  

انالَظايٛت ٔ انبعذ انفشكتهٗ فٗ حٛث انتشابّ انزاتٗ ٔ 

 انتصًٛى

Melbourne's Federation 

Square by Lab Architecture Studio 

 

https://www.pinterest.com/albert7221/biomimicry/
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و مما سبق نجد ان التصمٌمات الكونٌة مع استخدامها للتقنٌات المتطورة و احدث ما وصل الٌه العلم فى الكثٌر من 

التعقٌد ) العمق التنظٌمى ، التشوش ، . . ( اال انها اتفقت مع السمات و العلوم المتطورة التى ٌطلق علٌها علوم 

االسس التى قامت علٌها الحضارة االسالمٌة و ان اختلفت عنها قلٌال فذلك لمساٌرة التطور الهائل فى العلوم و محاولة 

على مثال توضٌحى لذلك نتناول . . و للوقوف  اٌجاد صٌغة للتكامل و التناسق بٌن الفراغ الداخلى و البٌئة المحٌطة

 دراسة مشروع تطبٌقى الحد مشارٌع القرن الحادى و العشرٌن 

 مشروع تطبٌقى . . مدٌنة مصدر " ابو ظبى " 

، تم وصف المشروع كنموذج للمناظر الطبٌعٌة الخضراء باعتباره رائدا فً 2006عندما بدأت مدٌنة مصدر فً عام 

 و ٌتكون من:  مركز عالمً لصناعة التكنولوجٌا النظٌفة  مجال الطاقة المتجددة واالستدامة،

فرٌق المهندسٌن األلمان  -(  Norman Fosterالمعماري البرٌطانً سٌر نورمان فوستر.)  - فرٌق التصمٌم :

     ( Lavaالعاملٌن فً المكتب الهندسى الشتوتغارتً  الفا 

و وظٌفٌا و بصرٌا على التكامل و التوافق بٌن الفكر التصمٌمى بناء مستدام على أحدث طراز، و ٌقوم تصمٌمه تشكٌلٌا  -

 التراثى و بٌن الفكر التصمٌمى الكونى المتطور .

 تم تصمٌم سٌارات كهربائٌة بدون سائق من طراز جٌتسون تنقل الركاب بٌن المبانً . -

 لصحراوٌة الحارقة.تحتوي المبانى على اماكن ظالل مدمجة ومزودة بتقنٌات ذكٌة لمقاومة الحرارة ا -

المقر الرئٌسً المؤلف من ستة طوابق ال ٌستهلك سوى ثلث الطاقة فً مبانً المكاتب المماثلة فً أبوظبً، وذلك بفضل  -

 العزل المحكم والمصاعد ذات الكفاءة العالٌة. 

 11استخدام اإلضاءة الطبٌعٌة و استخدام سخانات المٌاه بالطاقة الشمسٌة على السطح.  -

    

 حٌث استغالل االضاءة الطبٌعٌة فى كل مناطق المدٌنة -ابوظبى –( بعض فراغات االستقبال بمدٌنة مصدر  26شكل ) 

                                           
11

 http://masdar.ae/en/masdar-city/detail/About-Masdar-City 

( كشسٗ انًصحف بجايع انشفاعٗ  24شكم )  

حٛث انضخاسف انًعبشة ٔ انًستٕحاة يٍ 

 انطبٛعت

(  كشسٗ يصًى بتقُٛت  25شكم ) 

 انبٕٛيٛكشٖ ٔ يستٕحٗ يٍ شكم

 انفشاشت
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 :بعض الفراغات فى المدٌنة

 مالقف الهواء . .  – 1

 : حارة  تعتبر مالقف الهواء أحد أهم العناصر الممٌزة فى المبانى االسالمٌة خاصة التى بالمناطق ال الحضارة االسالمٌة 

  : تعمل مالقف الهواء على استمرارٌة حركة الهواء داخل الفراغات التى تعلوها وجود مخارج لها ) االتجاه الكونى

حٌث ٌخرج الهواء الساخن منها و ٌحل محله هواء بارد من (١)فناء مكشوف ، شخشٌخة بالسقف ، فتحات بالحوائط ( 

 الملقف 

 

 

 

 القاهرة . –ب الدٌن ( قاعة مح22شكل )  

 ملقف الهواء و حامل للمٌاه أو عوارض مرطبة و مخرج للرٌاح ) الشخشٌخة

معتمد على فكرة الملقف و التبرٌد بالبخر مع استخدامه للعمارة الشمسٌة الموجٌة 

 https://www.pinterest.comباستخدام الخالٌا  

 

 

 الفناء الداخلى او االترٌم . . - 2

  و الفناء هو :   فضاء مغلق من جهاته االربع و مفتوح من اعلى الى السماء و محدد بالفضاءات  االسالمٌة :الحضارة

الداخلٌة من احدى جهاته أو من جمٌعها و له قابلٌة على حماٌة الفراغ الداخلى من التقلبات المناخٌة الحادة للفضاء 

 (29شكل )12الخارجى ، ٌتسم تشكٌله بالخطٌة   

  تعمل االفنٌة الداخلٌة مناخٌا كمنظمات حرارٌة داخل المسكن من خالل تأمٌن جو من الراحة  الكونى :االتجاه

الحرارٌة ، ٌتسم تشكٌله بالالخطٌة من خالل خطوط منحنٌة انسٌابٌة و متراكبة ، و قد طورت الدول الغربٌة التى 

 (30،31،32شكل  )  - تتسم بطقسها البارد فكرة الفناء فٌما ٌعرف حالٌا بـ   االترٌوم

 

 

                                           
12

 . ٧٠٢ص –الجسء الخبهس   -الذورة البَئَت "  –عوبرة الوسخقبل  –" ثالثَت االبذاع الوعوبرى  –رأفج  علي 

 
انًاس داخم فشاؼاث انًالقف ٔ خاصت فٗ اٚاو انًٕسى انحاس انجاف حٛث ًٚتذ انفشاغ فٙ (  تشطٛب انٕٓاء  27شكم ) 

 كم يجًٕعت فٗ اتجاِ انٕاجٓت نٛكٌٕ يُفزا نهٕٓاء ٔانضٕء

https://www.pinterest.com/albert7221 
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 ابو ظبى–الفناء الداخلى لمدٌنة مصدر   (  30شكل ) فضاء             - ( الفناء الداخلى لوكالة الغورى 22شكل )   
 مغلق و مفتوح من اعلى الى السماء                          

 

 

                              

                   ( تصمٌم المظالت المتحركة التى تفتح نهارا و تغلق لٌال تبعا لضوء الشمس  31شكل )  

         

 .فٌر الطاقة المستهلكة فى المدٌنة( تصمٌم المظالت المتحركة التى تفتح نهارا و تغلق لٌال تبعا لضوء الشمس و ذلك لتو  32شكل )   

 

  : استخدام االطباق النجمٌة فى تشكٌل االرضٌات و الحوائطالحضارة االسالمٌة  

  : استخدام الخطوط المنحنٌة و االنسٌابٌة بتطبٌق علوم التعقٌد السابق دراستها لخلق توافق و تكامل االتجاه الكونى

  بٌن الفراغ الداخلى و الخارجى

 

 بطرٌقة فراكتالٌة و تنظٌمٌة متراكبة لتصمٌم الفراغ الداخلى و الخارجى . ( االطباق النجمٌة فى التراث االسالمى و كٌفٌة تطبٌقها 33شكل ) 

معالجة معمارٌة ) المشربٌة ( تسمح بدخول الرٌاح الملطفة و ال تسمح بدخول أشعة الشمس عن  الحضارة االسالمٌة :

 ع من قطع خشبٌة مخروطة و متداخلة طرٌق خرط المشربٌة الضٌق الذى ٌصن
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المعالجة للمشربٌة فى القرن العشرٌن حٌث تدم عمدل وحددات متطدورة تكنولوجٌدا تتعامدل مدع طاقدة  تطوراالتجاه الكونى : 

 .الشعاع الشمسى كعدسة بصرٌة متكٌفة  مع درجات االضاءة و التهوٌة لتكٌٌف المبنى من الداخل

         

 

 

 

  النتائج:

 قرٌب من البٌئة و من االتجاه الكونى فى التصمٌم . الفكر التصمٌمى للحضارة االسالمٌة  –

 للحضارات التكامل و التوافق بٌنه و بٌن الفكر التصمٌمى بضرورة التوعٌة معه ٌستلزم محددات االتجاه الكونى دراسة -

االتجاه الكونى  سمات من أن حٌث مفتوحا العالم ٌجعل مما  العشرٌن للقرن ووصوال القدٌمة المصرٌة من بداٌة السابقة

 .  تصمٌم الفراغ الداخلى و الخارجى  فىٌة متطورة   بتقن التقلٌدٌة النظم احٌاء   فى التصمٌم

ٌمكن الحصول علً عدد من البدائل والحلول التشكٌلٌة المتنوعة والمختلفة بمنتهً المرونة ضمن عملٌة التصمٌم حٌث  -

وحتً اآلن تعددت االتجاهات الجدٌدة فً التصمٌم فً مجالً العمارة والتصمٌم الداخلً بداٌة من منتصف القرن العشرٌن 

. 

ٌبقى المصمم هو المحرك الرئٌسً واألساسً فً العملٌة التصمٌمٌة حٌث انه االساس الذى  ٌساهم فى فتح مجاالت وآفداق  

 جدٌدة تقوم على  التكامل و التوافق بٌن محددات كونٌة و تراثٌة و بٌئٌة .

 لمواكبة التطورات العلمٌة الحدٌثة . العمارة و التصمٌم ٌجب ان ٌعترفا بالزمن و متطلباته و اقتراح تغٌرات -

 :توصٌات
 المواد ضمن االثاث و الداخلى التصمٌم قسم لطالب محدداته بكل البٌئى الفكر الكونى دراسة أهمٌة على التأكٌد -

 . .  االثاث تصمٌم ، التصمٌم نظرٌات ، التخصص تارٌخ مادة ومنها بالقسم التخصصٌة

االتجاه الكونى فى التصمٌم بتقنٌاته و بٌن مفاهٌم و سمات العمارة التراثٌة لتصمٌم فراغات ضرورة الربط بٌن مفاهٌم  -

 داخلٌة و خارجٌة تنطوى على مخزون ثقافى و تقنى متمٌز .

 محددات الى تحوٌلها و للعمارة الكونٌة المتكاملة و الشاملة الرؤٌة صٌاغة و بالبحث دارسته تم ما تطوٌر محاولة -

  البٌئة الحٌطة . مع ٌتوافق بما الحالٌة و المستقبلٌة الفراغات الداخلٌة اداء لتقٌٌم اساسٌة

 و الفكري بالمستوى لالرتقاء  وذلك  الداخلى التصمٌم مجال فً المعمارٌة و التشكٌلٌة التصمٌمٌة المسابقات طرح -

   و تبادل الخبرات على المستوى الدولى.    للطالب الفلسفً

حٌث ٌتم التحكم فى إضاءة الشمس من (  34شكل ) 
خالل المشربٌات المتطورة  و هى استعارة مناسبة 

للغرض الثقافى للمكان و للغرض الوظٌفى و البصرى 

 اٌضا .

مشربٌة تصنع من قطع صغٌرة ( 35شكل ) 
من الخشب توضع على مسافات صغٌرة  

 تحجب الضوء.
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  مواقع شبكة المعلومات االلكترونٌة:

http://www.dezeen.com 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ٌحبرٍخ_إساله 

http://designreform.net/ - Exploring parametric modeling, BIM and Design Technology for 

new forms  

http://www.designalyze.com/ - the analysis of design 

http://softrigid.com/ - soft/rigid behavior in architecture 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2+%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.dezeen.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/تاريخ_إسلامي
http://designreform.net/
http://www.designalyze.com/
http://softrigid.com/
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http://www.patrikschumacher.com/Texts/digitalhadid.htm#currentwork 
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