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 مقدمة البحث:

الذي سٌوضع فٌه.  ٌعد األثاث عنصراً متمماً للعمارة ومالزماً لها، وٌعتمد تصمٌمه كثٌراً على وظٌفته وعلى الفراغ

تناول هذا البحث تطور األثاث فى الفكر الحدٌث حٌث إتجه تصمٌم األثاث من اإلستاتٌكٌة إلى الدٌنامٌكٌة وتعددت سٌ

أشكال األثاث الحدٌث فهناك األثاث الذكى واألثاث التفاعلى وأٌضا األثاث التطورى. األثاث التطورى هو األثاث الذي 

ٌشمل قطع األثاث متعددة األغراض واإلستخدامات و التً ٌمكن تحوٌلها ٌنمو مع الفراغ الداخلى للمبنى التطورى والذى 

من شكل إلً آخر و من وظٌفة إلً أخري لتناسب الفراغ التطورى بؤشكاله المختلفة سواء فى حالته العادٌة أو فى حالة 

دراسة بعض  من خاللتغٌر المساحة الداخلٌة مستقبلٌا. سوف ٌستعرض البحث تعرٌف األثاث التطورى وخصائصه 

األشكال الهندسٌة والخامات الحدٌثة مع اإلستعانة بالتكنولوجٌا الرقمٌة والتى ساعدت أن ٌصبح تصمٌم األثاث أكثر 

مرونة، فبعضه قابل للطً والبعض اآلخر قابل للتمدد. كما سوف نستعرض عده نماذج لألثاث التطورى مع شرحها والتى 

 راغ الداخلى.تظهر مدى قابلٌتها على التطور مع الف

 األثاث التطوري. -األثاث التفاعلً  -األثاث الذكً  -الكلمات المفتاحٌة: التصمٌم التطوري 

 أهداف البحث:

  الحاجة إلى حلول مبتكرة لتصمٌم أثاث تطورى ٌتناسب مع المساحات المتاحة حٌث ٌستغل المساحة الداخلٌة إلى

 أقصى مدى، وله قابلٌة التطور مع تطور الفراغات الداخلٌة للمبنى.

 التصمٌم المرن للفراغات الداخلٌة التطورٌة ٌسمح للفراغات بالنمو والتطور . 

 مشكلة البحث:

ٌرتبط تصمٌم األثاث بمساحة الفراغات الداخلٌة بشكل مباشر، لذلك عندما ٌصبح الفراغ دٌنامٌكى متطور ٌتطلب ذلك 

مرونة فى كل من التصمٌم الداخلى وقطع األثاث لتتالئم مع شكل الفراغ الجدٌد. وبالتالى فإن قطع األثاث التقلٌدٌة الثابتة 

ن فى حاجة إلى أثاث متطور ٌنمو مع الفراغ الداخلى لٌناسب التغٌرات التى تحدث فى الفراغ ال تفى بالغرض لذلك نح

 التطورى على المدى الطوٌل.
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 أهمٌة البحث:

إلقاء الضوء على أهمٌة األثاث تطورى المكون من وحدات دٌنامٌكٌة مرنة والذى ٌنمو وٌتطور مع تطور الفراغ الداخلى 

 د المستخدمٌن للفراغ فً المستقبل.بما ٌناسب زٌادة عدد األفرا

 فروض البحث:

 أن الفراغ الداخلى المتطور فى حاجه إلى قطع أثاث قابلة للتطور للتكٌف مع تغٌٌر المساحة. -

 أن األثاث التطورى أكثر مرونة من األثاث التقلٌدى وأكثر مناسبة للفراغات الداخلٌة التطورٌة. -

Abstract: 
Furniture is an integral element of architecture. The furniture design depends on the function 

and the internal space which it will be placed into. This research will display the evolution of 

the furniture in modern design trends, where the furniture design has moved from static to 

dynamic. New styles of furniture like smart furniture, interactive furniture and evolutionary 

furniture are more useful than old styles. Evolutionary furniture includes dynamic multi-

purpose furniture which can be transformed from one shape to another to fit the internal space 

in its various forms, whether in its normal state or in the case of changing the space in the 

future.  

The research will display the definition of the evolutionary furniture and its characteristics by 

studying some of geometric shapes and modern materials. Evolutionary furniture is flexible 

and easy evolves as some pieces are foldable and the others are extensible. 

The research will also display several models of the evolutionary furniture with its analysis in 

terms of form, material and motion, which show their ability to evolve with the interior design 

evolution. 

research problem: 

Furniture design is directly related to interior spaces, so when the space becomes dynamic, it 

requires flexibility in both interior design and furniture to fit the new internal space. 

Therefore, traditional fixed pieces of furniture do not meet the need, so we need evolutionary 

furniture that evolves with internal space.  

Search Goal: 

The need for evolutionary furniture where have the ability to evolve with the evolution of the 

interior spaces. 

Keywords:  Evolutionary Design - Smart Furniture - Interactive Furniture - Evolutionary 

furniture. 

 

 تعرٌف بأهم المصطلحات التى سوف ٌتناولها البحث:

 التصمٌم التطوري:

التصمٌم الذى له القدرة على التطور والنمو مع تغٌر متطلبات اإلنسان ،و هو تصمٌم مرن له قابلٌة اإلضافة و االمتداد 

فهناك العدٌد من المنشآت التً نالحظ قابلٌتها لألتساع ، سواء أكان ذلك االمتداد بشكل ثابت أو متحرك  ، مإقت أم دائم 

ٌتمثل فً امتداد المبنى أفقٌاُ فً أي اتجاه من االتجاهات األربعة ( أو رأسً) االمتداد ،وقد ٌكون ذلك االمتداد بشكل أفقً) 

قابلٌه الفراغات الداخلٌة  للتكٌف مع ما حولها من متغٌرات و بالمبنى فً اتجاه المحور الرأسً ( أو كالهما معاً.كذلك 

اغ الواحد(،ومن ثم ٌجب على التصمٌم  أن ٌكون قابل تغٌٌر المفهوم التقلٌدي للفراغ  ) إمكانٌة تعدد االستعماالت للفر

 للتطور نتٌجة للتغٌر فً أعمارهم أو زٌادة عددهم . 
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 األثاث الذكً:- 

األثاث الذى ٌحتاج تجهٌزات الكترونٌة خاصة حٌث ٌعتمد فً تصمٌمه على دمج مجسات و معالج بٌانات فً أجزائه التى 

ومن أهم ما تتمٌز به تلك الخامات هً القدرة على اتخاذ ردود خامات ذكٌة  ٌتم ربطها داخل شبكات مركزٌة . مصنع من 

  1 .أفعال متغٌرة تقابل تلبٌة احتٌاجات األداء الوظٌفً لها

 األثاث التفاعلً:-

األثاث التفاعلى ٌتفاعل مع المإثرات الداخلٌة للفراغ حٌث ٌعتبر جزء ال ٌتجزأ من تصمٌم الفراغ وهو األثاث الذى ٌعطى 

ده فعل كاستجابة للمستخدم تبعا لنظام برمجة رقمى ملحق بوحدة األثاث مكون من )حساسات ومجسات (،وتختلف ر

 2أنواعه تبعا لنوع االستجابة التى ٌظهرها  كل نوع.

 األثاث التطوري:-

من األشخاص.كما ٌتبع قطع األثاث القابلة للتغٌٌر بحٌث تنمو مع نمو الفراغ الموجودة به وذلك لتلبٌة احتٌاجات عدد أكبر 

الحركة(. ألن األثاث ٌعد -التكرار -المرونة-الشكل الهندسى-تصمٌم األثاث التطورى عده مبادئ أهمها )محاكاة الطبٌعة

جزء ال ٌتجزأ عن التصمٌم الداخلً ألى فراغ، ٌجب أن ٌتناسب تصمٌمه مع مفهوم الفراغ الداخلى المتطور لٌصبح متعدد 

حسب الحاجه، كذلك ٌجب أن ٌكون له قابلٌة التطور والنمو مع تغٌٌر حجم الفراغ.وهناك نوعٌن األغراض واالستخدامات 

لألثاث التطورى النوع األول ) وحدات األثاث التطورٌة المنفصلة( أما النوع الثانى) وحداث األثاث التطورٌة المدمجة( 

 ستناول هذا الموضوع بالتفصٌل فً هذا البحث.

 جزئٌن دراسة كل من الفراغ الداخلى المتطور واألثاث التطورى:ٌنقسم البحث إل 

 

 الفراغ الداخلً المتطور-1

 

تصمٌم معظم المبانً من الداخل مقسم إلى فراغات ثابته مصممة بشكل عام لتلبٌة احتٌاجات المستخدم العادي، وبالتالً قد 

ا زاد عدد المستخدمٌن، مما ٌسبب عبء مادي ومعنوي ال تكون قادرة على التكٌف مع االحتٌاجات المستقبلٌة فً حاله إذ

على المدى الطوٌل. مثال على ذلك أنه ٌجب أن ٌكون المبنى السكنى قادرا على التغٌٌر دون تجدٌد مكلف مع تغٌر حجم 

 .األسرة، ومع تغٌر أعمار المستخدمٌن واحتٌاجاتهم، لذا نحتاج تصمٌم متطور ٌتبع مبدأ المرونة

التصمٌم األساسٌة التً تسمح للمبنى بالتكٌف مع التغٌرات التً ٌمكن التنبإ بها والتً ال ٌمكن التنبإ بها  المرونة هً أداة

فً المستقبل، وإعطاء المستخدمٌن شعور أكثر باالستقرار من خالل السماح لألفراد بالبقاء فً نفس المكان أطول فترة 

 ممكنه وال ٌضطروا لالنتقال.

مساحة الفراغات الداخلٌة بشكل مباشر ،لذلك عندما ٌصبح الفراغ دٌنامٌكى متطور ٌتطلب ذلك ٌرتبط تصمٌم األثاث ب

 مرونة فى كل من التصمٌم الداخلى وقطع األثاث لتتالئم مع شكل الفراغ الجدٌد.

سنوي  الوحدات الداخلٌة للمبنى هً فراغات تتغٌر وتتكٌف مع نمط حٌاة المستخدم، سواء على أساس ٌومً أو موسمً أو

أو مدى الحٌاة. التصمٌم المرن للفراغات الداخلٌة ٌتبع مبدأ الدٌنامٌكٌة والذي ٌسمح للفراغات بالنمو والتطور لتناسب 

                                           
1
،  666 ،44.ويمور  لمااحةوف    6262أحيد سيٚر كاىل، ىفْؤه لميرٍٓوف  و٘ لميمويٚو لمودلننٖ ىوٌ نومة ىَتٔىوف لميفاٚور لتوودل،ٖ، كئ لُ،  

661  
2
تمور  لمااحةوف  6262ّامِ ىحسٌ ىحئ  ،  ٓ  ،نٔه لمطاقف لمحدٙةف  ٖ لمحد ىٌ  لٛثا  لمسناٚف  ميأَمٔجٚا لميمويٚو لمودلننٖ لميفا،نٖ،ىاجسويٚر، 

 44،48 
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احتٌاجات المستخدم، كذلك األثاث والذى ٌعد جزء ال ٌتجزأ عن التصمٌم الداخلً ألى فراغ، ٌجب أن ٌتناسب تصمٌمه مع 

واالستخدامات حسب الحاجه، كذلك ٌجب أن ٌكون له قابلٌة التطور والنمو مع تغٌٌر هذا المفهوم لٌصبح متعدد األغراض 

 حجم الفراغ.ذلك ٌتطلب تطور جمٌع عناصر الفراغ الداخلى من حوائط وأرضٌات وكذلك األثاث.

 

 أوال: الجدران والفواصل المتحركة

تطور التصمٌم الداخلً ألي فراغ ٌتطلب أن تكون عناصر هذا الفراغ 

وقابلة للنمو لذا ال ٌصلح تصمٌم الجدران الداخلٌة الثابتة التقلٌدٌة  مرنة

من الطوب بٌنما ٌمكن استبدالها بالفواصل المتحركة والتً من خاللها 

 ٌمكن التحكم فً مساحة الفراغ وزٌادتها عند الحاجة.

مثال على ذلك: الفواصل المتحركة المنزلقة بمقر شركة تكنولوجٌا 

 اتٌكس*المعلومات كٌنٌم

مساحة العمل مصممة بنظام مرن مقسم بمجموعة من الفواصل 

المتحركة والتً تسمح بتغٌٌر مساحة المكاتب مع تغٌر االحتٌاجات. عندما تبدأ الشركة فً النمو تحتاج لزٌادة مساحة 

   للمساحات بسهولة.( إلعادة التقسٌم الداخلً 1المكاتب المتوفرة لدٌها حٌث أن التصمٌم ٌسمح بانزالق الجدران شكل )

( مكون من فواصل معدنٌة مموجة مثبتة على إطار معدنً ولدٌها القدرة 1نظام الفواصل المنزلقة كما توضح الصورة )

على حرٌة التشكل، كذلك متصلة بمجرى فً السقف واألرضٌة لٌسمح بإنزالقها بحرٌة عند الحاجة، وٌثبت معها أٌضا 

 ٌسمح بفتح المساحات أو إغالقها اعتمادا على ما هو مطلوب .األبواب والنوافذ، مما 

      

 ( أشكال الفواصل المنزلقة وعالقتها بفتحات األبواب والنوافذ ومٌكانزٌم حركتها1صورة )

إن مرونة الحٌز المكتبً ضرورٌة لتلبٌة احتٌاجات المكان الٌومٌة، مثل استٌعاب زٌارات مختلفة ومإتمرات سكاٌب فً 

الوقت، لذلك ساعدت مساحات الفواصل المتحركة التً سٌتم فتحها أو إغالقها حسب ما هو مطلوب على تحقٌق  نفس

 3ذلك.

 ثانٌا: األثاث المدمج فً الحائط المتحرك

فكرة األثاث المدمج فً الحائط تعد األمثل لتطبٌق مبدأ المرونة على الفراغات الداخلٌة الصغٌرة والتً ال تصلح الستٌعاب 

قطع األثاث الالزمة خاصة فى حالة زٌادة عدد األفراد، ٌتطلب نمو الفراغ نفسه أثاث مدمج فً المساحة األصلٌة  كل

 لتقلٌل مساحة االستخدام، كذلك قابلٌة األثاث لتلبٌة األغراض المتعددة ٌساعد على التطور بؤقل اإلمكانٌات الموجودة.

                                           
3
 Stu Robarts, Sliding walls reconfigure office space as needs change, February 17th, 2015. 

https://newatlas.com/likearchitects-kinematix-sliding-office-walls/36124/ 

 ؤ تٔ وامارتغاة.*كَٚياتٚاس ّ٘ شركف ىيخممف  ٘ تطٔٙر لميأَمٔجٚا ميَيجات لمر،اٙف لممحٚف ٓلمنٚاقف لمادٍٚف ويدَٙف 

الفواصل المنزلقة ٌسمح بزٌادة  نظام (1شكل )
 المساحات الداخلٌة

 .وإعادة تقسٌمها حسب الحاجةللفراغات 

https://newatlas.com/likearchitects-kinematix-sliding-office-walls/36124/
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خالل تصمٌم وحدات أثاث مدمج فً الحائط المتحرك ٌمكن ضم أو توسٌع ( أنه من 2،3كما توضح األمثلة التالٌة صورة )

أجزاء من الفراغ إلعادة استخدام المساحة األصلٌة بؤكثر من شكل تبعا للحاجه. كما تمكن مساحات ثابتة للنمو من خالل 

 االستفادة من هذه الحوائط المتحركة إلعادة التقسٌم الداخلً فً حاله تغٌر االستخدام.

    

 ( السرٌر المدمج فً الحائط ٌتحرك على مجرى بحٌث ٌمكن فتحه وغلقه تبعا للحاجة مما ٌزٌد من مساحة الفراغ.2صورة )

       

( حائط متحرك مدمج به مجموعه من الوحدات )مكتبه، سرٌر، منضده طعام( ٌمكنه توفٌر مساحة للمطبخ، وأٌضا ٌستخدم كغرفة نوم 3صورة )

الوحدات معا عند الحاجه لزٌادة المساحة الداخلٌة للفراغ.، وٌمكن ضم 
4
 

 ثالثا: األثاث المتحول

 5المقصود" باألثاث المتحول " هو األثاث الذي ٌتحول من كونه أثاث إلى منتج أخر، له وظٌفة أخرى و العكس صحٌح.

ها القٌام بؤكثر من وظٌفة داخل الهدف من استخدام األثاث المتحول هو تصمٌم قطعة أثاث تتمٌز بالمرونة حٌث ٌمكن

المساحة الواحدة، كذلك ٌمكنها تغٌٌر حجمها مما ٌسمح بتطور قطع األثاث المنفصلة فً حالة زٌادة عدد األفراد لتنمو مع 

 نمو الفراغ الداخلى. 

اده عدد األفراد فً ٌصلح األثاث المتحول لالستخدام لألغراض المتعددة، كذلك لالستخدام فً الحالة المفردة أو فً حالة زٌ

( ٌمكن أن تستخدم قطعة األثاث المتحولة فً عده أشكال لعده استخدامات مثل كبنه 4الفراغ الواحد كما فً صورة )

أشخاص ، أو غرفة نوم لشخصٌن وفى حالة زٌادة عدد  8جلوس لشخصٌن ٌمكن تطورها لتصبح جلسة عربٌة تكفى 

 أشخاص. 4األفراد ٌمكنها أن تتطور لتكفً 

 

 ( األثاث المتحول ٌتغٌر شكلة وحجمه لٌصبح متعدد االستخدامات كما ٌتطور فً حاله زٌادة عدد األفراد.4صورة)

                                           
4
 https://www.huffingtonpost.com/entry/movable-walls-a-solution-for-small-

homes_us_562a51fde4b0443bb563ad3b?ncid=edlinkushpmg00000055 
5
 622ىرجع ساوق  أحيد سيٚر كاىل، ىفْٔه لميرٍٓف  ٘ لميميٚو لمدلننٖ ىٌ نمة ىَتٔىف لميفاٚر لتودل،ٖ  كئ لُ،  

https://www.huffingtonpost.com/entry/movable-walls-a-solution-for-small-homes_us_562a51fde4b0443bb563ad3b?ncid=edlinkushpmg00000055
https://www.huffingtonpost.com/entry/movable-walls-a-solution-for-small-homes_us_562a51fde4b0443bb563ad3b?ncid=edlinkushpmg00000055
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تصمم قطع األثاث المتحولة حسب المساحة الداخلٌة المتاحة ولكن عنصر المرونة ٌجعلها قابلة لتغٌٌر مساحتها لتحقٌق 

الضرورى حساب مساحة القطعة فً الحالتٌن وهى مفتوحة وهى مغلقة ، االستخدام األمثل مع اختالف المساحة ، لذا من 

كذلك ٌمكن تكررا عناصر نفس الوحدة فً أكثر من اتجاه لتؤدٌة وظائف مختلفة ، وبالتالً فان األثاث المتحول ٌمكنه النمو 

 6فً االتجاهٌن األفقى والرأسى.

  

 األثاث التطوري-2

 أوال: تعرٌف األثاث التطوري

ثاث القابلة للتغٌٌر بحٌث تنمو مع نمو الفراغ الموجودة به وذلك لتلبٌة قطع األ

احتٌاجات عدد أكبر من األشخاص.  األثاث التطورى هو أثاث بارامترى وٌعنى 

ذلك أنه ٌخضع لمعاٌٌر وقٌاسات خاصة مبنٌة على أسس هندسٌة ذات منطق 

والذى ٌتمٌز  رٌاضى مستوحى من الطبٌعة وٌمكن تعرٌفه بالتصمٌم المتغٌر،

 7بالمرونة وٌعطى اٌحاء بالحركة واالتساع للفراغ نتٌجة القابلٌة للتمدد.

 ثانٌا: مبادئ تصمٌم األثاث التطوري

 محاكاة نمو الكائنات الحٌة فً الطبٌعة: 2-1

تحقٌق االستدامة مثال على ذلك تصمٌم األثاث البٌومٌمٌكري والذى ٌمثل محاكاة التصمٌم للكائنات الحٌة فً الطبٌعة مع 

( مقعد ٌمثل ورقة مصنوع ٌدوٌا من قبل الحرفٌٌن البرٌطانٌٌن باستخدام المواد المستدامة، ٌمكن تطوره 5كما فً صورة)

 8لمجموعة من األوراق مترابطة معا .

 طوري ٌحاكى نمو ورقة الشجر( مقعد ت5صورة)                                                                                    

كذلك محاكاة نمو خالٌا النحل حٌث أن الشكل السداسى ٌسمح بإنتاج شبكة كاملة من الوحدات، ٌمكنها أن تتطور من  

 (.7،6خالل تطبٌقها على تصمٌم الجلسات أو المناضد كما فً الصورتٌن )

  

 

 

 

 

 

                               

 ( قطع أثاث تطورٌة تحاكى نمو خلٌة النحل.7،6الصورتٌن)

 الحركة:  2-2

(، مما ٌنتج عنه إٌقاع 8ٌتكون األثاث التطورى من وحدات أجزائها متحركة ٌسهل فتحها وغلقها حسب الحاجةصورة)

ور بالملل والضٌق وان كانت مساحة الفراغ داخل الفراغ وٌعطى المستخدم شعور أن الفراغ متغٌر، هذا التنوع ٌكسر الشع

 صغٌرة.

                                           
6
 http://homesfeed.com/modular-furniture/ 

16/12/2017 

 
7

 abeerswidan@yahoo.com 62،اٚر حاىد أحيد سٔٙدلً ،ىفْٔه لماال ىيرٗ ٓتطاٚقاتِ  ٘ لميميٚو لمدلنن٘ ٓلتثاث، وحث ىَشٔ ،  
8
 http://icon.asid.org/index.php/2014/09/11/biomimicry-a-tale-of-biomimetic-concept-chairs/ 

http://homesfeed.com/modular-furniture/
mailto:abeerswidan@yahoo.com
http://icon.asid.org/index.php/2014/09/11/biomimicry-a-tale-of-biomimetic-concept-chairs/


 الجزء األول –ً عشر ثانالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

191 

 

 

 

 

( األثاث التطوري ٌتمٌز بحرٌة حركة أجزائه المختلفة8صورة)
9

 

 

 التكرار: 2-3

ٌعتمد األثاث التطوري على مبدأ التكرار حٌث ٌمكن استخدام شكل هندسً مثل المستطٌل وتكراره فً اتجاهات مختلفة مع 

 (.3االتجاهٌن األفقى والرأسى كما ٌوضح شكل)تغٌٌر أبعاده فً كل من 

 

 

 

 

 

 

( األثاث التطورى التكرارى حٌث تنمو الوحدات فً االتجاهٌن األفقى والرأسى2شكل)
10
 

 المرونة: 2-4

(، 9قطع األثاث التطوري تتمتع بقدر كبٌر من المرونة وذلك بسبب قابلٌتها لتلبٌه أكثر من غرض كما توضح الصوره )

 فهى متعددة االستخدامات وتناسب األعداد المختلفة من المستخدمٌن داخل الفراغ، كذلك ال تحتاج مساحات كبٌرة للتخزٌن. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مرونة قطع األثاث التطورى تعمل على توفٌر المساحة ف9ًالصورة )

الصغٌرة وتتطور مع زٌادة عدد األفراد. الفراغات
11

 

 

 

 

                                           
9
 https://i.pinimg.com/736x/49/69/c7/4969c7bd5c6e4e64c5b1cd7fe21b159d.jpg 

10
 https://www.filipjanssens.be/modular-system-1/g2bwm1zeonldjbwjbnbdx2ka3ox3nt 

11
 https://www.designandmore.it/tavolo-a-scomparsa/ 

https://i.pinimg.com/736x/49/69/c7/4969c7bd5c6e4e64c5b1cd7fe21b159d.jpg
https://www.filipjanssens.be/modular-system-1/g2bwm1zeonldjbwjbnbdx2ka3ox3nt
https://www.designandmore.it/tavolo-a-scomparsa/
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 الشكل الهندسى: 2-5

األثاث التطورى أثاث ٌخضع لشبكة منتظمة بشكل كبٌر وجمٌع الوحدات مصممة من أشكال هندسٌة لها أبعاد محددة 

(  مع الحفاظ على الشكل ألصلى لها، والتطور ٌتم بحسابات دقٌقة حتى 2لٌسهل تكرارها على مدٌول كما فً الشكل)

 (.   11ر منتظمة تتبع شبكة مدٌولٌة كما فً الصورة)ٌتناسب مع تطور الفراغ نفسه. كذلك األشكال الهندسٌة الغٌ

    

( األثاث التطورى من شكل هندسى منتظم ٌسهل تكراره على مدٌول.3شكل)
12
 

 

     

 ( مجموعة صور لقطع أثاث تطورٌة من أشكال هندسٌة غٌرمنتظمة تتبع شبكه مدٌولٌة.10صورة)

 

 ثالثا: أنواع األثاث التطورى

األثاث من اإلستاتٌكٌة إلى الدٌنامٌكٌة وأصبحت المرونة هً المبدأ األساسً فً تصمٌم األثاث  تغٌر مفهوم تصمٌم

 ( التالى:4التطورى. وعلى أساس ذلك ٌمكن تصنٌف أنواع األثاث التطورى إلى نوعٌن كما ٌوضح شكل)

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(أنواع األثاث التطوري.4شكل)
13

 

                                           
12

 http://www.forjasestilo.es/noticias/entry/el-diseno-industrial-en-el-mobiliario-urbano 
13

 تميٚو لمااحةف لسيَياجا ىٌ ،دُ قرلءلت  

http://www.forjasestilo.es/noticias/entry/el-diseno-industrial-en-el-mobiliario-urbano
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 األول: وحدات األثاث التطورٌة المنفصلةالنوع 

كما ذكرنا من قبل أن األثاث التطوري ٌتمٌز بالمرونة ومتعدد االستخدامات، كما ٌتغٌر شكله حسب الوظٌفة لٌتناسب مع 

معظم قطع األثاث التطورى  14الفراغات ذات المساحة الصغٌرة وأٌضا ٌتطور وٌنمو مع الفراغ فً حاله التوسع.

 ن مصممة بمواصفات خاصة أهما:المنفصله تكو

 .مكونة من عدة أجزاء متصلة بوصالت دٌنامٌكٌة 

   .التشكٌل الهندسً منتظم أو شبه منتظم 

 .هٌكلٌة ولٌست مصمتة، ومصنعة من خامات األخشاب والمعادن 

  .خفٌفة الوزن وسهلة الحمل الستخدامها فً األوضاع المختلفة 

  تحتاج مساحة إضافٌة للتخزٌن.   ٌمكن تجمٌعها مع بعضها البعض بحٌث ال 

 الكبسوالت التطوري األثاث

تمثل وحدة الكبسولة المفردة وحدة أثاث منفصلة مستقلة بذاتها، تتطور عند الحاجة لالستخدام من قبل عدد أفراد أكبر، و 

الوقت ، كما ٌمكن تنقسم الى عدة أجزاء كل جزء ٌمكن استخدامه بشكل مفرد ، وٌمكن استخدام جمٌع األجزاء فً نفس 

 تجمٌعها فً حالة عدم االستخدام لتوفٌر المساحة داخل الفراغ. كما توضح األمثلة التالٌة:

وحدة أثاث مصنوعة من عدة أجزاء من األلومنٌوم ونسٌج البولً اٌثٌلٌن، تحتوي هذه الوحدة المكونة  كبسولة المسلة-1

أن تستخدم مفردة حسب عدد األفراد وٌمكن تجمٌعها على  ( ٌمكن11من خمسة قطع على أربعة كراسً ومنضدة صورة)

 15شكل مسلة فً حالة عدم االستخدام لتوفٌر المساحة.

 

 

 

 

 

 
 ( كبسولة المسلة11صورة)

 

(، الوحدة متعددة األجزاء ٌسهل 13وحدة أثاث ٌمكن تطورها ومضاعفة عددها صورة) كبسولة التخزٌن المكعبات-2

ٌمكن استخدام هذه الوحدة فً غرفة المعٌشة، وفى مجموعة متنوعة  فصلها لمجموعة وحدات أصغر كمنضدة أو كرسى.

 16دامات.من المساحات األخرى. ٌسهل تجمٌع هذه المكعبات والجمع بٌنها بطرق مختلفة لمختلف االستخ

                                           
14

 J.H. Fearless, Multi-Functional Furniture, Article, MARCH 2, 2015. 

https://www.custommade.com/blog/multifunctional-furniture/   
15

 https://www.formfonts.com/3D-Model/1/7629/1/interiors/equipment-furnishings/e10-equipment/obelisk-

dedon-config/ 
16

 https://www.homedit.com/stackable-furniture-designs/ 

https://www.custommade.com/blog/multifunctional-furniture/
https://www.formfonts.com/3D-Model/1/7629/1/interiors/equipment-furnishings/e10-equipment/obelisk-dedon-config/
https://www.formfonts.com/3D-Model/1/7629/1/interiors/equipment-furnishings/e10-equipment/obelisk-dedon-config/
https://www.homedit.com/stackable-furniture-designs/
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 ( كبسولة التخزٌن المكعبات12صورة)

( مصمم بشكل مكعب ٌمكن تحوٌله الً خمسه مقاعد حٌث 12وحدة مقعد جلوس صورة) كبسولة المقعد المتحول-3

 17ٌتطور فً حالة زٌادة عدد األفراد. وٌمكن تجمٌعه بتداخل أجزاءه لٌصبح مكعب من جدٌد.

 

 

                                                             

 

 ( كبسولة المقعد المتحول13صورة)

 

 للطى القابل التطوري األثاث

وحدات األثاث القابل للطً وحدات تطورٌة لها القدرة على خاصٌتً التداخل والتراكب، فكل قطعة منها مصممة بحٌث 

تنطبق أجزائها على بعضها البعض حٌث أنها مكونة من عدة أجزاء متصلة ببعضها من خالل وصالت متحركة مما ٌسهل 

طوٌه أي مساحة، بٌنما ٌمكنها أن تتطور لمجموعة وحدات عملٌة الفتح والطى حسب الحاجه، وال تحتاج الوحدة وهى م

 ( مثال على ذلك 15،14فً حالة زٌادة عدد األفراد. كما توضح الصورتٌن )

عندما ال ٌكون هناك حاجة الستخدامها مما ٌوفر المساحة كذلك ٌمكن تخزٌنها  مجموعة من الكراسً قابلة للطً -1

 18بٌة.بسهولة أو نقلها، بسبب خفه الوزن النس

    

 ( وحدات الكراسً المتطورة القابلة للطى.15،14الصورتٌن )

 

( مكونة من عدة أجزاء متصلة بؤلواح متحركة تنطبق على بعضها وٌمكن فردها 16صورة) وحدة مطبخ قابلة للطى -3

 حسب الحاجه ، تتطور لعدد أكبر من األجزاء من خالل وحدات تثبٌت متحركة.  

                                           
17

 https://expandfurniture.com/product/cube-5-1-ottoman-seat-space-saver/ 
18

 http://foter.com/explore/folding-benches  

https://expandfurniture.com/product/cube-5-1-ottoman-seat-space-saver/
http://foter.com/explore/folding-benches
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( وحدة مطبخ المتطورة القابلة للطى.  16صورة)
19
 

 

 للتمدد القابل التطوري األثاث

وحدات األثاث القابل للتمدد تتمٌز بمرونة عالٌة جدا حٌث هٌكلها مصنع من مواد قابلة للتمدد مثل صفائح الورق الراتنجٌة 

األفراد حٌث تتطور بمجرد شد أجزائها لتتمدد أو الكرتون المعالج والتً تسمح باستخدام نفس الوحدة فً حالة زٌادة عدد 

 وتتضاعف مساحتها لتناسب مساحة الفراغ الموجودة به. 

 مثال على ذلك

( ، هٌكل المنضدة قابل للتمدد حٌث أنه مصنع من شبكة من الشرائح عبارة عن 17صورة) المنضدة القابلة للتمدد -1

صفائح ورق معالجة بمادة راتنجٌة ، ٌمكن التحكم فً مساحتها حٌث تتطور بالشد للخارج لتعطى أضعاف مساحتها 

نٌة أشخاص، إلى هٌكل بٌضاوي األصلٌة الستٌعاب عدد أكبر من األفراد. ٌمتد الشكل من سطح دائري ٌمكن أن ٌتسع لثما

 الشكل طوله أربعة أمتار ٌمكن أن ٌستوعب اجتماعات فرٌق كبٌر.

 

 

 

 

 

 

( المنضدة المتطورة القابلة للتمدد.17صورة)
20
 

قطعة واحدة من  ( مصنع من الورق المقوى والنفاٌات الخشبٌة معاده التدوٌر.18صورة) الكرسى المرن القابل للتمدد-2

القدرة على التمدد الستٌعاب عدد أكبر من األفراد، ٌمكن ببساطة سحب كل نهاٌة لخلق مقاعد قوٌة ٌتغٌر طولها األثاث لها 

  21وشكلها حسب الحاجه بما ٌتناسب مع حجم الفراغ.

                             

 

                      

 

 

 

 ( الكرسى المتطور لقابل للتمدد.18صورة)

                                           
19

 https://www.trendhunter.com/trends/goci-foldable-kitchen 
20

 Alice Morby, Heatherwick Studio's Friction table expands to adapt to different spaces,Article,De Zeen 

mgazin,4/10/2017. 
21

 https://newatlas.com/flexiblelove-the-extraordinary-expanding-chair/14228/#p110875 

https://www.trendhunter.com/trends/goci-foldable-kitchen
https://newatlas.com/flexiblelove-the-extraordinary-expanding-chair/14228/#p110875
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 الذكً التطوري األثاث

األثاث التطوري الذكً ٌعتبر تصمٌم تكنولوجً، حٌث ٌمكن تطبٌق تقنٌات األنظمة الذكٌة على وحدات األثاث والتحكم 

فٌها من خالل برمجة إلٌكترونٌة تشتمل على مجسات و مشغالت مٌكانٌكٌة مما ٌسمح بحركة أجزاءه كاستجابة للمتطلبات 

 22تطور الفراغ.  المختلفة داخل الفراغات الصغٌرة، كذلك ٌتطور مع

( مصممة من مواد 5شكل) لوحات اإلضاءة الذكٌة التطورٌةمثال على ذلك 

كهروضوئٌة ٌمكن تغٌٌر لونها باستمرار لعده ألوان )األحمر واالصفر واألخضر( 

حسب االستخدام سواء فً حالة النوم أو المذاكرة أو االسترخاء، واستخدم الشكل 

ى ٌمكن تكراره فً أوضاع مختلفة كما فً الهندسى المثلث فً التصمٌم والذ

  23( لٌتطور إلى عدد أكبر من الوحدات للحصول على كمٌة أكبر من اإلضاءة . 19صورة)

 الشكل الهندسى المثلث ( استخدام5شكل)                                                                                                                                

 فً تصمٌم وحدات اإلضاءة .                                                                                                                                      

 

       

 االستخدام للفراغ الواحد.( لوحات اإلضاءة الذكٌة التطورٌة ٌتغٌر لونها حسب 19صورة )

 

 وحداث أثاث تطورٌة مدمجة النوع الثانى:

ٌمكنها توفٌر قدر كبٌر من المساحات داخل الفراغ لسهولة تخزٌنها فً  built in furnitureوحدات األثاث المدمجة 

أكثر من مدمجة تطورٌة تحتوى على الحوائط، لذلك تستخدم فً الفراغات صغٌرة المساحة، كذلك هناك وحداث 

هناك نوعٌن من وحدات األثاث المدمجة إما مدمج فً  قطعة والتً تتطور تبعا للحاجة بسبب مرونة أجزائها.

 الحوائط الثابتة أو مدمج فً الحوائط المتحركة.

 

 الثابتة الحوائط فً المدمج األثاث

تصمٌم الفراغات الصغٌرة ٌعتمد على تثبٌت قطع األثاث فً الحوائط الثابتة الفاصلة بٌن الغرف وبعضها مما ٌسمح بتوفٌر 

المساحة عند تخزٌنها داخل الحائط فً حالة عدم االستخدام. أما فً حالة زٌادة عدد األفراد المستخدمٌن ٌمكن تطور قطع 

                                           
22

جاىعف أه لمقرٕ ، كنٚف لميماىٚو  كئ لُ،،  ّٚو لألٍتيف لمذكٚف، ؤٕ ىسيقانٚف منيميٚو لمدلنن٘ منيساٌ لميعاصر  ٘ ظل ىفا سم ا وَت ىحيد، 

 . تمر  لمااحةف6264وياف لميارىف،لمسعٔ ٙف.
23

 https://nanoleaf.me/en/consumer-led-lighting/products/smarter-series/nanoleaf-light-panels-smarter-

kit/25/12/2017 

https://nanoleaf.me/en/consumer-led-lighting/products/smarter-series/nanoleaf-light-panels-smarter-kit/
https://nanoleaf.me/en/consumer-led-lighting/products/smarter-series/nanoleaf-light-panels-smarter-kit/


 الجزء األول –ً عشر ثانالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

126 

( ٌوضح 6شكل) Adrian Iancuمن تصمٌم  غرفة النوم المتطورةتخدامات. مثال األثاث المثبتة فً الحائط متعددة االس

 المسقط األفقى للغرفة فً حالة تطورها حٌث تم تصمٌم جمٌع األثاث مدمج فً الحوائط الثابتة لالستخدام حسب الحاجة. 

 

 لثابتة( المسقط األفً لغرفة النوم المتطورة ٌوضح تطوراألثاث المدمج فً الحوائط ا6شكل)

( فً الحالة العادٌة تصلح الغرفة للنوم وأٌضا للمعٌشة فً نفس الوقت أما فً حالة زٌادة عدد 31كما توضح صورة )

األفراد المستخدمٌن تتطور قطع األثاث المدمجة فً الحائط الثابت لزٌادة عدد األسرة فتصبح غرفتى نوم ، كما تتطور 

 راد.وحدة المنضدة الستٌعاب عدد أكثر من األف

 

 

( غرفة النوم المتطورة تضم مجموعة من األثاث التطورى المدمج فً الحوائط.20صورة)
 24

 

 

 المتحركة الحوائط فً المدمج األثاث

تتحقق المرونة فً الفراغات التطورٌة من خالل تصمٌم وحدات األثاث المدمج فً الحوائط المتحركة والتً ٌمكن التحكم 

فً حركتها بسهولة داخل الفراغ لتوسٌع المساحة أو تغٌٌر شكل التقسٌم الداخلً، وكما ذكرنا من قبل الوحدات المدمجة 

 ت لتلبٌة احتٌاجات عدد أكبر من األفراد مع توفٌر أكبر قدر من المساحة.  تتطور تبعا للحاجة وتصبح متعددة االستخداما

حوائط  4( مكونة من 31فً روسٌا ،صورة) Ruetempleمن تصمٌم شركة  غرفة الجلوس المكعبةمثال على ذلك 

متحركة من الخشب والتً ٌمكن استخدامها كمكعب فً الحالة المغلقة ، قابلة للحركة على عجالت وٌمكن تحوٌلها إلى 

صندوق فً وسط الغرفة . المكعب مقسم إلى أجزاء كل جزء مدمج به مجموعة من قطع األثاث الخاص بغرفة الجلوس 

لزٌادة عدد  Lة(، بعض األجزاء تنطبق لتقلٌل مساحة الجلوس والبعض اآلخر ٌتطور على شل حرف مكتب-)كنب للجلوس

 الجلسات واستٌعاب عدد أكبر من المستخدمٌن. 

                                           
24

 https://www.behance.net/gallery/13780395/Life-Edited-Apartment-NYC 

https://www.behance.net/gallery/13780395/Life-Edited-Apartment-NYC
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( غرفة الجلوس المكعبة واألثاث التطورى المدمج فً حائطها المتحرك.21صورة)
 25

 

 من األثاث التطوري  رابعا: نماذج

استخدامات األثاث التطورى حسب نوع كل فراغ سواء كان الفراغ ) سكنى أو إدارى  أو عام )مدرسة أو تختلف أشكال و 

 مستشفى((  سنستعرض بعض نماذج مختلفة من األثاث التطورى.

(  ٌمكن تصمٌم غرف عمل تطورٌة على شكل أكواخ 33كما توضح صورة)أوال: نماذج األثاث اإلدارى التطورى 

كمناطق )للعمل واالسترخاء والجتماعات، مصممة من خامات خفٌفة من األخشاب والنسٌج المعالج  تستخدم لعدة أغراض

العازل للصوت. أٌضا الوحدات مصممة على شكل وحدات هندسٌة ٌمكن تكرارها فً عدة اتجاهات لتتطور الى عدد أكبر 

  26من المكاتب ووحدات الجلوس.

     

   

 اإلدارى التطورى.( نماذج األثاث 22صورة)

                                           
25

 BIANCA LONDON, The amazing flexible furniture, Article, Mail Online, 15 September 2014. 

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2756648/Got-two-children-one-tiny-bedroom-The-amazing-flexible-

furniture-make-family-living-small-spaces-breeze.html 
26

 https://www.architonic.com/de/product/goetessons-the-hut/1273794 

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2756648/Got-two-children-one-tiny-bedroom-The-amazing-flexible-furniture-make-family-living-small-spaces-breeze.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2756648/Got-two-children-one-tiny-bedroom-The-amazing-flexible-furniture-make-family-living-small-spaces-breeze.html
https://www.architonic.com/de/product/goetessons-the-hut/1273794
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(  تتنوع أشكال األثاث المستخدم فً المدارس والجامعات 32كما توضح صورة)ثانٌا: نماذج األثاث المدرسى التطورى 

وٌتمٌز بقابلٌته للتطور الستٌعاب األعداد المختلفة من الطالب ، ٌمكن تطور الوحدات المصممة من أشكال هندسٌة من 

نفس االتجاه أو فً اتجاهات مختلفة والتً تتمتع بالمرونة حٌث ٌمكن تغٌٌرٌها داخل نفس خالل التكرار مع االزاحة فً 

 27المساحة. 

 

 

 

 

 

 

 ( نماذج األثاث المدرسى التطورى.23صورة)

 

 النتائج:

 فً نهاٌة البحث تم التوصل الى عده نتائج:

للفراغات بالنمو والتطور لتناسب  التصمٌم الداخلى التطورى هو التصمٌم المرن للفراغات الداخلٌة والذى ٌسمح 

 احتٌاجات المستخدم.

 األثاث التطورى هو أثاث ٌنمو وٌتطور مع الفراغ الموجود به . 

 هناك عده مبادئ لتصمٌم األثاث التطورى وهى: 

 الحركة.-التكرار -المرونة-الشكل الهندسى-محاكاة الطبٌعة

 هناك نوعٌن لألثاث التطور: 

  األثاث التطورٌة المنفصلة.النوع األول : وحدات 

 النوع الثانى: وحداث األثاث التطورٌة المدمجة 

 تعد وحدة األثاث الكبسولة المفردة وحدة منفصلة مستقلة بذاتها، تتطور عند الحاجة لالستخدام من قبل عدد أفراد أكبر . 

 والتراكبوحدات األثاث القابل للطً وحدات تطورٌة لها القدرة على خاصٌتً التداخل  

وحدات األثاث القابل للتمدد تتمٌز بمرونة عالٌة جدا حٌث تتطور بمجرد شد أجزائها لتتمدد وتتضاعف مساحتها  

 لتناسب مساحة الفراغ الموجودة به.

 األثاث التطوري الذكً ثورة تكنولوجٌة فً مجال تصمٌم األثاث.  

ر كبٌر من المساحات داخل الفراغ لسهولة تخزٌنها فً ٌمكنها توفٌر قد built in furnitureوحدات األثاث المدمجة  

 الحوائط وتنقسم إلى نوعٌن :

 وحدات األثاث المدمجة فً الحوائط المتحركة(. –)وحدات األثاث المدمجة فً الحوائط الثابتة 
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 http://intersiec.com/flexible-furniture-for-schools/flexible-furniture-for-schools-stupefy-digital-crayon-design-

school-architect-home-ideas-1/ 

http://intersiec.com/flexible-furniture-for-schools/flexible-furniture-for-schools-stupefy-digital-crayon-design-school-architect-home-ideas-1/
http://intersiec.com/flexible-furniture-for-schools/flexible-furniture-for-schools-stupefy-digital-crayon-design-school-architect-home-ideas-1/
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 :التوصٌات

 فً نهاٌة البحث توصى الباحثة بالتالً:

 وحدات األثاث التطورى .دراسة نتائج تطبٌق الشبكة المدٌولٌة على تصمٌم  

 دراسة كل من كل من الخامات والمٌكانزم لوحدات األثاث التطورى . 

 دراسة كٌفٌة تفاعل أجزاء وحدة األثاث التطورى مع الفراغات المرنة فً التصمٌم المفتوح. 

تبات لما ٌوفره من دراسة أهمٌة تطبٌق استخدام األثاث التطورى فً الفراغات العامة مثل المستشفٌات والمسارح والمك 

 مساحة.

استخدام تكنولوجٌا الواقع االفتراضى وتطبٌقها على  نماذج لفراغات داخلٌة متطورة وتغٌٌر أوضاع قطع  األثاث فً  

 حالة النمو و التطور. 

 :المراجع

 أوال األبحاث المنشورة

1- Morby, Alice, Heatherwick Studio's Friction table expands to adapt to different 

spaces,Article,De Zeen mgazin,4/10/2017. 

2- Robarts, Stu, Sliding walls reconfigure office space as needs change, 2015. 

3- Fearless, J.H., Multi-Functional Furniture, Article, MARCH 2, 2015.  

4- BIANCA LONDON, The amazing flexible furniture, Article, Mail Online, 2014.  

  .بحث منشور مفهوم الباارمتري وتطبٌقاته فً التصمٌم الداخلً واالثاث، ،عبٌر حامد أحمد ،سوٌدان -5

 ثانٌا الرسائل العلمٌة

دكتوراه، كلٌة الفنون  التفكٌر االبداعى،مفهوم المرونة فً التصمٌم الداخلى من خالل منظومة  ،أحمد سمٌر كامل، -1

 3111التطبٌقٌة، جامعة حلوان 

دكتوراه ، جامعة  رإى مستقبلٌة للتصمٌم الداخلً للمسكن المعاصر فً ظل مفاهٌم األنظمة الذكٌة، ،سالفابنت محمد،  -3

 3114أم القرى ، كلٌة التصامٌم بمكة المكرمة،السعودٌة

 لطاقة الحدٌثة فى الحد من اآلثار السلبٌة لتكنولوجٌا التصمٌم الداخلى التفاعلى،دور علوم ا ،هاله محسن محمود، -2

 3115ماجستٌر، كلٌة الفنون التطبٌقٌة ، جامعة حلوان 

 ثالثا مواقع االنترنت

1- http://homesfeed.com/modular-furniture/ 

2-https://i.pinimg.com/736x/49/69/c7/4969c7bd5c6e4e64c5b1cd7fe21b159d.jpg 

3-https://www.filipjanssens.be/modular-system-1/g2bwm1zeonldjbwjbnbdx2ka3ox3nt 

4-https://www.designandmore.it/tavolo-a-scomparsa/ 

5-http://www.forjasestilo.es/noticias/entry/el-diseno-industrial-en-el-mobiliario-urbano 

6-https://www.homedit.com/stackable-furniture-designs/ 

7-https://expandfurniture.com/product/cube-5-1-ottoman-seat-space-saver/ 

8-http://foter.com/explore/folding-benches 

9-https://www.trendhunter.com/trends/goci-foldable-kitchen 

10-https://newatlas.com/flexiblelove-the-extraordinary-expanding-chair/14228/#p110875 

11-https://www.behance.net/gallery/13780395/Life-Edited-Apartment-NYC 

12-https://www.architonic.com/de/product/goetessons-the-hut/1273794 

13-http://intersiec.com/flexible-furniture-for-schools/flexible-furniture-for-schools-stupefy-digital-

crayon-design-school-architect-home-ideas-1/ 

 

http://homesfeed.com/modular-furniture/
https://i.pinimg.com/736x/49/69/c7/4969c7bd5c6e4e64c5b1cd7fe21b159d.jpg
https://www.filipjanssens.be/modular-system-1/g2bwm1zeonldjbwjbnbdx2ka3ox3nt
https://www.designandmore.it/tavolo-a-scomparsa/
http://www.forjasestilo.es/noticias/entry/el-diseno-industrial-en-el-mobiliario-urbano
https://www.homedit.com/stackable-furniture-designs/
https://expandfurniture.com/product/cube-5-1-ottoman-seat-space-saver/
http://foter.com/explore/folding-benches
https://www.trendhunter.com/trends/goci-foldable-kitchen
https://newatlas.com/flexiblelove-the-extraordinary-expanding-chair/14228/#p110875
https://www.behance.net/gallery/13780395/Life-Edited-Apartment-NYC
https://www.architonic.com/de/product/goetessons-the-hut/1273794
http://intersiec.com/flexible-furniture-for-schools/flexible-furniture-for-schools-stupefy-digital-crayon-design-school-architect-home-ideas-1/
http://intersiec.com/flexible-furniture-for-schools/flexible-furniture-for-schools-stupefy-digital-crayon-design-school-architect-home-ideas-1/

