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 : الملخص

أهتمت الدول األوربٌة بتصنٌع األثاث الحدٌث والتصمٌم الداخلى ألنهما شا ضروري والزم لحٌاة كل إنسان فً هذا الوجود ، 

هذا وأدى ذلك االهتمام بؤجراء البحوث العلمٌة التً تقوم على التكنولوجٌا الحدٌثة وما أحدث ما وصلت إلٌه هذه الدول فً 

المضمار ، وٌقول هربرت رٌد أنه لٌس هناك فارق بٌن تركٌب منزلً أو كوبري مبنى بالخرسانة وبٌن تجمٌع آي شا أصؽر 

منهما مصنع تصنٌعاً مٌكانٌكٌاً مثل كرسى أو منضدة أال فارق فً الدرجة ، ففً كل منها نجد نفس الحرص ومثال لذلك أن 

اصة من مواسٌر ذات األقطار المعٌنة وأن المهندس اإلنشابى ٌعمل بعوارض من مصمم أى مقعد حدٌث ٌعمل بمواد مناسبة خ

الصلب ذات أبعاد قٌاسٌة فكل مصمم ٌعمل على مقٌاس ٌختلؾ مع إستخدام نفس ما تتطلبه طبٌعة المنتج ، كما أن المصمم 

ونظرٌات التكنولوجٌا وٌفرق  التكنولوجً هو الذي ٌقوم بتركٌب العناصر وربطها مع بعضها البعض مستنداً على أسالٌب

لوكوربوزٌٌه بٌنه وبٌن المهندس فٌقول " أن الفارق بٌن المهندس والمصمم هو أن المهندس ٌعتمد على أداة القٌاس والحساب أما 

 المصمم ٌعتمد على الولع بالنظام " .

جرٌدٌة وسرٌالٌة وؼٌر ذلك من ما وفى فنون العصر الحدٌث ظهرت المذاهب الفنٌة التً تعبر عن روح العصر من تكعٌبٌة وت

أفرزه العصر من فلسفات ، وأنة ال ٌسعنا آال أن نربط كما كان فً الفنون الكالسٌكٌة بٌن الفكر اإلنسانً الشامل الذي ظهر 

 نتٌجة للثورة الصناعٌة وبٌن الفنون التشكٌلٌة التً عبرت عن هذا الفكر كما نستطٌع أن نستشؾ الروابط التً مزجت الفنون

التطبٌقٌة والتشكٌلٌة بالعمارة فً عصرنا هذا , ) الشكل واإلنشاء والخامة واللون ( هذا ما ال ٌمكن تحقٌقه آال إذا أتبع الشكل 

الوظٌفة ونجد ذلك موجود بؤعمال الباوهاوس التً القت أستحـــساناً جمــاهٌرٌاً أكسـبها الصـفة الدولٌة بإنتساب الحركـات 

وهو ٌعتبر من المراجع األساسٌة التً   Conran Directory Of Designإلى مصنؾ  Post Modernismالجدٌدة

 تعرؾ بالخرٌطة التارٌخٌة العالمٌة للتصمٌم .
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ومما ال شك فٌه أن منهجٌة العمارة العضوٌة هً فً حد ذاتها الركٌزة األساسٌة فً الفكر العربً اإلسالمً محققة الدعوى إلى 

منها مادٌاً ، وأدى ذلك إلى التفاعل مع التكنولوجٌا الحدٌثة والسٌر معها بخطى واسعة وسرٌعة تؤمل الطبٌعة واإلستفادة 

واإلستلهام من الطبٌعة ما لم ترتبط باإلنسان معنوٌاً ووجدانٌاً ، وهذا أٌضا ما أدركه رابد العمارة العضوٌة فرانك لوٌد راٌت 

لقدم منذ أن حاول اإلنسان البدابً إختٌار المسكن المالبم له حٌث قلد ما حٌنما أرسى قواعدها والتً ٌمكن أعتبارها ضاربة فً ا

كانت تحٌط به الطبٌعة من حٌوانات وحشرات فً إتخاذ المادة المالبمة لها كجحور النمل وخالٌا النحل وأعشاش الطٌور 

( إلى أن العلم   Frank Lioyd Wrightواألصداؾ البحرٌة والفقارٌات وأوراق الشجر وؼٌرها ، وقد نبه فرانك لوٌد راٌت )

وحدة ال ٌكفى والقواعد الهندسٌة والنظرٌات العلمٌة األكادٌمٌة ال تكفى إلخراج تصمٌمات مثالٌة فٌها حٌاة وفٌها أمل ولكن 

عة إلى األعمال األحاسٌس القلبٌة المستوحاة من المكان وطبٌعته هً التً تحرك المشـــــــاعر التً ٌمكن أعتبارها القوة الدافــــــــ

 الخــــــالدة ، وأٌضاً ٌقول ) لٌست البساطة دابما دلٌل على الجمال واألناقة ( ، ولهذا ٌجب مننا اإلستلهام من الطبٌعة .

وفى اآلونة األخٌرة ظهرت عدة حركات تبالػ فً مفاهٌم ومبادئ الحركة الحدٌثة والتً أطلق علٌها باإلتجاه الحدٌث المتؤخر 

(Late–Modernism  ( أو الحداثـــــة الجدٌدة )New-Modernism   أما اإلتجاه الذي ٌنادى بالعودة إلى التارٌخٌة )

( ، كما ٌعد هذا اإلتجاه   Post – Modernismوإنتاج عمارة ٌفهمها العامة وتلبى رؼبة الجمــاهٌر هو إتجاه ما بعد الحداثة )

ـــــارة والتصمٌم الداخلً واألثاث , وفى هذا البحث نهتم بحتمٌـــــة العالقــــة أحد أهم اإلتجاهات الفنٌة المعــــاصرة فً العمـ

القوٌــــــة بٌن ) العمارة العضوٌة ( و ) إتجاه ما بعد الحداثة ( ونحاول إستنباط أسالٌب تصمٌمٌه مستحدثة ألستخدمها فً 

سة لتجهٌز هذه القرى وسوؾ نؤخذ على سبٌل المثال التصمٌم الداخلً واألثاث للقرى السٌاحٌة ، ووضع أسس تصمٌمٌه مدرو

 ولٌس الحصر ) القرى السٌاحٌة بجنوب سٌناء ( .

 إتجاة -البنابٌة والتفكٌكٌة المدرسة  - التصمٌم العضوى البٌبى - العمارة العضوٌة - العمارة المصرٌة القدٌمة الكلمات المفتاحٌة :

 تصمٌم القرى السٌاحٌة .  - الحداثة بعد ما
 

Abstract: 
European countries have been interested in the manufacture of modern furniture and interior 

design because they are necessary for the life of each person, and this led to interest of 

scientific research based on modern technology and the latest research of these countries in 

this field, Herbert Reid said that there is no difference between the installation of a house or 

built concrete bridge and the assembly of anything smaller than a factory manufactured 

mechanically such as a chair , table. In each of them we find the same care. For example, the 

designer of any modern seat works use  suitable materials specially for  pipes of specific 

diameters and the structural engineer works with steel bars of standard dimensions. Each 

designer works on a different scale with the same use By the nature of the product, and the 

technological designer  who is connect the  elements with  each other based on the methods 

and theories of technology. Le Corbusier compared  between him and the engineer , he said, " 

The difference between the engineer and the designer is that the engineer depends on the 

instrument of measurement and calculation, and the designer depends on the passion of the 

system. 

 In contemporary art, the artistic doctrines that express the spirit of the times emerged from 

Cubism , abstraction , Surrealism , and other philosophies. This concept can be achieved only 

if the form follows the function and we find that it exists in the work of the Bauhaus, which 

has received public acclaim gained international status by New Movements which called Post 

Modernism and it was added to ( Conran Directory Of Design )  one of the basic references 

known as the World Historical Design Map.  

There is no doubt that the method of organic architecture was the Base of 

Arab Islamic thought, which called for the imprtance of nature and material benefit, and this 
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led to interaction with modern technology and walking with it at a rapid pace and inspiration 

from nature unless it is related to the human spiritually and spiritually. Also, the pioneer of 

organic architecture, Frank Lioyd Wright, when he laid the foundations, which can be 

considered as a strike in the foot since the primitive man tried to choose 

the appropriate housing for him where the nature was surrounded by animals and insects in 

taking the appropriate material for it as successful T ant hives and nests of birds and seashells 

vertebrates, leaves and others, has warned Frank Lloyd Wright that science unit is not enough 

and the rules of  , The scientific and academic theories are not enough to produce ideal 

designs in which life and hope, but the heart-inspired feelings and the nature of nature that 

drives the emotions that can be considered the driving force of immortal works, and also says 

(not always simple evidence of beauty and elegance) Weare inspired by nature. 

 Recently, there have been many movements that exaggerate the concepts and principles of 

the modern movement, which is called Late Modernism or New- Modernism. The trend that 

calls for a return to the historical and the production of architecture understood by the public 

and meet the desire of the masses is the post - This is one of the most important contemporary 

trends in architecture, interior design and furniture. In this research, we are concerned about 

the strong relationship between (organic architecture) and (postmodern orientation) and 

try to devise innovative design methods for use in interior design and furniture for the tourist 

villages, and putting a well thought out design foundations to equip these villages and will 

take example, (Hotel & Tourist Villages in South Sinai) 

Environmental organic design  

Keywords: Ancient Egyptian architecture - Organic architecture - Environmental organic 

design - Constructivist school and deconstruction - Postmodern trend - Design resorts. 

 

 المقدمة  :

فى اآلونة األخٌرة ظهرت عدة حركات تبالػ فً مفاهٌم ومبادئ الحركة الحدٌثة والتً أطلق علٌها باإلتجاه الحدٌث المتؤخر 

Late–Modernism  أو الحداثـــــة الجدٌدة , أما اإلتجاه الذي ٌنادى بالعودة إلى التارٌخٌة وإنتاج عمارة ٌفهمها العامة وتلبى

، كما ٌعد هذا اإلتجاه أحد أهم اإلتجاهات الفنٌة المعاصرة   Post - Modernismرؼبة الجمــاهٌر هو إتجاه ما بعد الحداثة

وفى هذا البحث نهتم بالعالقة القوٌــــــة بٌن ) العمارة العضوٌة ( و) إتجاه ما بعد فً العمارة والتصمٌم الداخلً واألثاث , 

الحداثة ( ونحاول إستنباط أسالٌب تصمٌمٌه مستحدثة ألستخدمها فً التصمٌم الداخلً واألثاث للقرى السٌاحٌة وسوؾ نؤخذ على 

 سبٌل المثال ولٌس الحصر ) القرى السٌاحٌة بجنوب سٌناء ( .
 

 ب إختٌار موضوع البحث :أسبا

هناك العدٌد من النظرٌات والفنانٌن الذٌن أهتموا بالجمال المعماري وأجتهدوا فً الوصول إلى التطور فً أستخدام الخامات  -1

والتصمٌمات المعمارٌة لتناسب العصر الذي وجدت فٌه ونحن فً هذا البحث نستعرض بعضاً منها للتعرؾ على تصمٌمات 

 وأساسٌات العمارة العضوٌة ومفاهٌم وعالقات إتجاه ما بعد الحداثة . الفنانٌن وأراء

مالحظة أهمٌة الدور التً قامت به العمارة العضوٌة منذ بداٌات هذا القرن ومدى ما تركته من أثر واضح فً مجال العمارة  -2

األثاث لألماكن السٌاحٌة فى جنوب سٌناء من ركابزها الفلسفٌة واألستفادة من ذلك فً تطور مماثل فً مجال التصمٌم الداخلً و

, واألحتٌاج إلى وجود تٌار فكرى جدٌد و واعً ٌربط بٌن التصمٌم الداخلً واألثاث و العمارة وٌربط وٌوجد العالقات المتشابهة 

, التعبٌر , الوظٌفة ( والواحدة بٌن إتجاهات التصمٌم المختلفـــة مما ٌزٌـد من قوة األعمال من حٌث ) التصمٌم , الشكل , اإلنشاء 

 كوحدة واحدة ال تتجزأ .

محاولة تؽٌر حٌث أن التطبٌقات الخاصة بؤؼلب اإلتجاهات كانت فً مجال األثاث ولم تتطرق كثٌراً إلى التصمٌم الداخلً  -3

المركزة لتصمٌمات  بمعناه األساسً من معالجات داخلٌة وهو ٌعتبر حلقة الوصل بٌن األثاث والعمارة , الدراسة الفنٌة والعلمٌة
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أهم القرى السٌاحٌة فً جنوب سٌناء وتحلٌل التصمٌم الداخلً واألثاث فٌها والذي ٌتبع فً عالقات تصمٌمه التداخل بٌن 

 اإلتجاهات موضع البحث ولكن بصورة ضعٌفة تصمٌمٌاً . 

 

 مشكلة البحث :

الداخلً فً مصر ولكن أؼلب هذه الجهود لألسؾ تبوء كثٌرا ما نرى جهود جارٌه لمصممٌن محدثٌن فً مجال التصمٌم  -1

بالفشل  أو بمعنى أصح ال تمثل آي أهمٌة فً هذا المجال أال أنها تكون مجرد نسخ مما سبق من أعمال أو إذا كان هناك تجدٌد 

س الجمالً أو ألي إبتكار فتكون تجدٌدات ؼٌر واعٌة وفاقدة لدراسة وبحث دقٌقٌن , ومن هنا تكمن المشكلة فنجد أعماالً فاقدة للح

فً التصمٌم الداخلً كما حدث من قبل مع المصممٌن السابقٌن وإبتكاراتهم التً خلدت حتى اآلن وأعتبرت طفرة فً مجال 

 التصمٌم حٌث سبقت أوانها .

أعمال وإذا عدنا إلً لب المشكلة فسنجد أن سببها هو عدم أهتمام المصممٌن المحدثٌن فً مصر بدراسة ما سبق من  -3

للمصممٌن المشهورٌن فً الؽرب فً أوابل القرن العشرٌن والتً لو كانوا قد أهتموا بدراستها ألفادتهم كثٌراً وأعتبرت نبراساً 

 ٌرشدهم إلى الطرٌق الصحٌح والخطوات السلٌمة الواجب أتباعها فً مجال التصمٌم الداخلً .

 

 أهمٌة البحث :

لى مراحل النهج التصمٌمً فً القرن الماضً دون تؽٌٌر، فكٌؾ ٌمكن الخروج من تعانى مصر من مرحلة ثبات والسٌر ع -1

 حالة السكون فً تكوٌنات األشكال التصمٌمٌة .. إلى إبداعات قادرة على مواكبة العصر الحدٌث . 

التصمٌم الداخلً وهل  ألظهار ما أن كانت هناك عالقة قوٌة بٌن )العمارة العضوٌة( و )اتجاه ما بعد الحداثة( وتؤثٌرها على -2

ٌمكن األستفادة من ذلك بالصورة التً من خاللها إٌجاد فلسفة تصمٌمٌه تواكب العصر وتساهم فً التقدم فً مجال التصمٌم 

 الداخلً واألثاث للقرى السٌاحٌة بجنوب سٌناء  .
 

 أهدف البحث :

الحداثة ( وذلك لألستفادة منها وأعتبارها دلٌل للدراسة ٌهدؾ البحث إلى عرض أراء ونظرٌات التصمٌم ) العضوٌة وما بعد  -1

 نستطٌع من خاللها أن نقوم بعمل التصمٌم الداخلً واألثاث للقرى السٌاحٌة على أسس علمٌة سلٌمة .

النتابج  ربط التصمٌم الداخلً للقرى السٌاحٌة بالعالقة بٌن ) العمارة العضوٌة ( و) إتجاه ما بعد الحداثة( مع األستفادة من  -2

 والتطبٌقات مما ٌساهم فً إٌجاد طابع ممٌز ٌحقق أهدافاً وقٌماً جمالٌة ونفعٌة معبرة عن روح العصر .

محاولة تصحٌح مسار اإلتجاهات الفكرٌة العالمٌة فً مجال التصمٌم الداخلً واألثاث بجنوب سٌناء والتً تنادى بحرٌة  -3

تنادى به العمارة العضوٌة ، والعودة إلى التراث مع تبسٌطه وأتخاذ أشكال هندسٌة التعبٌر من خالل مفهوم الشكل والوظٌفة الذي 

 معه لخلق تصمٌم ناجح وهذا ما ٌنادى به إتجاه ما بعد الحداثة والمحاورة والربط بٌنهما .
 

 فروض البحث :

 . (ٌفترض البحث وجود عالقة قوٌة بٌن ) العمارة العضوٌة ( و ) إتجاه ما بعد الحداثة   -1

 حدود البحث :

 الحدود المكانٌة : من خالل عمل دراسة على التصمٌم الداخلى واألثاث للقرى السٌاحٌة بجنوب سٌناء . -1

 الحدود الزمنٌـــــة : دراسة الفترة بعد الثورة الصناعٌة ما بٌن نهاٌة القرن العشرٌن وبداٌة القرن الواحد وعشرٌن .  -2

 المنهج التارٌخً ) الباب األول ( , المنهج الوصفً ) الباب الثانى والثالث ( , ٌتبع عدة مناهج :   منهجٌة البحث :

 المنهج التحلٌلً المقارن التطبٌقى ) الباب الرابع ( .                                           
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 ر العصور والطرز المختلفة (( الباب األول : ) دراسة تارٌخٌة تمهٌدٌة عن نظرٌات التصمٌم عب 1) 

 ** نظرٌات التصمٌم فً الحضارة المصرٌة القدٌمة و الحضارة اإلغرٌقٌة و عصر النهضة والنظم الكالسٌكٌة :

 أوال  : نظرٌات التصمٌم فً الحضارة المصرٌة القدٌمة :

الشخصٌة الفرٌدة الواضحة فً األعمال إن الحضارة الفرعونٌة التً أخرجت لإلنسانٌة طابعها الفنً المتمٌز لم تصل إلً هذه 

المختلفة إال بإعتمادها علً أسلوب فكري واحد نابع من نظرٌات وتعالٌم ثابتة كانت هً األساس فً تدفق هذا اإلنتاج الحضاري 

ٌن إستنباط الؽنً بالتشكٌل والتكوٌنات المتنوعة وأن العلماء عبر األجٌال قد باتوا ٌدرسون وٌحللون الكثٌر من األعمال محاول

 األسس والنظرٌات التً تجمع بٌن تلك األعمال والتً أدت إلً هذا الكم الهابل .

 مفهوم الشكل عند المصري القدٌم :

الشكل عند المصرى القدٌم هو إستكشاؾ للجوهر ، وتحوٌله إلى إٌقاع جمٌل ومنظم وال ٌفقد الصفة العضـوٌة ، وبذلك ٌحدث 

واقـع العضوي ، والطابع الرمزي والفـنً أٌضاً ، وقد أعتمد فً تصمٌمه لألشكال على خطوط التـكامل فً شكل العنصر بٌن ال

 ومحاور هندسٌة كؤساس لبناء الشكل فً مفاهـٌمه المختلفة من أجل تحقـٌق ؼرض وظٌفً .
 

 إستخدام اللون فً مصر القدٌمة : 

لقد أعتبر اللون عامل إظهار فنً وثراء , وإننا لنجد له تطبٌقات متعددة فً نتابجها الجمالٌة تنبثق من إختالؾ طرق إستعمال 

اللون ، والمكان المخصص له مثالً فً قطع األثـاث ، وإستخدام خامات متعددة متباٌنة األلوان كالتبادل اللونً فً إستخدام العاج 

مال الترصٌع باألحجار الكرٌمة والقٌشانً الملون وعمل مزٌج لونً بٌن األخشاب الفاتحة والداكنة والسن مع األبنوس وأع

 القشرة, فاستعملوا بالزخرفة األحمر , األصفر الزاهً , األسود , البنً , واألزرق . 
 

 عالقة التصمٌم الداخلً بالعمارة المصرٌه القدٌمه وإرتباطهما بالطبٌعة : 

لمصرى القدٌم فالمعبد الفرعونً ما هو إال مجموعة من األعمدة كان ٌشكلها تشكٌالً جمالٌاً مستوحً من بدراسة الطراز ا

الطبٌعة فهً أعمدة تحاكً تٌجانها أشكال النخٌل أو زهرة اللوتس أو البردي وهً بذلك أشبه بالؽابة وهذه األعمدة هً أشجارها, 

تارة ٌدهن باللون األزرق مزٌنة بنجوم بٌضاء رمزاً للنهار أو ٌدهن باللون األسود وكان لهذه األعمدة سقفاً ٌرمز إلى السماء فهو 

وٌزٌن باللون الذهبً رمزاً للٌل ولٌس هذا فحسب بل أن أرض هذه المعابد ؼالباً ما كانت تؽطً بالحصٌر األخضر اللون حتى 

 تكتمل صورة الطبٌعة فاألرض الخضراء تخرج فٌها أشجار شاهقة .
 

 نظرٌات التصمٌم فى الحضارة اإلغرٌقٌة : ثانٌا  :

المنشآت المعمارٌة فى الحضارة اإلؼرٌقٌة القدٌمة تمٌزت بشخصٌة فرٌدة تبرز تلك الحضارة عن ؼٌرها ، فكما أن للحضارة 

الفرعونٌة سمة ممٌزة لها تتضح سمة أخرى مختلفة وممٌزة أٌضاً للحضارة اإلؼرٌقٌة ، والسبب فً وجود تلك الشخصٌة 

فرٌدة ٌرجع أٌضاً إلرتباط األعمال التصمٌمٌة اإلؼرٌقٌة ، بؤساس حسابً وهندسً ثابت ٌحافظ على تناسب األشكال مع ال

بعضها البعض ، فالمصمم اإلؼرٌقً القدٌم كان شؽله الشاؼل الوصول إلى نسبة جمٌلة أو كاملة ٌحققها فً أعماله , وكما أن 

ٌم من مقاٌٌس أجزاء جسم اإلنسان , فقد قام المصمم اإلؼرٌقً بنفس الشًء وذلك فً المصري القدٌم قد أتخذ مقاٌٌسه فً التصم

إعتقادهم بؤن الجسم البشري أكمل المخلوقات جمٌعاً وعلى هذا فنسب أجزابه إلى بعضها البعض إعتبرت النسب المثالٌة ومن 

 هنا أكتشؾ اإلؼرٌق نسبة ٌطلق علٌها نسبة القطاع الذهبً .
 

 :  The Golden Section القطاع الذهبً

هو نسبة معلومة هندسٌاً وحسابٌاً إستخرجها اإلؼرٌق من مقاٌٌس الجسم البشري وتلك النسب بٌن عددٌن أو مساحتٌن أو حجمٌن 

 ، وإستخدموا تلك النسبة فً جمٌع أعمالهم التصمٌمٌة .
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 ثالثا  : نظرٌات التصمٌم فى عصر النهضة :

فً إٌطالٌا إلحٌاء التراث القدٌم وٌتمثل هذا التراث فً الكالسٌكٌات الرومانٌة واإلؼرٌقٌة قامت نهضة  15فً أوابل القرن 

ودأب فنانوا ذلك الوقت ٌحللون وٌبحثون عن األسس والسمات الهندسٌة والحسابٌة التً قامت علٌها تلك الحضارات القدٌمة ومن 

تلك الحركة بعصر النهضة وحاول معمارٌٌن عصر النهضة  إٌطالٌا إنتشرت تلك النهضة إلً باقً بلدان أوروبا وقد عرفت

الوقوؾ علً أصول النسب الجمالٌة القدٌمة المستخدمة فً العمابر واألعمال الفنٌة المختلفة وتطبٌق تلك النسب ومحاولة 

النسب الحسابً عند تطوٌرها فً مبانٌهم الحدٌثة , ولقد آمنوا بؤن مبانٌهم البد وأن تتبع نظم علٌا وذلك رجوعاً إلً نظام 

 اإلؼرٌق وذلك بإتباع نظم حسابٌة تتحول رٌاضٌاً وهندسٌاً لوحدات جمالٌة.

ٌمكن تعرٌؾ المتوالٌة الحسابٌة بؤنها المتوالٌة  :  the Arithmetical Progressionالمتوالٌة الحسابٌة ) م ح ( 

مباشرة , وٌسمً العدد الثابت أساس المتوالٌة  التً ٌمكن الحصول علً أي حد فٌها بإضافة عدد ثابت للحد الذي ٌسبقه 

common difference  ( .8=2+6،  6= 2+4،  4=2+2) ألن  2تكون متوالٌة حسابٌة أساسها 

تعرؾ المتوالٌة الهندسٌة بؤنها المتوالٌة التً  :   The geometrical  Progressionالمتوالٌة الهندسٌة ) م . هـ ( 

حدودها والحد السابق له مباشرًة عدداً ثابت ال ٌساوي الصفر ٌسمً أساس المتوالٌة , ومما تتمٌز به فٌها النسبة بٌن أي حد من 

 العمارة فً عصر النهضة فً تكوٌن مساحتها علً النظامان السابقان .

 

 رابعا  : نظرٌات التصمٌم فى النظم الكالسٌكٌة :

التً ال ؼنً عن دراستها للمعمارٌٌن وحتى األم وهذه النظم المعروفة تعتبر نظم األعمدة الكالسٌكٌة أهم السمات المعمارٌة 

بسلسلة النظم الكالسٌكٌة فقد قام اإلؼرٌق بإستخراج نسبهم الجمالٌة من نسب جسم اإلنسان , ومن تلك النسب أستوحوا نسباً 

 ٌق .جمالٌة ألعمدة مبانٌهم بحٌث تنسجم األعمدة مع باقً المبنً وأخذها الرومان عن اإلؼر

 : The Ordersأنواع سلسلة النظم المعمارٌة الكالسٌكٌة 

عدد تلك النـظم خمسة أنظمة مختلفة فً شكــلها وشخصٌتها وكل نظام ٌعتبر الشخصٌة النادرة وٌمكن تفرقتها بممٌزات ٌتمٌز  

فٌة رسم النظم الخمسة بها كل نظام عن اآلخر وهً بالترتٌب نسبة فٌتروفٌوس من عصر النهضة والذي تعتبر توضٌحات لكٌ

 من أهم المراجع حتى ٌومنا هذا وقد قسمها بالترتٌب من األبسط فً الزخارؾ إلً األعقد :

 النظام المركب   -5النظام الكورنثً       -4النظام األٌونً      -3النظام الدوري       -2النظام التوسكانً      -1

 

 األرتس آند كرافتس, اآلر نوفو, الدٌستٌل, الباوهاوس" :خامسا  : دراسة حركات التصمٌم الحدٌثة " 

 " : Arts & Crafts( حركة األرتس آند كرافتس ) الفنون و الحرف ( " 1) 

حركة الفنون والحرؾ من الحركات المعاصرة التً ظهرت فً إتجاه مضاد لإلتجاه الصناعً الوظٌفً البحت وهى تشابة فكرة 

حٌث تنادى الباوهاوس بالقضاء على الزخرفة واإلتجاه إلً الوظٌفٌة البحتة هنا ومن خالل هذه الباوهاوس ولكنها تختلؾ معها 

 والتً كانت تنادى بالزخرفة وتجمٌل كل ما هو إنسانً . الحركة التً تزعمها وٌلٌام مورٌس

لك إستخدام األخشاب المحلٌة أتسم المنزل فً حركة الفنون والحرؾ بالمزج بٌن البناء والبٌبة الطبٌعٌة المحٌطة وساهم فً ذ

واألحجار الطبٌعٌة وحوي المنزل علً حجرات رحبة ٌؽمرها الضوء الناتج عن فتحات النوافذ الواسعة لتجعل منه منزل صحً 

, وتمٌز األثاث فٌها ببساطة التصمٌم وأستخدام الخامات الطبٌعٌة بمظهرها الحقٌقً والذى حوى نطاق عرٌض من المقاعد 

 ٌلة والمكاتب والخزابن واألسرة والدوالٌب ووحدات الزٌنة .الخشبٌة الطو
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 " :   Art Nouveau( حركة ) اآلر نوفو (  أو  ) الفن الجدٌد(  " 2)

( , كما ٌعتبر النقاد أن  1911 - 1891حركة األر نوفو أو ) الفن الجدٌد ( أنتشرت فى أوروبا وأمرٌكا فً الفترة من ) 

اإلنجلٌزٌة واآلر نوفو حلقة الوصل بٌن كالسٌكٌة القرن التاسع عشر والحركة الحدٌثة فً القرن حركتً الفنون والحرؾ 

العشرٌن وكال الحركتان تمثالن جزء من عدم الرضا المعاصر لهما , وعمارة األر نوفو كانت تضم فً جنباتها مجاالت فنٌة 

لحدٌد والزجاج ، وٌعد الحدٌد من أهم الخامات والتً أعتبرها متعددة ومعماري األر نوفو ناصروا الخامات المنتجة صناعٌاً كا

بعضهم عنصر أساسً فً تصمٌماتهم وبخاصة محطات السكك الحدٌدٌة  لما تتسم به من تمٌز فً اإلضاءة والتؤكٌد علً العقود 

ة الراقٌة من المجتمع بالرؼم المرتفعة للطراز القوطً , وفً بداٌة األمر كان أثاث حركة األر نوفو مرتفع الثمن وٌخاطب الطبق

 من أفكار مورٌس التً تنادى بؤن الفن للجمٌع .

 De Stijl Style "  (1917 - 1931: )  "( حركة الدٌســتٌل  3) 

ظهرت بهولندا وساهمت مجلة الدٌستٌل فً إرساء قواعد المذهب الفنً والذي أستعار عنوانه منها، وأثرت الحركة فً العدٌد من 

رج هولندا والتً أسهمت فً مٌالد مذاهب وحركات فنٌة جدٌدة وتعنً كلمة دٌستٌل اإلسلوب الفنً الذى ٌقترح الفنانٌن خا

إسلوب جدٌد للشكل والوظٌفة ، وكذا الفن الالشكالنً , وحوت أفكار الدٌستٌل الشكلٌة علً العقالنٌة الشدٌدة والصرامة، وأخذت 

ب مع التصوٌر التكعٌبى لبٌكاسو ومبانى راٌت ، وهدفت الدٌستٌل إلً خلق حالة من أعمال فنانى الدٌستٌل مكانتها جنباً إلً جن

 التمازج المثالً بٌن األفكار الخٌالٌة المثالٌة والحقٌقة الواقعٌة .

 " : 1933 -1919( مدرسة البــاوهاوس فً الفن و الصناعة " 4)

 المراحل الثالثة للباوهاوس :

 ( حٌث اإلهتمام بإصالح نظام التربٌة الفنٌة ، وإعادة تحدٌد أهدافها.1923 – 1919فً الفترة من ) المرحلة األولى

 ( حٌث التؤكٌد على العقالنٌة واألفكار العلمٌة باإلضافة منهج الدراسة. 1925 –1923فً الفترة من ) المرحلة الثانٌة

 آنذاك .  1925لباوهاوس من فاٌمر إلى دٌساو عام ( حٌث إنتقلت ا1928 – 1925فً الفترة من ) المرحلة الثالثة

 

 وتتلخص أهم آراء الباوهاوس فى :

 * األعتراؾ بؤننا نعٌش القرن العشرٌن وال مهرب إلى الماضى وٌجب األعتراؾ بؤن المستقبل مقرون بالعلم والصناعة.

 وأمداده بالمبانى والمنتجات الالزمة له .* ٌجب األستعداد للحٌاة فى كل مظاهرها لٌساهم المصمم فى بناء المجتمع 

 * أنتهى عهد الحرؾ الٌدوٌة وبدأ عهد المصانع والماكٌنات .

 * الجمع بٌن التعلٌم النظرى والتدرٌب العملى عند أعداد الطالب , وتنظٌم الجهود اإلبتكارٌة بمجاالت الفن والتصمٌم .

 ل نظم الفن مع العمارة .* تجمٌع مجاالت الفن عامة فى وحدة واحدة ، وتوحٌد ك

 . 1919* المسإولٌة اإلجتماعٌة ممثلة فى الخلق اإلجتماعى الذى أرتبط به جروبٌوس وإعالنه عنها فى أبرٌل 

 

 ( الباب الثانى : ) دراسة وصفٌة وفلسفٌة وتحلٌلٌة عن مدرسة العمارة العضوٌة ( 2) 

 ** التصمٌم العضوى البٌئً المستلهم من الطبٌعة :

تعرٌؾ التصمٌم العضوى البٌبً ٌؤسس نموذج إسكانً ٌلبً متطلبات الراحة مع المراقبة الجٌدة للمناخ المحلً بوصفها 

إستراتٌجٌة للتقلٌل إلى أدنى حد من إستخدام اآلالت المٌكانٌكٌة والزٌادة إلى أعلى حد فً كفاءة التبادل اإلٌجابً بٌن البناء 

وم التصمٌم العضوى البٌبً ٌرتبط بعمق بالوعً وإٌجاد حل للحد من قدرة تحمل البٌبة ووقؾ والطبٌعة والبٌبة المحٌطه , ومفه

إستنزاؾ الموارد الطبٌعٌة , والعوامل الربٌسٌة التً تإثر سلباً على حالة البٌبة ٌنبع معظمها من الحاجة إلى التخلص من 

 ل األمثل للطبٌعة . الكمٌات الكبٌرة من الطاقة الؽٌر متجددة , والرجوع إلى األستؽال
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 مبادىء التصمٌم العضوى المرتبط بالبٌئة الطبٌعٌة :

ٌوجد للتصمٌم العضوى بعض المبادىء التى تساعد على تجنب السلبٌات وحل المشكالت ، ال ٌجب النظر إلٌها على أنها قابمة 

تعتبر بمثابة مإشرات وتوجٌهات تحوى  ثابتة ٌجب على المصمم أن ٌطبقها ككل عند التصمٌم المعمارى أو الداخلى ، ولكنها

 بعض األفكار والحلول , وٌالحظ أنه فى الواقع ٌصعب الفصل تماماً بٌن كل مبدأ واألخر :

 المحافظة على البٌبة الطبٌعٌة وإحترام الموقع والمناخ . -1

 المحافظة على البٌبة اإلجتماعٌة وأحترام متطلباتها وأحتٌاجاتها . -2

 بٌبة المشٌدة التراث والقٌم الجمالٌة النابعة من البٌبة .الحفاظ على ال -3

 التقلٌل من إستخدام الموارد الجدٌدة وإعادة اإلستخدام والتدوٌر . -4

 زٌادة الفعالٌة فى إستخدام الخامات الطبٌعٌة والحفاظ على الطاقة . -5

 األستلهام من الطبٌعة : 

ى حباها لنا الخالق جل وعال الذى أمرنا بالتفكٌر فى الكون ، واألستلهام من حٌث تزخر البٌبة الطبٌعٌة بعناصر األلهام الت

الطبٌعة والبٌبة المحٌطة للمبنى فى التصمٌم ٌجعله مرتبطاً بالمكان وال ٌتنافر معه ، مما ٌزٌد من عمق التجربة البصرٌة وٌإدى 

 ى .إلى الشعور بالراحة واألحساس بالجمال واألستمتاع بشكل العمل التصمٌم

 مفهوم األستلهام : 

هو األستنباط من األشكال التى نرى تكوٌناتها الظاهرة بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة بؤنها تشبة إحدى كابنات الطبٌعة وهو 

 العلم الذى ٌبحث حل المشكالت التصمٌمٌة من خالل النظر إلى الطبٌعة كمثال ٌحتذى به .

 أسالٌب األستلهام من الطبٌعة :

 اإلسلوب التعبٌرى عن الكابنات الحٌة . -2ب التمثٌلى للطبٌعة .                             اإلسلو -1

 اإلسلوب التحلٌلى الحركى . -4اإلسلوب النحتى من الطبٌعة .                           -3

 

 أوال  : التصمٌم األستلهامى البصري من الطبٌعة : 

الطبٌعة كان ٌستلهمها من الناحٌة البصرٌة البعٌدة عن التعمق فً دراسة التفاصٌل الدقٌقة لهذه أن األنسان عندما بدأ ٌستلهم 

العناصر وما وراء الشكل من إنشاء مما ٌخدم الناحٌة الوظٌفٌة , فنجد أن األستلهام البصري للطبٌعة بمفهومه العام هو مدي تؤثر 

 ه منها .المصمم بما حوله فى الطبٌعة من عناصر ومدى أستفادت

 فى األثاث :** التصمٌم األستلهامً من الطبٌعة 

أن الطبٌعة بصورها المختلفة الصامتة والجامدة ، والحٌاة النباتٌة والحٌوانٌة تعد أكبر وأرسخ وأعم وأشمل المنابع التصمٌمٌة ، 

ن فً أشكاله وفراؼاته ، واألستلهام وأكثر تؤثٌراً فً األنسان حٌث أنها مصدر دابم واضح وصرٌح بكل ألوانها ومالمسها، متباٌ

من الطبٌعة هو إسلوب تعبٌري وفنً عمره من عمر البشرٌة نفسها فهو إسلوب ظهر معها والتقلٌد البصرى الذي أستلهم منها 

 الشكل واللون والبناء التشكٌلى ، بل وأصبحت الطبٌعة معٌاراً لتقدٌره الجمالى. 

 األستلهام بالمشابهة : 

شكال التى ٌوحى تكوٌنها الظاهرى بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة بؤنها تشبه أحد كابنات الطبٌعة ) جماد , نبات هو أستلهام األ

, حٌوان , إنسان ( وهو بذلك ٌنظر إلى الكابنات الطبٌعٌة على كونها الصورة المثلى التى ٌطمح المصمم أن ٌماثل تكوٌنها 

 أو األنماط هى :  التصمٌمى وٌتم ذلك من خالل مجموعة من الصور

 " نمط المحاكـاة    ,    نمط األستـنباط    ,    نمط األقـتداء باإلنـشاء   ,    نمط التجـرٌد   ,   نمط الرمز "
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 فى التصمٌم الداخلى :** التصمٌم األستلهامً من الطبٌعة 

فنً جدٌد ؼٌر مسبوق واألستلهام هو  األستلهام المنشق من اإللهام هو أن ٌتوصل الفنان عبر محض شعوري إلً إبداع عمل

شًء مختلؾ عن األقتباس حٌث أن األقتباس عملٌة ذهنٌة لكن األستلهام عملٌة إبداعٌة تتصل باإلبداع واأللهام , فمثالً نجد أن 

األصفر المصمم أستلهم من شكل خلٌة النحل لعمل واجهة المبنى والتصمٌم الداخلى حول السرٌر فنجد أن الؽرفه أتخذت اللون 

 العسلً وأكتست جدرانها بالشكل السداسً لشمع العسل .

ٌ ا : التصمٌم األستلهامى التحلٌلً من الطبٌعة :   ثان

األستلهام التحلٌلً للطبٌعة ٌبحث فى أشكال النبات والحٌوان واألنسان من خالل علم التشرٌح لتوضٌح نوعٌة التركٌبات لبعض 

فى القواقع واألصداؾ البحرٌة وأوراق األشجار ولم ٌقؾ البحث عند هذا المستوي بل أمتد  الهٌاكل العظمٌة والترسٌبات الكلسٌة

إلى دراسة الخالٌا حٌث " العمارة العضوٌة " , وقد ظهر بكثرة فً العصر الحدٌث حٌث ظهرت حركات جدٌدة فً التشكٌل 

وذلك من خالل الدراسة التحلٌلٌة لعناصر الطبٌعة المعماري والفن التطبٌقً بصفة عامة تحاول أن تربط بٌن العمارة والبٌبة 

العضوٌة , وبدأ مفهوم العمارة العضوٌة ٌؤخذ شكالً أكثر عمقاً فلم ٌكتفً المعماري الحدٌث بؤستلهام الشكل فً الطبٌعة بصرٌاً 

لطبٌعة وزادت الدراسات ولكنه بدأ بدراسة وتحلٌل ما حوته الطبٌعة من فلسفات إنشابٌة تشرٌحٌة فً محاولة لمحاكاة نظرٌات ا

 التشرٌحة مع ظهور أسالٌب التطور العلمً الحدٌث .

 

 هناك نوعان ٌحكمان النمو فى العمارة : ** النمو والتطور فً الطبٌعة وعالقته بالعمارة العضوٌة والتصمٌم الداخلى :

 ( .1الصورة رقم )إتجاه النمو النمطى التدرٌجً والذي ٌشبهه التكرار الرتٌب كما هو مبٌن فً  -1

 ( .2إتجاه النمو العشوابى التكراري المفاجىء وهو ؼـــــــٌر رتٌب كما هو مبٌن فً الصورة رقم ) -2

( بقاٌا معبد الشمس 3ٌمكن أن نالحظ فً البناء الفرق بٌن التكرار الرتٌب والتكرار الؽٌر رتٌب فٌه , حٌث تبٌن لنا صورة رقم )

( 4, بٌنما تبٌن لنا صورة رقم )" Monotion " د برٌطانٌا وهو ٌمثل الخروج عن التكرار الرتٌب قبل المٌال 17بنً فً القرن 

بإٌطالٌا الذي بنً فً نهاٌة النصؾ األول من " Salermo " التكرار الرتٌب من خالل النظام التكراري لألعمدة فً معبد 

 ى النظم الكالسٌكٌة " .قبل المٌالد علً الطراز الدوري " وهو أستخدم بكثرة ف 5القرن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( بقاٌا معبد الشمس بنً فً برٌطانٌا فً القرن  3صورة رقم ) 
السابع عشر قبل المٌالد وهو ٌمثل التكرار المفاجىء الخروج 

 عن التكرار الرتٌب 

( معبد  4صورة رقم )   " Salermo " بإٌطالٌا
القرن الذي بنً فً نهاٌة النصف االول من 

 الخامس قبل المٌالد ٌمثل التكرار الرتٌب
 

( إتجاة المفاجأت التً تعـترض النمو  2صورة رقم ) 
 التكراري الرتٌب

 

( إتجاه النمو التدرٌجً لها والذي  1صورة رقم ) 
 ٌشبهه التكرار الرتٌب
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( ومعهد هٌدروسوالر 5لمتحؾ فٌـترا  صورة )وهناك نماذج للتكرار العشوابى المفاجىء الؽٌر رتٌب, قدٌماً التصمٌم الداخلً 

 ( للمعمارى دانـٌال لٌبسكند.7(,وحدٌثاً متحؾ الفن الحدٌث بدنفر صورة )6العلمً فً شتـوتجارت صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المستلهمة عن الطبٌعة : (Ventilation )** دراسة تحلٌلٌة للتهوٌة 

أو الصناعٌة هو تحقٌق التوازن بٌن درجـــــة حرارة جسم اإلنسان والحــــرارة المفقودة " وتعتبر  الهدؾ من التهوٌة الطبٌعٌة

م فً الظل وٌصل معدل درجة  434مصر ذات مناخ حار جاؾ " حٌث أن درجة الحرارة القصوى فً هذه المناطق نحو 

عوامل المإثرة عند إختٌار موقع البقعة السكانٌة وتوزٌع م  , وإن اإلتجاه السابد للرٌح هو من أهم ال 224الحرارة الٌومً إلً 

المناطق الوظٌفٌة فٌها , ومن هنا ٌإخذ فً األعتبار أن التضارٌس األرضٌة للموقع تإثر لٌس علً الطبٌعة الحرارٌة فحسب, بل 

رة الرطبة متجهة نحو التخلص وعلً سرعة الرٌح أٌضاً وإذا كانت اإلجراءات الهندسٌة التخطٌطٌة المتبعة فً مدن البلدان الحا

من هدوء أو سكون الهواء , نجد بؤن كافة الجهود تبذل فً البلدان ذات المناخ الحار الجاؾ , للتخلص من رٌاح الخماسٌن , أن 

عرض وأرتفاع وطول المبنً ومٌل السقؾ وتوجٌه المبنً ووجود الفتحات والخامات البارزة " المظللة " وأن سرعة حركة 

عتمد بدرجة كبٌرة علً طبٌعة سطح األرض وأن طبٌعة الموقع , والنباتات والبناء هً عبارة عن حواجز مختلفة لكتلة الهواء ت

الهواء , لهذا السبب نجد أن كلما زاد األرتفاع عن سطح األرض تزداد حركة الهواء , ولذلك أن أحد الشروط الهامة فً تخطٌط 

ق المبانً أو تقلٌل كثافة البناء وٌجب األخذ فً األعتبار رد الفعل المتبادل بٌن الرٌح وبناء المدن فً المناطق الحارة هو تفرٌ

وأشعة الشمس ألن األقسام الواسعة المضاءة جٌداً بؤشعة الشمس والمتناولة مع األقسام الضٌقة ؼٌر المضاءة تقرٌباً , تخلق 

مر هام خاصة فً فترة سكون الرٌح فً المناطق األستوابٌه أختالفاً فً الضؽط ٌإدي إلً نشوء تٌارات هوابٌة موضعٌة وهذا أ

وللحصول علً أفضل تهوٌة للؽرؾ والردهات ٌتم ترتٌب المبانً فً المسقط األفقً , بحٌث ٌكون محورها الطولً عمودٌاً 

الضوء فتوجد بعض علً إتجاه النسٌم وبإنشاء فتحات أو نوافذ فً الجدران المقابلة , أما تبعاً لشروط توجٌه المبانً نحو 

 األستثناءات , ولكن المهم هو أن ٌكون المبنً متجهاً ومفتوحاً نحو ذلك الجزء من األفق الذي تهب منه الرٌاح .

( صور متحف الفن الحدٌث بـــــدنفر , وصور المركز اإلعالمً اإلبداعً لجــــــــامعة سٌتً هــــــــونغ كــونغ للمعمارى  7صورة رقم ) 
 دانـٌال لٌبسكند

 

جٌري( صور التصمٌم الداخلً والخارجى لمتحف فٌـــــترا   5صورة رقم )   
 

( صورة معهـد  6صورة رقم ) 
 هٌدروسوالر العلمً
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وتعتبر المبانً الجٌدة التهوٌة هً المبانً التً 

تتعرض لتؤثٌر الرٌح قبل ؼٌرها فً المسقط 

 )األفقً وعند ترتٌب المبانً ترتٌباً خالفٌاً 

Staggered )  ( كقطع الشطرنج شكلA  )

تزداد المسافة الموجودة بٌنها األمر الذي ٌسمح 

لتٌار الهواء إلً مساره األصلً قبل الوصول 

مبنً التالً ,حٌث فً شكل )أ( ٌوضح إلً ال

مبنً مإلفاً من ثمانٌة طوابق مقاماً فً إتجاه 

الرٌح أمام مبنً مكون من طابقٌن أن المبنً 

المرتفع ٌجرؾ تٌار الهواء وٌخلق بذلك منطقة 

سكون فً موقع المبنً المإلؾ من طابقٌن ولما 

كان الهواء فً هذه المنطقة ال ٌتحرك تقرٌباً اذا 

تهوٌة ؼٌر كافٌة وعند تؽٌٌر نظام أو تكون ال

طرٌقة ترتٌب المبانً بالنسبة للـرٌاح شكل )ب( 

 تنشؤ ظروؾ متعادلة لتهوٌة كال المبٌنٌن .

وتتمٌز الخصابص المناخٌة فً مصر بسطوع الشمس والعواصؾ الترابٌة فً الصحراء والسماء الصافٌة التً أحٌاناً مشبعة 

طح األرض كمٌة كبٌرة من الحرارة والضوء وبسبب هذا المناخ ٌفضل أستخدام التشجٌر علً باألتربة وندرة األمطار وٌعكس س

% من كمٌة اإلشعاع كما ٌجب أستعمال الواقٌات الشمسٌة وتوفٌر المٌاه 21نطاق واسع حٌث أن الحشابش حدٌثة النمو تعكس

التهوٌة الطبٌعٌة وهذا ما ٌهمنا التهوٌة عن طرٌق  والمظالت مع أستخدام أسالٌب التهوٌة الطبٌعٌة أو الصناعٌة , ومن أسالٌب

الفتحات العلوٌة وهً تكون فً وضع متقابل مما ٌسمح بمرور التٌارات الهوابٌة وتقع تلك الفتحات عادة فً أعلً اإلنشاء , أما 

دٌماً فً الطرز المختلفة التهوٌة عن طرٌق الصحن المكشوؾ والذي تمتاز به العمارة األسالمٌه فهو أسلوب قد أنتشر أستخدامه ق

, حٌث ٌكون أثناء التهوٌة فى النهار الهواء شدٌد السخونة فٌرتفع إلً أعلً بٌنما تحدث عملٌة أنضؽاط للهواء عندما ٌقابل 

ٌة الحوابط المحٌطة بالصحن , وبالتالً تقل درجة كثافته ثم ٌبرد ثم ٌهبط إلً أسفل محدثاً نسٌماً بارداً داخل الصحن , أما التهو

عن طرٌق المالقؾ العلوٌة " ببر هوابً " وهو من األسالٌب المتبعة فً العمارة األسالمٌه وهو عبارة عن طاقة مفتوحة فً 

(   Bالسقؾ فً أعلً الركن الشمالً تحٌطها أربعة جدران مرتفعة قلٌالً وٌنفتح أعاله من الجانب الشمالً الؽربً كما فى شكل )

 ٌمى , وبٌت الكرتدٌلٌة , وهو من أهم ممٌزات عمارة حسن فتحى العضوٌة البٌبٌة . , كما هو الحال فى بٌت السح

وتعتبر أبراج التهوٌة من األسالٌب المعمارٌة المستخدمة فً الشرق األوسط وهً أبراج ذات قطاع مربع ٌرتفع من سطح المبنً 

أربعة أبار داخلٌة رأسٌة للتهوٌة وٌمكن التحكم فً  وتحٌط به جوانبه األربعة عقود وٌنقسم من الداخل إلً أربعة أقسام تمثل

التٌارات واتجاهاتها بحٌث ٌمكن أن ٌؽلق الببر الذي تصدر منه تٌارات متربة أو خماسٌنٌة , أما المالقؾ الهوابٌة الحابطٌة والتً 

واء من أعلً وبإنضؽاطة تقل تتمٌز بها العمارة اإلفرٌقٌة فهً عبارة عن إزدواج فً الحوابط الخارجٌة مما ٌسمح بمرور اله

سم من سطح األرض ,  151:  81كثافته فٌبرد الهواء وٌتجه إلً أسفل حتى تستقبله فتحة بالمبنً وعادة تكون على أرتفاع 

 ومما هو جدٌر بالذكر أنه ٌمكننا المقارنة بٌن تلك الحلول المعمارٌة لتوفٌر التهوٌة الطبٌعٌة وما هو موجود فً الطبٌعة والشكل )

C . ٌوضح دٌاجرام إمكانٌة عمل فتحات التهوٌة ) 

 ( ٌوضح التهوٌه عن طرٌق ترتٌب المبانى خالفٌا   A شكل رقم )
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 ( ٌوضح أنواع وأسالٌب التهوٌة وبعض الدراسات الخاصة بالتهوٌة الطبٌعٌة Bشكل رقم ) 
 

( ٌوضح التهوٌه عن طرٌق الصحن المكشوف 63-2شكل رقم )   
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 Frank Lioyd Wright   (1869 - 1959 : )مثال : المعمارى فرانك لوٌد راٌت    

لدارسة الهندسة المعمارٌة التى تساعده على  1885وألتحق راٌت بمدرسة وسكونسون  1869ٌونٌة  8ولد فرانك لوٌد راٌت 

, وربما كانت تلك الدراسات هى السبب الذى من أجله لم ٌتؤثر بالنظرٌات المعقدة وأن ٌحكم عقلة السٌر فى الحٌاه العملٌة 

وروحه بدالً من تحكٌم المعادالت والقوانٌن , فضل أن ٌحل قوانٌن الطبٌعة العضوٌة فى مشروعاته المعمارٌة محل القواعد 

هى التى  21وأوابل القرن  19ى صممها ونفذها فى نهاٌة القرن العامة للنظرٌات الهندسٌة المتبعة وكانت أعماله األولى الت

أرست قواعد العمارة الحدٌثة فى هذا العصر , وكان له رأى فى التعلٌم فهو ال ٌهمه أن ٌصٌر المرء واحداً من الكثٌرٌن 

 الحاصلٌن على تلك الشهادة لذلك ذهب إلى شٌكاؼو حٌث المعمار .

 

 : Philosophyفلسفة ونظرٌات وأراء فرانك لوٌد راٌت 

من أبرز المعمارٌٌن فى العصر الحدٌث لجرأته فً تحطٌم المبادئ الجامدة   Frank Lioyd Wrightفرانك لوٌد راٌت 

 القدٌمة فى العمارة ، وأنتشر إسلوبه ونظرٌته فً العمارة العضوٌة ، وهً تقوم علً المبادئ التالٌة :

ن الش    كل والوظٌف    ة .                         التكام     -1  األس    تفاده م    ن الطبٌع    ة وم    ن مواده    ا وظروفه    ا وأش    كالها . -2ل ب   ٌ 

 الجمال  و النوعٌة .                      -4    إتباع الوظٌفة للشكل عكس النظرٌة الوظٌفٌة .       -3

 الروحانٌة فً البناء .                -6                 التزٌٌن .                                    -5

 المدي واإلٌحاء به . -8              البعد الثالث أو العمق الجوهرى .           -7

 

 

 ( ٌوضح دٌاجرام ٌوضح إمكانٌة عمل فتحات التهوٌة  Cشكل رقم )
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 أعمال فرانك لوٌد راٌت فى العمارة والتصمٌم الداخلى : 

منها ما ٌمثل أهمٌة خاصة لكونه بداٌة مرحلة عمل سؤختار  611ولدراسة أعمال فرانك لوٌد راٌت المعمارٌة والتى تزٌد عن 

 فى حٌاته أو نقطة تحول أو النه تحفة معمارٌة وعمل عظٌم : 

 

 وتنقسم الحٌاة العملٌة لفرانك لوٌد راٌت إلى عدة مراحل كاألتى : 

 من مجٌبه إلى شٌكاؼو وتمرٌنه فى مكاتب المعمارٌٌن ، إلى إنفصاله عن سولٌفان .  1893 - 1887

 من أستقالله بالعمل وحده وتكونه ونضوجه إلى أن صار له طابع خاص به .  1900 - 1893

وهى " العصر الذهبى األول " وفٌها بنى بٌوت البرارى وقام ببضعة أعمال كبٌرة هامة                                           1910 - 1901

 بارك " . ، وأنتهت بهروبه إلى أوروبا وأقفال األستودٌو فى " أوك

وهى " السنٌن الهزٌلة " التى تناقصت فٌها أعماله حتى وصلت إلى ال شىء فى بعض السنٌن ، وتنقسم هذة  1935  - 1911

 الفترة داخلٌا إلى عدة أقسام كاألتى :

فترة تتخللها أضطرابات كثٌرة وخسابر نفسٌة ومادٌة ، وقطع فٌها  صلته بالضواحى وؼرب أمرٌكا  (1914 -1911)

 سنة . 21لمنطقة التى عرفها وعمل فٌها حوالى وا

فترة " باروك " فى أعماله المعمارٌة ، وتتخللها الحرب العالمٌة األولى ، وسفره إلى الٌابان وبحثه فٌها عن  ( 1924 –1914)

 أصول العمارة األمرٌكٌة المتوطنة .

 . أعمال منفذة 7مشروعاً و 31فترة له فٌها كلها حوالى  ( 1935 -1924)

 وهى " العصر الذهبى الثانى " الذى أستعاد فٌه نشاطه ومجده ، وزاد إنتاجه كما لم ٌكن . 1959 - 1936

 

 ( الباب الثالث : ) دراسة وصفٌة وتحلٌلٌة إلتجاه ما بعد الحداثة ( 3) 

 ** أهم األسباب التً أدت إلى ظهور إتجاه ما بعد الحداثة : 

حققت إنجازات هابلة واضحة فى التقدم الذي نشهده الٌوم إال أن إخفاقاتها شملت العدٌد من علً الرؼم من أن الحركة الحدٌثة 

المجاالت وبخاصة مجالً التصمٌم الداخلى والعمارة بل وأٌضاً فً التمثٌل الجٌد لمطلبها األساسً فً الحصول علً الجوانب 

ات هوجمت العمارة الحدٌثة بشدة بعدما تم تفجٌر العدٌد من الوظٌفٌة والتكنولوجٌة , وبحلول منتصؾ الستٌنات وأوابل السبعٌن

المبانً السكنٌة وتفشت إخفاقاتها فً التعامل مع الفشل وطرق بناء المبانً الحدٌثة، وأطلق بعد ذلك العدٌد تصرٌحات تنادى 

 بموت العمارة الحدٌثة وأصبحت ضحٌة لمقاٌٌسها الضخمة المربكة .

 

 فٌما ٌلى :   Modernism -Post الحداثةما بعد  تتلخص بعض أسباب ظهور إتجاه

 للحركة الحدٌثة فً العمارة وعدم أهتمامها بالعناصر التارٌخٌة . رفض الخصابص الصناعٌة التكنولوجٌة والوظٌفٌة -1

وإنتقاده للعمران الحدٌث ودفاعه عن النمطٌة فً المدٌنة تكون محل الذاكرة الجماعٌة فكانت إعادة   Aldo Rossi أعمال  -2

 التارٌخ العمرانً بكل خصابصه .

 ٌة العمارة المحلٌة والتقالٌد الحدٌثة , وأٌضا أعمال جونً .التً كانت تهتم بإحترام إٌكولوج R. Venturi أعمال  -3

الثورة ضد المبدأ الربٌسً للعمارة الحدٌثة : " الشكل ٌتبع الوظٌفة "، حٌث أن هذه الحركة ولدت من معارضة العمارة  -4

 الحدٌثة المنطلقة من الباوهاوس , وأسلوبها الذي ٌمٌز العمارة فً عالقات وظٌفٌة وإجتماعٌة .

 

http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?5309-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
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 فٌما ٌلى :  الحداثةتتلخص بعض مبادئ إتجاه ما بعد 

 تؤقلم جمالٌاً مع المحٌط " أى مع البٌبة والطبٌعة " .ٌؤخذ بعٌن األعتبار الظروؾ المحلٌة وٌ -1

 ٌتمٌز بتقارب وأستٌحاء وأستلهام من األشكال التارٌخٌة وخلٌط من الطرازات والعناصر المعمارٌة ) أقواس، أعمدة ( -2

 ٌات :رفضت مبدأ األستقاللٌة وإتجهت نحو إعادة إكتشاؾ التسلسل الحاصل فً الباروكٌة الذي ظهر بعدة مستو -3

 عزلة المبانً داخل فضاء أخضر مع إنسجامها مع المحٌط . -أ 

 التسلسل فً الفتحات وإرتباطها وكثرة الزخارؾ . -ب

 أكتشاؾ المبادئ التركٌبٌة للزخارؾ التى تختلؾ مضمونها عن الكالسٌكٌة . -ج

 أستعمال الرموز والزخارؾ . -6ربط الماضً بالحاضر .                -4

 محلٌة , تقالٌد وعادات إجتماعٌة ( . عمارةالمبنى بالموقع ) بٌبة ،  إدماج -5

 

 :  الحداثةسمات و مذاهب إتجاه ما بعد 

 ** سمات فلسفٌة " فى المضمون " :

 الفكـاهة والتهكـمٌة . -3التجـزبة والتكـسٌر .         -2              التعقٌد والتناقض . -1

 الؽموض .  -6التعـددٌة والهجٌن .         -5السخرٌة .               -4

 ** سمات ظاهرٌة " فى الشــــــــــكل " :

 الؽــٌر متكافبة .الكتل  -3األشكال المابلة لألنحراؾ .         -2ون والزخـرفة .           الل -1

 الحـداثة اإلتساقٌة .  -6ابٌة .        ـداثة اإلنتقالح -5الكوالج والبرٌكوالج .            -4
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 Bruce Goff  (1903-1984 : )مثال : المعمارى بروس جوف    

بروس جوؾ معمارى أمرٌكى من أشهر المبدعٌن فى مجال العمارة العضوٌة ومع ذلك تتبع بعض أعماله التٌار المحلى الجدٌد 

وإلقاء  1955 -1946سنوات من  9لمدة  Oklahomaلما بعد الحداثة ولقد رأس جوؾ قسم العمارة فى جامعة أوكالهوما 

ولقد بدأ عمله بإلتحاقة  1926المحاضرات فى الجامعات فى " أوروبا ، الٌابان ، أسترالٌا " , وبدء العمل فى مجال العمارة عام 

ت ، من بؤكالهوما حٌث بهر جوؾ برواد العمارة فى ذلك الوقت كالوٌس سولٌفان وفرانك لوٌد راٌ Tulsaفى أحد المكاتب فى 

هنا قام بدراسة أعمال راٌت ومن ثم العمل معه حٌث تتلمذ على ٌدٌهة وأصبح فٌما بعد أحد أشهر تالمٌذه ولقد أستفاد جوؾ 

Goff  من فكر وأسلوب راٌت حتى أصبح من أبرز األخذٌن بمنهجٌة العمارة العضوٌة حتى أنه كان ٌتحدث وٌردد كل ما ٌقوله

لو كان ما زال على قٌد الحٌاة ، ولقد تمٌز جوؾ بإحترام الطبٌعة وذلك ٌرجع إلٌمانه أن وكما  1959راٌت بعد وفاتة عام 

 األنسان كالكابن الحى داخل القوقعة وبالتالى فالتوابم مع المكان ٌجب أن ٌنعكس بالنفع والراحة على من ٌعٌش بداخله .

قواقع وبلورات وخالٌا ونرى ذلك جلٌاً فى تصمٌمه  وٌعتبر جوؾ أمتداداً لراٌت حٌث عمل على دراسة الطبٌعة وما فٌها من

حٌث أستلهم التصمٌم من الحلزون ونرى بوضوح مدى إقتداءه  1957بؤكالهوما عام    Maison Bavingerلمسكن بافٌنجر

دابرٌة إلى بؤستاذه راٌت فى توظٌفه للحلزون، إال أن أستؽالله للفراغ الداخلى والخارجى ٌبدو مختلفاً حٌث قام بإضافة أشكال 

الهٌكل اإلنشابى الخارجى للحلزون بحٌث أنعكس ذلك على الفراغ الداخلى وجعله أكثر أتساعاً وأٌضاً ساعد ذلك على تحمٌل 

فى   Quqker Familyعناصر التصمٌم المعلقة على الحوابط الخارجٌة , كما أنه أستؽل الحلزونى فى تصمٌمة لمنزل كوكر

، وٌإمن جوؾ بضرورة مواجهة 1935عام  Schencken Houseصمٌمه لمنزل شنكنوأٌضاً ت 1955كالٌفورنٌا عام 

الصعوبات المادٌة واإلنشابٌة بالخلفٌة التكنٌكٌة , وكثٌراً ما كان ٌدهشه أن راٌت نفسة كان ٌستعمل الطالء والمواد الؽٌر طبٌعٌة 

لطبٌعٌة ولقد أستفسر عن ذلك من راٌت وعلم فى بعض مشارٌعة برؼم أنه من المنادٌن بضرورة أستخدام وأحترام الخامات ا

منه أن لكل مشروع صفته الذاتٌة وهذا مما ٌفرض على المصمم التؽٌٌر بعض الشىء ، وإذا لم ٌكن هناك بعض التؽٌٌر وضع 

له المصمم نفسه قالب ٌحول دون العمل األبتكاري ، حتى أن جوؾ ذاتة قد تشكك بؤن له طرازه المتمٌز كما كان لراٌت من قب

ولكنه تٌقن فٌما بعد أن له طرازه بعد إنتاج ؼزٌر أستمر أعواماً ، حتى كان ٌقول دابماً " إذا إتبعت أفكارك ظهر طرازك " 

وبالفعل قد تمٌٌز طراز جوؾ ومما ساعده على ذلك هو تفهم العمارة العضوٌة ومزجها بؤسالٌب ما بعد الحداثة ، أما عن التقلٌد 

ال تإدى لجدٌد مبتكر فؤعتماد المعمارى على القواعد العضوٌة فى الطبٌعة وماذا سٌفعل بها وإلى فٌقول جوؾ أنه وصمة عار 

 أى مدى ٌستطٌع أن ٌطورها هو ما ٌفتح الطرٌق لتجسٌم المبتكر من األشكال من حٌث الخامه واإلنشاء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1957(  رسومات منزل بافٌنجر بأكالهوما  للمعمارى بروس جوف    Eشكل رقم )
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  1932( صور كاتدرائٌة بوسطن بأكالهوما للمعمارى بروس جوف  10رقم ) صورة 

 1957(  صور منزل بافٌنجر بأكالهوما  للمعمارى بروس جوف   8صورة رقم ) 

  1947( صور منزل بٌكمان بشٌكاغو للمعمارى بروس جوف  9صورة رقم ) 
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 ( الباب الرابع : ) تحلٌل فلسفً مقارن بٌن " العمارة العضوٌة "و" إتجاه ما بعد الحداثة " والمشروع التطبٌقى ( 4) 

القواعد والقوانٌن الخاصة بعناصر ومفردات دراسة العالقة بٌن العمارة العضوٌة وإتجاه ما بعد الحداثة هً البحث عن مجموعة 

التصمٌم الداخلً لهما من خالل التؤكد بحقٌقة وجود ظاهرة التصمٌم الداخلً ألنه شً مادي ملموس ,  تدفعنا للتعرؾ علً 

 المعاٌٌر " البٌبٌة والتراثٌة واألخالقٌة والجمالٌة والمورفولوجٌة واألنثروبومترٌة واألرجــونـومٌة " .

 

 سس التصمٌمٌة المستفادة من العالقة بٌن ) العمارة العضوٌة ( و ) إتجاه ما بعد الحداثة ( : ** األ

إتجه بعض المصممٌن إلى التقلٌد واألقتباس من الطرز السابقة بٌنما أخذ البعض األخر ٌحاول الجمع بٌن أكثر من طراز وظل 

مٌن الذٌن رفضوا األقتباس والنقل من الماضى حرفٌاً ، وهذا الحال كذلك حتى نهاٌة القرن العشرٌن حٌث ظهر عدد من المصم

الجٌل الذى قاد الهجوم على اإلتجاه الكالسٌكى المباشر وقدم فكراً جدٌداً ٌتناسب والتطور التكنولوجى الحادث , وقام هإالء 

م فى الخلق واألبتكار , الرواد بوضع األسس التى جعلت لهم إتجاهات ونظرٌات ، أختلفت بؤختالؾ شخصٌة وطرٌقة كل منه

وتبع الجٌل األول جٌل آخر من المصممٌن قدموا أفكارهم الخاصة والتى كانت بعضها متؤثرة بفكر الجٌل األول بٌنما أخذ 

البعض األخر منها إتجاهاً جدٌداً مختلفاً , وجاء الجٌل الثالث من المصممٌن وبدأت صٌاؼة فكر جدٌد أدى إلى حلول كان ال 

من ؼٌر التطور التكنولوجى الهابل فى كل المجاالت التصمٌمٌة واإلنشابٌة , وهناك تداخل واضح بٌن إتجاهات  ٌمكن تخٌلها

المصممٌن ونظرٌاتهم التى أتبعوها فى األجٌال الثالثة مما ٌإكد فلسفة الدراسة التى نقوم بها فى أن العمارة العضوٌة هى األصل 

 وما بعد الحداثة هى الفرع .

لقٌاس هذة األسس والمعاٌٌر فى أعمال معمارٌة وتصمٌم داخلى كعٌنات عشوابٌة  " 3,2,1جدول "  3س بعمل عدد وقام الدار

عالمٌة مختلفة األقلٌم والمكان التى بنٌت فٌه عربٌاً وعالمٌاً وتقٌمها بشكل علمى ممنهج ووضع نسبة مبوٌة لدرجة نجاحها 

 ما بعد الحداثة مما ٌإكد العالقة محل الدراسة .       التصمٌمى ومدى أتباعها للعمارة العضوٌة وإتجاه

 

 الخامات الذكٌة الداعمة للتصمٌم الداخلى واألثاث المتطور العضوى وما بعد الحدٌث :أوال  : 

 خامات ذكٌة تصدر ضوء . -3خامات ذكٌة متؽٌرة اللـــــون .             -2خامات ذكٌة متؽٌرة الشكل .               -1

 

 التقنٌات التكنولوجٌة للتعامل مع الخامات الذكٌة لصنع كتل داعمة للتصمٌم الداخلى واألثاث :ثانٌا  : 

 أجهزة الطباعـة ثالثٌــة األبعاد . -3أجهزة المسح الضوبى ثالثٌة األبعاد .   -2ماكٌنات الحفر والتشكٌل والتقطٌع باللٌزر.  -1

 الداخلى واألثاث لتجهٌز القرى السٌاحٌة بمصر فى جنوب سٌناء :** أستنباط أسس تصمٌمٌة مدروسة للتصمٌم 

 مشروعات الفنادق , القرى السٌاحٌة . فى تواجدها الواجب الربٌسٌة العناصر معرفة -1

 ومساقط رأسٌة للفندق بما ٌتالبم مع طبٌعة الجو والبٌبة المحٌطة . أفقى لمسقط سلٌم حل إلى الوصول -2

 المختلفة وتوافقها مع المورووث الثقافى والحضارى . الفندق خدمات التصمٌمٌة لفراؼات المعاٌٌر مراعات -3

 األحتفاالت والمإتمرات أى المناطق العامة للفنادق . قاعات تصمٌم ومتطلبات  شروط معرفة -4

 مشروع .بال وأهمٌتها المدنى الدفاع إلى تجهٌزات الفنادق من تكٌٌؾ مركزى وخدمات وأشتراطات األنتباه -5

 المختلفة . المشروع عناصر تناسب وكٌؾ المختلفة واإلنشاء طرق التؽطٌات على األطالع -6

 المختلفة لعدم التؤثٌـــر على الفندق والنزالء بالسلب . السٌــــــارات معاٌٌر تصمٌم مواقؾ معرفة -7

 الحداثة السابق ذكرها فى التصمٌم .األستفادة من األسس التصمٌمٌة للعالقة بٌن العمارة العضوٌة ومابعد  -8
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 المشروع التطبٌقى :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

43 

 أوال  : النتائج :

التوصل إلً لؽة وأسلوب جدٌد ٌعتمد علً الرسم واألستكشافات وجداول التقٌم النسبى وهذا ما ٌصبوا إلٌه مجال التصمٌم  -1

التخصصات األخرى , التواصل الفكري والتقنً فً مجال التصمٌم الداخلً الداخلى واألثاث لكونها لؽة تمٌزه عن سابر 

واألثاث الذي ٌؤكد التمسك بإٌجابٌات التراث الحضاري بفضل ما أنطوت علٌه من عمق التجربة وقدرتها علً البقاء وتلبٌة 

فى التشكٌل ألن المصرٌون القدماء أول من المتطلبات اإلنسانٌة المادٌة والمعنوٌة المتجددة , ومراعاة المورووث الثقافى البٌبى 

 وضع قانون للنسب والمقٌاس .

التوصل إلً بناء منهجٌه للبحث من العمارة العضوٌة حٌث أن التصمٌم العضوي ٌتطلب األهتمام بالجانب الوظٌفً النفعً  -2

التصمٌم والتعبٌر فً مجاالت التصمٌم واإلنشابً والجمالً واإلنسانً , إبتداء من الرواد فً هذا المجال وذلك للقدرة علً 

الداخلً واألثاث طبقاً ألسس علمٌة موضوعٌة وأحكام ومعاٌٌر صاببة ال تتؤثر باألعتبارات الذاتٌة السطحٌة مع األحتفاظ بحرٌة 

 التفكٌر والخٌال التصمٌمى .

ٌستخدم األبجدٌة التصمٌمٌة التى  بتحلٌل المفردات المكونة للتصمٌم وأرجعها إلى أسسها العضوٌة ، ٌمكن للمصمم أن -3

أستلهمها وأبتكرها أصالً من مفردات الطبٌعة العضوٌة الثرٌة ، وتجمٌعها بصورة متكاملة ومتوافقة إلنشاء متوالٌة ال نهابٌة من 

التصمٌمات التى تحمل السمة العضوٌة , سواًء أستخدمت تلك المفردات فى تصمٌم داخلى أو شكل مجسم أو على هٌبة 

 حات زخرفٌة فى األثاث .مسط

لدٌنا قاعدة من البٌانات اإلبداعٌة والتشكٌلٌة المتفردة والمشبع بها موروثنا الثقافً والحضاري المصرى والبد من إدراجها  -4

فى قاعدة بٌانات محكمة بمعاٌٌر وضوابط علمٌة " كبنك للتصمٌم" لكل القابمٌن فى مجال التصمٌم الداخلى واألثاث لألخذ بها 

لقٌام برإى فلسفٌة تصمٌمٌة لها مالمح الشخصٌة المصرٌة , مع مالحظة أنه رؼم تعدد السمات التشكٌلٌة للفنون بمصر من " ل

الحضارة المصرٌة القدٌمة , الحضارة العربٌة األسالمٌة , المجتمعات الشعبٌة واألقلٌمٌة " ستظل مالمح الحضارة المصرٌة 

 القدٌمة هً المهٌمنة .

التوصل إلً معاٌٌر وأسس ٌمكن األستناد علٌها للحصول علً تصمٌم داخلى عضوي ما بعد حدٌث وذلك إذا ما تم  لقد أمكن -5

األستفادة من الطبٌعة من خالل الجداول التقٌمٌة والدٌاجرامات التً قام بوضعها الدارس وكذلك نتابج الدراسات السابقة إبتداء 

حتى أختٌار الشكل وكذلك اإلنشاء والوظٌفة مع مراعاة أسس ما بعد الحداثة فى  من األستفادة بالوحدة التشكٌلٌة وتكرارها

أستخدام مضمون الرمز والتشكٌل الزخرفى بما ٌالبم البٌبة المصرٌة , وقد وظفت تكنولوجٌا المعلومات والحاسوب مع دخول 

لواقع األفتراضى وهو أحد الحلول الواقعٌة التى ٌلجؤ األلفٌة الثالثة للوصول بالتصمٌم الداخلً آلفاق جدٌدة ، وبتفعٌل دور تقنٌة ا

إلٌها المصمم الداخلى للوصول إلى ؼاٌته التصمٌمٌة ، كل هذا قد أدى إلً أفاق خٌالٌة تتوافق مع التنبإات المستقبلٌة والتً لها 

لوحدات التشكٌلٌة فى العملٌة القدرة على تحقٌق اإلبداع عن طرٌق إسلوب التكرار المنتظم والعشوابى والتبادٌل والتوافٌق ل

 التصمٌمٌة للخروج برإى تشكٌلٌة جدٌدة .

 

 ثانٌا : التوصٌات:

ٌجب معادلة الشخصٌة الفردٌة للمصمم فً تحدٌد طرازه الفنً أو إسلوبه الجمالً مع العوامل الحضارٌة فً البٌبة الفنٌة  -1

بار للتراث الحضاري المصري الذي خلفه لنا األجداد ، المحٌطة به كشرط لإلبداع الفنً , مع ضرورة التبصر بعٌن األعت

ومحاولة نهج ما أتبعوه  للوصول إلى تصمٌم ٌحمل سمة وهوٌة أقلٌمٌة , ولكً نحقق مكانة فً السوق العالمٌة التصمٌمٌة البد 

لبٌبة حتى ٌحدث التمازج بٌن من التمسك بالجذور المحلٌة األصٌلة التً أستقى منها العالم أفكاره النظرٌة ، مع دراسة متطلبات ا

التراث والمعاصرة , فى محاولة جادة لتحوٌل فكر العمارة العضوٌة وإتجاه ما بعد الحداثة إلى واقع تطبٌقً ملموس من خالل 
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تفهم معطٌات البٌبة ، ودراسة متطلبات اإلنسان ووضع قاعدة معلومات تصمٌمٌة تقرب فٌما بٌنهما ، حتى ٌنشؤ التكامل العضوي 

 ن اإلنسان وبٌبته األقلٌمٌة ومورووثه الثقافى .بٌ

األهتمام باألبحاث الخاصة بدراسة علوم الكابنات فً بٌباتها الطبٌعٌة واألستفادة منها فً أستنباط مبادئ اإلنشاء , والبد من  -2

رة علً التعبٌر وفق الحث ترك الحرٌة للخٌال التصمٌمٌى ألن ٌقودنا إلً كل ما هو جدٌد وؼرٌب إلكساب المصمم الداخلً القد

المكانً واإلبداعً إلعادة قدرتة التصمٌمٌة الذاتٌة علً مواجهة المتؽٌرات الحالٌة والمستقبلٌة لتجسٌد ما هو ؼٌر مؤلوؾ كنسٌج 

ا تشكٌلً منطقً وجمالً له قٌم وظٌفٌة , ودراسة الخامات العضوٌة المتوافرة بالبٌبة المحلٌة وخصابصها ، تمهٌداً ألستخدامه

 ".لنفعى " مثل البامبو فى شرق أسٌابالطرٌقة المثلى بما ٌسمح بؤستؽاللها فً أستنباط خامات مستحدثة تفً بالؽرض التصمٌمى ا

ضرورة مراعاة المضمون التصمٌمى مع الشكل والزخارؾ والرموز المورووثة لنا فى أقلٌمنا مصر , ألنه هناك بعض  -3

ولكن معظمها ٌتعامل مع الشكل الخارجى مقلداً بعض العناصر التارٌخٌة وبعض األعمال المحوالت التصمٌمٌة ما بعد الحدٌثة 

العالمٌة دون تكامل فى مضمون التصمٌم وهو الجانب الذى ال ٌقل أهمٌة عن الشكل الخارجى , مما جعل هذة المحاوالت 

ؽنٌة جداً تصمٌمٌاً , وٌجب علٌنا التعامل مع والتصمٌمات ركٌكة دون عمق فلسفى أقلٌمى ٌوابم البٌبة المصرٌة وموروثاتها ال

العناصر التارٌخٌة بإسلوب من الدراسة الوافٌة مما ٌضمن لها الفاعلٌة واألستمرارٌة , حٌث ثراء التارٌخ المصرى مما دعا 

 الكثٌر من رواد إتجاه ما بعد الحداثة .

خنا العرٌق " المصرى القدٌم , والعربى األسالمى ضرورة البحث والتنقٌب والتجرٌب ألثاث مصرى معاصر ٌعبر عن تارٌ -4

" وفى نفس الوقت ٌعبر وٌتالبم مع حٌاتنا وواقعنا المعاصر , والعمل على زٌادة  وأنتشار مكاتب التصمٌم المصرٌة التى تعمل 

ى الشكل على إعادة إحٌاء التارٌخ المصري وتروٌج الملكٌة الفكرٌة للمصممٌن المصرٌٌن , ولكن بإسلوب صحٌح ٌراع

 والمضمون معاً بؤسلوب معاصر .

 

 أوال  : المراجع العربٌة :

  1996 -القاهرة  -الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب  -" أبجدٌة التصمٌم "  -النجدى,  عمر  -1

Alnajdy - omar  "abgdyt altasmem " - Alhaya`a al arabya llketab - Cairo - 1996  

 القاهرة – 1992نوفمبر  -الهٌبة العامة للكتاب  -"  11العدد " -مجلة إبداع  -حجازي,  أحمد عبد المعطً  -2

Hegazy - Ahme abd elmoe`ty - maglet ebda`- Al adad 11 -Alhaya`a al ama llketabb - 

November 1992 - Cairo 

مارس   -القاهرة  -الهٌبة العامة لقصور الثقافة  -لحداثة "إعداد وترجمة  " مدخل إلى ما بعد ا -حسان،  أحمد   -3

1994 

Hassan - Ahmed - E`dad w tarjmt " madkhal ela ma ba`db alhadasa " - al haya`a el a`ma 

lqesor al sqafa - March 1994 

  1991 -القاهرة  -دار المعارؾ  -الطبعة الثانٌة  -" نظرٌات وقٌم الجمال المعماري " -حمودة,  ألفت ٌحٌى)دكتورة( -4

 Hamouda - olfat yehia (doctor) - " nazryat w qaym algamal alma`mary " - altab`a altanya - 

dar al ma`aref - Cairo - 1990 

  1982  -القاهرة   -دار المعارؾ المصرٌة   -" التشكٌل المعماري "  -حموده, ٌحٌى )دكتور(  -5

Hamouda - yehia (Doctor)- " Altashkeil Alma`mary" - dar alma`arf almasrya - Cairo = 1982 

 -القاهرة  -دار قابس للطباعة والنشر -موسوعة الفنادق " ضمن الموسوعة الكاملة " -خلوصى, محمد ماجد )دكتور(  -6

1998  

Khoulosy - Mohamed maged (Doctor) - masoe`t Al fanadeq " Demn al mawso`a 

ALKAMLA" - Dar Qabes llteba`a w alnashar - Cairo - 1998 

 -مطابع دار التحرٌر للطبع والنشر  -البٌبة والفراغ "  -" ثالثٌة األبداع المعمارى  -رأفت, على أحمد )دكتور(  -7

  2113 -القاهرة  
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Ra`faat - Ali Ahmed (Doctor) - " solasyt al ebda` alme`mary" - Albe`a w alfaragh" - matabe`b 

dar altahrir lletab`b w alnashar - Cairo - 2003 

القاهرة  -دار نهضة مصر  -"أسس التصمٌم" ترجمة محمد محمود ٌوسؾ,عبد الباقى إبراهٌم -روبرت جٌالم سكوت  -8

-1981 

Robert Jelam Scot - " osos al tasmem " Targmt Mohamed Mahmoud Youssef - Abd alaqy 

Ibrahim- Dar nahdet masr - Cairo - 1974 

 1994 –القاهرة  -أعداد وترجمة : أحمد الشامً  -ما بعد الحداثة  -روز، مارجرٌت  -9

Rose - Margrette - ma ba`d alhadasa - e`dad w targmet : Ahmed Alshamy - Cairo - 1994 

 -القاهرة  -الطبعة األولى  -دار النهضة العربٌة  -فنون التشكٌلٌة " " التكوٌن فً ال -رٌاض, عبد الفتاح )دكتور( -11

1974  

Ryad - Abd alfattah ( Doctor) - " altakwyen fe alfenon altashkelya " - Dar alnahda al`arabya - 

altab`ab aloula - Cairo - 1974 

  1984 -القاهرة  -نهضة العربٌة للطباعة والنشر دار ال -" فلسفة التصمٌم "  -زهران، محمد )مصمم وكاتب(   -11

Zahran Mohamed - (mosamem w kateb)b - " Falsfet altasmem" - Dar alnahda alarbya w 

alnashr - Cairo – 1984 

 رة القاه -مطابع األهرام التجارٌة  -" عمارة القرن العشرٌن " دراسة تحلٌلٌة "  -زٌتون, صالح )مهندس معمارى(  -12

Zayton - Salah ( Mohandes Memary) - " Emaret alqarn aleshreen " - Derasa tahlelya - 

mateb`b al ahram altogarya - Cairo 

الطبعة األولى  -جماعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة  -دراسات فى الشكل والتطور المعمارى  -سالم, عبد الرحٌم   -13

– 1993 

Salem Abd elreheem - Derasat fe elshakl w altatwor elme`mary - gamaet aloulom w 

altochnolojya alordonya - altab`a aloula - 1993 

 -الطبعة الثانٌة  -دار نافع للطباعة والنشر -الجزء الخامس  -عمارة القرن العشرٌن  -سامى, عرفان )دكتور(  -14

  1978 -القاهرة 

Sami - Erfan (Doctor) - emart alqarn ekeshreen - algoz2 elkhames - Dar nafe` llteba`a w 

alnashr- Altab`a alsanya - Cairo - 1978 

 -القاهرة  -دار نافع للطباعة والنشر  -الطبعة الثانٌة  -" نظرٌات العمارة العضوٌة  "  -سامى, عرفان )دكتور(  -15

1977  

Sami - Erfan ( Doctor ) - " Nazryat alomara alodwya" - Altab`a a;sanya - Dar nafe` llteb`a w 

alnashr - Cairo - 1977 

 -نقابة مصممً الفنون التطبٌقٌة  -سلسلة كتب التصمٌم  -خواطر من الفن والتصمٌم  -سعد, محمد عزت )دكتور(   -16

2112  

Sa`ad - Mohamed Ezzat (Doctor) - Khawater mn Algan w altasmem - selselt kotob altasmem 

- neqabt mosammy elfenoun altatbeqya - 2002 

 -اإلسالمٌة للطباعة -" النافع فً منابع التصمٌم فً نور القران الكرٌم تصنٌؾ "  -سعد, محمد عزت )دكتور(  -17

  1996 -القاهرة 

Sa`ad - Mohamed Ezzat (Doctor) - " Alnafe` fe manafe` altasmem fe nour alqura`an alkarem 

tasneef " - alislamya llteba`a - Cairo - 1996 

  2116 -القاهرة  -مجموعة النٌل العربٌة للنشر  -األشراؾ الداخلى فى صناعة الفنادق  -سعٌد, سامى عبد القادر  -18

Sae`ed - Sami Abd alqader - Aleshraf aldakhly fe sena`et alfanadeq - magmo`et alnile 

alarabya llenashr - Cairo - 2006 

 1998 –القاهرة  -مطبعة العمرانٌة  -الطبعة الثانٌة   -" الفن والتصمٌم "   -شوقى, إسماعٌل )دكتور(  -19

Shawky - Ismae`el (Doctor) - " Alfan w altasmem" - Altab`a alsanya - Matbe`t Alomranya - 

Cairo - 1998  
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الطبعة  -شركة األمل للطباعة والنشر  -التصمٌم عناصره وأسسه فً الفن التشكٌلً  -شوقى, إسماعٌل )دكتور(  -21

  2111-الثانٌة 

Shawky - Isame`el (Doctor) - Altasmem `anasero w ososo fe alfan altashkely - Sharkt alamal 

llteba`a w alnashr - altab`a alsanya - 2001 

 -القاهرة  -" عمالقة العمارة فى القرن العشرٌن  " مكتبة األنجلو المصرٌة  -بد الجواد , توفٌق أحمد )دكتور( ع -21

1977  

Abd algawad - Tawfik Ahmed ( Doctor_ - Amalekt Aloumara fe Alqarn Aleshreen" Maktb 

alanglo Almasrya - Cairo - 1977 

  1993 -القاهرة  -الطبعة الثانٌة  -دار المعارؾ المصرٌة  -ى الفن الحدٌث إتجاهات ف -عطٌة, محسن محمد  -22

Attia - Mohsen Mohamed - Etgahat fe alfan alhades - Dar alma`erf almasrya  - Altab`a 

alsanya - Cairo - 1993 

 ثانٌا  : الرسائل العلمٌة :

 -التصمٌم الداخلى واألثاث للمسكن المعاصر من منظور فلسسفة مدارس التص مٌم ف ى الق رن العش رٌن  -حنا, دورٌس  -1

  1997 -القاهرة  -جامعة حلوان  -قسم التصمٌم الداخلى واالثاث  -رسالة ماجٌستٌر 

Hnna Doris - Altasmim Aldakhly w alsas llmaskan almo`aser mn manzour falsfet madares 

altasmem fe alqarn aleshreen - resalt majester - Qesm altasmem aldakhly w alasas - Gam`et 

helwan - Cairo - 1997 

  -رس الة دكت وراه  -أساسٌات تصمٌم األثاث العضوي وأرتباط ه باألث اث المص ري الق دٌم  -قاسم, أمٌمة إبراهٌم محمد   -2

  1999 -جامعة حلوان  -ٌةكلٌة الفنون التطبٌق

Qasem - Omayma Ibrahim Mohamed - Asasyat tasmem alasas elo`dwyi w ertbato belasas 

almasry alqadeem - resalt doctrah - kolyat alfenoun altatbeqya - Game`t Helwan - 1999 

جامع ة حل وان  -كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -دكتوراه  - عالقة التصمٌم الداخلً بالعمارة العضوٌة -كامل, مها صالح الدٌن  -3

– 1995 

Kamel - Maha Salah ALdin - Elaqt altasmem aldakhly blemara alo`dwya - Doctrah - kolyt 

alfenoun altatbeqya - Game`t Helwan - 1995  

نمٌة االجتماعٌة فً البٌبة المص رٌة المعاص رة ما بعد الحداثة فً العمارة الداخلٌة وأثرها على الت -محرز, خالد خلؾ   -4

  1999 -القاهرة  -جامعة حلوان  -كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -رسالة دكتوراة  -

Mehrez - Khalid Khalaf - Ma ba`d ealhadasa fe eloumara aldakhlya w asraha ala altanmya  

alegtma`ya fe alne2a almasrya almou`sara - Resalt doctorah - Kolyt alfenoun altatbeqya - 

Game`t Helwan - Cairo - 1999 

 -رسالة دكتوراة  -التكامل بٌن العمارة العضوٌة والتصمٌم الداخلى وعالقتهما بالبٌبة الحضرٌة المصرٌة  -هاشم، عال  -5

  2111 -القاهرة  -جامعة حلوان  -كلٌة الفنون التطبٌقٌة 

Hashim - Oula - altakamol ben aloumara aloudwya w altasmim aldakhly w elaqthoma  blbe2a 

alhadarya almasrya - Resalt Doctrah - Kolyt alfenon altatbeqya - Gamet Helwan - Cairo - 

2000 
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