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ة هدق كدل منطقدتتميز كل بلدد بقدا أ أيقيقيدا بطدابص خدا  بهدا تدتالم بد  البيادة والمنداا والمويدص ال وقايدي لهدا، وت 

قت لفنيدة، واثدايادة يدي اردا  مدي المعتقددات والتقاليدد والقديم بفنون خاصة بهدا تميزادا عدي هيقادا ، ا تدبن الفدي بالب

ز بقدا أ المو وثات الفنيدة يدي العمدا أ الداخليدة لهدا و خقيدن كدل منطقدة بزخدا ، متميدزأ ، ولمويدص مصدق المتميد

افدا  الاليقيقيدة وايقيقيا والتي تقبطها عاليات مص الدول االيقيقية ، حاول الباث التأكيد على العاليات المصدقية ا

اليقيقدي اعلى يومية القا أ االيقيقية مي االسدتعما ات التدي مدقت عليهدا مدي خدالل تصدميم أثداث معاصدق بالطدابص 

ت التقاكمددات  والسددمات الةقاييددة المو وثددة، واالمتددزا  بالاتددا ات  الةقايددات ولدددول قددقن  جنددوق ايقيقيددا  متتددمنا

أثقت لمناا كمدا تداثاث والتي قللتها البياة  وتوايقن مص  المختلفة والتي اثقت على تصميمات العما أ الداخلية واأل

التشدليالت بالقيم  والعادات والةقايات المو وثة، والفنون تنوعن وتعشقن مص الفدي االيقيقدي وصدممن الزخدا ، و

وث  قيددأ والمدوالبنائية لها بأسس وعاليات اندسية  اختلفن تفاصيلها مي ملدان خخدق كمدا أثدقت البيادة والقديم والع

يدق يقيدة والتعبولذلك استققت ، لدذا جداا االاتمدال الدي التعدق، علدي القمدو  والتشدليالت االيق تشليلهاالةقايي على 

دمدد  والقمددزل لهددا  و تأثيقاددا علددى جماليددات التشددليل للوصددول  لددى تصددميم أثدداث يامددل سددمات الطددابص االيقيقددي 

لبصدقية اقدي المعاصدق ليصدبد مددخل ت قيبدي للمتعدة ال وانب الاسية والمقئية خاصدة عندد اكسدابها الطدابص ا يقي

ندد اسدتخدال مشللة الباث اي ايتقدا  األسدس والمعداييق ال ماليدة لتشدليل األثداث وخاصدة ع والقاحة يي االستخدال.

مدة القمدز مي  مو  الفدي ا يقيقدي يدي تصدميم وحددات أثداث لهدا مددلول يلسدفي مدقتبن بقي االستفادأالطق  وكيفية 

 وثدات ولممعاصق بالمنشآت السياحية .  وتقجص أامية الباث  لى التنقيب عي أصول الملتسدبات وا وتصميم  أثاث

لبادث ااث. ويهدد، الفنية والبياية المفقودأ و لقاا التوا عليها وتفعيلها يي  تصميمات  ثدقاا جماليدات تشدليل األثد

فدا  يهدتم بالا معاصدق لألثداثالباث بتصميمات   لى مواامة المو وث الةقايي البياي لدول القا أ االيقيقية. واختتم

علدددى المدددو وث االيقيقدددي  والقمزيدددة والتدددي تتشددداب  مدددص الفدددي المصدددقل القدددديم  يدددي عددددأ خصدددائ  التلدددقا  

 واالستمقا ية والتشليل والتلويي واالتزان  يي تاقيق جماليات التصميم الداخلي  .

 المو وث الةقايي 
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  Introduction:مقدمة  
  مبنيددة علدددى ان تددا يا الم تمعدددات والشددعوق االيقيقيدددة لدد  جدددذو

ا  مويعهدا ال وقايدي وتأثقادا بالبيادة ، كمدا أسسدن العاليدات وااليلد

علددى أسددس مددي الت ددا ق ، وا دادت يددوأ الت معددات يددي تن يمهددا 

قيددأ وتنسيقها واسلوق تدبق حياتهدا ، ل دأ االنسدان  لدى القمزيدة والع

س ويدو  مدا و اا الطبيعدة ليسدتعيي بهددا علدى البقداا والامايدة ، يقددد

الطبيعددة كالشددمس واالنهددا  و مددز لهددا بالقسددومات مددا  بعددق يددو 

تشيق اليها ، و هدقت بعدق الطقدوس والقسدول للتقدقق مدي اخلهدة 

وأخددذت األجيددال المتعايبددة منهددا بعددق المو وثددات التددي  لددن يددي 

يدي  مخيلتها انها  مو  للقو  الخفية والاماية ، واختلفن كل منطقدة

 لدى  با ضدايةالادالي،   مو ادا التدي تنايلدن  لدى أن وصدلن لويتندا

المما سات والطقوس والعادات المو وثدة واألسداريق والتدي خلفدن 

عنها  مو  وتشليالت ينية وجماليدة  هدقت كسدمات تشدليلية علدى 

، وتقكددز د اسددة الباددث علددى العمددا أ والتصددميم الددداخلي واألثدداث

م الافددا  علددى التددقاث الفنددي ا يقيقددي ن ددقا لقلددة انتشددا   الن مع دد

م كانددن تصددنص مددي مددواد يابلددة  للتلدد، بفعددل الددزمي، وأامددل أعمدداله

لدى التس يل واالاتمال بالمو وث الفني ا يقيقي وتطدو   ممدا أد  ا

ثدداث ومعقيدة ييمتدد  ال ماليدة والفنيدة .  وان تصدميم األ انتشدا  عددل 

مي المندت  الدذل يتطلدب بيندات للتصدميم بشدلل مقئدي تالمد  أسدس 

  يلدددقل يعبدددق عدددي و يفتددد  ، ومعددداييق علميدددة وخبدددقات يدددي اردددا

  وعاليات تد كها حواسنا تميز بها جمال التشليل. 

 :Statement of the problem  مشكلة البحث
 تأتي يي صو أ تساؤالت

  اددل توجددد عاليددة  بدديي المددو وث الةقددايي لمصددق القديمددة ودول

 جنوق ققن أيقيقيا ؟

 ال يملي تو ي، الطابص االيقيقي لتصميم أثاث معاصق ؟ 

 Hypothesisض البحث ورف
  دمدد  الخطددور التصددميمية والمعددا ، لتصددميم أثدداث معاصددق

 متأثق بالطايص االيقيقي .

   التعقيدد، بددالفنون والةقايددات االيقيقيددة وأقددلال و مددو  الفددي

ت عبدق  االيقيقي التي  نشدأت نتاجدا لفلدق وعقيددأ قدللن متدمونا

 عن  الشلل الخا جي.

 ز طددابص المفقددود والمتميددتأصدديل الهويددة االيقيقيددة  واسددتعادأ ال

 للمو وث الفني االيقيقي.

  الية عالقاا التوا علي الةقايات والمو وثة االيقيقية والتي لها

 يةمتشابهة يي الزخا ، وتأصيل الطابص ال مالي للقا أ االيقيق

 :  Significanceأهمية البحث   
   التعدددق، علدددى جماليدددات الفدددي االيقيقدددي بددددول قدددقن القدددا أ

 ي القيممقا نت  بالفنون المصقية القديمة واالستفادأ مااليقيقية و

التشددددليلية والتصددددميمية المسددددتوحاأ  مددددي األقددددلال القمزيددددة 

ديم التشداب  بيند  وبديي الفدي المصدقل القد أوجد االيقيقية واي اد 

  ثقاا ات ا  التعبيق القمزل يي م ال تصميم األثاث.

 : Objectivesف البحث اهدأ
 و وثددات الةقاييددة لمصددق القديمددة ودول القدداا التددوا علددى الم

 ققن جنوق ايقيقيا 

  توضيد مفهول القمز يي الفي االيقيقدي واالسدتفادأ مدي القمدو 

 والتشليالت االيقيقية يي  اثقاا م ال تصميم األثاث 

 :Methodologyمنهج البحث
ول  المنه  التا يخي استققائي : يباث يي د اسة المو وث الفني لد 

االيقيقددي  والعاليددة  التددي تقبطهددا بمصددق وت قيددد  السداحل الشددقيي

 عناصق  واستخال  متامين .
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المددنه  التاليلددي : يهددد، لتاليددل نمدداذ  مددي المو وثددات  -1

 الشعبية و التقاثية لتلك المنطقة .

المدددنه  االسدددتنباري : لالسدددتفادأ مدددي وحددددات الزخقيدددة  -2

التقاثيددة بالسدداحل االيقيقددي الشددقيي ل نددوق ايقيقيددا يددي 

 اثاث معاصق.تصميم 

 Theoretical Framework  اإلطار النظري
 ا .المحور األول : البيئة والعادات والتقاليد  لدول جنوب افريقي

  الجنوبي الشرقي لقارة إفريفيا: دول الساحل (1)
تانزانيدا  -الصدومال –) اثيوبيدا  جنوق قدقن ايقيقيدا دول .1.1
لدي يدقن ع  يمبداول(  يقعدوا -ثيوبيدا   –كينيدا  –جيدوبتي  -ا يتقيا–

ايقيقيددا والتددي تختلدد، يددي عاداتهددا وتتفددق يددي بعددق مو ثاتهددا عددي 
ن تاتول المنطقة ال وقايية التي سدمي الاتا أ المصقية القديمة ،

)  يقيقيا جندوق الصداقاا( علدى تندو  مدي الدوان الفندون والعمدا أ 
لوجود الصاقاا اللبق  حاجز ربيعي جوقايي وثقايي بيي الشمال 

جعددل الفنددون االيقيقيددة تتددد   تاددن الفندددون وال نددوق، واددو مددا 
يي بويد تشابهن يطص األثاث  القديمةا سالمية والقبطية والمصقية 

مصق وبعق الدول االيقيقية سواا يي الشلل أو  مزية االسدتخدال 
 ، يالفي االيقيقي يي و يفي موجها لوقض معيي ) ديني ، اجتماعي

وسددددالل ، كمددددا ، جمددددالي( أثدددداث ومقاعددددد مناوتددددة ومسدددداند  أس 
اسددتخدمن يددي أهددقاض رقسددية وتتددمنن االينعددة والتماثيددل التددي 

  تاقس  يات األسال، .
ن األصدالة ادي الاصداد الاتدا ل   الموقع الجغرافي : .1.2

لتقاث الم تمعات اجتماعيا وثقاييا وتا يخيا. والمعاصقأ اي نتي ة 
التفاعالت المستمقأ للمقومات الاتا ية للم تمعات واي مقتبطدة 

كددة التددا يا وتاتددول علددى الاصدداد الاتددا ل لتقاثدد  ومتددأثقأ باق
بالبعد ال وقايي لمويص ادذا الم تمدص وعاليتد  بالم تمعدات األخدق  
التددي تددعثق عليدد  يددي موجددات متالحقددة تا كددة دثا اددا تبعددا لقددد أ 

والعمدا أ  ،الم تمص على مواجهتها أو التفاعل معها أو الختو  لهدا
لتشدليلي  والقمدزل والعقائددل الندابص ا يقيقية تختدص  لدى المقدول ا

مي القيم والتعاليم المو وثدة بدالم تمص التدي ال تختدص  لدى مادددات 
للملددان أو الزمددان. وبالشددلل المتوايددق مددص البياددة بأبعاداددا الطبيعيددة 
والاتددا ية. واسددتخدمها الفنددان للتعبيددق عددي أيلددا   ومعتقداتدد  يددي 

 لالسدتلهال بالقيداس أسلوق خا   ولدم يعدد القجدو   لدى التدقاث  ال
أكةق من  للنقل أو االيتباس.   والذا ي ب القبن األصالة بالمعاصق 

الفي االيقيقي يي  .التي تديص حقكة الم تمص االيقيقي تقدما وصعودا

يتميددز بالت قيددد والقمددز ولدد  رددابص خددا  ، تسددتلهم بعددق القبائددل 
قمو  عناصق  مي المو وث الةقايي وتعتقد بقوأ الساق مي خالل ال

 (.1والبعق اخخق يستلهم عناصق  مي الطبيعة )قلل 

 
ة ( الموقع الجغرافي لدول الساحل الجنوبي الشرقي لقار1) شكل

 افريقيا
يدي عصدو  مدا يبدل    د ا نسدانن -الدراسات البيئية :   .1.3

يقدا والتا يا يي التالم يي بيات  المايطة والتدواؤل معهدا وتطويعهدا 
ئندات انسان خائ، مي الطبيعة ومابها مي كالمتطلبات  وانتقل ما بيي 

 لدى مسدديطق ومدتالم يددي البيادة مددي حولد   حمايددة ماديدة )  اسددلوق 
ة ) البناا التي اسدتخدمها والخامدات المسدتخدمة بهدا ( ، يدو  الامايد

) .  أيددن ( 51اسددتخدال الطايددة مددي خددالل العقيدددأ والمو وثددات( )
تندت االساسية التي اسد ، وتعتبق العقيدأ الدينية اي القكيزأ (2003

عليهدا الاتددا أ يددي ايقيقيددا واسدتمدت يوتهددا منهددا واخددذت القمددو  
 والقسول كناحية جمالية وأخق  للاماية .

يدعثق المناخ وتأثيره على التشكيل الجماالي والتمامي: :  .1.4
المندداا يددي تصددميم المبنددى  وتاديددد مالمادد  وتشددليالت  المعما يددة 

معد  لتاقيدق القاحدة  وعناصق نى وال مالية ، وي ب أن يتلي، المب
ال يدددد ادددو الدددذل  والتصدددميماالنسددانية ، يالبنددداا جدددزا مدددي البياددة ، 

(، وأثقت 2يستطيص معال ة ال قو، المناخية والتلي، معها )قلل 
الطبيعة على اختيا  األلوان المتتادأ والسداخنة وت قيدد الزخدا ، 

سددق، اسددتخدمن االخشدداق يددي األ ابسدديطة. كمدد لددى أقددلال اندسددية 
لعددزل الاددقا أ داخددل المنددزل، وبنيددن منددا ل مددي الطدديي والقدد  

الهقمدددي يدددي توطيدددة السدددق،  للعدددزل الادددقا ل  الشدددللواسدددتخدل 
واالحتفا   بد جة حقا أ منخفتة داخل المنا ل و خقين المباني 

بسددديطة. واسدددتخدمن كدددذلك يدددي الالدددي  هندساااية بأقدددلالخا جيدددا 
 (10:3قلل )والسالل وت ميل وتشليل واجهات المباني  

 
ي ( واسلوق  البناا وصوق ح م الفتاات للعزل الاقا ل وخفق د جة الاقا أ   –ريي  –استخدال الخامات البياية ) أخشاق ( 2شكل

 والتلي، مص المناا ومعال ة ال قو، المناخية داخل الايزات الفقاهية

   
يالدأ اهقيقية مي الخق   (3قلل)

 ااية  الملون  والخيور  بألوان

 و خا ، اندسية

الدأ ايقيقية مزخقية ي( 4)قلل

بمةلةات وخطور متقارعة مي 

 الخيور والخق  والقوايص الباقية

( الالي والزينة هي جنوق ققن ايقيقيا 5،6)قلل

يالدات مي الخق  الملون والخيور بخطور وأقلال 

 اندسية بسيطة
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 ( انية يخا ية مزخقية بزخا ، اندسية8)قلل لى السالل( االلوان  المتتادأ والزخا ، الهندسية ع7)قلل

 
 

 ( الزخا ، الهندسية البيسطة يي ت مييل الواجهات10)قلل (  مز يق  الشمس يي الالى والزينة9)قلل

، أنفسدهم يهتم االقدخا  بتعقيد الموروث الثقافي االفريقي :   -2

 دد، لآلخددقيي وخلددق صددو أ ذاتيددة معينددة ، وناددو اددذا الهددد، يو

لد  مو وث  وثقايت  وحصيلت  التقاكمية المعقييدة ومفدقدات لوتد  ، و

دو  يي السديطقأ واالسدتمقا ية للطدق  الخاصدة بد .)علي  أيدن ، 

  (132البياة والفقاغ ،   

 ( األثاث القدي: لدول جنوب شرق افريقيا :2-1)

تميز األثاث التقليدل لددول قدقن جندوق يدا أ  يقيقيدا بالبسدارة يدي 

وانخفددداض ا تفدددا  اللقاسدددي وسدددماكة كتدددل االخشددداق   التصدددميم

و جو  مسند ال هق للخل، بزاويدة كبيدقأ ،  اسدتخدال المقاعدد ذات 

مسددداند ال هدددق والدددذ اعيي يقدددل ا تفاعهدددا ألعلدددى اسدددتخم التفقيددد   

للزخدا ، الهندسددية البسدديطة والخطددور  المائلددة والمتقارعددة  ، كمددا 

 اليقيقية القديمة .قا  استخدال كقاسي الستول يي الاتا أ ا

اسددتخدمن االخشدداق يددي األسددق، لعددزل الاددقا أ داخددل المنددزل، 

وبنين منا ل مي الطيي والق  واستخدل الشدلل الهقمدي يدي توطيدة 

السدق،  للعدزل الاددقا ل واالحتفدا  بد جدة حددقا  منخفتدة داخددل 

اندسددددية بسدددديطة  بأقددددلالالمنددددا ل و خقيددددن المبدددداني خا جيددددا 

 (.11)قلل

    

     
اسددتخدل التددد ي  والخطددور المنلسددقأ والمنانيددة لتصددميم اللقاسددي والزخددا ، اندسددية بسدديطة بددالتفقي  والتلددويي والقطاعددات  (11)قددلل  

  /:httpsالخشددددددبية  لألثدددددداث سددددددميلة ، اسددددددتخدال التددددددد ي   واالنمددددددار التقليديددددددة القديمددددددة لألثدددددداث يددددددي جنددددددوق ايقيقيددددددا

curved+wood+in+tanzania&gs_ img 

تاثق العديد مدي المصدمميي بدالفي ا يقيقدي بدالفلق القدائم علدى  -1 :حور الثاني : )ب(  الممممين الذين تأثروا بالفن اإلفريقي الم

القمدددز والت قيدددد والعاليدددات بددديي العناصدددق لتأكيدددد المعندددى 
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واالستفادأ مي القو  القوحية للقمو  التي امتزجن بالبسارة 

قدي ، واسددتخدل التتدداد ، وتداثق المصددمم الدداخلي بددالفي ا يقي

اللدددوني بددديي األلدددوان الفاتادددة والداكندددة و السددداخنة والبدددا دأ 

واسدددتخدمن الموتيفدددات والوحددددات الزخقييدددة التدددي تشدددلل 

المددو وث الةقددايي للاتددا أ والفنددون ا يقيقيددة مددي ت قيددد 

ل سدددم ا نسدددان والايدددوان يدددي خطدددور بسددديطة ، كمدددا جددداا 

 (. 12دمة )قللاالاتمال بالملمس وا ها  الخامة المستخ

 

 

 

 
( تنوعن  األلوان  للتصداميم الداخليدة للمصدمميي  بديي األلدوان البااتدة المشدتقة مدي الطبيعدة  لدى األلدوان الزاايدة والسداخنة، وتسدود 12قلل

اللدوان الزاايدة النابتدة بالايداأ مةدل األلوان الداياة مص ألوان ماايدأ لوحدة ألدوان الدنمن االيقيقدي  ضداييةت  لدى األبديق واألسدود اسدتخدمن ا

الدايئ واالنس ال بيي األنمار   األصفق واأل  ن واألختق والبقتقالي يي التصاميم الداخلية المستوحاأ مي الطقا  األيقيقي و هق األسلوق 

 ت قيد لشلل االنسان و وتاليل اللوان جلود الايوانات المتنوعة والمواد الطبيعية

ي الفااان والعماااارة باااين امااار ودول السااااحل أوجااال التشاااابل فااا  

 لقارة إفريقيا : الجنوبي الشرقي

ا تددبن الفددي يددي ايقيقيددا بالطبيعددة وتددأثق بابددداعها وجمالهددا وتددأثقت 

تصددميمات  بهددا ، و خددق، األثدداث بزخددا ، نباتيددة كسددع، النخيددل 

وحدددزل النباتدددات الم معدددة ، وصدددنعن السدددالل لافددد  األهدددقاض، 

ص األثاث على  مزية المو وث للاف  مدي احتوت القطص الفنية و يط

يددو  الشددق  لددى جانددب الشددللها والتصددميم ، يصددنعن التماثيددل التددي 

 وضعن مص  يات األسال، للافا  عليهم .
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 العنمر في الثقافة االفريقية العنمر عند الممري القدي: التحليل العنمر

 

ارتااااااااااااااادا  

األقنعااااااااااااااة 

وأغطياااااااااااة 

 الرأس

ق القديمة وان اختلفن يي تصميمها يفي مص

أ تددددت اخلهدددة  والملدددوو األينعدددة وأهطيدددة 

الدددقأس والدددزل الطقسدددي بودددقض و يفدددي 

لبعق الطقوس ال نائزيدة ،يسدتخدل للامايدة 

بقدددوأ اللدددوبق  وحدددو س ويدددق  الشدددمس 

وهيقاا مي  مو  الاماية والافد . أمدا يدي 

ايقيقيددا لهددا يلسددفة مقتبطددة بعقيدددأ األسددال، 

 يعندددما يقتدددل الشددخ  الددزل اللامددل مددص

القندددا  يتادددول  لدددى يدددوأ  وحيدددة كبيدددقأ . 

تنوعتن أهطية للقأس للمقأأ ا يقيقية  تبعا 

للاالددددة ا يتصددددادية وملانتهددددا االجتماعيددددة 

 ومنا  القوأ 

 

 
اهطية القأس للملك توت عنا امون 

 والمللة حتشبسوت

 

 

 المناديق 

اثددقت البياددة علددى تندداول المصددمم للخامددن 

ي  كالاما جاا المستخدمة يي الصناديق ، يف

االاتمددال بالخامددة واالتقددان والفددي االيقيقددي 

ااددتم بددالملمس ) جلدددود والعددا  واالخشددداق 

والنسددددددي  والخددددددق  ،  يدددددد  الطيددددددو  ( 

والمصددقل القددديم اسددتخدل التشددليل بددالتفقي  

 والتلويي والتذايب .
  

 

 

 

 

 

 

 الراز

تدددخل المعتقدددات والدددالالت القمزيددة التددي 

و وثددات الةقاييددة اسددتخدمن القمددو  يددي الم

يددددي واجهددددات المنددددا ل يددددي النوبددددة ويددددي 

المعال دددات التشدددليلية والعمدددا أ الداخليدددة ، 

وتسدداعد بسددارة األقددلال وتددوا ن التصددميم 

علددددى ايصددددال المعنددددى القمددددزل وتخقيددددق 

الوضدددوو، واسدددتقامة األقدددلال تددددل علدددى 

اسدددتقامة الشخصدددية االيقيقيدددة مدددي الناحيدددة 

زا مي االخاليية  والصاة ، وتتخيم ال ج

الشلل دليل على أن اذا ال دزا ياتدل ملاندة 

خاصددة يددي ثقايددة الم تمددص ممددا تطلددب القدداا 

التددوا عليدد ، وتتددخيم الددقأس الندد  يعتبددق 

مسدددتقق حددد  القجدددل وحلمتددد  وقخصددديت  

 سددمن أقددلال ، كمااا  (39جدداكليي  -)كندددا

لبعق الزواح، والايوانات القوية كتعاويذ 

، تامددي مددي الشددق ورددقد اال واو الشددقيقأ 

 وبعق االقلال التي ت لب الخيق

 

 

 

 

 
 

 

اساااااااااااااااااند 

 الرأس

تشابهن تصميمات مسدند الدقأس بديي مصدق 

القديمة ودول ققن جنوق ايقيقيا يي الا م 

واستخدال  مو  الاماية واختلفن يي بعق 

الخامددات بدديي القخددال عنددد المصددقل القددديم 

والبقونددز يددي ايقيقيددا ولهددا و يفددة  وحيددة 

 واالتصال.

مسدددند الدددقأس يدددي مصدددق القديمدددة اسدددتخدل 

ودول جنددوق قددقن ايقيقيددا بددنفس اال تفددا   

والقمزيدددة كدددل تبدددص عقيدتددد  الدينيدددة ، بينمدددا 

 اختلفن الخامة بينهم

 

 

 

 
استخدال  مو  االيعي والفيل  

 واالو أ بلينيا
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 المقاعد 

يددي مصددق   stoolسااتول تشددابهن المقاعددد 

اال القديمة وايقيقيا مدي حيدث خامدة الخشدب 

انهددا اختلفددن يددي ا تفاعاتهددا التددي انخفتددن 

يي دول جنوق ققن ايقيقا عي الستول يدي 

مصق القديمة ، كما اختلفن يفي عددد ا جدل 

الستول يفي دول ايقيقيا عا ضتان أو ثالث 

أو ا بص يوائم بينما يي مصدق القديمدة ا بعدة 

يددوائم ومنهددا المطددول المتنقددل الددذل اسددتخدل 

تددوت عددنا دمددون  يددي  حددالت الصدديد للملددك 

يدددي مصدددق القديمدددة منهدددا  أنواعددد صدددممن 

الةابن والمتنقل المطول أما يي دول ايقيقيدا 

 يلانن ثابتة يقن

 

 

 

 

 

المقاعد التي 

لهاااا اسااااند 

 ظهر

الدذل لد  مسدند لل هدق  المقعددتعددت أقدلال 

يي مصق القديمة  من  المطول المتنقل ومن  

يدددي  الةابدددن أمدددا يدددي دول ايقيقيدددا  وت هدددق

الحتفددداالت وناتدددن بهددددا تماثيدددل صددددويقأ  ا

يلانددددن المقاعددددد هيددددق مطويددددة و خقيددددوا 

جميعهددددا  بزخددددا ، التددددي تقمددددز للقددددو  

االسدددال، للامايدددة مدددي والامايدددة والافددد  

 القو  الساقية كقسي
  

 

 

 

 

الحلي 

 والزينة

استخدمن  يطص الالي للتزييي والاماية مدي 

يدددو  الشدددق بتدددأثيق اللدددون المسدددتخدل  مدددي 

بها أو بالتصميم الذل ياتدول علدى األح ا  

الفدددي  – مزيدددة اال يدددال واالقدددلال )كانددددا 

ما تعتبق أعمال ك(، 16: 26   -االيقيقي 

الخق  مي أكةدق األعمدال الفنيدة انتشدا ا يدي 

ايقيقيددددا السددددتخدامها يددددي الالددددي والزينددددة 

وت ميددل المالبددس التددي صددنعن مددي الطدديي 

الماقون ورلين باأللوان و ج ن أحياندا،  

ستخدل االلوان الزااية المشقية لشدعو ام وا

بال انددب ال مددالي يدددي أقددلال وألددوان تلدددك 

االح دددا  والخامدددات الطبيعيدددة،  لدددى جاندددب 

اعتقادام يي القدو  السداقية لتلدك االح دا  

واختدددا  المصدددقل القدددديم اللدددون األ  ن  ،

ال تبارددد  بز يدددة السدددماا التدددي تسدددبد ييهدددا 

صددممن القددالدات واالسدداو  كمااا الشددمس، 

اليددددقار بتصددددميمات ت قيديددددة للنباتددددات او

واالقلال الهندسدية البسديطة كمدا اسدتخدمن 

االح ا  اللقيمة والخق  يي صناعة الالي 

يدددي مصدددق القديمدددة أمدددا يدددي دول ايقيقيددددا 

 وكالاهاياستخدمن الخيور والخق  الملون 

اسدددتخدل عناصدددق واقدددلال اندسدددية بسددديطة 

 والوان صقياة.

 

 

 

 

 

 

 

المعالجااااااات 

اليدوياااااااااااااة 

 للعمارة

ي والمعال دددات التدددي ناختلددد، أسدددلوق المبدددا

تزييندد  بدديي مصددق ودول السدداحل ال نددوبي 

د الشقيي لقا أ  يقيقيا كما يلي : بنين المعابد

يددي مصددق القديمددة بالا ددا أ واسددتخدل يددي 

الزخقيددة  أسددلوق الافددق البددا   أو الوددائق 

وأسددلوق التلددويي والناددن الم سددم لددبعق 

هددددة أو لدددددالالت  مزيددددة خاصددددة تبعددددا اخل

 للوقض الو يفي للمبنى . 

أمددا يددي ايقيقيددا يلانددن المبدداني مددي الطدديي 

لطبيعددة البياددة الاددا أ والعامددل االيتصددادل 

او بالمخقمدات ، كسددين  بدداأللوانو خقيدن 

المباني البسيطة يدي الم تمعدات البدائيدة يدي 

 مدي الطديي يدتم خا جيدةبطبقة  اأيقيقييبائل 
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يي توييدن مدقتبن بالشدعائق الدينيدة  ت ديداا 

الااصددة بهددم والمقتبطددة بال وانددب الماديددة 

والقوحية كما ا تبطن بها يدي عمليدة البنداا 

والطالا مما ينت  عن  ابدداعات ينيدة لقمدو  

الملدددان  بددداختال،وأقددلال تختلددد، وتتندددو  

والمددو وث الةقددايي والمعتقدددات الدينيددة للددل 

 .(6منطقة   ) ممدوو كمال أحمد ، 

  
 

 

 

 

 

 

فلسااااااااااااااافة 

تجريااااااااااااااااد 

 الطبيعة

اتخددددذت الشددددعوق االيقيقيددددة مددددي الطبيعددددة 

صو ات وأقلال مختلفة واستخدمن لالستفادأ 

 )مددي القددو  اللونيددة أو الطايددة اللطيفددة )

Subtle Energy   التي تندت  عنهدا لقدد تها

القويددة علددى التددأثيق وا تبارهددا بالبياددة، ويددد 

االقددلال توصددل المصددقييي القدددماا لطايددة 

الت قيدية (، واناو  –القمزية  –)الهندسية 

والتددي  الطبيعيددةرايددة ماقكددة لقددو  اللددون 

تسيق يي كل أنمار وصو  الايداأ المختلفدة، 

القددددو  يسدددداعد علددددى البقدددداا  اددددذ  واتددددزان

ت على الاياأ .) الصداول  واختاللها يعثق سلبا

( ، ولددددددددم يهددددددددتم الفنددددددددان 13،   2015

الندو  والنسدب ، االيقيقي بالت سيم وال ل و

وللنددد  اعتمدددد الت قيدددد يدددي  سدددوم  لنقدددل 

األيلدددا  والمعتقددددات والطقدددوس المقتبطدددة 

بالدددديي والسددداق واالسددداريق والقوحانيدددات  

ويباث عي  وو الموجودات وحقكتهدا مدي 

(، 119خالل ايقاعاتها ،)  انيدا أحمدد ،   

و يتي، قلل مقئي على حتو  ال مقئي 

تاتددق ولياددل القمددز ماددل الصددو أ ، ويس

يوت  وصدفات  وانهدا تت دقد عدي أل مشدابهة 

يزيائية وتنفصل عدي العدالم وي هدق بم هدق 

جديددد ال سددعى للتقليددد، والتعبيددق عددي جددواق 

االساسي للشلل الم دقد واستاتدا  نبتد  

ويوانينددددد  ون امددددد  )  وجيددددد  جدددددا ودل 

واسددتخدل القمددز تبسددين ( ، 148، 133 

للوايدددص بشدددلل مختلددد، عدددي عدددالم األقدددياا 

المفدداايم الم ددقدأ ) علددي ثددويبي ، كقمددو  

( قيئ موجود يائم بذاتد  ويادل مالد  1  

حسدديا واعتقدداد أن  يددو  الطايددات الخا جددة 

للطبيعددددة لهددددا تاثيقاددددا ) ماسددددي عطيددددة ، 

(، والتادددويق بهدددد، تةبيدددن 189، 139 

بعق المعاني بقسول  مزية ويعدل لسديادأ 

 .(25ل الهندسية )  يبلا جويل ،   األقلا

 

http://tribalgatheringlondon.com 

مقتبن بالسلطة  صول ان واس 1

صول ان رقيها  2والسيطقأ والقوأ ، 

العلول قلل  أس حيوان والسفلي قوكة 

تميمة للشباق  3ثنائية للقوأ والا  ، 

عنا مفتاو الاياأ  مز الاياأ   4االبدل، 

ز لاللهة ايزيس تديي مص  م5االبدية، 

عيي حو س للاماية والقوأ  6الموتى 

قا ات للسلطة وتمسك معقودأ 7المللية ، 

على الصد  لاماية ال سد مي يو  الشق، 

ال عقان  9عمود دي د   مز للبقاا ،  8

توضص بذ تها على اياة كقأ ت قاا امامها 

وتديعها مااكية مسيقأ الشمس مي 

 Geoffrey)المشقن الى الموقق ) 

Killenp 9  

 
 

 

 

 

المحااور الثاااني الدراسااة التحليليااة للعناداار والوحاادات الز رفيااة 

 كمجال للتعبير عن الموروث الثقافي والفني:  البارزة 

يشمل تاليل الفقاغ الداخلي الشلل والمتمون وبهذا تصبد القمو  

واألقددلال الهندسددية  يددي المددداخل والواجهددات والفقاهددات الداخليددة 

تشمل الماتويات الفلقية والفلسفية المميزأ المو وثة ، والتي ي هدق 

ييها التعبيق البشقل مدي يلسدفة ويلدق وعلدم والقمدو  التدي تعبدقعي 

الزمي يي التصميمات و تلسبها عمقاا  التميز المعبق عدي أصدولها 

وأاميتها، وتن يم العاليات بين الخطور القأسية واأليقية واألقلال 

سيطة  الدائقأ والمقبص والخن المائل والمنلسق للوصول الهندسية الب

هلى جماليات مميزأ لوحددات األثداث المعاصدقأ. تتميدز البيدوت يدي 

تلدك المنددارق بالقسددول التددي تدزيي القددلال اندسددية بسدديطة بأصددباغ 

تزييي البيوت بقسم القمو  واألقلل الهندسدية سوداا وتقول النساا ب

الددو ني  المصددنو  مددي يددقون سددوداا وتولدد، بطبقددة مددي  بأصددباغ

الايواندددات ،واقدددتهقت بعدددق القمدددو  يدددي الفندددون والتشدددليالت 

االيقيقية مةل الهالل والمةلث والدوائق والخطور المائلة والمتقارعة 

، وللمالمددس واالصددباغ الملونددة واألسددلوق أاميددة يددي التشددليالت 

 الفنية

تعددود  لددى خلفددن القبائددل ا يقيقيددة دثددا ا ينيددة  االهتماااب بالماادا ل:

( مي دثا  خشبية ويخا ية وح قيدة ، يلدانوا   Nokحتا أ  )نوو 

لاااادا يبدل الافدق عليهدا، يفدي  وينتدزعييستخدمون أق ا ات بعينهدا 

ال نوق بنين البيوت مي الا ا أ أما بايي القا أ كانن تبنى منا لها 

، وتنوعددن يددي  والخيددز انمددي األخشدداق وبعددق المددواد الفخا يددة 

المسقن المقبدص والمسدتطيل أو مسدتديقأ وسدقفن بسدق، أقلالها بيي 

مخقورددددي يددددي المنددددارق الز اعيددددة ، وجدددداا االاتمددددال بالمددددداخل 
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حقكددة الطايددة يددي مسددا ات يددي دائقيددة موجبددة يددي والتقكيددز علددى 

جميددص االت ااددات والتددي تعمددل مددص ال اذبيددة األ ضددية ، وحيددث أن 

( ،  Lin 1988,p.49ال اذبيدة ت ددذق االقددياا وتلسددبها االتددزان ) 

وتددقتبن  ات ددا  حقكددة الطايددة با نسددان وتسدداعد  علددى دداا و ائفدد  

الايويددة اذا كانددن يددي نفددس االت ددا  ، والعلددس صددايد اذا علسددن 

  -يهي تعوي  ) الصاول  لإلنسانالاقكة  ات ا مسا  الطاية عي 

 ادلولل الراز الشكل ادلولل الراز الفن االفريقي الشكل

 

 الدوائر

 

 

 

القائد 

 والقدوأ

أيو  القمو  ويعبق 

عددي القيددادأ والقدددوأ 

 والع مة 

 الوياية مي الاسد
 

تعبق عي 

المقكزية   مز 

اللون الالمة 

 التياا

عي  الشمس تعبق

عالم القوو 

والبصيقأ وااللهال 

 االبدية 

 

قاااااااااااارو  

 الحرب

 

 

القوة 

 واالقداب

 

  مز الاذ  

 

عمود جد يقمدز 

 للاماية

 البقاا

عمود تعلو  ا بعة 

ربقات مي  اقأ 

اللوتس  مز البقاا 

والدوال والتقابن 

 تعويذأ مي الشق

سيف 

 الحرب

 

 

 التحدي

 

يقمدددددددز للشددددددد اعة 

والبطولددددة وااليدددددال 

 والشقعية

 

يصو  القق   اآللهة المجنحة

ا ل  "  " 

واالجناة  وحو س 

بذ اعيها دليل على 

 .القد أ

 

 المربع

 المستطيل

 

 

المسددتطيال

 ت

المتوا يددددة 

والخطددور 

 المتقارعة

 

 التشعب واالنتشا  

 االستققا 

 

مقبدددص كعنصدددق 

تشددددليل الةبددددات 

واالسدددددددددددتققا  

والايدداأ الماديددة 

 والبناا .

التوا ن والقداسة 

عاليات  متوا نة 

 ت ا  المقكز 

 وط طااااااااا

 ندسية ه

 

الطبيعددددددددة 

 والقسوا

 

 االتزان واالنتشا 

 

التوحيد 

 واالنتشا 

دمون  ل  الشمس ، 

اسم دمون يعني و

 الباري أو الخفي

 

 الشمس

 

االنتشا  

والقاا مي 

خالل 

 المقكزية

تقمدددددددز لالقدددددددقان 

 والاياأ  واالنتشا  

 

ا عددددددي   تعبيددددددقت

األلواددددددة مددددددي 

خدالل الددد،ا و 

 المابَّة.

النددددو  الددددذل يعب  ددددق 

عددددددددددي الالمددددددددددة، 

والطاية المعب  قأ عي 

 .الاياأ

 المثلث

 والهرب

 

 التأكيد والقوأ  

 ناهمالتاديوالت

 

المبدددددددددددددددددادلا 

اخلهيددددددددددددددددددددددة 

 واالنس ال 

يدددددددددقبن السدددددددددماا 

بدددداأل ض  وتقتفددددص 

 القوو ألعلى

 

  المعين

 

 القوأ

 الةبات

 الةقة  واالستققا 

 القوأ

 

 

الاق كة 

 االستمقا 

 البناا

 الدوال واالستققا 

ان  الل تحليل الوحدات الز رفية وجدت الباحثاة أ  هناات تشاابل  

الفن الممري القدي: والذي يعتمدا على بين فلسفة الفن األفريقي و

مااولدة يهدم كيد، يتصدل عدالم الدقوو بعدالم المدادَّأ أساليب أساسية 

عالم الالنهاية والدو ان المستمق حول نفس  مي خالل دو أ الطبيعة 

األبديددة والفصددول المتعايبددة  و مددو  الطبيعددة التددي تاتددول بددداخلها 

مالبدس واالثداث وملمدالت يدي ال تشداب ندت  عند   القوأ والاماية مما

 يمكن تلخيمها في : االثاث و

والوحدات الزخقيية لتاقيق المو وث  لألقلالتبسين وت قيد  -1

 الةقايي.

 (.38 -استخدال الطابص القمزل لألقلال)كاندا -2
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 تلقا  العناصق لتأكيد تاقيق الوقض منها  -3

( ، االسددتقامة ووضددوو 143التماثددل واالتددزان )عطيددة ،    -4

 الشلل .

 ر الثالث  : الدراسة التطبيقية املحو
 تممي: أثاث اعادر يحمل الطابع األفريقي.

مددي خددالل المادداو   السددابقة ومعقيددة العاليددة بدديي السددلوو البشددقل 

د والبيادددة المايطدددة بدددد  وتدددأثق  بهدددا ، وااللمددددال بالعدددادات والتقاليدددد

ا والمو ثدات الفنيدة الةقاييددة والقمدو  يملدي تقسدديم المادو  الدى جددز

 اخخق تطبيقي.تاليلي و

ت أوال: الجز  التحليلي لتمامي: األثااث واالساتفادة انال فاي فراغاا

 المنشآت السياحية  :

 يعلددس التصددميم الددداخلي الاالددة الةقاييددة والفنيددة للددل يتددقأ  -1

 منية ، كما يعبدق عدي االسدتخدال الدو يفي لد  ، ويعبدق ايتدا 

ة  ثدعي الهوية ال تبار االنسان بمعتقدات ثقايية وقدعبية متوا

علددى مددق العصددو  ، ويسددعى المصددمم الددداخلي باالسددتيعاق 

لمقومددات الهويددة وجواقيتهددا التددي تددنعلس علددى تصددميمات 

 عما أ داخلية تعبق عي جواق الهوية االيقيقية 

اسددتخدال الخامددات الطبيعيددة مددي األخشدداق الطبيعيددة بألوانهددا  -2

المتنوعدة مددص ال لددود وحليددات مددي العددا  والنادداس واسددتخدال 

لم دددول والزخددا ، الخطيددة بأيمشددة التن يددد القطنيددة القدد  ا

 لقاحة المستخدل و يفيا وجماليا ونفسيا.

االسددتفادأ مددي  مزيددة األقددلال البسدديطة يددي المددو وث الفنددي  -3

 االيقيقي وتلقا  الوحدات الزخقيية بقمزية االعدداد لتاقيدق

أكبددق يددد  مددي االسددتفادأ يددي تصددميم أثدداث مددقيد  بندداا علددى 

 علمية  ومنها :االسس األسس ال

 نو   وعدد الوحدات المستخدمة يي التصميم.  .1

 السمك الخطى للوحدأ و مساحة الوحدأ المستخدمة .2

 االسدتمقا ية واالسدتققا   ضدفااالتلدقا  والتو يدص للوحددأ   .3

 المعنى والقوأ. وتأكد

الزخقيدددي للتصدددميم والتو يدددص الزخقيدددي  التلدددقا مسددداحة  .4

 التصميم  لتلقا ات

 ن المستخدمة يي التصميم. نو  وعدد األلوا .5

 أسلوق تو يص األلوان وتو يص ال الل يي التصميم.  .6

 ثالثا : املحور التطبيقي:
وتددق  الباحةددة أن اندداو عدددأ رددقن تعتبددق مادداوالت للافددا  علددى 

 الطقا  ا يقيقي واي :

 الفكرة األولى ) ان  الل الممممين ( :  -1

بص عمدددل تصدددميمات لمنشدددآت سدددياحية  وت ا يدددة  تامدددل الطدددا -1

 االيقيقددي  للعمددا أ الداخليددة واألثدداث واالعتمدداد علددي الخطددور

ن التصميمية والخامات والتقنيات التقليدية المو وثدة بددول قدق

 جنوق ايقيقيا  وتلون بمةابة االعدالن والتعقيد، لتدذون لفندون

 االيقيقية يي اكةق األماكي للسياحة . 

 الفكرة الثانية ) ان  الل طالب كليات الفنو  ( :  -2

تددد يب الطددالق علددى اعددداد تصددميمات للمااي ددة  وانتشددا   -2

الطددددابص االيقيقددددي لدددددول قددددقن جنددددوق ايقيقيددددا مددددي خددددالل 

تصدددميمات لقطدددص األثددداث ويدددق منه يدددة تعتمدددد علدددى يلسدددفة 

 المو وث الةقدايي االيقيقدي وتقنيدات نابعدة مدي البيادة وخامدات

 خاصة بتلك المنطقة ا يقيقية .

 الجانب التطبيقي : 
احةددة بتطبيددق م موعددة مددي التصددميمات المقتقحددة ألثدداث يامددن الب

معاصددددق مسددددتوحى مددددي السددددمات المشددددتقكة للطددددقا  االيقيقددددي 

 اثوالمصقل القديم حامال يي ثنايااا  ؤية تصميمة تمةل نتائ  الب

 النموذج األول  :  كرسي وانضدة 

كقسدددي ومنتددددأ 2يدددذت الباحةدددة نمدددوذ  بالمقيددداس الاقيقدددي لعددددد 

زان وتم الطالا باللون القمادل المبتي باألبيق وبقوا  مي خشب ال

لقطدص األثدداث واسدتخدمن  خددا ، بسدديطة للمعديي بددالتفقي  والافددق 

لوحدات وعمل ملمس مابب با   لتأكيدد عنصدق الوحددأ الزخقييدة 

و مزيتها ، حقق النموذ  األول مزي ا مدي الطدابص المصدقل القدديم 

 سم المعديي ثدم تلدقا  والطابص األيقيقي ومقاحل القئيسية بداا مي 

الوحدددأ الزخقييددة لتأكيددد وتقسدديا المعنددى و تقتيددب للعناصددق مددص 

بعتددها لتاقيددق االسددتمقا ية واالتددزان مددي خددالل وحدددأ  المعدديي  

وتلقا اددا والخطددور المائلددة والمعدديي ب وانبدد  اال بعددة معبددق عددي 

اال بعددة لللددون وعاليددة االنسددان بددالماين وكمددا اسددتخدل  تاالت ااددا

 سملة  مز الخيق والبقكة. ت قيد لل
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النماااوذج الثااااني : كرساااي وانضااادة  اساااتخدب بهااا: الخااا  المائااال 

 :والدائرة

تصددميم للقسددي ومنتدددأ وسددن مددي الخشددب ، واسددتخدمن الدددائقأ 

والمستقيمة  يدي  خقيتهدا حقدق النمدوذ  التنداهم  ةالمنانيوالخطور 

الخطددور بدديي الطددابعيي المصددقل القددديم وااليقيقددي يددي اسددتخدال 

يددي تصددميم اللقسددي  والزخددا ، الموجددودأ بدد    ةوالمنانيددالمائلددة  

واستخدال الدائقأ  مز القوأ والبقداا والامايدة والخطدور مدي حولهدا 

المنددت م للمددو وث والخطددور المنلسددقأ التددي   االنتشددامعبددقأ عددي 

واالساااتدارة تعبااار عااان  تقمدددز لالسدددتمقا ية والاقكدددة بقسدددوا .

اا  وتكرار الوحدة ااع اسااحة الادائرة األاالستمرارية والحماية و

 لتأكيد االستمرارية والرسوخ.

 

 
 النموذج الثالث : انضدة في فراغ االستقبال :

اسدددتخدل الخدددن المائدددل والتأكيدددد علدددى  مزيدددة االلتقددداا والتشدددعب 

النمدوذ  التنداهم بديي  المتالييدة، حقدقواالنتشا  مي خدالل الخطدور 

اليقيقددي يددي اسددتخدال الخطددور المائلددة  الطددابعيي المصددقل القددديم وا

يددي تصددميم المنتدددأ  وامتددداد للخطددور لالسددتمقا ية والوضدددوو 

  واستخدال الدوائق للاقكة واالمتداد والقوأ.
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:  اسددتخدال وحدددأ النمااوذج الرابااع : كرسااي اسااتخدب وحااد المثلااث

المةلددث يددي جددانبي اللقسددي ووحدددأ الهددقل  مددز المبدداد  ا لهيددة 

ندداهم واالنسدد ال بدديي الخددور الاددادأ للزخددا ، والمنايددة وتاقيددق الت

 لمسند ال هق 

 :Resultsنتائج البحث 
 نت  عي الباث والتاليل النقار التالية  :

القمدددز يتتدددمي المعندددى ويملدددي اد اكددد  ويلدددون لددد  صدددفة  -1

يي مدلول المعنى. ا تبدار  ( communicationاالتصال )

ت بدددالقمز والقم ت وثيقدددا زيدددة. القمدددز لددد  دو  ا نسدددان ا تباردددا

اجتماعي وثقايي  يهو يشلل وسيلة اتصدال. ويعبدق عدي مدا ال 

يدة تقو  اللوة بالتعبيق عن  ويلون ل  يو  مستتقأ وتأكدد الهو

 لإلنسانالةقاية ويسدد بعق جوانب االحتياجات النفسية 

بددديي الةقايدددة والعدددادات لددددول  يقيقيدددا  وجدددود عاليدددة وثيقدددة   -2

 والتصدميم الدداخلي للعمدا أالعدال وكالاما يدعثق علدى الطدابص 

وجماليات التشليل ويدنعلس ذلدك بشدلل خدا  علدى  األثداث 

ة مي خالل المو وثات الةقايية يالفتاات الصويقأ  مز الاماي

 والاف  والوحدأ .

اقتقاو لبعق الخصائ  بيي للمو وث الةقايي لدول  يقيقيا  -3

 ومصق أثقت على التصميم مي خالل التلدقا  واالسدتمقا ية

 واالنتشا  التي انعلسن على التصميم الداخلي. 

 : Recommendations التوصيات
ضقو أ ال مص بيي علول تصدميم األثداث للوصدول  لدى نتدائ   -1

لتصميمات مناسدبة تامدل الطدابص المصدقل القدديم وااليقيقدي  

للددي تادداي  وتدددعم الفلددق واالت ددا   لددى العددودأ  لددى تطبيددق 

 األثاث.مو وثنا الةقايي يي العما أ و

 ادذ ي ب علدى ايادة الم تمعدات العمقانيدة ال ديددأ أن تتبندى  -2

ت السددياحية آاأليلددا  وتطبقهددا يددي بعددق المنددارق  يددي المنشدد

قدا أ للافا  على الهوية االيقيقية و بن العاليات بيي بلدان ال

. 

اعتمدداد دو ات  لألكدداديمييي والمصددمميي بد اسددة التطبيقددات  -3

يددي تخصدد  تصددميم األثدداث الاديةددة لبددقام  الااسددب اخلددي 

و بطهددا بعمليددة التصددميم مددي أجددل االسددتفادأ منهددا يددي توليددد 

أيلا  التصميم ، وادو مدا يدنعلس  ي ابدا علدى الفلدق و خدقا  

 التصميمات. 
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