
Amany Khedr  203 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 
  ونظیره اإلسالمي  تفاعلیة بین الفكر التصمیمي المعاصرالعالقة للدراسة تحلیلیة 

An analytical study on the interactive relationship in the evolution of contemporary and 
Islamic design thinking  
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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
 وما مباشر بشكل التصمیم وتأثیره في الفن والعمارة اإلسالمي بدور المتلقي إحاطة إمكانیة في الحالي البحث أھمیة تكمن
 وحدات أو  شكلیة تراكیب من اإلسالمي الفن لرموز الھواستعم للمصمم المعاصر والثقافیة الفكریة المرجعیات تؤكده

 الفكري والتواصل التكامل البیئى و الحضاري وتحقیق المعاصر التصمیم في واستنباطھا عربیة وغیرھا خطوط أو زخرفیة
  .والحاضر الماضي بین ما

، معا والحاضر الماضي یق  دمجیتناول البحث أھمیة لغة التواصل فى العمارة االسالمیة  بین الماضى والحاضر عن طر
ًا والماضي الحاضر بكل اإلبداع الشعور مع بل الحاضر مع جیلھ باالندماج لیس لیبدع) المصمم( الفنان وبذلك یدعو في  مع

حیث  من الزمن، مجرد ھو ما بكل اإلحساس التاریخي یمثل الحس للمستقبل،ھذا واحد یعطى نظام في ودمجھا واحد، وجود
  .وواعیًا لحداثتھ الزمان في مكانھ نفسھ واعیًا الوقت وفي تقلیدیًا المبدع الذي یجعل فھو معا نیناالث بین یجمع

 وتاویل واستحضار وفھم وتحلیل خالل دراسة والتصمیم من لإلبداع الشرارة التاریخ التراثى االسالمى  یعطي فدراسة
ًا مستنسًخا لیس لتاریخا یصبح الحاضر، وبذلك في الحلول ووضع الماضي بیسر من االفكار   .لاللھام مصدر ولكن شیئ

وتعددت المحاوالت المتكررة لتعمیق الفاصل بین المفھومین ولوضع   فبدء الخالف حول موضوع  التراث والمعاصرة    
حد  لھذا  الخـالف القائم یجب علینا محاولة وضع رواسى وقواعد االستمرار التراثى الحضارى من خالل  فھم مضمون 

تصمیم التراثى والبیئى  واعادة بنائة یشكل معاصر وذلك باستخدام التقنیات التصمیمیة الحدیثة مع امكانیة استخدام ال
حیث یمكن .وعناصره البیئیة وتوظیفھا بشكل متطور وھذا مایھمنا فى ھذه البحث ) اإلسالمي(مفـردات التصمیـم التراثي 

و بین الحاضر ومافیھ من تقدم تكنولوجیا  فى اسالیب ومواد ، م ومفاھیمالجمع مابین االصول والجذور بما فیھا من قی
التشطیبات والبناء لیكون ھذا المدخـل ھو ماخذ البحث للوصول الى عناصر التراث واعالء بناءه بشكـل معاصر فى محاولـھ 

ونصیغھا بأسلوب  جدید تفاعلى الستخدام عناصرھا االسالمیة وموداھا بشكل متطور لتوائـم الظروف والتقنیات  الحدیثة 
  .یدمج التراث بالمعاصرة

 المعاصرة والتصمیم االسالمى المعاصر، باالعتماد للعمارة االسالمیة لالبداع كسمات مھمة والشمول التضمین ولتحقیق
 المراجع لھذه االستعارة تكون ان على، یحقق الشمولیة ما ھو الصحیح االستخدام لالبداع فان التاریخ االسالمى كقناة على

  .المعنى ایًضا ولكن فقط الشكل على جزئیة تعتمد ولیست شمولیة

  عالقة تفاعلیة  
interactive 
relationship  
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contemporary  

  التفكیر التصمیمى اإلسالمى
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thinking  
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 :Introductionمقدمة 
تعایش اإلنسان مع الواقع البیئي التراثي منذ قدیم األزل وانعكس 

ي أواه األساس ل م ذي یمث كنھ ال كیلھ لمس میمھ وتش , ھذا على تص
ي  ة الت ة البیئی ى المنظوم فتطور بھ عبر العصور حتى توصل إل

وم ا الی ة لفھ. نراھ ذا نتیج اء ھ اكل وج ق للمش ھ العمی ھ وإدراك م
ة ھ عام ا بیئت ز بھ ي تتمی یة الت میمي . األساس ر التص ذھب الفك ف

لالتجاھات التصمیمة الحدیثة إلى اعتبار الغالف المعماري ككل 
كیلھ  ي تش ي ف  –على أنھ بوتقة للتصمیم الداخلي والمؤثر األساس

ة ) Mediator(أو بمفھوم آخر اعتبر بمثابة وسیط  ة تفاعلی أو آل
)Interactive Machine ( تحكم ة المحیطة فت ع البیئ تتفاعل م

ھ  ھ وكفاءت ي فاعلیت ة) Efficiency(ف ھ الداخلی ة فراغات . وفاعلی
اه  ل اتج ات مث رت اتجاھ ة " فظھ ا الحیوی ا " التكنولوجی أو كم

میت  ك " س ب أن ) Biotech" (بیوت ى یج ار أن المبن باعتب
ل تتفاعل بحیویة لتنظم ذاتھا وال یعتد بھ ك ت ب ائي أو ثاب تج نھ من

ة  ى البیئ ذلك عل ھ وك ى نفس رف عل وي یتع وق عض و كمخل ھ
ذلك . المحیطة بھ لیتأقلم مع الظروف المتغیرة ویحسن فاعلیتھ وب

ا  ى مفرداتھ ا عل یطرة التكنولوجی ة بس ور الحدیث زت العص تمی
ل " فكما قال . فاعتمدت على األنظمة الذكیة المھجنة " كریس آب

)Chris Abel " (میمیة إن ات التص ت درجة الجمالی ا كان ھ مھم
للمبنى وفراغاتھ فإن التصمیم الغیر مخصص للتفاعل مع المناخ 

  ".فسیكون بمثابة شجرة بدون جذور , المحلي لھ
ن  ا م ً ون منبثق ب أال یك ى یج میم للمبن ا إن تص ود ھن فالمقص

 ً ثال اء م یحات كاألزی ون , جمالیات آخر الص ھ یفضل أن یك ولكن
ا مم خصیًص ي  مص میمي البیئ توى التص ع مس ل ولرف للتفاع
ة یة , ولالستفادة الكلی اط األساس د النق ب تحدی وم آخر یج أو بمفھ

ن  ة م ة المطلوب اكل البیئی میم " للمش ور " التص اول التط ل تن قب

  .الفكري للتصمیم المعاصر

  : Problemمشكلھ البحث 
 ر  تؤثر ھل: األتى  البحث مشكلة تحدید نستطیع وحدات وفك

نوعناص المي ر الف ي اإلس ق ف یة تحقی ة  الخصوص والھوی
تعمل وكیف المعاصر؟ التصمیم في اإلسالمیة مم یس  المص
المیة  الوحدات الرمز المرتبطة والعناصر اإلس ھ ب  ودالالت

 المعاصر عمل المصمم ارتبط وھل المعاصر؟ التصمیم في
ي العمل بأسس ي الفن ون ف المیة الفن ا اإلس ة  ودالالتھ الفكری

 . منھا الوظیفة تحقیق وكیفیة والجمالیة یةواإلنسان
  العمل على االتساق البیئى سواء فى مجال العمارة أو االثاث

س  ذى یعك مما یؤدى الى إیجاد حالة من التباین الواضح وال
مونھا  ى مض ل ف ى تحم میمیة الت ال التص ى االعم ھ عل نفس
ة  ى الداخلی یس المتلق ر احاس ذى یثی ق ال م العمی راء والفھ الث

 .امة لغة تواصل بین الماضى والحاضرواق
   ن اریھ م ت الحض المى  بالثواب ى االس ربط التصمیم التراث

 .ناحیة والمتغیرات البیئیة والتكنولوجیھ من ناحیة اخرى

  :  Objectivesھدف البحث 
 :إلى البحث یھدف

 ارب إحیاء خالل من من الماضي الحاضر االستفادة فى  تج
ة ا جزء أو كامل ق ا منھ ن طری ى ع ذور الماض ال بج التص

لوب  ھ بإس ھ ومحاكات ھ وخبرات ن تجارب تعلم م ة وال الثقافی
ى  ول عل ر والحص ر الحاض رات العص ع متغی ى م یتمش
مفردات تصمیمیة اسالمیة تنبع من فھم عمیق وفلسفة واعیة 

  .للعمارة االسالمیة وترتبط بالبیئة المحلیة بطریقة معاصرة 
 المعاصر للتصمیم لیةوالجما اإلبداعیة النواحي عن الكشف 
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ذي تنبط ال ھ یس ھ مفردات ن ومكونات وز م دات رم ن وح  الف
ھ بأصالتھ معاصر ویحتفظ بشكل اإلسالمي ة ودالالت  الفكری
 .والجمالیة

 ى التعرف ات عل ة اإلمكانی ة الفنی ي والتقنی میم ف  التص
 للفن والرمزیة الفكریة الدالالت المرتبط باستنباط المعاصر
 .اإلسالمي

  :Methodology منھج البحث
اعتمدت الدراسة بشكل جوھري على األستقراء والشرح والربط 
واألستنتاج لمحاولة الوصول إلى اقرب الرؤى والنتائج واكثرھا 

  :فاعلیة من خالل المراحل األتیة 
  تقرائي نھج األس ن: الم ردات  م بعض مف تقراء ل الل اس خ

ادة الل إع ن خ المیة م ارة األس ائص العم ة  وخص دراس
ن وتطوی ر فكر میكانیكیة األنظمة االسالمیة البیئیة القدیمة م

ربیة  ف ،والمش رة الملق ویر فك ة وتط ادة دراس الل إع خ
 .  ،والفناء

  ي في التحلیل ذي : الوص تداللي ال ل األس الل التحلی ن خ م
ع  ین وض ل ب ق الفاص ررة لتعمی اوالت المتك اول المح یتن
الل ن خ ارى م ى الحض تمرار التراث د االس ى وقواع   رواس

كل  ة یش ادة بنائ ى  واع ى والبیئ فھم مضمون التصمیم التراث
ع  ة م میمیة الحدیث ات التص تخدام التقنی ك باس ر وذل معاص

ي  ـم التراث ـردات التصمی تخدام مف ة اس المي(امكانی ) اإلس
ى  ا ف ذا مایھمن ور وھ وعناصره البیئیة وتوظیفھا بشكل متط

ذور .ھذه البحث  ول والج ا حیث یمكن الجمع مابین االص بم
اھیم یم ومف ن ق ا م دم ، فیھ ن تق ھ م ر ومافی ین الحاض و ب

  .تكنولوجیا  فى اسالیب ومواد التشطیبات والبناء
  حیث یمكن الجمع مابین االصول والجذور :التحلیل المقارن

اھیم یم ومف ن ق ا م دم ، بما فیھ ن تق ھ م ین الحاضر ومافی و ب
ون  اء لیك ذا تكنولوجیا  فى اسالیب ومواد التشطیبات والبن ھ

راث  ر الت ى عناص ول ال ث للوص ذ البح و ماخ ـل ھ المدخ
تخدام  ـھ الس ى محاول ر ف ـل معاص اءه بشك الء بن واع
عناصرھا االسالمیة وموداھا بشكل متطور لتوائـم الظروف 
دمج  اعلى ی د تف لوب  جدی یغھا بأس ة ونص ات  الحدیث والتقنی

 .التراث بالمعاصرة
میمي المعاصر إیجاد عالقة تفاعلیة بین تطور الفكر التص -

  :ونظیره اإلسالمي 
ونعني بإیجاد عالقة تفاعلیة بین تطور الفكر التصمیمي 

ربط األسس الھندسیة الملموسة ، المعاصر ونظیره اإلسالمي
اى ربط فكر العمارة األسالمیة بالفكر ، بالمضمون المعنوي لھا

من خالل ثالثة منطلقات رئیسیة سنقوم ، التصمیمى المعاصر
لیھا وھي إعادة دراسة وتطویر فكرة الملقف و إعادة بالتركیز ع

دراسة وتطویر فكرة الفناء وإعادة دراسة وتطویر فكرة 
  .المشربیة وربطھما بفكر التصمیم البیئى المعاصر

 
 .إیجاد عالقة تفاعلیة بین تطور الفكر التصمیمي المعاصر ونظیره اإلسالمي)  1شكل(

  
إعادة دراسة وتطویر فكر میكانیكیة األنظمة البیئیة القدیمة من 

  : خالل
  :إعادة دراسة وتطویر فكرة الملقف : اوال

وتطویر فكر دینامیكیة تقوم النظریات الحدیثة على إعادة دراسة 
األنظمة البیئیة القدیمة لمحاولة إحیاء میكانیكیة البراجل دون 
الشكل فاستخدامھا بعض المصممین في العصور الحدیثة لما لھا 
من أثر ملحوظ في تلطیف المناخ الداخلي للمباني فأعدوا 
دراستھا لمحاولة معرفة أكفأ التقسیمات الداخلیة لھا للتواصل إلى 

ویوضح شكل )  2(نسب للتھویة من خاللھا أنظر شكل أعلى 
التقسیمات الداخلیة للبراجیل المقارن من نسب كفاءتھا  ویوضح 

رسم بیاني مقارن لنسب كفاءة شكل التقسیمات الداخلیة ) 3(شكل 
. للبراجیل وبین االنتفاع الھوائي في حالة إضافة مروح بداخلھا

ور البراجیل في فیوضح مسارات الھواء ود)  4(أما شكل 
تلطیف المناخ الداخلي واستخدامھا كعنصر أساسي في المباني 

ومن تلك النماذج النموذج الموضح بالشكل الذي . المعاصرة
یعمل بھ في قاطع في متحف جوجنھم أبو ظبي لفرانك جیري 

)Guggenheim Abu Dhabi – Frank Gehry ( ونرى بھ
 .یم المعاصر للمبنىإدماج المنظومة البیئیة في مضمون التصم

 
یوضح التقسیمات الداخلیة للبراجیل المقارن بین ) 2(شكل 

 نسب كفاءتھا
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یوضح  رسم بیاني مقارن لنسب كفاءة شكل ) 3(شكل 

  التقسیمات الداخلیة للبراجیل وبین اإلندفاع الھوائي
  في حالة إضافة مروحة بداخلھا

  :إعادة دراسة وتطویر فكرة المشربیة : ثانیا 

ھى تطویر ) VERTICAL(وسائل التظلیل الراسیة الحدیثة  ان
لفكرة المشربیة االسالمیة فھى عبارة عن ارفف التظلیل وأجھزة 
التظلیل الشمسي العمودیة، ھي في المقام األول للظبط مرور 

وھذه األجھزة تعمل . الشمس في االتجاھي الشرقي والغربي 
ء من خالل العمل علي تحسین قیمة عزل الزجاج في أشھر الشتا

یصمم من عناصر رأسیة :التظلیل الراسي .بمثابة مصدات لریاح
حیث الفتحات العمودیة توفر . لتغییر زاویة وفقا لموقف الشمس

  ) .6(شكل ، ) 5(معامالت التظلیل شكل 
حیث لھذة االجھزة قدرة علي  التحكم الضوئي من خالل الخالیا  

راق الضوء من خالل الضوئیة للحصول على أقصى قدر من اخت
ظبط وضع الفتحات الراسیة  للوضع االمثل لتجنب الوھج 

ویمكن تصمیم ھذة الفتحات في األماكن المغلقة مع .الشمسي
وجود األنابیب الممتصة للضوء إلزالة أو وضع الحرارة على 

  .النحو المطلوب

  

  

  
 –داخلیة واستخدامھا كعنصر أساسي في المباني المعاصرة البیئة ال یوضح مسارات الھواء ودور الملقف في تلطیف )  4(شكل  

أبو ظبي لغرانك جاري مرفق بھا جزء من  –حیث یتضح بالشكل العلوي الذي یتمثل في القطاع بأحد المالقف بمتحف جوجنھیم 
البیئي المتحف بینما الشكل السفلي یوضح قطاع المتحف حیث اإلستراتیجیات التوافق  Abudhabi Guggenheimواجھة 

  .المعاصر لزیادة كفاءة منظومة التھویة وإدماجھا في تصمیم معاصر

    
  وسائل التظلیل الرأسیة واالفقیة)  6(شكل                   وسائل التظلیل الراسیة) 5(شكل
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  : التظلیل المركب ما بین التراث والمعاصرة 
وقد وضع الباحثین عنصر المركب منھ المشربیة  في صورتة 

یعد سلسلة ، متشابكة فوجد انھ عنصر مركب خفیف الوزنال
متشابكة ولكن على أساس ھذة السلسلة الھندسة المطورة حدیثا، 

مرات أكثر صالبة لوزن  10وأجزاءة تشكل الھیكل الذي ھو 

ھذا الھیكل یسمح  بتحمل . معین من المواد الخفیفة الحالیة القائمة
ً، ویمكن أن تحدث ثورة في البناء،  حمولة معینة أقل بكثیر مادیا

وتكالیف البناء في الوقت الذي تسمح مرونة ، وخفض الوزن
  . أكبر في التصمیم

 
 نوع الظالل دینامیكي -تصمیم للواجھھ مترو ابریل بالعراق )  7(شكل

  
  عنصر الوحدة النمطیة النموذجیة للمشربیة) 8(شكل

  التصمیمفى مھیكلھ واتخاذھا وحدة اساسیة للمرونة 

 
  لوسائل التظلیل فى تصمیم للواجھھ السابقة مترو ابریل )  9(شكل  

ونالحظ من السابق استخدام المصمم لوسائل التظلیل حیث حاول 
المصمم استخدام الوحدة النمطیة للمشربیة في التصمیم بشكل 

وجعلھا االساس في بناء الواجھھ للحد من اكتساب معاصر 
فاثارت . عن االشعاع الشمسيالحرارة بالحیز الداخلي الناتج 

 ً نوع من التغیر الطفري المتفاوت بین المصادر المتنوعھ قدیما
 ً  .وحدیثا

  :إعادة دراسة وتطویر فكرة الفناء :ثالثا 
ویأتي في ھذا االتجاه أھمیة إطالع المتخصصین على أحدث 

التقنیات والتجھیزات التكنولوجیة التي یمكن أن تثري المنظومة 

وفھم مردود ھذه الحداثة على التشكیل , صمیمالداخلیة للت
وتأثیرھا على التصمیم التراقي للحیزات , التصمیمي للحیزات

ومن ھذه النماذج تلك المعروضة من تصمیم كان ینج . الداخلیة
)Ken Yeang ( لتطویر وتقویة اإلضاءة الداخلیة في الفراغات

قطیعات الغیر حیویة من خالل تركیب ألواح لتوزیع اإلضاءة بت
عند ) Laser Cut Light Spreading Panels(اللیزر 

مخارج أنابیب اإلضاءة الطبیعیة لتقویة تأثیرھا بداخل الحیزات 
من خالل الرسومات ) 10(أنظر شكل . الغیر حیویة للمباني

 ).ھـ  –د  –ج  –ب  –أ (التوضیحیة 
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  ).Ken Yeang(الضوئیة من تصمیم كان ینج قطاع أفقي في إحدى المباني المطبق بھا نظام األنابیب ) أ(

 
رسومات توضیحیة لفكرة استغالل اإلضاءة الطبیعیة من خالل مواسیر اإلضاءة إلنارة الفراغ األوسط بمبنى محاط بمكاتب ) ب(

  .لالستفادة منھا حول محیط المبنى

 
  صمیمقطاع رأسي في إحدى المباني المطبق بھا نظام األنابیب الضوئیة من ت)  ج( 

  )Ken Yeung(كان ینج 

 
 

استخدام وحدات نشر اإلضاءة في مخارج مواسیر اإلضاءة للحصول على اإلضاءة المركزة بدالً من العواكس التقلیدیة ) د(
  .الموجودة عند مخارجھا التي تنشر اإلضاءة إلى داخل الحیز
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إلضاءة األول مدخل األشعة الشمسیة مزود بلوح مقطوع رسومات توضیحیة للمقارنة ما بین قطاعین رأسیین في مواسیر ا) ھـ(

وھنا نرى دور اللوح المقطوع باللیزر في توجیھ األشعة الشمسیة إلى داخل الفراغ . واآلخر بدون) Laser Cut Panels(باللیزر 
 .بدون إھدارھا

  حیویةنماذج لدراسات حدیثة لتقویة اإلضاءة بداخل الحیزات الغیر  ) ھـ-د- ج-ب-ا() 10(شكل 
ورغم محاولة التحكیم باآللیات التصمیمیة البیئیة المعاصرة 
للمبنى كما سبق ذكره إال أنھ مازال المرجع األساسي من أھم 
عوامل التحكم في المناخ الداخلي للفراغات أیًضا حیث یشمل 

  :اآلتي 
  إحكام فصل تشطیبات الفراغ الداخلي ومحدداتھ عن

 .الخارج
 ط المزدوجة من أھم العناصر اعتبار األسقف والحوائ

 .البیئیة التي تساعد في التحكم في المناخ الداخلي
  التوصل إلى أنسب األسالیب المھجنة للتھویة واإلضاءة من

خالل متابعة أحدث النظریات والتكنولوجیات الحدیثة وفھم 
 .القدیم منھا

  دراسة الغالف المحیط للمبنى جیدًا مع فھم منظومتھ
ة لتكملة عمل التصمیم الداخلي للمبنى الفكریة والبیئی

الخاص بھ بنفس االتجاه الفكري المتكامل وعلى نفس 
 .األسس

المیة  ة اإلس اني التراثی ي للمب ق البیئ تراتیجیة التواف إس
 .واالتجاھات البیئیة المعاصرة في التصمیم الداخلي

ومن ھنا سوف نتناول أھم االتجاھات المعاصرة للبینة 

عة البیئة اإلسالمیة وتأثیرھا على شكل المستدامة مع طبی
التصمیم الداخلي المعاصر ودراسة محاوالت المبدعین في تغییر 

وذلك .المنظومة التقلیدیة باالستعانة بأحدث أسالیب التكنولوجیا
من خالل عرض بعض النماذج الحدیثة للتصمیم البیئى 

م مع عمل مقارنة السالیب التصمی. االسالمى للمبانى المعاصرة
طرق التصمیم افضل  المستخدمة المختلفة للوصول الى انسب و

وذلك ،  المستخدمة بادماجھا مع فكر وعناصر العمارة االسالمیة
من خالل دراسة إستراتیجیة التوافق البیئي للمباني التراثیة 

، اإلسالمیة واالتجاھات البیئیة المعاصرة في التصمیم الداخلي
بین أھم األسالیب التصمیمیة من خالل المقارنة ، )11(شكل 

البیئیة المعاصرة للفكر العمارة الداخلیة اإلسالمیة ودراستھا 
  ......ومقارنتھا من خالل 

 أسلوب الموازنة بین التصمیم والعمارة اإلسالمیة البیئیة. 
  أسلوب سیطرة العمارة الداخلیة اإلسالمیة البیئیة  في

 .مضمونھا على التصمیم دون االلیة
 یطرة العمارة الداخلیة اإلسالمیة البیئیة  في االلیة أسلوب س

  .دون المضمون

 

  
میم المع یطرة التص ة س میم البیئدراس ي التص ر عل ي اص

 :االسالمي
مدینة العالم المصغر " مبنى سوق أبو ظبي : المشروع االول  

 للمصمم  سیر نورمان فورستر" 

حیث استخدم  الفكرة التصمیمیة المستوحاة من المدیول 
كذلك فى مبنى سوق .التكراري لوحدة الفناء اإلسالمي للمبنى 

 إعاد دراسة وتطویر فكرة "مدینة العالم المصغر " أبو ظبي 
 .المشربیة 
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" توضح الفكرة التصمیمیة المستوحاة من المدیول التكراري لوحدة الفناء اإلسالمي للمبنى  ”مجموعة من الصور “ )12(شكل 

 Sir Norman Fosterتصمیم سیر نورمان فورستر " مدینة العالم المصغر 

    
  للمصمم سر نورمان فوستر" مدینة العالم المصغر " مبنى سوق أبو ظبي   ”مجموعة من الصور “) 13(شكل 

ة  ومما سبق نالحظ ان التصمیم البیئي اإلسالمي للمباني المعاصر
  :أھم ما تمیز بھ الحیزات الداخلیة للمبنى ما یلى

 إرتفاع األسقف الداخلیة لزیادة التھویة. 
  كبر حجم الفتحات لزیادة اإلضاءة النھاریة المغطاة بتحلیل

المستوحاة من المشربیات ) ككواسر شمسیة(مربعات خشبیة 
والتي اعتبرت المشكل الرئیسي للفراغ الداخلي كإیحاء 

 ).14(تراثیة العربیة مع دفء الخامة الحسي شكل بالعراقة ال
  إدخال بعض العناصر المزججة الملونة لكسر الحدة وإضفاء

 .تشكیل ضوئي بإنعكاساتھ اللونیة
  االنفتاح على الخارج بزیادة الواجھات المزججة ولكن بنسب

 .محددة
  االعتماد على التھویة واإلضاءة المھجنة على حسب

 .االحتیاج
 ة المودیول المكعبة المستوحاة من فكر السوق استخدام وحد

 .العربي القدیم
  االعتماد على التوزیع المتعامد للوحدات التأثیثیة في أغلب

األحیان والتنوع بین مقعد ذي مساند خلفیة منخفضة أو 
أخرى بدون مساند حیث روح األثاث اإلسالمي القریب من 

 .األرضیة
 فس أساسي بین سیطرة فكرة الفناء على التصمیم كمتن

المحالت وإدخال العناصر النباتیة أو المائیة لإلثراء البصري 
 .إلى جانب دوره الوظیفي كوسیط مناخي

  أما بالنسبة لناطحات السحاب الملحقة بالسوق فلقد استمر
األخذ من روح التراث اإلسالمي بداخل الحیزات الفندقیة 

اطة بارتفاع األسقف وبس)  15(أنظر شكل  –واإلداریة 
الخطوط والتالعب الضوئي ومحاولة استغالل كل من 
اإلضاءة والتھویة المھجنة إال أنھ عند النظر في المناظیر 
الداخلیة لتلك الحیزات یبدو التأثیر الممزوج بإیحاءات من 
الشرق األقصى وامتزاجھ مع الخطوط العربیة ویبدو ھذا 
واضًحا في التصمیم الداخلي للسوق التجاري ونفس 

حیث ) 17(، )16(منظومة التشكیلیة تم استخدامھا فى شكل ال
التصمیم المعاصر المبسط فیما یعرف باتجاه المعاصرة 
اإلسالمیة حیث نرى جمال الخطوط التصمیمیة التي تسیطر 

حتى بالنسبة لتوزیع . علیھا الخطوط المستقبلیة والمتعامدة
مدة القطع التأثیثیة فاعتمدت أیًضا على العالقات المتعا

واإلتزان السمیتري التي تمیزت بھا التصمیمات الكالسیكیة 
فكما نرى باألشكال المبینة . وتحدیث مبسط لشكل المصطبة

فنجد تحلیل مبسط للمشربیات وللفوانیس العربیة حیث 
استخدمت كشكل زخرفي لیس وظیفي حیث اعتمدت التكیف 
البیئي على النظام الدینامیكي بشكل أساسي مما یذكر 

لمعالجات السطحیة التي اعتبر ان العناصر البیئیة السالفة با
 . مجرد عناصر تشكیلیة رمزیة

 

  
العالم  ینةمد(یمثل للقطات للفراغ الداخلي للمبنى ) 14(شكل 

المعتمد على   سیر نورمان فورستر" تصمیم ) " المصغر
  نموذج المشربیة اإلسالمي
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ت السحاب الملحقة بالسوق تظھر بھ استمراریة روح اإلقاللیة مع ارتفاع األسقف إحدى الحیزات الفندقیة لناطحا) 15(شكل 

  وبساطة الخطوط

  
المعاصر اإلسالمي في  حیث تظھر األسلوب البیئي" مدینة العالم المصغر " الحیز الداخلي الفندقي واإلداري للمبنى ) 16(شكل 

  تصمیم السقف المرتفع وبساطة الخطوط

        
  تمثل إحدى أركان الغرفة الفندقیة التي توضح تبسیط العالقات التكمیلیة) جـ, ب , أ )  ( 17(شكل 

لقطع األثاث الثابتة الذي یتجلى فیھ شكل التصمیم المعاصر المبسط فیما یعرف اتجاه البیئة اإلسالمیة حیث استخدام التصمیم 
إضاءة تجریدیة من روح الطرز اإلسالمیة التي تتمیز بھا البیئة الداخلي في تبسیط العالقات الكتلیة المتوازنة وإضفاء عناصر 

  .اإلسالمیة من الوضوح والتبسیط 
فتمیزت الفراغات الداخلیة بأشكالھا وارتفاع أسقفھا فھذه 
المنظومة البنائیة المستوحاة من الفكر العربي البیئي بعالقاتھ 

ة الترابطیة بین الحیزات وبعضھا فالحوائط معظمھا مستقیم
والمساحات الداخلیة التمیل إلى الضخامة بل على العكس وجاء 

مما . ھذا بغرض التقلیل من االحتیاج إلى تبرید الفراغ الداخلي
سبق یظھر اختالف ھذا النمط في تعاملھ التشكیلي مع الفراغات 

الذي لم یخلق ھذا التنوع في , الخاصة بالمقارنة باالنماط القادمة 
  .التعامل

بق ن ا س ر ومم ي المعاص میم البیئ ة التص ذه منھجی ل أن ھ توص
اول  مم تن المستمدة من روح التراث اإلسالمي حیث حاول المص

  فكرة الرمزیة بالتصمیم ببساطة ملقنة 
وھنا نجد اختالف التناول للتصمیم الداخلي وتأثره بكافة العناصر 
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میم  ادة التص دة إلع میمیة واح رة تص ول فك ور ح ي تتمح الت
ي دا, التراث ات ال ع معطی دماج م ة واالن ى الموائم اء عل خلي بن

ة  ى األنظم ي عل اد األساس ان االعتم ة اإلنس م محاول ة ث الطبیعی
المھجنة وإتباع التكنولوجیا في نفس الوقت ولكن الیوم وقد حاول 
ة  ة لمنظوم ة التطویری ع العملی ب م اه متناس اد اتج ان إیج اإلنس

  .المعاصرةالتصمیم االسالمي البیئي في سیاق اإلستدامة 
فات  م مواص ابق أھ وذج الس الل النم ن خ نا م ھكذا وقد استخلص
ي  ن وح دة م ة والمتول رة المنبثق میمیة المعاص ات التص االتجاھ
ة  ت إذاب ي حاول ة والت ة التراثی ة بالبیئ ة الخاص وروح الطبیع
العناصر التصمیمیة الخاصة بالمنظومة البیئیة للعمارة اإلسالمیة 

  . ي مندمج في طیاتھبأسلوب تصمیم. الداخلیة
میم  ى التص النمط المعاصر للفكر اإلسالمي البیئي وسیطرتھ عل

  :في حلولھ بیئة مطورة 
تصمیم  –منظومة مبنى إدارة مصدر الطاقة : المشروع الثانى 

  آدرین سمیث وجوردن جل

اول  ي تن ل ف اد حل متكام فى ھذا المشروع التوجھ یتمثل في إیج
ة للعم ة البیئی میم المنظوم ات تص المیة بلغوی ة اإلس ارة الداخلی

تكنولوجیة حدیثة وسیطرتھا على التشكیل الداخلي للحیزات التي 
  .تأتي في المرتبة الثانیة من حیث االھتمام

داخل  امل لتت ي الش تحكم البیئ وھنا یتمركز التصمیم حول فكرة ال
س  معھ منظومة الطاقة الجیدة والمتجددة في غالف معاصر یعك

ك ات التش ر اللغوی ا ذات العناص تحدثة بخاماتھ یلیة المس
وسیتم استعراض الفكر العام لھذا التوجیھ . التكنولوجیة المتطورة

  :وذلك فیما یلي" مبنى إدارة مصدر الطاقة : " من خالل نموذج 
ي و ظب ة أب ة  بمدین در الطاق ى إدارة مص وذج مبن ة , نم بدول

میم  2008لسنة , اإلمارات العربیة المتحدة ن تص ب وھو م مكت
وردن "  ل ج میث وجی ان س  Adrian Smith and" (أدری

Gill Gordon ( اني میم المب ق تص ویمثل نموذًجا مثالیًا لتطبی
المعدومة الكربون في المباني العامة ویعتبر النموذج األول في 

  .الشرق األوسط

  
ة الحیزات التجاریة لمبنى مقر إدارة مصدر تحلیل شكل المسقط األفقي بالدور األرضي حیث تمثل الفراغات البرتقالی) 18(شكل 

  .للطاقة بینما الفراغات الزرقاء تمثل العناصر المائیة

  
  .تحلیل شكل المسقط األفقي لمبنى مقر إدارة مصدر للطاقة حیث تمثل الدوائر الفراغات االنتقالیة المتواجدة بالمبنى) 19(شكل 

  
حیث تمثل الحیزات البیضاء شكل الحیزات اإلداریة وفواصلھا    قةقطاع أفقي في مبنى إدارة مصدر الطا) 20(شكل   

  .الداخلیة التي تمیزت بأشكالھا الغیر منتظمة
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  قطاع منظوري في مبنى إدارة مصدر الطاقة) 21(شكل 

  
  قطاع في المبنى وتأثیر العناصر) 22(شكل 

  :وھذه المنظومة البیئیة قامت على ثالثة مبادئ 
  تقلیل االستھالك)Reduce.( 
  امتصاص أكبر معدل من الطاقة)Absorb.( 
  تولید أكبر معدل من الطاقة المتجددة)Generate.( 

تھالك  ل االس دف تقلی یص ھ ى ) Reduce(حیث نستطیع تلخ عل

ا  ة بینم ة الطبیعی تحكم المناخی الیب ال ق أس ام بتطبی ھ االھتم أن
ة  ن الطاق دل م ر مع اص أكب دف امتص یص ھ تطیع تلخ نس

)Absorb (د ددة وھ ة المتج ن الطاق دل م ر مع د أكب ف تولی
)Generate ( ة تحكم المناخی الیب ال على أنھ االھتمام بتطبیق أس

ة د الطاق ة لتجدی ذه . الصناعیة البیئی یص ھ تطیع تلخ ا نس وعموًم
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اخي  تحكم المن ة لل الیب الطبیعی ة المعاصرة لألس المنظومة البیئی
  :المتبع فیما یلي 

تخلیق بیئة = قف المزدوج الس+ أنظمة الحوائط العازلة 
  مناخیة موفرة للطاقة

  :تأثر الحیزات الداخلیة للتوجیھ البیئي على التصمیم  
ن  ل م ى تقل ة الت زات الداخلی ونستعرض ھنا تأثر الحی
ن  اه م ذا االتج ى بھ الطاقة المطلوبة لالستھالك الداخلي في المبن

ع خالل تطبیقھ على ھذا النموذج فالمنظومة البیئیة ھنا تتد اخل م
  :على النحو التاليالعناصر البیئیة للتصمیم الداخلي 

  :األبراج الھوائیة واألفنیة الحدائقیة الضخمة 
ر    ھ الفك ائم علی ي الق ور األساس ران المح ان تعتب اللت

البیئي للمسقط األفقي للمبنى بحیث یعتمد على إحدى عشرة وحدة 
  .مخروطیة مفرغة شفافة األسطح في صفوف متراصة

ة    ـــ  راج الھوائی ة(األب ة الھوائی تنبطت  ) :المدخن ث اس حی
دي  ل التجری ن التحلی دة م ك الوح میمیة لتل س التص األس
ة  ة التفاعلی رة العملی مون فك ن مض ور م تلھام المتط واالس

رة  ة معاص ار لغ ي إط ن ف ة ولك  Integrated(الھوائی
Designed Wind Catchers (–  دات ك الوح وم تل فتق

 :الشفافة على 
 وزیع اإلضاءة الطبیعیة النھاریة في أرجاء الفراغ ت

 .الداخلي
  طفو الھواء الساخن وإخراجھ إلى أعلى خارج البراجیل

بینما تكون تھویة األدوار المختلفة بالتیارات الھوائیة 
الباردة المتصلة بشبكة أرضیة األدوار لتھویة الحیزات 

 .ئیةالداخلیة لألدوار المتواجدة ما بین األبراج الھوا
ام  :ـــ   األفنیة  و ع اء أو بھ اك فن ل ھن في قاعدة عشرة براجی

)Public Countyard ( اءة ادة اإلض ى زی ل عل یعم
اءة  ى إض افة إل ات باإلض داخل الفراغ ة ب ة والتھوی النھاری
ة  زات الداخلی ي للحی ي طبیع داد فراغ ي كامت اع أفق اتس
ر  ي تكس ة الت ة والمائی ر النباتی ى العناص افة إل باإلض

فراغات الداخلیة وتضفي على الحیزات المتطابقة فتعكس ال
ارجي بھ خ نفس الش ري والمت راء البص ة واإلث ا , الحیوی أم

 .باقي أركان التصمیم فتمیزت ببساطة معاصرة
  إحدى األفنیة قد تم تصمیمھا على أنھا بركة شبھ مغطاه

وتعتبر بھو خاص , إلمكانیة استخدامھا معظم شھور السنة
)Private Courtyard.( 

  فنرى بالشكل الحیز الداخلي للفناء أو البھو الخاص
)Private Courtyard ( المحاط ببرج المدخنة الھوائي

المخروطي فیتوسطھا بركة المیاه الخاصة بالمنطقة 
حیث توفر الفتحات المزججة المحیطة . السكنیة للمبنى

البركة باألدوار العلویة واألرضیة زیادة توغل اإلضاءة 
وھكذا نرى . لحیزات المتطابقة المالصقة للفناءعبر ا

الخطوط الشبكیة للتصمیم األفقي الذي یتمثل في ممرات 
تقطع المساقط األفقیة والرأسیة للربط بكل برج وآخر فنرى 

شكل التصمیم الداخلي إلحدى الممرات ) 23(في الشكل 
 .الداخلیة للمبنى

  :السقف منقسم إلى ثالثة أجزاء 
  :ة العلویة ــــ    المظل

  المظلة العلویة التي تظلل وتتوج المبنى كلھ تغطیتھا طبقة
 ETC Thermal(من المجمعات الحراریة الشمسیة بنظام 

Solar Collectors ( ووضعت تلك المجمعات متراصة
في صفوف متوازیة ومكونة من ألواح أحادي الكرستلین 

)Mano Crystalline Panels ( مما یزید من كفاءة
فتتولد الفراغات ما بین %.  19.3الشمسیة بمقدار  احاأللو

صفوف المجمعات لتعمل على تسھیل نفاذیة اإلضاءة 

 .والتھویة إلى الحدائق العلیا المتواجدة أسفلھا
  المجمعات الحراریة الشمسیة تعمل على تخزین الطاقة في

متصلة بھا ) Thermal Storage(خزانات حراریة 
خدمات مثل تسخین المیاه وتشغیل لتستخدم في العدید من ال

 ).Solar AC(المكیفات الشمسیة 
  تخترق المظلة العلویة رؤوس المخاریط التي تمیل على

لالستفادة )  24(أنظر شكل , °15المستوى األفي بزاویة 
القصوى من األشعة الشمسیة مع زیادة اإلضاءة في األفنیة 

 .الموجودة بأسفل البرج المخروطي
  :سقف الخضراء المسقوفة ــــ      األ

  األسقف الخضراء المسقوفة الموجودة بالدور األخیر
للمبنى بمساحة المبنى كلھ كمنتزه عام مسقوف لالستغالل 
طوال العام ویكسرھا األبراج الھوائیة المخروطیة الحدیثة 
وفتحات مناور اإلضاءة وتأتي أیًضا األسقف الخضراء 

باإلضافة إلى ) 28(، )27(أنظر شكل . كمعالجة بیئیة أیًضا
العناصر النباتیة والمائیة والظالل الناتجة من التشجیر 
واختالف مناسیب األسقف ببعض األجزاء األخرى من 

 .المبنى

 
  یوضح شكل أحدى األفنیة العامة بمنطقة التسوق) 23(شكل 

  
یوضح شكل أحدى األفنیة العامة التي صمم ) 24(شكل 

  منطقة التسوقبواسطتھا الساللم الخاصة ب

  
یوضح الشكل الداخلي للفناء أو البھو الخاص ) 25(شكل 

)Private Courtyard (  
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یوضح شكل إحدى المخاریط بالمبنى حیث تظھر ) 26(شكل 

إحداھما قطاع في مجسم الشكل المخروطي وباألخرى قطاع 
تحلیلي لھ موضح بھا شكل الحوائط المزججة أیًضا لزیادة 

  .الطبیعیة انتشار اإلضاءات 
الحوائط التي تكسو الحوائط البراجیل الھوائیة واألفنیة الداخلیة 

  للمبنى

  
  ،توضح شكل الحدیقة السقفیة المظللة للمبنى) 27(شكل 

  
ألواح التجمیع الشمسي المتراصة التي یتخللھا ) 29(شكل 

  الفراغات للتھویة

  
تخترق المظلة العلویة رؤوس المخاریط التي تمیل على المستوى األفقي تصمیم السقف لمبنى إدارة مصدر للطاقة حیث ) 30(شكل 

  .لالستفادة القصوى من األشعة الشمسیة مع زیادة اإلضاءة في األفنیة الموجودة بأسفل البرج المخروطي° 15بزاویة 
  تصمیم جین نوفل –متحف اللوفر أبو ظبي : المشروع الثالث 

صمیم الذي أخذ الفكر سنالحظ في النموذج القادم فكر الت
اإلسالمي األساس في العالقات التصمیمیة الداخلیة المترابطة فلم 
یأخذ من الخطوط وتجریدھا فحسب بل أخذ من الفكر في 

  .المنظومة البیئیة المشیدة
حیث  تتضح أھم مالمح الفكر التصمیمي المؤثر على شكل 

ر الحیزات الداخلیة بھذا المشروع  بإدماجیة عناصر وافكا
وروح الحضارة االسالمیة باسالیب تصمیمیة حدیثة ومن أھمھا 

القبة دراسة وتطویر فكرة القبة مع المشربیة حیث تمثل : 
وصممت , م183المحور األساسي للتصمیم فالقبة السقفیة قطرھا 

ًا من المفھوم العادي للقبة اإلسالمیة  أكثر انفراًجا وأقل عمق
لتغطیة معظم الكتل البنائیة لقاعات العرض والقبة تبدو متطایرة 
أعلى الكتل البنائیة والمعدن المصنع منھ القبة ھو معدن 

لقبة من عدة طبقات  یتوسطھا طبقة األلومنیوم حیث تتكون ا
شفافة تساعد على زیادة السریان الضوئي إلى داخل الفراغات 

ولكنھا .ومنع سقوط األمطار بداخل الفراغ الذي تعلوه القبة
مدعمة بما یقرب من خمسة أعمدة بأسلوب غیر ملحوظ فجاء 
تصمیم القبة ضخم الحجم شبھ شفاف لتنكسر وتشتت األشعة 

, )Rain Light(ع ما أسموه األمطار الضوئیة الشمسیة وتصن
حیث یضاء الفراغ الداخلي الذي تتوجھ القبة من خالل توغل 

المشكلة لمجسم القبة  األشعة الشمسیة في األعود المعدنیة
فتتساقط األشعة الشمسیة بداخلھ لتعكس بدورھا تشكیالت شبكیة 

كس مفھوم تثري الفراغ الداخلي بتأللؤاتھا الشرقیة الساحرة لتع
عصري لجمالیات اإلضاءات المنعكسة من المشربیات اإلسالمیة 

) 37(، )32(، )31(أنظر أشكال . بداخل الفراغات الداخلیة قدیًما

،)38. (  

  
  یوضح الشكل الخارجي لمتحف اللوفر أبو ظبي) 31(شكل 

  
  یوضح التكتالت البنایة لحیزات المعرض أسفل القبة ) 32(شكل 

  و ظبيمتحف اللوفر أب
ر  ذي أث ة للمتحف ال رة المعالجة المناخی سیطر على التصمیم فك

ل میم كك كل التص ي ش ة . ف بھ داخلی ات ش ھ فراغ تج عن ا ن مم
)Semi – Interior Space ( ة ات االنتقالی مى بالفراغ أو ما یس
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)Transitional Spaces ( ة ة علوی ھ قب ي تتوج ة الت المظلل
ا ا وخصوًص ا درامیً ً ا عمق ا أعطتھ خمة مم كل  ض د ش ع تأكی م

ع  ا م العناصر المائیة التي سیطرت على شكل التصمیم وإدماجھ
النخیل لرسم صورة ساحرة للجزیرة الصحراویة ذات الجمالیات 

ات . الشرقیة الحدیثة ومن ھنا اختلطت اآللیات التصمیمیة للفراغ
المتداخلة للمباني سواء الداخلیة أو الشبھ داخلیة مما أوجب إعادة 

 .م التصمیم الداخليصیاغة مفھو

  
التخطیط العام لقاعات المتحف ) 33(شكل 

بأسفل القبة حیث یعكس شكل التخطیط للكتل 
البنائیة المتطورة من الفكر الشبكي للتخطیط 

  .اإلسالمي القدیم

  
اسكتشات من أعمال جین ) 34(شكل 

نوفال حیث یمثل ھذا الشكل تطویر 
فكرة التخطیط اإلسالمي المتشابك 

بنى علیھ فكرة توزیع الحیزات الذي 
  .للقاعات المتحفیة لمتحف اللوفر

  
یوضح قطاع أفقي في شكل ) 35(شكل 

المتحف وتظھر بھ الفراغات االنتقالیة 
الشبھ داخلیة المتداخلة بالخلیة البنائیة 

  للمتحف الذي یتوغلھ میاه البحر

  
ظھر بھ الفراغات االنتقالیة الشبھ داخلیة المتداخلة بالخلیة یوضح قطاع رأسي في شكل المتحف والقبة السقفیة وت) 36(شكل 

  البنائیة للمتحف الذي یتوغلھ میاه البحر

  
كما تمثل تطویر الفكرة الھندسیة للقبة من خالل تشابكات وتداخالت   نماذج تمثل تطویر شكل القبة من تصمیم جین نوفل) 37(شكل 

طورة كمشربیة سقفیة تتقاطع بھا األشعة الشمسیة المتخللة للشبكة بأسلوب بیئي لألشكال الھندسیة اإلسالمیة لتصنع فكرة مت
  متطور

  
  مسقط أفقي لمتحف اللوفر یوضح فیھ شكل القبة المتشابكة) 38(شكل 

فمن ذلك نستطیع القول بأن التشكیل الشبكي للقبة السقفیة 
مستنبطة من األشكال الھندسیة اإلسالمیة المتراكمة كنوع 

ومع تداخل خطوط , الستلھام فكرة المشربیة اإلسالمیةوظیفي 

أكثر عشوائیة ونرى أنھ یتالعب بالتشكیل الضوئي الداخلي الذي 
  .یمتزج مع إیقاع المنظومة البیئیة للمتحف
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كأن الكتل تخیل جین نوفل للشكل الدرامي لالنعكاسات السقفیة وانعكاس ھذا على تكتالت البنائیة للحیزات المتحفیة و) 39(شكل 

  البنائیة تمثل فتحات للتغلغل االضاءة بداخل المتحف

  
  یوضح إحدى القاعات بالمتحف ذات المداخل المنكسرة المستمدة من المداخل اإلسالمیة) 40(شكل 

  
  اإلنكسار الضوئي للمشربیات كعامل لإلضاءة والتھویة المستمد منھا تصمیم القبة) 41(شكل 

  
  بإحدى قاعة العرض للمتحف المسقط األفقي) 42(شكل 

  للمداخل المنكسرة اإلسالمیة حیث یتضح تأثیر عناصر البیئة اإلسالمیة على نماذج بیئیة معاصرة
  .حیث یظھر تأثیر االستدامة في التقطعات الھندسیة والواجھات الزجاجیة لبعض الحوائط   

  
التي تعمل كفراغات داخلیة بیئیة ممتدة سواء بفصلھا بفواصل توضح التصمیم الداخلي للفراغات االنتقالیة ) 44(، )43(أشكال 

  مزججة أو المصمتة بدونھا
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  اختیار ألوان فاتحة لمحددات الفراغ لتساعد على االنعكاس
اد  الضوئي لألشعة الشمسیة المخترقة للقبة لتتوالد من التض
اني  ة للمب اللوني لحدة الظالل المنعكسة على األشكال الكتلی

س ال ي نف ة وف اھرة الزغلل ي ظ تحكم ف ة ال ت محاول وق
ام  وائط بالرخ یة الح دم تكس الل ع ن خ ك م وئیة وذل الض

رغم كونھ أول خامة اقترحت من المصمم لتكسیة (األبیض 
واستبدلھ بالحوائط األسمنتیة المدھونة بألوان غیر ) الحوائط

 .المعة
  وان ع األل ة م ة الداخلی كال الفراغی اطة األش تخدام بس اس

ة و ز الفاتح اع الحی ل ارتف ة بكام ات الداخلی ممت الفتح ص
ك  ا أخرى وذل ً ة أحیان ان أو متقطع الداخلي في بعض األحی
ك  ة والخروج بتل اءة النھاری ن اإلض در م لالستفادة بأكبر ق
درامي  و ال ف ذو الج اء المتح ى أرج ذ عل ات كنواف الفتح
فاء  راغ وإلض ل الف ارج وداخ ین خ ة ب س الحال زج نف وم

كیلي ل فاء التش ة الص اطة المتناھی ي البس داخلي ف ز ال لحی
راغ  بأرضیاتھ الرخامیة الفاتحة التي تمتزج مع عناصر الف
ة  ات المتحفی ى للمعروض ز أعل ى تركی ا أعط داخلي مم ال

 .والحالة التصمیمیة المحیطة بكل صاالت العرض
فتمیزت الفراغات الداخلیة بأشكالھا وارتفاع أسقفھا فھذه 

اة من الفكر العربي البیئي بعالقاتھ المنظومة البنائیة المستوح
الترابطیة بین الحیزات وبعضھا فالحوائط معظمھا مستقیمة 
والمساحات الداخلیة التمیل إلى الضخامة بل على العكس وجاء 

مما . ھذا بغرض التقلیل من االحتیاج إلى تبرید الفراغ الداخلي
 سبق یظھر 

اغات الخاصة اختالف ھذا النمط في تعاملھ التشكیلي مع الفر
  .الذي لم یخلق ھذا التنوع في التعامل, بالمقارنة بالنمط السابق

  قفیة ة الس بكي للقب كیل الش أن التش ول ب فمن ذلك نستطیع الق
وع  ة كن المیة المتراكم یة اإلس مستنبطة من األشكال الھندس

المیة ربیة اإلس رة المش تلھام فك ي الس داخل , وظیف ع ت وم
وئي  خطوط أكثر عشوائیة ونرى أنھ یتالعب بالتشكیل الض

 .الداخلي الذي یمتزج مع إیقاع المنظومة البیئیة للمتحف
  ذي سیطر على التصمیم فكرة المعالجة المناخیة للمتحف ال

ل میم كك كل التص ي ش ر ف بھ . أث ات ش ھ فراغ تج عن ا ن مم
ة  مى ) Semi – Interior Space(داخلی ا یس أو م

ة  ات االنتقالی ة ) Transitional Spaces(بالفراغ المظلل
ا  ا درامیً ً ا عمق ا أعطتھ خمة مم ة ض ة علوی ھ قب ي تتوج الت
یطرت  ي س ة الت كل العناصر المائی د ش وخصوًصا مع تأكی
ورة  م ص ل لرس ع النخی ا م میم وإدماجھ كل التص ى ش عل
رقیة  ات الش حراویة ذات الجمالی رة الص احرة للجزی س

ة ات . الحدیث میمیة للفراغ ات التص ت اآللی ا اختلط ن ھن وم
متداخلة للمباني سواء الداخلیة أو الشبھ داخلیة مما أوجب ال

 .إعادة صیاغة مفھوم التصمیم الداخلي
  اختیار ألوان فاتحة لمحددات الفراغ لتساعد على االنعكاس

اد  الضوئي لألشعة الشمسیة المخترقة للقبة لتتوالد من التض
اني  ة للمب اللوني لحدة الظالل المنعكسة على األشكال الكتلی

ة و اھرة الزغلل ي ظ تحكم ف ة ال ت محاول س الوق ي نف ف
ام  وائط بالرخ یة الح دم تكس الل ع ن خ ك م وئیة وذل الض

رغم كونھ أول خامة اقترحت من المصمم لتكسیة (األبیض 
واستبدلھ بالحوائط األسمنتیة المدھونة بألوان غیر ) الحوائط

 .المعة
  وان ع األل ة م ة الداخلی كال الفراغی اطة األش تخدام بس اس

ز  اع الحی ل ارتف ة بكام ات الداخلی ممت الفتح ة وص الفاتح
ك  ا أخرى وذل ً ة أحیان ان أو متقطع الداخلي في بعض األحی
ك  ة والخروج بتل اءة النھاری ن اإلض در م لالستفادة بأكبر ق
درامي  و ال ف ذو الج اء المتح ى أرج ذ عل ات كنواف الفتح

فاء  راغ وإلض ل الف ارج وداخ ین خ ة ب س الحال زج نف وم
فاء ا ة الص اطة المتناھی ي البس داخلي ف ز ال كیلي للحی لتش

راغ  بأرضیاتھ الرخامیة الفاتحة التي تمتزج مع عناصر الف
ة  ات المتحفی ى للمعروض ز أعل ى تركی ا أعط داخلي مم ال

 .والحالة التصمیمیة المحیطة بكل صاالت العرض
  استخدام الفراغات الشبھ داخلیة كصاالت للعرض المتحفي

ات ا المقتنی دة  لتعرض بھ ة ممت ات داخلی ة  وكفراغ المتحفی
 ).44، 43(أنظر أشكال . سواء بفصلھا مزججة أو بدونھا

  :استغالل مصادر المیاه المحیطة 
  ع داخل م ر فت كیلي أكث راء تش ذا كعنصر إث تغاللھا ھ تم اس

ة  ت بالعناصر النباتی ي امتزج العناصر البنائیة للمتحف الت
ي لما لھا من دور ملطف للحرارة ولما للتش جیر من تأثیر ف

ة  بھ داخلی ات الش ن الفراغ ة م وئیة جاعل عة الض كسر األش
ي  ة الت اتھ الداخلی رض بانعكاس ات المع ى لقاع داد فعل امت
ة  ار المنظوم ار اعتب ي إط میمي ف ار التص زت باإلبھ تمی

 .البیئیة كعنصر تشكیلي بالتصمیم
  وھنا یظھر االختالف الواضح لھذا االتجاه الذي اعتمد على

ً  النظام میمي أوال ر التص ع الفك التصمیمي البیئي المندمج م
أي بمعنى آخر تمحور الفكر الخاص بالمنظومة البیئیة على 
ز  ة للحی الیب التحكمی ات ولألس ي للمعالج كیل الفن التش

وھنا تم التركیز على تأثیر ھذا على إدخال الشكل . الداخلي
ات االنتق ع الفراغ داخلي وإدماجھ م ة التكتلي للتصمیم ال الی

تم  م ی ة فل ددة للطاق ة المج ة التكنولوجی بة لألنظم ا بالنس أم
ى  میم حت ى التص ا عل ة تأثیرھ ا وال دراس د مالمحھ تحدی
ي إذا  دور تكمیل افتھا ك تم إض د ی ة ق ة الحق رت مرحل اعتب
ى  د عل ھ معتم ي لجعل ل المبن ادة تأھی تطلبت الحاجة إلى إع

 .طاقتھ الذاتیة
 ة ة والعام زات الخاص رى الحی ا ن ن   وھن د م ع العدی تتب

الیب  دماج األس ى ان زت عل ي ارتك ة الت ات الفنی االتجاھ
ار  التصمیمیة المتوائمة مع الطبیعیة للبیئة االسالمیة في إط

  .تصمیمي یتناسب مع االتجاه الذي یتبناه المصمم
م  ابقة أھ یحیة الس اذج التوض الل النم ن خ نا م د استخلص ذا ق ھك

میمیة البی ات التص فات االتجاھ ة مواص رة المنبثق ة المعاص ئی
ارة  ة العم ة بالبیئ ة الخاص ي وروح الطبیع ن وح دة م والمتول
میمیة  ر التص ة العناص ت إذاب ي حاول المیة والت ة اإلس الداخلی

  .الخاصة بمنظومة البیئة االسالمیة بأسلوب مدمج في طیاتھ
دول  ي الج ارن  ف ي المق نھج التحلیل وعمل دراسة تعتمد على الم

تنبطة ا) 1(التالى رقم  ح المعاصرة المس م المالم ح أھ لذي یوض
المیة  ة االس ة البیئ ة بمنظوم میمیة الخاص ات التص للمعالج
یط  كل المح ح وش د مالم ي تحدی ة ف لالتجاھات المتناولة والمتمثل

  .البیئي المعالجة البیئیة والتشكیل الداخلي للحیزات واألثاث 
م فة تص الل فلس ن خ كیلیًا وم ا وتش ور فكریً لوب متط یمیة بأس

ا  مبتكرة ممتزجة بآلیات اللغة التشكیلیة المعاصرة مع التكنولوجی
ارة  دة بالعم المستحدثة المرتبطة بمفھوم المنظومة البیئیة المتواج
تقامة  ز باالس الداخلیة اإلسالمیة كذلك تصمیم األثاث البیئي فیتمی
كیل  ددة التش دات متع ق وح ھل خل ن الس ة فم اطة التجریدی والبس

  .والتوظیف 
ات ك طة للمعالج رة المنبس ح المعاص م المالم ح أھ ذلك یوض

ارة  اطق الح ي المن ي ف أقلم البیئ ة الت ة بمنظوم ة الخاص الحدیث
الف  كل الغ ح وش د مالم ي تحدی ة ف لالتجاھات المتناولة والمتمثل

اث زات واألث داخلي للحی كیل ال ة والتش ة البیئی ة والمعالج . البیئ
د اقتصرت ونحن ال نقول أن المدارس واالتجاھات  المعاصرة ق

ا  ات ظھرت وكأنھ ا اتجاھ ددت فمنھ ل تع ات ب على ھذه االتجاھ
ر) Hi Tech(تمیل إلى مدرسة التقنیة العلیا  ا الكثی د . وغیرھ وق

ض  ى بع ز عل م التركی ا ت ن ھن ة ولك ات الحدیث رت االتجاھ كث
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ن . المدارس المنبثقة تشكیلیًا من روح البیئة اإلسالمیة الرغم م فب
ة اختالف المدا ى أھمی ا عل ت كلھ ا اجتمع رس المعاصرة إال أنھ

ر  ویر فك ي تط ر ف ارجي المعاص داخلي والخ میم ال دور التص
ي  ى ف ي عظم ن أھم ا م ا لھ المى  لم ي االس منظومة التأقلم البیئ
ة  ة البنائی ة بالمنظوم تدامة الخاص ي االس ائي ف تحكم االرتق ال

میم. الداخلیة والخارجیة الیب التص داخل األس رى ت ن وھنا ت یة م
ة  ة البنائی ة بالمنظوم تدامة الخاص ي االس ة ف ة التكنولوجی الناحی

ن  .الداخلیة والخارجیة میمیة م الیب التص داخل األس رى ت وھنا ن

ات  الناحیة التكنولوجیة واالستدامة واالتصاالت والمیكنة والخام
الذكیة المستحدثة التي تنصب جمیعھا في بوتقة المعاصرة البیئیة 

م للعمارة الداخل و فھ یة االسالمیة فھنا یأتي المتطلب الرئیسي وھ
ي  میمیة ف ددات التص ذه المح ل ھ ین ك ة ب ة التوافقی دى اإلمكانی م

ر المي معاص ي إس ار بیئ ور , إط ي منظ بق ف ا س ل م زج ك یم
میمیة  فة تص الل فلس ن خ كیلیًا وم ا وتش ور فكریً لوب متط وأس
ع  رة م میمیة المعاص ة التص ات اللغ ة بآلی رة ممتزج مبتك

  .تكنولوجیا المستحدثة المرتبطة بمفھوم المنظومة البیئیةال
  المقارنة بین أھم األسالیب التصمیمیة البیئیة المعاصرة ) 1(جدول 

  لفكر العمارة الداخلیة اإلسالمیة

وجھ 
  المقارنة

أسلوب الموازنة بین التصمیم والعمارة 
  اإلسالمیة البیئیة

أسلوب سیطرة العمارة الداخلیة 
البیئیة  في مضمونھا على اإلسالمیة 

  التصمیم دون االلیة

أسلوب سیطرة العمارة الداخلیة 
اإلسالمیة البیئیة  في االلیة 

  دون المضمون
" منظومة مدینة مبنى سوق أبو ظبي 

نورمن  –للمصمم " مدینة العالم المصغر 
  فوستر

 –منظومة مبنى إدارة مصرد للطاقة 
  آدرین سمیث وجوردن جل

للوفر أبو ظبي منظومة متحف ا
  جین نوفل –

المرجعیة 
المستلھم 

منھا 
  التصمیم

  ر ن فك توحي م ام مس یط الع التخط
قة ذات  المیة المتالص اني اإلس المب

 .األزقة المظللة
  ن زاء م بعض األج ة ل ة الداخلی األفنی

ة  ن األفنی توحاة م ة مس المدین
 .األسالمیة

  ة ة للمدین ر العلوی الت والكواس المظ
ن كیالتھا م توحي تش كال  مس األش

  .الھندسیة اإلسالمیة

  بعض ة ل ة التفاعلی تحلیل المیكانیكی
المیة دون  ة اإلس ر البیئی العناص
ل  ارجي مث كیل الخ زام بالتش االلت

  . البراجیل واألفنیة

  ن التخطیط العام مستوحي م
المیة  اني اإلس ر المب فك
ة  قة ذات األزق المتالص

 .المظللة
  بعض كیلي ل ل التش التحلی

المی ر اإلس ة العناص
ة  ل القب ا مث وتطویرھ
یة  كال الھندس واألش
ت  ي امتزج ابكة الت المتش

  .في عنصر واحد

ارتفاع 
  األدوار

  ى ال ة أدوار حت دى خمس اني ال تتع المب
یحتاج إلى مصاعد مرتفة االستھالك 

  .للطاقة

  ى ات حت ة االرتفاع اني متدرج المب
  .ستة أو سبعة أدوار

  تختلف ارتفاعات المباني من
ى ثال د حت ة دور واح ث

  .أدوار

الفكر 
التصمیمي 
  المسیطر

  ي نھج البیئ ى م ل إل وذج یمی ذا النم ھ
ام  ار الع ي اإلط المیة ف ارة اإلس بالعم
دة  من ع د یتض اه ق ذا االتج ن ھ ولك

  .طرز على حسب تناول المصمم

  داد بھ امت دارس تش ى م ل إل یمی
اده  ًرا العتم ة نظ ة العالی التقنی
الكامل على التكنولوجیا أكثر من 

میم  یطرة التص داخلي وس ال
كیل  ى التش ائیة عل ة اإلنش األنظم

  . الداخلي

  ى روح ل إل وذج یمی ھذا النم
ة  ارة الداخلی ر العم وفك
ن  المیة ولك ة اإلس البیئی
من  د یتض اه ق ذا االتج ھ
ب  ى حس رز عل دة ط ع

  . تناول المصمم

البیئیة  -1
المحیطة 

والفراغات 
  الداخلیة

  ھ ھ كتوج ذا التوجی ة ھ ل أھمی یتمث
ح ي مرش م  رئیس ن أھ ون م لیك

قتبل  ي المس ة ف ات العالمی االتجاھ
وذج  ذا النم اول ھ م تن القریب حیث ت
الم  ي الع ة ف ن نوعی ھ األول م ألن

 َ  .والمناطقھ العریبة ایضا
  ى ة عل كال مختلف ى أش اد عل االعتم

حسب االتجاه أو المدرسة المتبع بھا 
لوب  الف بأس ارجي للغ مم الخ التص
ي  اخي الطبیع أقلم المن اول الت یح

الل و ن خ ك م ن ذل ناعي ولك الص
ة  ا النظیف ى التكنولوجی اد عل االعتم

ددة دة والمتج ة الجدی وازن , للطاق فت
میمي  االھتمام بكالً من التشكیل التص
ابات  ھ بحس ي طیات ج ف ذي أدم ال
ة  ة للطاق ة التولیدی ة األنظم متكامل

ام , الجدیدة والمتجددة فتوازن االھتم
ذي  میمي ال كیل التص ن التش الً م بك

  ھ ھ كتوج ذا التوج ة ھ ل أھمی یتمث
ات  م االتجاھ ن أھ ي وم رئیس

ي ا ة ف ب العالمی تقبل القری لمس
ھ  وذج ألن ذا النم حیث تم تناول ھ
الم  ي الع ة ف ن نوعی األول م

 .والمناطق الحارة أیًضا
  ى ة عل كال مختلف ى أش اد عل االعتم

حسب االتجاه أو المدرسة المتبع 
الف  ارجي للغ میم الخ ا التص بھ
اخي  أقلم المن اول الت لوب یح بأس
ك  ن ذل ناعي ولك ي والص الطبیع
ى  اد عل الل االعتم ن خ م
ة  ة للطاق ا النظیف التكنولوجی

ددة دة والمتج ن , الجدی ولك
ى  ة عل ة البیئی یطرت األقلم س
اول  میمي فح كیل التص التش
ة  ى المنظوم دة عل السیطرة الزائ
ى  ل إل ى للتوص ة للمبن التحكمی

  ة االعتماد على أشكال مختلف
اه أو  ب االتج ى حس عل
ا  ع بھ ة المتب المدرس
الف  التصمیم الخارجي للغ
أقلم  اول الت لوب یح بأس

ي فسیطر , المناخي الطبیع
رة  میمي فك ى التص عل
ى  ة للمبن ة المناخی المعالج
كل  ي ش ر ف الذي تحكم وأث

 .التشكیل ككل
 اخ االعت میم المن ماد على تص

د  البیئي وذلك أدى إلى تول
ات  ة " الفراغ بھ داخلی ش

) "Semi-Interior 
Spaces ( مى ا یس أو م

ة  ات االنتقالی بالفراغ
)Transitional 

Spaces (المظللة. 
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وجھ 
  المقارنة

أسلوب الموازنة بین التصمیم والعمارة 
  اإلسالمیة البیئیة

أسلوب سیطرة العمارة الداخلیة 
البیئیة  في مضمونھا على اإلسالمیة 

  التصمیم دون االلیة

أسلوب سیطرة العمارة الداخلیة 
اإلسالمیة البیئیة  في االلیة 

  دون المضمون
" منظومة مدینة مبنى سوق أبو ظبي 

نورمن  –للمصمم " مدینة العالم المصغر 
  فوستر

 –منظومة مبنى إدارة مصرد للطاقة 
  آدرین سمیث وجوردن جل

للوفر أبو ظبي منظومة متحف ا
  جین نوفل –

ج ة  أدم ابات متكامل ھ بحس ي طیات ف
دة  ة الجدی ة للطاق ة التولیدی األنظم

ددة میم , والمتج ي تص ك ف وذل
كل  ة بش ة المختلف ددات الفراغی المح
ى أي  اج إل دروس ال یحت الي م جم

 .تعدیالت الحقة
  ي اخ البئ میم المن ى تص اد عل واالعتم

شبھ " وذلك أدى إلى تولد الفراغات 
ة   Semi-Interior" (داخلی
Spaces(  ات مى بالفراغ ا یس أو م

ة   Transitional(االنتقالی
Spaces ( ط یس فق ك ل ة وذل المظلل

ى  د عل ى المعتم توى المبن ى مس عل
ا  اءت ھن ن ج ة ولك ة المتداخل األفنی
ن  املة م ة ش املة لمدین ة ش كمنظوم
ى  تحویل الشوارع والمیادین ذاتھا إل

 .فراغات انتقالیة متداخلة
 بداخل  شكل الفراغات الداخلیة المتولدة

اه  اختالف االتج ف ب د یختل ى ق المبن
التصمیمي ولكن بالنسبة لھذا التوجھ 
ة  ات ثابت ة بقیاس الحجوم مرتبط ف
راغ  ي الف تحكم ف ة ال د أھمی حیث وج
داخلي  راغ ال م الف ن حج ل م والتقلی
ة  ات الداخلی تخدام الفراغ د اس فعن
الكبیرة یتم عمل حلول بدیلة لتصغیر 

تم رة ی ة الكبی راغ الداخلی ل  الف عم
ا  ً راغ وقنی غیر الف ة لتص ول بدیل حل

 .عند الحاجة إلى التبرید اآللي مثالً 
  محددات الفراغ والفتحات أقل حریة في

میمیة  ود التص ث إن القی كیل حی التش
داخلي  أكثر والتركیز على التشكیل ال

  . والخارجي أعلى

ة  أعلى درجات االستدامة ولدرج
ي  كل األساس رت المش ا اعتب أنھ

ن , للفراغ الداخلي فجاء الكثیر م
میمات الدا ددات التص ة للمح خلی

ن  ر الحس ة تفتق الفراغیة المختلف
میم  ص التص داخلي لمتخص ال
زات  ي الحی ا ف داخلي خصوًص ال

 .الداخلیة
  ي االعتماد على تصمیم المناخ البیئ

" وذلك أدى إلى تلوث الفراغات 
ة  بھ داخلی -Semi" (ش

Interior Spaces ( ا أو م
ة  ات االنتقالی مى بالفراغ یس

)Transitional Spaces (
رة ا دت الفك ا اعتم ة وھن لمظلل

ل  د متكام اء واح ل بن ى عم عل
ر  ة وكس دد الوظیف خم متع ض
ك  ة والرأسیة بتل الفراغات األفقی

 .الفراغات االنتقالیة
  دة ة المتول ات الداخلی كل الفراغ ش

بداخل المبنى قد یختلف باختالف 
ن بالنسبة  االتجاه التصمیمي ولك
ة  الحجوم مرتبط ھ ف ذا التوج لھ

ة بقیاسات ثابت د أھمی ث وج ة حی
ن  ل م راغ والقلی ي الف تحكم ف ال
د  داخلي فعن راغ ال م الف حج
ة  ات الداخلی تخدام الفراغ اس
ة  ول بدیل ل حل تم عم رة ی الكبی
لتصغیر الفراغ وقتیًا عند الحاجة 

 .إلى التبرید اآللي مثالً 
  محددات الفراغ والفتحات أقل حریة

ود  ث إن لقی كیل حی ي التش ف
ًدا و رة ج میمیة كبی ز التص التركی

على التشكیل الداخلي والخارجي 
  .أقل

  ة ات الداخلی كل الفراغ ش
د  ى ق داخل المبن المتولدة ب
اه  اختالف االتج ف ب یختل
ر  وم غی میمي والحج التص

ة بقی ة مرتبط ات ثابت اس
ة  ة األقلم ث أن منظوم حی
املة  ون ش ة ال تك المناخی
تھالك أو  ب االس وال تحس

 .االنبعاث الكربوني
  ات راغ والفتح ددات الف مح

كیل  ي التش ة ف ر حری أكث
حیث إن القیود التصمیمیة 
أقل والتركیز على التشكیل 

  .الداخلي والخارجي أعلى

المعالجة 
  البیئیة

 بسط یھتم شكل التصمیم الكلي متزن وم
ددة  ة المتج الیب الطاق تخدام أس باس
میم  ي التص ة ف ل األلوی ي المراح ف

ل كل متكام میم . بش اج التص ال یحت ف
ة  ي المنظوم ة ف افات الحق ى إض إل

 .المیكانیكیة إلدارة المبنى
  ا ة ھن ة المناخی ة البیئ ث أن منظوم حی

دوري  تھالك ال ب االس املة وتحس ش
 .للمباني واالنبعاث الكربوني

 ال م واء إدخ حیة الھ ى ص ات عل جس
 .الداخلي بالفراغ

  ة االلتزام باستخدام خامات صدیقة للبیئ
ي  ومحاولة استخدام خامات محلیة ف

  ھ یطر علی ي یس میم الكل كل التص ش
ى  اج إل ذي یحت زجج ال الشكل الم
الیب  معالجات تھتم باستخدام أس
ل  ن المراح ددة م ة المتج الطاق
كل  میم بش ي التص ى ف األول

ى . لمتكام میم إل اج التص فال یحت
ة  ي المنظوم ة ف افات الحق إض

 .المیكانیكیة إلدارة المبنى
  ة ة المناخی ة البیئ ث أن منظوم حی

تھالك  ب االس املة وتحس ا ش ھن
اث  اني واالنبع دوري للمب ال

 .الكربوني
  ن یعطي المبنى فائض من الطاقة ع

 .طاقتھ

  میم كل التص ان ش ا ك مھم
الكلي جمیل إال أنھ ال یھتم 
ة  الیب الطاق تخدام أس باس
ر  ددة إال كعنص المتج
ن  ل یمك املي مكتم تك
ق إذا  إضافتھ في وقت الح

رغم أن ھذا , اقتضى األمر
ویھ  ى تش ؤدي إل د ی ق

م التص ي إذا ل میم األساس
  .یتم دراستھ بعنایة فائقة
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حیة    .التشكیل ى ص د عل ات للتأك ال مجس إدخ
 .الھواء الداخلي بالفراغ

  دیقة ات ص تخدام خام زام باس االلت
ات  ة استخدام خام للبیئة ومحاول

 .محلیة في التشكیل
  

آلیات  -2
التصمیم 
البیئي 
للفراغ 
  الداخلي

  ات میمیة للفراغ ات التص ت اآللی اختلط
ة أو  واء الداخلی المتداخلة للمباني س
ادة  ب إع ا أوج ة مم بھ داخلی الش
داخلي  میم ال وم التص یاغة مفھ ص
أثیرات  م الت یص أھ تطیع تلخ ونس

 :ما یلي للمنظومة البیئیة فی
  اد ي االعتم توى األفق ى المس عل

الشوارع المصغرة (على الممرات 
یقة ة) أو الض ة , المظلل واألفنی

ادین ق , والمی ار خل ة القط ومحط
ة  بھ داخلی ات ش ا فراغ منھ
ع  ل م ن التعام ة یمك وانتقالی

ة ات داخلی میمھا كفراغ ن . تص فم
ع  ا م ر إلیھ ادة النظ ب إع ا وج ھن

غة تغییر إیجاد حلول جدیدة وصیا
ث  ن حی ات م ك الفراغ ة لتل مختلف
اص  میم الخ كیلي للتص ل التش الح

 .بھا
  ر د تغی ي فق توى الرأس ى المس ا عل أم

الت  ة المواص الفكر التصمیمي ألنظم
ات  اقي الفراغ ا بب ة وارتباطھ الذكی
ى  ا عل المبني وانفتاحھ ة ب الخاص
ر  ي فك ر ف األفنیة الداخلیة للمبني غی
زات  ین الحی ة ب ات الحركی العالق

 .أسیة واألفقیةالر
  ة راغ فاتح ددات الف وان مح ار أل اختی

وئي  اس الض ي االنعك اعد ف لتس
ة  ة للقب یة المخترق عة الشمس لألش
دة  وني لح اد الل ن التض د م لتتوال
كال  ى األش ة عل الل المنعكس الظ

 .الكتلیة للمباني
  ة كال الفراغی اطة األش تخدام بس اس

ون  ة لل وان الفاتح ع األل ة م الداخلی
یض والفتح ل األب ة بكام ات الداخلی

ض  ي بع داخلي ف ز ال اع الحی ارتف
رى  ا أخ ً ة أحیان ان أو متقطع األحی
ن  در م أكبر ق تفادة ب ك لالس وذل

 .اإلضاءة النھاریة
  ر زات أكث داخلي للحی میم ال ود التص قی

ان  ع أرك ام بجمی ة االھتم نتیج
ام  ع االھتم ة م تدامة واألقلم االس
ة  ة المتكامل ا الحدیث بالتكنولوجی

  ع ن م ابق ولك ھ الس ھ التوج یش
ي  د النفس ي البع ل ف ام أق اھتم
اص  داخلي الخ میم ال للتص

ا ب ب ي تتطل كنیة الت لحیزات الس
ي  ر ف اء أكب مم عن ن المص م
الل  دون اإلخ میم ب التص

  .بالمنظومة المستدیمة للمبنى

  میمیة ات التص ت اآللی اختلط
ة  ات المتداخل للفراغ
ة أو  للمباني سواء الداخلی
ب  ا أوج ة مم بھ داخلی الش
وم  یاغة مفھ ادة ص إع

 .التصمیم الداخلي
  اختیار ألوان محددات الفراغ

ة ي  فاتح اعد ف لتس
االنعكاس الضوئي لألشعة 
زات  داخل الحی یة ب الشمس
تغالل  ع اس ة م الداخلی
اء  یة إلعط عة الشمس األش
ري  افي یث كیل إض تش

 .الفراغ نھاًرا
  كال اطة األش تخدام بس اس

ع  ة م ة الداخلی الفراغی
األلوان الفاتحة للون كلون 
ات  ا الفتح یض وأم األب
ل  ون بكام ة فتك الداخلی

زات ا اع الحی ة ارتف لداخلی
ان أو  ض األحی ي بع ف
رى  ا أخ ً ة أحیان متقطع
در  وذلك لالستفادة بأكبر ق
ة  اءة النھاری ن اإلض م

 .والخروج
  داخلي میم ال ود التص قی

ة  ل نتیج زات أق للحی
الیب  ام باألس االھتم
ام  دون االھتم ة ب الطبیعی
تدامة  ة االس بمنظوم
دم  ة وع ة المتكامل الداخلی
ة  ى أنظم اد عل االعتم

دة ة الجدی أو  الطاق
 .المتجددة

  ى ى عل اد أعل ل اعتم یمث
ث  داخلي حی مم ال المص
اوالت  ھ مح ذا من ب ھ یتطل
میم  ي التص رة ف كثی
ط  یس فق داخلي فل ال
ن  داخلي ولك كیل ال التش
تص  ى المخ ا عل أیًض
د  ارة العدی ة استش محاول
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البیئیة  في مضمونھا على اإلسالمیة 

  التصمیم دون االلیة

أسلوب سیطرة العمارة الداخلیة 
اإلسالمیة البیئیة  في االلیة 

  دون المضمون
" منظومة مدینة مبنى سوق أبو ظبي 

نورمن  –للمصمم " مدینة العالم المصغر 
  فوستر

 –منظومة مبنى إدارة مصرد للطاقة 
  آدرین سمیث وجوردن جل

للوفر أبو ظبي منظومة متحف ا
  جین نوفل –

دة المعتمدة ع ة الجدی لى أنظمة الطاق
 .أو المتجددة

  مم ى المص ى عل اد أعل ل اعتم یمث
ھ  ذا من ب ھ ث یتطل داخلي حی ال
میم  ي التص رة ف اوالت كثی مح

فلیس فقط التشكیل الداخلي , الداخلي
ة  تص محاول ى المخ ا عل ن أیًض ولك
ن  ات م استشارة العدید من التخصص
ن  ى م ى مستوى أعل أجل التوصل إل

و دون تش تدامة ب میم االس یھ التص
 .الداخلي

  مم م المص اول وفھ ھل إذا ح ن الس م
الداخلي المحور التصمیمي لمنظومة 
ة  ة مرتفع ى درج ل إل ى أن یص المبن

 .من االستدامة وذو الكفاءة عالیة
 منظومة االستدامة الداخلیة متكاملة.  

ل  ن أج ات م ن التخصص م
التوصل إلى مستوى أعلى 
دون  تدامة ب ن االس م

  .تشویھ التصمیم التراثي

  ثاث األ

  األثاث المختار یتبع منظومة االستدامة
ین  ق ب اول التوفی ع : ویح ة قط حركی

راغ  ة للف ة الوظیف ث وتعددی التأثی
 .الواحد

  دات قابلیة التغییر الدوري لتوزیع الوح
 .في المساقط األفقیة

  فات ز بالمواص ب أن یتمی میم یج تص
یطرة  ز بس ان فیتمی ة لإلنس المریح

 .التكنولوجیا على وحداتھ
 ي منظ ة ف كیلي المتبع داع التش ة اإلب وم

ن  ة م ون نابع ا تك ادة م میم ع التص
  .روح الطبیعة

  ع ن م ابقة ولك ھ الس بھ التوج یش
ي  د النفس ي البع ل ف ام أق اھتم
ة  داخلي الخاص میم ال للتص
بالحیزات السكنیة التي تطلب من 
میم  ي التص ر ف اء أكب المصمم عن
ة  الل بالمنظوم دون اإلخ ب

  .المستدیمة للمبنى

 ع األث ادة ال یتب ار ع اث المخت
ھ  تدامة ولكن ة االس منظوم
كیل  اح التش یعتمد على نج
داخل  اث ب داخلي لألث ال
ا  ادة م ھ ع ث إن راغ حی الف
ة  یعتمد على تشكیالت ثابت
ة  غیر متفاعلة أو دینامیكی
تویات  ن مس ل م ا یقل مم
االستدامة حتى إذا صنعت 

  .من خامات صدیقة للبیئة

 :النتائج 
 لوب المواز ر أن أس ر والفك میم المعاص ین التص ة ب ن

تم  ھ اھ ات ألن والتصمیم اإلسالمي البیئي من أنسب التوجیھ
اعد  ة تس ات متزن ق فراغ داخلي وخل میم ال ن التص ً م ال بك
المصمم الداخلي في تكملة المنظومة المستدیمة في التصمیم 
ة  اد التقنی ل األبع ھ ك بشكل مبسط وفي نفس الوقت روعي ب

دة المعاصرة البیئیة بع ناعیة المعتم ة والص ناصرھا الطبیعی
ددة  دة والمتج ة الجدی ة للطاق ة النظیف ادر الطاق ى مص عل
لوب  ذا األس ز ھ ة تمی د أظھرت المقارن بأسلوب تكاملي وق
ات األخرى  الیب أو االتجاھ ن األس میمي ع عن فكرة التص
وقد یثمل في ھذا نموذج قفزة ھامة وتوجھ رئیسي للتصمیم 

ات  الداخلي والخارجي فھو م االتجاھ ن أھ ون م ح لیك مرش
وخطوة إلى التطور االرتقائي , العالمیة في المستقبل القریب

ي " لمأوى اإلنسان المعاصر "  ة ف ن نوعی وذج م أول نم ك
ا ة أیًض اطق االعربی الم والمن تقبلیة ونظرة , الع ة مس وكرؤی

راغ  ى الف كیلیة عل تقدمیة لفھم أبعاد القیود التصمیمیة والتش
داخلي الخ ة ال ل رؤی ة تمث ة منظوم ة القادم اص بالمنظوم

درس  د ی الم جدی ي ع ر ف ي المعاص میم البیئ تقبلیة للتص مس
ویفھم فیھ المصمم الداخلي أھمیة قیمة البیئة وتأثیر قراراتھ 
ھ  ھ وتراث ع بیئت ب م علیھا وضرورة اختیاره لتصمیم متناس

انیة  ات اإلنس ي االحتیاج ال یلب ر وفع لوب معاص بأس
ة المستقبلیة بدو ن التضحیة بقدرة األجیال المستقبلیة في تلبی

  .احتیاجاتھم
  ة ارة الداخلی ي العم ة ف ة البیئی ة المنظوم ى دراس ل عل العم

اني  ى المب ت عل ا طبق ل إذا م ام متكام المیة كنظ اإلس
المعاصرة لتؤتي بثمارھا المرجوة مثلما یؤتي المبنى البیئي 

 .اقةفي مجالي البیئة والتصمیم والط. المعاصر ثماره
   اني المیة بالمب ارة اإلس ي للعم ر البیئ یاغة الفك ادة ص أع

التقلیدیة للتوصل إلى مبنى بیئي متكامل في منظومتھ البیئیة 
ذت . مثل المبنى اإلسالمي الفعلي فجمیع النماذج السابقة أخ

م  المیة ول ة اإلس ارة الداخلی ن العم بعض العناصر البیئیة م
  .كاملتؤخذ جمیع العناصر بشكل منظومي مت

 :التوصیات 
 :یأتي كما مھمة توصیات بعدة البحث خرج

 ي االستمرار تنباط ف وز اس اریة الرم المیة الحض ي االس  ف
 المعاصر التصمیم

 لة تعزیز ین الص ة المراكز ب احثین البحثی ادیمیین والب  االك
ي تفادة لتقص ة واالس ا المعرف ي منھ ویر ف میم  تط التص

 تكون ومادیة ةومستلزمات معرفی رؤى وفق على المعاصر
راث على الحفاظ النھائیة محصلتھا المي  االرث أو الت االس
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 .برموزه الغزیز
 میم في االسالمیة والھویة الخصوصیة حضور تأكید  التص

الل المعاصر تنباط من خ وز اس المیة الرم ة االس  الزخرفی
ً  منھا میم وغیرھا في ھندسیة ام كانت نباتیة ة التص  وامكانی

 .المعاصر التصمیم يف اسالمیة ھویة تحقیق
 الع ضرورة ى االط امیم عل ة التص ا العالمی  ومقارنتھ

 والتالقح االلتقاء نقاط دراسة االسالمیة ومحاولة بالتصامیم
  .والتأثر التأثیر في میدان والسیما والمعرفي الفكري

  ددات ذه المح ل ھ ین ك ة ب ة التوافقی دى اإلمكانی م م فھ
المي معاصر ي إس ار بیئ ا  ,التصمیمیة في إط ل م یمزج ك

ن  كیلیًا وم ا وتش ور فكریً لوب متط ور وأس ي منظ بق ف س
ة  ات اللغ ة بآلی رة ممتزج میمیة مبتك فة تص الل فلس خ
تحدثة المرتبطة  ا المس التصمیمیة المعاصرة مع التكنولوجی

 .بمفھوم المنظومة البیئیة
  تطبیق نھج وفكر وأسلوب ومنظومة البیئة للعمارة الداخلیة

 .صمیم البیئي الحدیثوفكر الت، اإلسالمیة
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