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 مقدمة :

هللا قال ، ٌجده فً حالة من االنسجام والتكامل فً ما بٌنهالمتأّمل فً حقٌقة الخلق، وما أوجده هللا فً هذا الكون،       

َهاِر ُمْبِصَرًة لَِتْبَتغُ تعالى  َة النَّ ٌَ ِل َوَجَعْلَنا آ ٌْ َة اللَّ ٌَ ِن َفَمَحْوَنا آ ٌْ َت ٌَ َهاَر آ َل َوالنَّ ٌْ ِنٌَن : ﴿َوَجَعْلَنا اللَّ َدَد السك ََ ُكْم َولَِتْعلَُموا  اً ِمْن َربك ْْ وا َف

ْلَناهُ َتْفِصٌاً﴾َواْلِحَسا ٍء َفصَّ ًْ  صدق هللا العظٌم.1َب َوُكلَّ َش

هذه الحقٌقة البدٌهٌة تكشف َن ْرورة وجود محور ٌمثل غاٌة لهذا االنسجام والتكامل الكونً، وما ٌصطلح َلٌه  

ن اإلنسان أساس العاقة بٌ، وأن القرآن من تسخٌر الكون لإلنسان، هو تعبٌر دقٌق َن محورٌة اإلنسان لهذا الكون

 .والكون هً التفاَل والتكامل

تعمل كوحدة متكاملة، لتحقٌق األداء  هجمٌع أجهزة جسم لوجدنا أن -محور هذا الكون  -إذا ما تأملنا خلق هللا لإلنسان   

 البٌئة من َناصر وجمع واالبتكار التكوٌن . لذا فقد قام اإلنسان بدوره َلى مر العصور بعملٌاتالوظٌفً األمثل 

وهو ما ٌعرف بعملٌة التصمٌم متمثلة فً محاوالته المستمرة  مدلول أو وظٌفة له شئ إلَطاء معٌن تكوٌن فً ووْعها

لتكوٌن لغة مفهومة بٌنه وبٌن المحٌط أو الحٌز الذي ٌعٌش فٌه ، حٌث ٌعد الفراغ الداخلً بتكوٌنه الفٌزٌائً وشكله 

فٌه البشرٌة لتكوٌن الحْارة التً تعتبر أسمى وأرقى ما أبدَته الوظٌفً ومظهرة الجمالً هو الوَاء الذي تتفاَل 

 اإلنسانٌة.

لتوصل ؤدي لٌوجد اإلنسان خال تجاربه التصمٌمٌة للفراغات الداخلٌة المختلفة أن تكامل َناصر التصمٌم الداخلً    

لتتكامل مع بعْها صمٌمٌة لعملٌة التلالمكونة  العناصرإلى تصمٌم أفْل وأكثر راحة للشاغلٌن حٌث تشترك مجموَة 

، وإذا ما فشلت العناصر فً تحقٌق التكامل مع بعْها فإن التْارب والفوْى والا تماسك بما ٌحقق التوازنالبعض 

 واإلْطراب سٌسود المكان.
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