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 كلية الفنون التطبيقية –أكتوبر  6جامعة  مدرس مساعد بقسم التصميم الداخلى واألثاث
 

 مقدمة البحث:

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

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

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

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

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

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

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

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

 راغ الداخلى.تظهر مدى قابلٌتها على التطور مع الف

 أهداف البحث:

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

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

 التصمٌم المرن للفراغات الداخلٌة التطورٌة ٌسمح للفراغات بالنمو والتطور . 

 مشكلة البحث:

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

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

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

 التطورى على المدى الطوٌل.

 أهمية البحث:

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

 د المستخدمٌن للفراغ فً المستقبل.بما ٌناسب زٌادة عدد األفرا

 فروض البحث:

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

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


