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 الطوبولوجى كإتجاه لإلبداع واإلبتكار في العملية التصميمية  

 د.مها السيد محمد رمضان  
 المعهد العالى للفنون التطبيقية  -مدرس بقسم التصميم الداخلى واألثاث 

 التجمع الخامس 
 : البحث  ملخص

حديثة  تصميمية اتفى ظل التقدم العلمى والتكنولوجى وفى أعقاب الثورة الرقمية ظهرت إتجاهانه 
 إليها يصل أن والمضمون اليمكن الشكل حيث وأفكار جديدة من أسس على مبنية ،غير مسبوقة 

وهنا تكمن مشكلة البحث في قلة إستثمار التقنيات  .التقليدية التصميمية أدواته ظل فى المصمم
يهدف لذا تصميم. و الحديثة المتوفرة من أجل تطوير العملية التصميمية للوصول إلى اإلبداع فى ال

 ،الحديثة للتصميم الرقمى اإلتجاهات  حدكأ تجاه الطوبولوجىإ على إلقاء الضوء البحث إلى
بتكارية فى العملية التصميمية  وتوضيح سماته ودراسة مدى قدرته على إحداث تأثيرات إبداعية وا 

املية اإلبداعية بين علم كما يهدف البحث إلى إيجاد التك .المستقبلية األبعاد مع لتتوافق وتطويرها
الطوبولوجى والعملية التصميمية ، ومعرفة معايير ومفاهيم التصميم فى ضوء فلسفة إتجاه 

التصميم  وظيفيا ، ويخلق سبال لتطورو  تشكيليا الفراغ الداخلى بدوره على يؤثرالطوبولوجى الذى 
صول إلى صياغات فكرية وتتمركز أهمية الطوبولوجى فى الو  المعمارى الداخلى والخارجى معا.

إبداعية جديدة تثري العملية التصميمية وتفسح الطريق أمام واقع جديد يحاول فيه الفراغ تطوير 
ويتناول البحث نشأة و مفهوم الطوبولوجى ودوره فى التصميم من خالل دراسة لنماذج  نفسه ذاتيا.

     ية التصميمية. توضح تحقيق إتجاه الطوبولوجى لقيم اإلبداع واإلبتكار فى العمل
 الكلمات المفتاحية : 

 العملية التصميمية . –اإلبتكار  -اإلبداع  –الطوبولوجى 
  مقدمة :

سس النظرية فى واألالفكرية  المفاهيم تغيير في أثرتهائلة  جاه الطوبولوجى طفرةإت لقد أحدث
الفكر  ريتطو  إلى ما أدىم،  ةثيالحدتقنيات الرقمية الاستخدام نتيجة والتصميم الداخلى  العمارة

يجاد وسائل تعبير جديدة وأفكار مبتكرة اتجاه قد تبنى و  . غير مألوفة من قبل التصميمى وا 
 داخلية نتاج فراغاتإلإدماجها فى العملية التصميمية عمل على النظم الرياضية و  الطوبولوجى

ميم المعمارى الداخلى التصربط ت، و صنع عالقات أكثر عمقا يمات إبداعية متصلة ومستمرة بتصم
العمارة والتصميم الداخلى  أصبحت الرياضيات هى لغة الخطاب المشتركة بينو . والخارجى معا
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المجال لتصميم عالما جديدا من األفكار والرؤى التى ال تنتهى فتح مما أدى إلى ، والعلوم والطبيعة 
 .  عض النماذجبوجى من خالل الطوبولتجاه إلمفهوم التصميمى فكر والللدراسة وسيقدم البحث . 

 : مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في قلة إستثمار التقنيات الحديثة المتوفرة من أجل تطوير العملية التصميمية 

 للوصول إلى اإلبداع فى التصميم.
 هدف البحث:
ه وتوضيح سمات ،الحديثة للتصميم الرقمى اإلتجاهات  حدكأ تجاه الطوبولوجىإ على إلقاء الضوء

بتكارية فى العملية التصميمية  لتتوافق وتطويرها ودراسة مدى قدرته على إحداث تأثيرات إبداعية وا 
 .المستقبلية األبعاد مع
إيجاد التكاملية اإلبداعية بين علم الطوبولوجى والعملية التصميمية ، ومعرفة معايير ومفاهيم  

وظيفيا و  تشكيليا الفراغ الداخلى ره علىبدو  يؤثرالتصميم فى ضوء فلسفة إتجاه الطوبولوجى الذى 
 التصميم المعمارى الداخلى والخارجى معا. ، ويخلق سبال لتطور

 أهمية البحث :
الوصول إلى التصميم من أجل الطوبولوجى فى اتجاه دور أهمية  توفير مادة علمية توضح - 

   . صياغات فكرية إبداعية جديدة تثري العملية التصميمية
 العملية التصميميةتطور المتالحق فى مجال التكنولوجيا والذى يواكبه تطور واضح فى مواكبة ال -

فى تحقيق هذه  برامج الحاسب اآللىستفادة من مجال تكنولوجيا لى ضرورة اإلإدى أمر الذى ، األ
   . التصميم الداخلىالعمارة و المفاهيم الحديثة فى مجال 

 منهج البحث :
الطوبولوجى من تجاه إلج الوصفى و التحليلى للفكر و المفهوم التصميمى تعتمد الدراسة على المنه
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