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 التصميم التفاعلي في األماكن العامة المفتوحه
 العمارة اإلسالمية كمصدر إلهام ما بين الفلسفة و التطبيق

 م.د. / هبة هللا عثمان عبد الرحيم عثمان ذهني
 مدرس بقسم الزخرفة ـ كلية الفنون التطبيقية ـ جامعة حلوانال

 
 ةاإلسالميلحضارة ، ا األنشطة اإلنسانيةفاعلي ، كلمات مفتاحية :: األماكن العامة المفتوحة ، التصميم الت

 ملخص البحث
تي تأثرت ون ،اللقد تميزت الحضارات اإلنسانية علي مر العصور بسمات مميزة لكل منها ، و ظهر هذا التميز في مجال العمارة و الفن

نواع اف اشكال و ع اختالبط بالمعتقدات الدينية ، ومبعوامل عدة منها ما هو مرتبط بالبيئة التي نشأت فيها هذه الحضارة و منها ما هو مرت
ع و قلت نغلق المجتمكلما اهذا الميراث الكبير ظل هناك دائما احتياج لوجود اماكن عامة . هذه األماكن التي تجمع ما بين افراد المجتمع ، ف

 مساحات التالقي و التفاعل ما بين افراده كلما ظهرت المشكالت اإلجتماعية .
ستحداث ل مفتوحاُ إلالمجا تطور التكنولوجي الهائل و االمكانات الالنهائية التي يوفرها استخدام التقنيات الرقمية في التصميم ،اصبحومع ال

 زات .ه الحيعالقات تشكيلية جديدة في تصميم المشهد الخارجي لألماكن المفتوحه  واستحداث انماط مختلفة لتعاطي اإلنسان مع هذ
 ويتناول البحث

 .بالعقيدة اإلسالمية دي ارتباطهماألماكن العامة في الحضارة اإلسالمية وتصميم لمحوراألول: فلسفة ا
صميم ، فاعل مع التية التالمحور الثاني: التطور الكبير الذي طرأ علي تصميم األماكن العامة المفتوحة و اإلتجاهات الحديثة التي تشجع عمل

ما  لتكنولوجي ولتطور الظ علي الهوية اإلسالمية بثرائها الفني الكبير و تصميم أماكن عامة مواكبة  إلنتاج اماكن عامة تجمع مابين الحفا
 يتبعه من تطور في احتياجات الفرد و المجتمع .

 

Interactive Design in open public places Islamic architecture as a source of 
inspiration Between philosophy and application 

Abstract: 
 Human civilizations have characterized over centuries, for each one of them to have its own features and 
characteristics, appeared in their arts and architecture, this distinction was affected by several factors some 
of which linked to the environment in which this civilization arose, and some of which linked to religious 
beliefs, although they differ in forms and styles there was always a need for the existence of public open 
places, which brings members of the community for various differed or assembled reasons together. 
 It has appeared that the more the community is closed with no meeting areas for interaction between its 
members, the more social problems appear in this community. 
With the great technological development and the endless possibilities offered by digital technologies use in 
design, side by side with the change in the individuals life styles, a massive need for the development of new 
artistic settlements in public open spaces design appeared, a kind of design encouraging different styles of 
human interaction with design with respect to the cultural heritage of these communities that keeps its 
unique identity. 
This research studies this issue in two sections, the first section concerns the philosophy of designing public 
places in the Islamic civilization and how far it is attached to the Islamic beliefs. The second section concerns 
the great evolution in architectural design of open public places and modern trends that encourage the 
process of interaction with these designs, to produce public open places preserving the Islamic identity with 
the great artistic richness and concept and presenting the subsequent technological evolution in public open 
places design to fulfill contemporary society and individual needs. 
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 مقدمة:
منذذفجر ذذتجريخذذات اجنذذا جريناذذاوجرسنسذذا ج ذذقجمسذذاضجناذذ أجقخهذذ اجرياطذذاتريدجمنذذفج ذذفنجريناذذاوجريو  ذذ جمذذ جري ذذقتجمن ذذاجمذذاج ذذقج ن ذذق ج

 ذذيجخماث ذذاجر ياجمذذاج ذذقج  نذذطجمذذتخ وج اي قرنذذةجريتقاان ذذيجي نسذذا جن نذذا ج ذذمنقجمذذتخ وج اا ذذايجننسذذان يجمساسذذ يجناي ذذ  جقري تر ذذيدج
تسذذذيجنسذذذا جنمماتأج ذذذفنجرطناذذذويجيخاذذذماجم طذذذاتجري قرنذذذةجريختر   ذذذيجريخذذذطجخذذذ  اجري قرنذذذةجرين سذذذ يجقري  ن ذذذيجي يج رئذذذريموا ذذذ جدجقرخسذذذوقج

قيذذ ججرتجنلمذذاجنذذا جرسنخذذااجرسنسذذانطجمم ذذ جج ذذترتجمذذ جري نذذتجقريمماتسذذي قنلمذذاجخوذذقتيج ذذفنجرطناذذويجقمنذذفيجا ذذ رتجنريت اطذذيجقريمقسذذ ه  ج
 رتجمذذذ جنذذذتاجرينخذذذااجريمومذذذات جريمذذذتخ وج مماتسذذذيج ذذذفرجريناذذذاوجريذذذف جنل خذذذ ج  ذذذ خجمنلذذذر ذذذ جه ذذذتندججاتجسذذذمايجنا ذذذيجخ ولذذذ جمنخل ذذذ
ج هاعجرطتضجاا  رتجيلخات ا ج رياطاتريجريمخخاي يجرطجاخ

أجم ج فنجرياطاتريجرطجماجخت اجمذ جاطذاتريجمقجمذاج اقت ذاجقينذ ج اذ ق جخطذم جينذاجمن ذاجخم ذ ندجقخطذم جاتجقيه جمثتيجناجاط
جسخنمااجمس تأجريخوقت اتريجقراختراجناجمن اجيآلنتجقري نا ج ل جمساضجقق جسم طاتجريختر وجماج   ج فنجرياط

 مشكلة البحث:
قمذاجريرذ قججاقذايجريرذتةج ج  ا  اخ ذاجقسذل  اخ اثهرطج اياج سق نجم  قاجريوقيمذيجقمذاجرن خذالجريذ قاجريوت  ذيج لذ جريخننقيق  ذاجريا  ثذيجقج

 يجقمذاجخاملذ ج ذايج نذاتجخ   ذ رتجن  ذترتج  هذ ر ج ق خنذاجرسسذتمرسخ ذااجريمنخل ذيججمذ جنذتاجقسذائاريثهارطجي ل رنناجريوت  ذيجقرسسذتم يج
ج ي جن ق  خ جم جنتثجاطات جقثهارط

تجمذاطاتأجخم  يج نخا  اجريمومات جري اقج ل ججريخطجنانيجترئ أجرطجاخ جريم االيجقنا يجرطجم ااجريوماتأ رياطاتأجرسستم يج
خقررهذذيجيجمذذ جري  ئذذيجقمنذذتجرسسذذتمطجقثهارذذيجاذذوق  دج مذذاتأجخل ذذطجراخ ا ذذايجرسنسذذا دج مذذاتأجنا وذذرط منذذيدج مذذاتأجنا وذذيجمذذ جرلسذذ يجري 

جفريج ق يجمخ ت أج ا  جي اجريوايا جمو ادج ماتأج
مذ جمذ  ججيجيم خمواخنذاجقريسذوطجقتر جماانذاأجري ذقتأجريوايم ذيجيلمذ  د لر جري ق يجق  اجرالتخ اوج اي ذفقتجرط ذ"ماجريف جم ىجني جره 

ج(Magi 2013ج)"سمايجمم  أجخطم جي اجرالسخ رميج ل جمتجريو قتدجني جم  ج تج ق يجمقجان  ي جاجقا اجناصج  وفريج

 الهدف من الدراسة:
جريا  ري جم  قاجراخ ا ايجقظ   يجما  أجي فنيه جخوقتيج ماتأجرطمان جريواميجريم خقايج اناجن  تدج ا ثجنت يج  ج

تتجرن ذيجاذقاجريوذاياجيخاذماجنق  ذايج   ذ أجقمنخل ذيجمذ جرطناذويدجمناذويج نذق جري ذت جر  ذاجرذا خوقتجخ ذم اج ذفنجريا ذ ريجريومتجنماج
جسلقن اخ  قج تج فنجرطمان ج ل جثهاريجري ت جقي ضجمخله اتجرهوجر   خجريخ ا اجماج   جري ت جقريخ م اجن  ترتجمماجرنونضج ل جم ىجخ ث

رطثذتجرين  ذتجقريختن ذ ج لذ جمذاج املذ جخ ذم اج ذفنجرطناذويجمذ جمطذمق ج خمااج خ م اج فنجرطمذان جفريجر   خج ناتجطتقتأجي 
وهخنذاجخ ذانجريخ ذا لطجرذطجريخ ذم اجمذا راج   ذ رتج لذ جمنقماج   م جم جمرناتجي نق جنا واتجم جمقتقثناجرياطات دجنا يجقم ج فنجرس

جم خمواي  خمااج  جرطج فنجريمتاليجس ؤ  جني جنخائججن  ا  يجرطجم ااجخنم يجريريوت  يجقرس

 منهجية البحث :
مان ج خ اجري اثجريمن ججريق  طجريخال لطجر هقاج  ترسيجري نتجريخ م مطجيألمان جريواميج لطجمتجريو قتجم جنتاجخناقاج فنجرط

رطج  أجاطاتريجقجخال اجمذ  جرمنان ذيجرسسذخ ا أجمذ جرلسذ يجرياطذاتأجرسسذتم يج  ذ يجنا ذيجنم ذ تجني ذااجس خنذاتجخ ذم مايج
جيجرطجرطمان جريواميج ججخ ا ل 
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 التخطيط لألماكن العامة في الحضارات القديمة:
دجقريوقر ذذاجرذذطجرياطذذاتريجريمنخل ذذيىجثذذاجريمذذ  جيو ذذقتجرطقيذذ جيلخذذات اجرخنقنذذيجريهذذتجمنذذفيجريخ موذذايجريسذذنان يجرذذطجرال   ذذا جمنذذفجر

موذذذايدجقرنخل ذذذيجرذذذطجخم ذذذ ج وطذذذ اج وذذذ أجخاذذذا  يج ذذذفنجريمذذذ  جرذذذطجاخم ذذذيجق ق  ذذذاجنمخولذذذةجمساسذذذطجيخ سذذذ تجرطمذذذقتجريا اخ ذذذيجيلم خ
جرياطاتريج  جه ت ا جن ائصجرطج وض

اجم وذ جم ذت يجريه  مذيدجق وطذ ي وط اجم و جر خاماماتجملاقظاتجيل  انذيجقمماتسذيجرياذوائتجري  ن ذيجرذا خاج  نذا جريموا ذ جناياطذاتأجر
خقاذذذيج خمذذذااج اطمذذذان جريوامذذذيجريم   اج ذذذ ر ايجرسر خماخمذذذاتجيمماتسذذذيجرطناذذذويجناياطذذذاتأجرسهت ه ذذذيجقرياطذذذاتأجريتقمان ذذذي جرظ ذذذتيجرذذذ

رطجرياطاتأجرسهت ه يجق جخم  يج و أجن ذائصجظ ذتيج قطذقلجرذطجقراذ أجمذ جمقذ اجريمذ  ج جيمماتسيجرطناويجريختر   يجرن  جريم 
جرسهت ه يجق طجمث ناجقريخطجرنهسميجني ج  أجم  ر جق ط:

جم  نيجما نيجمتن  يجخخمثاجرطجريهلوي  -1
 ين ميجريا اأجريم ن ي جم  نيج ا  ي -2

 ريم نا جريمن صجيلخ ا اجريخ ات   -3

جدجق ذذطجسذذاايجن  ذذتأجمسذذخهليج ذذفرخ اجفريجمسذذهوجمرهذذطج ن سذذطجنمذذاجم ج نذذق جمت وذذاتجمقAgoraطجمتنذذ جريم  نذذيجخق ذذ جرط ذذقترجقرذذ-4
ج خمثااجي واجمقجنارقتأ تجمنخظادجر ق  ج ناجمو  جق ناتجمسخو تتجدجخا وج  اجم انطجمخناثتأج اناجه

جاويجرسنسان يجري ن ق ي سققجمقجمنا جيمماتسيجرطن طجساايج سمخجر  اجيلناضج ايخ ماجقهاي اتجماجنانيجخخاقاجني ج
جاو اجريقث قج اي   جقرط  ا جري  ن ي ج خي ترماجقريت اطيجفيتجني ج انةجنتجرله جرخساجرسهت قج ا  اجيل نق جقر

ج  ا  اخ االيجقرطم خقايجقمققرضجرين تجيخنل  ج وقالخ اجريات  يجقر خمقرج اسلجقريمت ةجريتجرخ   اجقق ج نقرجريموا  جقريمسا
 خمذذااجنيذذ جاذذ جن  ذذتج ايمه ذذاضجرسنسذذانطجر ذذا يجمنوه ذذيجرينسذذةجق سذذاويجريمومذذاتجقنذذا جينخذذا  اجريمومذذات جسذذمايجمم ذذ أجمن ذذاجرس
ج  ن ي جنسمايجمساس يجنا ويجم جرلس خ اجقموخه رخ اجري

جن يجريخطجخوقتيجر  اجريم  جقمنفيجوا واتجمنخل اتجرتخ وجني جا جن  تج  نت اجري لس ط تأجريتقمااخلخ اجرياط
ي لسذذ يج"راياطذذاتأجريتقمان ذذيجيذذاجخخنذذفجرطانذذااجريم ذذت أجمقجريخالذذ تيجريموهذذ أجرذذطجمن   ذذاجري لسذذ طدجرلذذاجخذذ تضجرياطذذاتأجريتقمان ذذيجر

جط اجري لس يجمقجري  جط اجري   
يمن وذذيجرري نذذق جريخ  ن ذذيجق ايخذذايطجج ذذ  خمذذا طجنانذذيجمن  ذذليج هذذقأج  ذذقاجري لسذذ طجريتقمذذانطجقرذذطجريخق ذذ جرسن جري نذذق جريومل ذذيجرذذطجريم

جريما  يجم اجم جريم اتنيجريتقا يجيخ ه جريمن ويجريما  يج طجرققجري مااجريم ت  
جرهو جيقي ضج اي قرنةجري ماي راياطاتأجريتقمان يجنانيجخنخ ججم  قماتجقرنترتج  خاج اي قرنةجريقظ   يجرين و يجيلم انطج

  اجم  قماتج ولذطجمذ جاذ  جري قرنذةجريقظ   ذيجيلومذاتأدجرايخ م ذاجقريخذ    جيذ جم ذ راجن و ذيجنمذاج ظ ذتجينذاجرذطجمقذقرضجرين ذتج لذ جسذ
جريمثاا 

طج ذذ رينج ايمه ذذاضجأجريتقمان ذيجرذذطجريومذاتأجريقظ   ذذيجمنثذتجمذذ جه ت ذادجرخذذ خطجريمسذاتلجريتقمان ذذيجيخمخذا تجرخظ ذتجريسذذمايجريمم ذ أجيلومذذا
نذذا ج خمذذيج خ ذم اجريمسذتلجقريمذ ت ايجقوقتخ ذذادجنمذاجظ ذتجر  ذذاجم طذاتجرنامذيجري جق   نل ذاجرسناذائطجريذف جتر ذذ جري قرنذةجريقظ  ذيجر

جيهقأجرسم تروقت يجققيو اج اي نق جقريت اطيجقرطناويجرسنسان يج   يج امي جق نترخ جناج فرجنا جرنوناساتج
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اجرياطذذاتريجريه  مذذيج خن ذذ صجمسذذااايجم خقاذذيج رنذذاجريمذذ  جيمماتسذذيجرطناذذويجرسنسذذان يجريختر   ذذيجقممذذاجسذذ قج خطذذخجينذذاجر خمذذا
ت جرنذتاجرينخذااجريمومذات جمخسذهاتجمذاجم ذا  جمساسطجم ج نا تجخنق  جان ذ يجري ذجق نا جماجخخولةج فنجرطناويجم جم انطدجن   

جقرنتجقرلس يج فنجرياطاتريجقمو ترتج ن ا 

 قديمة:المدن اإلسالمية ال
نلذذيجمذذاجرنخاذذاتجرسسذذتاجقخنذذق ج"ريم  نذذيجريمنذذقتأ"جرذذطجاذذ  جري   ذذتأجريوت  ذذيجنذذ قاجم  نذذيجنسذذتم ي جقمذذاجرخسذذاعجتقوذذيجريمذذ  جريخذذطج 

جو وذطجقراذ ريا اأجرطج فنجريم  جقرخنفيجناجم  نيج    أج خاجنناذا  اج  نذاجخنجظاخنجخنووجقجرسستادجنا ج ناتجم ا  جقماناا
ج مط تخ وج اي   جرسست

يمذ  جاذا جردجاخ جمن جخاجقطاجاتقوجمنظميجياتنيجريخقسوايجرذطجننرتجرنا جرينسقجريف ج هقاج ل  جرنخ اتجمققاجريم  نيجق نائ اجقرا 
جطج نل اجرسستا رسستم يجرطجري قاجريخ

 تج ترتج  ذذفنجريموذذا قخوخ ذذتجرذذطجنناذذا جريمذذ  جسذذيجاذذترئودجممذذاج ؤنذذ ج مذذقجرس"اذذتقوجرنخ ذذاتجمقرقذذاجريمذذ  :ج هذذقاجر ذذ جم ذذطجريت  ذذاج:ج
جقرياتقوجريخطجخم  جريمقرقاجري ايايجسناا جريم  جق ط:

جما  ا:جسويجريم انجريمسخوف ي 
جمسخم أ يريثانط:جنمنا جريم  أجر

جريثايث:جر خ راجريمنا جق ق أجري قر  
جريتر ا:جريهتةجم جريمت  جقرالاخواة 

ج   جمنا ي اجم جرط  ر جقريف ات رينامض:جخا
ج(جهج1286ر  جم طجريت  اج(ج  ج)2015نل اج ا وج  اجسقتج و  جم ل ا "ج)ريسا ض:جم ج

جقنا جمقاجماج خاج نا نجرطجم جم  نيج قجريمس  جق رتجرسماتأجرطجمققاجمخقسو 
دججتج"قنا جيلم  نيجرسستم يجا  جنظااجمخ اجرطجخنو وجوتق اجقاقرت  اجقم قخ اجرنا ج ناتجااتعج ااجمقجاات   جمقجمنثذتجمذ جفيذ

جطذاريجنيذ جق ذق جم ذ ر ج ذاااجوتقجرت  ذيجخنذتاجمذ جخلذتجرياذقرتعجريقسذ ويجقخذؤ  جنيذ جريم ذا   جريمن  ذيجيألا ذا جري رنل ذيج اسث
(جر  ذذذ ايجفريجخ ذذذم اج2014 /نو مذذذيج ذذذ جرياذذذقرتعجريتئ سذذذ يجرذذذطجريم  نذذذيجقهاي ذذذاتجمذذذاج نذذذق جاذذذقاجريمسذذذ  جق رتجرسماتأ" )خ طذذذطجري

ج جمثاجري  تأجقرينقريجقري سواو ريجرطنتىجظ تجرطجرينث تجم جريم رياطاتجاطت جمخم  جقمخه اج  جمث تخ اجرطج

 التخطيط لألماكن المفتوحة في الحضارة اإلسالمية:
سذتاجيه جمنفيجريا  ريجريمومات يجريمناقريجر خماماتجرطجريوماتأجرسستم ي ج  ر يجم ج ا جمس  جريتسذقاج ل ذ جمرطذاجري ذتأجقري

جرطجاخ جرط ن ي جريف جر خ تجنمقف اتج خ اج
جناجخ واتجيقظ  خ جقمخول اخ ا جتضجقه ت اجم جريمناآييمسان جقريه قتجقريقنااليجقريم ررانخاتيجرطرن يجقريسااايجرطجر

اجا ظذاتجين ق ذ يجرسنسذا جقريمنذا دجرذج ج ذم مطجرطساسذطج لذ جرسوذتاجيلذ رن"قنظترتجط جريوماتأجريوت  يجخوخم جرذطجم  قم ذاجريخ
 جا  هذذيجنذذا جنيذذاجيذذاجخ هذذ ج ذذفنجرينا ذذ يدجرخاذذقاجري ومات ذذيجن  ذذتأجريمسذذاايجقريخذذطجرنخاذذتيجرذذطج لذذ ر جقسذذوجقهذذتةج سذذ ريم مق ذذايجريم

دجقخهاجرينخليجري نائ ذيجريتئ سذ يجرذطجقسذوجريخنذق  جقيذفيتجظ ذتيجمنمذاوجمنذتىجمذ جري ترهذايجريا رئه ذيجريخذطجن  تأجخا  اجمسقرتجمتخ وي
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(جقيه جج2001 /جمم قلجدج /جقرئاجج) "اجمترسم يجنايا رئقجري ت قس يجقريمخ ت يجقري نائ  يخن اجقظائاجسنن يجقختق ا يجقخاهقجم ا
اطذذاتريجاج ا ذذت اجمقجسذذ ه اجمقج اقت ذذاجمذذ جخذذ ثتجخ ذذم اجرياذذ رئقجقرطرن ذذيجرلذذطجرياطذذاتأجرسسذذتم يج وذذ أج قرمذذاجمن ذذاجخ ثت ذذاج مذذ

جنيجقرطاواتجريوت  يجريخطجخرنيج  ماي ا يجري ريقث قج اين قصجريهت ن يجريخطجق   اسطاريجني جرتخ او اج
ايجخن ويجمن ذذاجم ذذذت ريجقم ذذذا  اجيخ ذذذم اجري ترهذذذت وذذذ  جمقطذذذواتدجرسذذذم"ر ذذطجريهذذذت  جرينذذذت اجفنذذذتيجمق ذذااجري نذذذيجرذذذطجقتر ذذذيجريمائذذيجقج

جاج فنجريم ت ريجماج لط:   يجقم جمتجريا رئه يجرطجريوماتأجريو
ج نا جمقجريا  هي اخم يجق ق جريون تجريمائطجرطجري -1
 قرتأجري تقعجقرين اخايجريمثمتأ  -2

 رينخاجريمومات ي  -3

 رطسقرتجقرط قرة  -4

ج(2001  قرئاج  مم قلج,جنا  يجرسظتا ") -5
 ذ ججقمماجس قج خطخجيناجم ىجم اييجري نتجريمومات جرطجرياطاتأجرسستم يجقرخساق جماج ق تجري    جقرال خمااجرين  تجريذف جاظذ 

رميجريتقا ذيجرذطجنوذاتج طذم جرالسذخ جقيجخاختاجرالاخ ا ايجرسنسان يجسقر جريما  يجمقرطاجياطت جيلم  ج اخ ا  جمن   يريخ م اجر
جي فنجريم  جطم جنوات اجري  ئط 

 اإلسالمية:عمارة جماليات ال
جي جمقات  جناجرطجريم  نيجريمنقتأجرطجريوااجريسا اجريم تخترثجمومات جن  تجمنفج  ر يجرنخااتجرسسجنل يجيناجرياطاتأجرسستم يجيه 

ااجريمظ ذتج جخترثاتج رنذترتجمذ جرط ن ذيجفريجريوذتر جري ت ذ جريذف ج  مذاجمذاج ذ  ج مذ اتجنامضرطجريهت جريجر   ات اجرطجري قييجريوثمان ي
يدجققذذقأجري نذذذا دجمومذذذاتج نذذذ اجاذذذخ جمنذذذااطجريا ذذذانجري  ن ذذذيجقري ن ق ذذذيجرمذذذ جريمسذذذا  جنيذذذ جريه ذذذقتجقريمذذذ رتضدجري  ماتسذذذخنايدجريقنذذذاال

 ذاجيذ جقمذاج خ وجامامايدجريخنا اجقه ت اجم جريم انط جقنا جيناجم ج فنجريم انطجخ م م تجمومات اتجنا واتجم جريقظ  ذيجرين و ذيرطس ليدجري
جم جمخول اي 

جريم نتاجرطجخ م اج فرجريموماتدجر مويجماج   ج مااجريناجق مااجرط  ر  ج  عر  عجريمومات جرطج نا نجرقنماج
ج رطجم ماج قتأجرا خاج ناجماج نصجرط ر جريقظ  طجيلم انطجتجقجري او جنماجممتنج  ن جدنن جرنا ج  اثج  ج مااجريظا 

لجرذذطجيهذذ جرنذذخ ججري نذذا جرذذطجرياطذذاتأجرالسذذتم يجمن  ذذااج ذذتخ وجرتخ اوذذاجقث هذذاج ايوه ذذ أجرسسذذتم يجقجمذذاجخاملذذ جمذذ جقذذ اججظ ذذتيج قطذذقج
جرنخا  جري نطجريف جرخساج و أجمتمخجمن اج:

 ئخذذ جقج هذذقأجري نذذا جريمومذذات جقج مذذااج رذذا خمقرجدجريقسذذو يج خاه ذذقجريخذذقر  جمذذاج ذذ  جري قرنذذةجريما  ذذيجقجري قرنذذةجريتقاان ذذيج -
اجرذذطجريمخول ذايجريقظ   ذيجريخذطج ؤ   ذاجدجنمذاجر خمذقرج خ  ئذيجريوقرمذاجريخذطجخذ  اجرسخاطذاتجري قرنذةجريتقاان ذيجنمذاجظ ذتجينذ

 ريمسا  ج 

ريخذطجخنق ذيجمذاج ذ  جريخقت ذقجتاجارظ ذتجريخنذقعجرين  ذتجرذطجرسذخن راجري نذدجم ج  ايجنلذقجر جريخنقعجقجريخطا جريف ج قج -
رينامذايجقجريخطذا جمذاج ذ  جرينخلذيجقججرذطجرسذخن راجريخنذقعجنذفيتجقجرياتجقجري ناتاجري ن س يجريم ن ذيج لذطجاسذا ايج ق هذيج



 لعدد السادسا                    مجلة العمارة والفنون                                                                             

 

6 

 

ت يجقجظ تجنفيتجرطجريخ ق تجريف ج ماجماج ذ  جيظاجقجرينقتجرطجري خاايجريمومارج ن يجقجرطجخقظ ا ماتأجرطري ترغجرطج
  تم  ماج قجماج قجاسطجقج

دجقجظ ذذتجري مذذااجريذذف جر خمذذقرج ناذذتنجرذذطجاذذخطجمنذذااطجا ذذاخ اجمذذ جمسذذن جقجملذذ ضجقجر قريجمذذاج ذذ اجرسسذذتراجرقجخوذذايطج -
جفيتجرطجر خمام اجرين  تج ايخ م اجرياطت جيلم  جقجريخناهاجماجريو  ويجقجراختراجنلقجر ج 

اجثهارخنذذاجمذذقنخ ذذ ج وماتخنذذاجقمذذ نناجناذذقجرسخنسذذاعجرنذذق جالجخو ذذتج نذذاجقالجخخقررذذقجججينذذاجم جنخذذتتجخترثنذذاجقاطذذاتخناجري ن ذذيجريمخ ذذت أجرن ذذا
جق  ئخنادجيخ  خجم نناج تج ق ي 

 أهمية األماكن العامة المفتوحة :
 نذذت جرقجرين سذذطجرقجري انذذةجريمذذا  جدجقجر جثهارذذيجم خمذذاجمذذاجخونذذطجوت هذذيجقجرسذذلقةجخواو ذذ جمذذاجا اخذذ جسذذقر جمذذ جا ذذثجري انذذةجري

جم جر جريثهاريجخوخ تجرمتجنس طجنالجرن اجقا ليجيلخوق تجنفرجماجنا ج ناتجق طجقته يجاه ه يجيلخر  تج  ايتهاج
جن جرطناويجقجريخ اتةجريخطج نقط اجري ت جطم جمماتساخ جريا اخ يجي اج قتجن  تجرطجخنق  جقجخنم يجثهارخ ج 

يم خمذذاجدجنظذذتراجينقن ذاجخنذذ اجهاي  ذيجاذذترئخجرجرذطجخنم ذذيجثهارذيجريم خموذذايججيوامذيجمذذ جرطمذان جفريجريخذذ ث تجرين  ذذتقجخوخ ذتجري ترهذذايجر
طجخل ذجاخه جدجقجنذفيتطجرينتقاجيألمان جريم خقايجيلختر  جرطجظاجريطرقوجريا اخ يجريخطجخهاج لطج نيجطتقت ج خل  يجناخ ااجرنسانط

يج لذطجريم ن ذريتاا ذيجقجخنذقعجرطناذويججريملن ذيجريوامذيجقجسذمايجمم ذ أجمذ  جخخمخذاججرطجرمذان جرساخ ااجي نختوجقجرس خماعج ايناض
جيلم خماج  مثا يجمخن ضججراخ ا ايجرول يجي فرجريم خماجمماج  ول ا

 تصميم التفاعلي في األماكن العامة:ال
جج Bill Moggridge  جنا أجريخ م اجريخ ا لطج خا ثج  اجمق ت  اج

 ناتجرت يجس  رعجم  قاجخ م مطج    دج خق  جريطجن ذ رعجالذقاجن اي ذيجقج فر ذيجرذطج ذاياجمتئذطجدا ذثج سذخو اجيه جاوتيجر ج"ج
جري ت جخ م اجسلقن ايجدجنقعجم جرياتنيجقجرط قريج اسطاريجريطجخ م اجرطانااج 

جخ ايجثتث يجرط وا ج قجس نق ج فرجرينقعجم جريخ م اجمنارئااجيلخ م اجري نا طجقجين ج لطج  ئيج تم  ايجقجي ضجمن
جدقجنماج قجرياااجرطجريخ م اجري نا طجخنق جري  ر يجم جرساخ ا ايجرسنسان يجقجريته ذايجيذ  جمسذخن مطجرينذ مايجقجريمنخ ذايج

جقجرس خ ا جس  رعجخ م مايجخاهقجريه ميجري ماي يج اسطاريجريطجريتطاجقجرسسخمخاعج 
-Softقجرذطج ذفرجريخقق ذيجق ذ يج ذفرجرينذقعجمذ جريخ ذم اج اي تم  ذايجرينا مذيج"1984قجنا جمقاجنيها جي فرجريوتلجرطجمؤخمتج ااج

Faceري تم  ذايجقجريخ ذم اجيلمسذخن اجدجقف  نذاجيلخ ن ذتجرذطجريخسذم ايجريممننذيجي ذفرجرسخ ذانجاخذطجنمااقييجس  ا ج تقيجما   جج"جد
جخق ليج مسا  أج  اجر ت تنت

ج(Moggridge 2007 "ج)جليالتصميم التفاعريطجمسمطجججBill Verplankج
يهذذ جظذذاجم ذذولخجريخ ذذم اجريخ ذذا لطج اماذذطجاخذذطجمنخ ذذاجريخسذذو نايج نذذ ماجم وذذطجم خمذذاجريم ذذمم  جر خمامذذااجن  ذذتراجيلسذذلقن ايج

جريسائ أجرطجريواياجيخنق جرطج رئتأجن خمااجريخ م اجري نا ط 
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ريختن ذ ج قج رم يجرقجثهارذيجرسسذخن راجقجريوقرمذاجري اذت يجقرطج ذفنجري خذتأجر ذخاجر طذااجري ذااثق جقجرطنذا  م ق ج مقطذق ايجمثذاجرسسذخن
ج لذذطجخ و ذذذاجري ترسذذذايجرين سذذ يجقجرطت قنقم ذذذيجقجخاق ل ذذذاجريذذطج ي ذذذايجسنخذذذااجخ ذذم مايجخ ا ل ذذذيجناي ذذذيجمذذ جرطنوذذذا جقجفريجن ذذذا أ

(" Jonas 2007)ج
مخذ يجرمذ جرذطجرطسذاضج لذطجخ ا ذاجريمسذخن اجمو ذاجقجماجريخوقتجرين  تجريف جا  خ جريخننقيق  اجريتقم يجقجرنخااتجرط   أجريخذطجخوخ

سذ خ اجنر جدرا  ايجرطذاريجي ذفنجريا ذ ريجج فنجريخننقيق  اجي خاجخو  ه اج لطجنواقجمن تجرطجرطمان جريواميجي خ ا اجمو اجري م قت
ج جمم  ريجقجق تأج لطجري فةج اناجرن تج

ماتسذ اجخ جي خاجخو  ه ج  انااج  أجقج ذخاج م ذ جطذم جرطناذويجريخذطج ن يجقجننماجرمتقجريخ ا اج لطجرط   أجرسينخجقياج هخ تجم  قا
ق ذذذاججدجرانخاذذذتيجريخترن ذذذةجريخ ا ل ذذذيجرذذذطجرياذذذ رئقجريوامذذذيجقجريمخن  ذذذايجدجقجرنذذذفيجر خمامذذذااجن  ذذذتراجمذذذ جرسنسذذذا جرذذذطجرطمذذذان جريوامذذذي

ج جيجن  تأجيألمان جريواميجريم خقايم ممطج ماتأجريما  جريو  وطجقجري نان  جريخان ل   جقجنفيتجري ااث  جقجر  ايجرطار

 أساسيات تصميم أنشطة تفاعلية:
جخ ن تجن  ر ط  -1
 ري ات ي جما ترسيجريوقج -2

جرسخن راجريخهن ايجريمناس ي  -3

 التفكير اإلبداعي – 1
جنتجريم  عجريمخ   ج اناج ق تجريخنلاجري نت  تن  أجيلخوقتجرياطات جقه اةجري ج"ن جريخ ن تجريم  عج ق

تجقجرسمنان ذايجري نت ذيجممذااجخوذقجيم مق ذيجمذ جري ذ رئاجم هقاج ل ج  تجمرناتجريماططجقريااطتجق ل جنلقجم  عججرس  رعجري نت 
جريومل ذي" )طذطجقريااطذتجري نت ذيجقجارسنسا جقريم خماجما  اتجقرنت ات جراس  رعجري نت ج خق  جني جريمسذخه اجقرن جرسذخ ا جمذ جخ ذاتةجريم

ج(1982  رنوقن قضج
ت طج نطجن  ةجمامق جم جريماقتجرطساسطجقريهاساجريماختتجيناجرياطاتريجريوظ ميجرطجريماططجقريااطذتج ذقج"ق تىجريناخةجريو
جمسخق اخ اجقرطجاخ جرينااوايجري قم يجريخطج ؤ قن ا ااجني  جرطجخ ترايجريناضج ل جاخطجريوهاجقرالاخن

  ذ ج رقذاجريوهتن ذيجخنظذتجنيذ جريقرقذاجنمذاج ذقجيخاقيذ جنيذ جقجقريوهاج قجريه تأج ل جتساجرينوقريجريقر ليج   جريم  مجقري  اجقرينظذتأج
ج(1974 نطج(ج  ج)1982  رنوقن قضججنفرجقمخ جمتر ري ج)

ي جمنانخ اج   جرطماجريمخاطتأجرطنتى جقنا جري نتجم    اتج ن ماج"ري نتجريوت طجنا جم    تج ن ماجنا ج نظتجني جمسخه اجريوتةجقرن
)ج  رنوقن ذذقضجاليجرذذطجاذذخ جريم ذذااليجري نت ذذيج ق جنذذقاجمقجم ا ذذيجنالجمذذ جر جقريطذذم ت "جنانذذيجيذذ جريات ذذيجيله ذذااج  ذذتيجق ذذقج

1982) 
 

 

 

 

ج
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 اعي وهي:اك عدة ركائز تميز التفكير اإلبدومما سبق نستخلص أن هن
جاطت  سخق ةجمرناتجريماططجقريا -1
 اجفريجخنقعجيخاه قجم  راجما  أ رئ وتلج   -2

  اماجتؤ يجمسخه ل ي  -3

  خمخاج ايات ي  -4

 لعوامل البشرية:ا – 2
يجمقجن جمانليجم مم  جخ م اجريمقرقاجمقج ماتأجريما  جريو  وطج   يج اميج طج  اجرسيمااجري   ج ايوقرماجري ات يجسقر جرياس 

ج جرين س ي 
دجي  تتجنفيتج ل جريم ماجم ج هقاج  ترسيجن ائصجريم خماجريف ج هقاج ايخ م اجم جم ل جسقر جن خما  اتجمقجثهار اتجمقجرقخ ا  اتج"ج

منان ذيجريمسذا ميجرذطجاذاج وذضجماذنتيج ذفرجريم خمذاجقرالسذخ ا أجمذ جنهذاوجريهذقأجقخنم خ ذاجمذ ج مناوقجقذقأجقطذواج ذفرجريم خمذاجقرن
طذاريجي ذفرجريم خمذا   Experiencing Interactivity)"نتاجريخ ذم اجق نذق جقذا ترتج لذ جناذ رثجنق ذاتجمذ جريم ا ذ أجيألاذناصجقرن

ج(ج2013
جتجرياس يجرطجريخ م ا ا تجرسخن راجريونسخ واةجني جم جم ىج مننرطجر اجقر" ناتجنهصج

لاذقرضجر رئماتجماج نق جريختن  ج ل جريم ااجري  ت دجقين جنفرجخومهناجرطج لاجرياقرضجقوت هيج مل اجسننق جملمذ  ج   وذا ج   ذ أجي
ج ئايجريما  أ طجريخ م اجريخطجم جا ن اج فةجرسنسا جناقجري ايطجرسخن راجرسخترخ   ايج    أجرق ايخ

 ذاتج خمذا جنلترهذطجفريجن ذا أجم لذ ج نث ذتجمذ جرسن جرسخن راجاقرضجمثاجريااجقريسماجقريلمضجم جا ن جخاه قجنق  يجمذ جرس ترتجري 
ج(April 2013 ل جااسيجرس  ات ")

سخ طذذاا اجس"ر  ذ ريماذذ  جريو  وذذطججخ ذذم مايجخخنوذذ جريخققوذذاي جرم ذممطج مذذاتأجت خنذاةجرسيمذذااجقر ذذاجرياذقرضجقوت هذذيج مل ذذاجقرن
نخذذااجرترهذذايج خذذفن ت اجقمذذاج اق ذذ جمذذ جمناذذويج نذذ  اجنمنان ذذيجيلذذ مججمذذاج ذذ  جري ذذت جقريونا ذذتجري تره ذذيجس  ذذا جرترهذذايجفريجق مذذيدجقرن

ونذذ ماج خوذذتاجرسنسذذا ج لذذ جريخاذذذن تيجرج(جApril 2013رسنسذذا جقخ ذذم مايجفريجسذذمايجمم ذذ أجخاذذق جخ ذذاتةجه ذذتجخهل   ذذي ") ج
دجرااسذيجخ ا  ل اجرذطجمااقيذيجيه ذاضجم وا  ذاج اينسذ يجيل ذترغجريذف ج اق  ذاجاتتجرطج رنل اجق   جم  رئ اج خاسضيخري تره يج   مجرطجر

مذذايج ذذ جرطاذذ ا جا ذذثجم جم طذذا جرسسذذخه ااجريمتخ وذذيجريلمذذضج لذذ جسذذ  اجريمثذذااجرذذطجنمنان ذذاجم جخمذذ جرسنسذذا ج ذذاينث تجمذذ جريمولقج
ج   ويجخنق  جرياناجق ت خ جقاترتخ نسا ج ل جورسج  اج خوتادج ايلمضجمنخاتأج ل جسوخجري ل ج

 استخدام التنقنيات المناسبة:-3
ا ذذايجق نذذاتجريو  ذذ جمذذ جرطنظمذذيجريخ ا ل ذذيج ذذخاجخ ذذم م اجيخناسذذةجرطمذذان جريوامذذيجمثذذاجمترنذذ جريمذذ  دجرياذذقرتعجريتئ سذذ يدجريم ذذا   دج

لذطج دجنذفنتجمن ذاجج ذايجريوامذيجقه ت ذاجمذ جرطمذان قريمخن ججيوامذيجريم خقاذيجناياذ رئقريوتضدجريموذاتريجقريمذ رتضجقنذفيتجرطمذان جر
  ريخ ا ل يجقرسسهاوجريطقئط   ريج خريس  اجريمثااج

 

ج
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 التجهيزات التفاعلية:
 جاجرسنسا قس ليجخ خخجمساايج    أجين تريجمنخل يج نقط دجقس ليجم جقسائاجريخقر اجماجريم خماج تجن جريخ    ريجريخ ا ل يجخوخ

    ريجخ يجريممخويجخخولةجطجخخطم جخان تيجخ  اج مل يجريخ ا اجخ  اجني جخاه قجنق اتجم جرين تريجريا اخن جريخ م مايجريخ
ج جنا ي

تستحق  علي تجربةالمستهدف ليمثل التصميم التفاالمجتمع العمراني أن يؤخذ في االعتبار طبيعة قرطج فرجرينقعجم جريخ م اج  ةج

جالخوض.
ج

ج
ج

ج

Pixel Wall-England 
اجخ م جقمخن نجرطقي م طجريه  اجسخترخ قت جرن لخترج خاقاجنيطجمنوهيج فةجيل قرتجم جنتاجخ    نجري

جاائوجخ ا لط
ج

جج
ج

Light swing –USA 
  طا جخخاقاجنيطججراجخااجرطقر جرطجمخن نج ااجرطجقال يج قسخق جم مق يجم جرالت قاايجريمخ ي ي

جتجريلق جماجرنختاجست يجرياتنير خر  ت ايجرط تقجقجري ن س طجماجرسسخن راج
 اإلسقاط الضوئي:

يج"ن جرسسهاوجريطقئطجن ا جريخهن ايجريخ ا ل يجم  خجمخاااتجني جا جن  تجم جنتاجم   أجرسسهاوجريطذقئطجريخذطجخوذقتيجرا ذ ا
 ذ أجريجقه ت ذاجمذ جرط م رتجا ماتجقمقاجخنل يدجنماجم  خجرسسهايوجريطقئطجم جريخو  هايجريمخاايج ل جم   أجريمامقاجقرينذام تج

جفريجرالسخن راجري قمطدجمماج  ول اجم جريخهن ايجريمتاايجالتخ اعجمو اجرسخن رم اجرطجرطمان جريوامي 
جم  قاجريملن يجرطجرطمان جريوامي جخر تقماجرسخن راجرياقرئوجنمنا ج تضجي سهاوجريطقئطج
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 ذايتهاجقجمذ جن ذتأجريخ ا ذاجقرذخخجم ذااج   ذ جي نذق جريقسذائوجريمخوذ  أ ج جنظااجرسسهاوجريطقئطجس  رعجنقعج    جقجيه جرسخن راجري نان
 اجماجم جريخ ا اجماجرسسهاوجنالجمن اج خااتنق جمواتجرطجنخ  يجرسسهاوجقرطجنمنان اجريخ اجنم ج  اجق تأجم  تجريطق جمقجماا  

ج(Experiencing Interactivity 2013ج وط اجري وض ")

ج

ج
ج

Prismatica-Canada 
جخااج  يقر مق يجمنقنيجم جنمس  جمناقتجمروانج ايقرلجا اريجقجم ق أجم جري رناج     أجنسهاوجطقئطجم 

جريو اجقجخ  تجر قرخااجط ترضجرخخ ا اجماجاتنيجريماتأجم جاقي ا
 البحث : ائجنت

 قيخ اجن خماماتجن  ترتج رياطاتريجريه  ميج تريجق تجقجم م يجمماتسيجرطناويجرطجرطمان جريواميجرنوويجي اج اناج   جقجم -

 رسستمطجقجخواي م ج ريوماتأجرسستم يجنا جي اجرنتجقجرلس يجمتخ ويج  ق تجري   ج -

 ريوماتأجرسستم يجر خميج ايخ م اجرياطت جيلم  جقجخاه قجريخقررقجماجري  ئيجقجريا اظج ل  اجقجخنم خ ا  -

 تج مقرن يجمخول ايجقجخننقيق  اجريو ج ن اتجنيطج نةجماجيج خترث ا ناتجطتقتأجيلوق أج ايم  جريوت  يجط جخنق جفريج ق يجمتخ و -

 رطمان جريواميجي اجريه تأج لطجريخ ث تجرطجثهاريجريم خموايج  -

 ريخ م مايجريخ ا ل يجخوخ تجم ج نا تجري فةجري اميجيألمان جريواميج  -

 التوصيات:
يج تججماجخاخق جم جرناذو جقجمذ  جمتئمخ ذاجيمخول ذايجقجمخر ذترطتقتأجرس خمااج خ م اجرطمان جريواميجريم خقايجقريوماج لطجخوقج -

 ريو تج 

 يجم مايجريخ ا لرسسخ ا أجم جخترثناجري نطجقجري نت جريثت جرطجرسخل ااجمرناتجريخ رس خمااج ايخننقيق  اجريمتخ ويج اطناويجريخ ا ل يجقج -
 يت وجرط  ااجري    أج اياطاتريجريه  ميجقجماجخامل جم جق اج 

جمة المراجع:قائ -
ج34دجةج33 ذذ(:"جسذلقتجريمايذتجرذطجخذ   تجريمايذتج لذ جريخمذااجقرينمذااجريمنوذوج"دجريهذا تأجدجرطقترقج1286ر  جم طجريت  اجا اةجري   ج) (1)

 ةج 

ةدج(:ج"ريوذذتةجممذذااجخاذذ  ايجريخننقيق  ذذا"دجسلسذذليجنخذذةج ذذاياجريموترذذيدجريم لذذضجريذذقونطجيلثهارذذيجقري نذذق جقر  ر1982  جمنوقن ذذقضجنذذتا) (2)
  118دج117نقرم تجدجصجج59رينق يجريو  ج
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