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 كأساس للتصميم الداخلي المعاصر محاكاة النظم اإليكولوجية
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 جامعه حلوان – ةكليه الفنون التطبيقي -ثاثمساعد بقسم التصميم الداخلي واأل ستاذأ
 : ملخص البحث

ي الحديثه يكولوجيه علي عمليات تصميم وتنفيذ المبانثير النظم اإلأتمن  ةاالستفاد ةهو كيفيلهذا العصر  من التحديات الجادة
اذج النممن  وعلي الرغم". وجماليا   وظيفيا   ةصائصها ويتكيف مع الظروف الطبيعيوخ ةالمحيط ةسلوب يحترم البيئأبداخليا وخارجيا 

من  لهمةمستو  العضويةنماط األمن  لية منبثقةى مصادر تشكيوتعتمد عل باني الحديثة التي تحاول أن تحاكي الطبيعةللم الكثيرة
 ةحير الراوتوف  ةضاءه الطبيعيواالعتماد علي اإل ةفي ترشيد استهالك الطاق ةالمساعد بغرض  علم البيولوجيو  الطبيعية الخامات

وجه األ ةتعددلداخلي الماالتصميم  مع عناصر التفاعل ةلكيفي واضحا   ساسا  أو أ نها لم تقدم منهجا  أال إ ،داخل المباني ةالحراري
ديه الماحتياجات االبغرض توفير  بالبيئة الخارجيةنشطه الفراغ الداخلي أالترابط بين محددات و  ةو توضح كيفيأ، ةبشمولي

 . ةخدميها واشباع احتياجاتهم الروحيمستل
مفاهيم بعض الا لوتطبيقاتهسالميه اإلة مار خارجي والداخلي والممنهج للعبين التشكيل والتوظيف ال ةوالناجح ةالوثيق ةالنظر للعالقبو 

ز هذا ، فقد ركالحديثهو  ةسالميه القديماإل ةلفهم وتحليل نماذج من العمار  ةرضيه المناسباأل يكولوجي، وتوفيرفي علم األ ساسيهاأل
شكيل في عمليات ت ةللنظم االيكولوجيالشكل والمضمون   ةشمولي ةلمحاكا ةساسيطار العام والجوانب األاإل عطاءإالبحث علي 

ن ألذي يمكن ساس العلمي اتحديد األفي  ُتسهمالي النتائج واالستنتاجات التي يمكن  وتم التوصل الفراغ الداخلي وتوظيف عناصره.
لنظم ذو مغزي ومعني مرتبط بان تكون بحيث أ، همفهوم معاصر للفراغ الداخلي وعناصر  ةليه المصمم الداخلي في صياغإيستند 

 .ةاالسالمي ةمفاهيم ومبادئ العمار  من ةمنبثق ن تكون بشكل كبيرأ، والتي يمكن ةيكولوجياإل
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Abstract  

   
A serious concern nowadays is how the design of buildings internally and externally can utilize the 
natural ecological systems and adapt to the surrounding natural conditions functionally and 
aesthetically. In spite of the active role of architects to create many of the modern buildings that are 
emulating natures and inspired by organic shapes or using bio adaptive materials for reducing the 
embodied energy in buildings and for providing thermal comfortable, there is no clear conceptual 
basis for demonstrating a holistic connection of the interior design elements and the external 
physical conditions in their use of natural resources to not only consider the physical needs of the 
users but also to satisfy their spiritual needs. 
Islamic architecture as a concept has, from its inception, linked form and function to create a sense 
of ecological interior space, there is always a feeling of interweaving with the natural environment 
that was created based on a series of ecological-oriented principles. The aim of this research is to 
re-reflect the ecological values of Islamic architecture on the contemporary interior design 
elements which can affect the form and function of the space and interior elements. In addition to 
taking into account the concept of ecology in Islamic perception, this research will identify 
components of environmental and cultural aspects with contemporary methods.  
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 المقدمه
ستدامة ساليب االفي الوقت الحالي بأهمية تأصيل مفهوم العمارة البيئية في تصميم المباني الحديثة مع تبني أن االهتمام المتزايد إ

اخلي تصميم الدجديدا علي مجال ال فرض تحديا  ي الحديثةوجيه وتطبيق التقنيات التكنولوجية يكولالبيئية المعتمدة علي الجوانب اإل
ها بهدف ولوياته في أهم أيلي وضع االعتبارات البيئتهدف إ متداخلةعاد صميميه ذات أبفرضيات تفي كيفيه التعامل مع معطيات و 

التي تها متميزه في تصميمااعمال معماريه نتاج خدم. وبالرغم من حداثه الفكر في إللمست تحقيق االحتياجات المادية والروحية
قط ليس ف يتراع كثير من عناصر تصميماتها الداخلية إلي تجسيد فرغات داخليةافتقدت في  هان إالئيه المحيطه إيتحاكي النظم الب

اخل دتمد علي استخدام الخامات الطبيعية ومحاولة الحفاظ علي األداء الحراري من منظور مادي يع ةيئيتطبيق المحددات الب
 ومكوناتها. العضوي بين فراغاتها الداخليةوتحقيق التواصل   افتقدت إلي تحقيق الراحه النفسيةيضا  بني ولكن أالم

مليات عفي  ةلشكل والمضمون  للنظم االيكولوجيا ةشمولي ةلمحاكا ةساسيعطاء االطار العام والجوانب األإركز هذا البحث علي 
لبيئة تأثير ا، حيث كان ل منظور العمارة اإلسالمية دا علي مفهوم التكامل البيئي مناستنا تشكيل الفراغ الداخلي وتوظيف عناصره

 دةوي الوحتياجات االنسان داخل المباني من أهم أولويات العمارة اإلسالمية سواء علي مستوتوفير المناخ المناسب الح المحيطة
 لمحيطةامع العناصر العمرانية  علي سبيل المثال تقليدي فالتوافق البيئي للمسكن الو علي مستوي التجمع الحضري. السكنية أ
سلوك ترام الين المبني وكل ما يحيط به ومراعاة احعلي تحقيق التواصل االجتماعي ب سالمي المستندبمنظومة الفكر اإل ثرهومدي تأ

لشكل ون للتصميم الداخلي واالشكل والمضم بنائيا" تكامل من خالله ارتباطا عضويا" داخل المجتمع، حققفراد االنساني لأل
 .م الداخلييمعاصره للتصمفي وضع مفاهيم  قد يمكن من استخالص مبادئ لنظم أيكولوجية مستدامة ، بما المعماري الخارجي

فاهيم معن ارتباط  ةحيث تم في المحور االول عرض نبذ ،ةبحثيه تحليليجراء أمحاور ك ثالثةلي هذا الهدف تم بلوره إصول وللو 
يم ء تقياجر إبينما تم  ده منها قديما وحديثا،يكولوجيه وكيف تم االستفابالنظم األ وخارجيا   خليا  افي تصميم المبني د ةسالمياإل العماره

ي المحور ف ةميسالاإل ةمن مبادئ ومفاهيم العمار  ةوالمستلهم ةالمتاح اجيو ولباستخدمات التكن ةيكولوجيللنظم األ ةللتطبيقات الحديث
يف يل والتوظساسيات لعناصر التشكمفهوم التكييف البيئي التي يمكن أن تستنبط منها أل رؤية شموليةالمحور الثالث الثاني، وطرح 

 يكولوجيألاخلي والخارجي من منظور النظام تطبيق التكامل الشكلي والوظيفي بين الفراغ الدادراسه في التصميم الداخلي، تضمنت 
اته كوناخلي ومن تحقق هذا االنسجام والتواصل بين الفراغ الدأالتي استطاعت ،  دينة القاهرةد المشاريع الحديثه من داخل محأعلي 

 .سلوب صادق ومبتكرأبه ببساطه وب ةالمحيط يئةوالتشكيل المعماري والب
 مشكله البحث 

ما معاصر بميم الداخلي الوتكاملها مع عناصر التص للنظم اإليكولوجية طبقا   عدم وجود معايير واضحة لتطبيق المحددات البيئية
  . لعضوي بين الفراغ الداخلي والبيئة الخارجية المحيطةيحقق التواصل ا

 ةيكولوجيبالنظم اإل ةسالمياإل ةارتباط مفاهيم العمار  .1
انعكاس  يني ومدبالمب  في كيفية التعامل مع الظروف البيئية المحيطةا  واضح سلوبا  نشأتها تنتهج أ ذمن لقد كانت العمارة اإلسالمية

 يطةسية المحة القايوالطبيع المسكن وتكيفه مع الظروف المناخيةمع  فكان لتوافق البيئة ،ذلك علي تصميم الفراغ الداخلي وعناصره
ف ري لغالداء الحراء المستخدمة للحفاظ علي األمن عناصر ومواد البنا عناصرها بيق مفاهيم االستدامة المشتقةا لتطيمثل نموذج

لخارج داخل بالاببعضها وارتباط  لعناصر التشكيل المعماري من عالقة الكتل الفراغيةالتوظيف المثالي ي والخارجي ، و الداخل المبني
ذه ، تمثل هبالتخطيط الداخلي والخارجي واالهتمام بالمسطحات الخضراء الضاءة الطبيعية والعنايةاومصادر  المعتمد علي التهوية

المعمارية  مبانيهااليوم لتكامل البيئة الحضرية و  جوهريا "بعدا احترامه للمقومات البيئية المحيطةالمقومات رؤية المصمم اإلسالمي و 
تخطيط ال عمليةمعظم المهتمين ب نتخدمه اآليس بيئيا   ا  مع كل مايحيط به ، ويعتبر مفهوم لوجيا  و يكعلي اعتبارها كائن حي متكيف إ

 من دا  واح خضر البيئياأل يملوجي والتصمو يكاأل التصميم فيعتبر مفهوم لمدن.ل البيئات الحضريةتصميم الحضري والمعماري في 
تصميم والة ر الصلة بالعما ذات في مجاالت 1992بعد مؤتمر ريو دو جانيرو الذي عقد عام   بكثرةدوليا   نوقشت التي المواضيع

 .[1] كان وتناقص الموارد الطبيعيد السيوم بسبب التزايد المستمر في عد الموضوع كل هذا هميةأالداخلي. وتزداد 
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الل خ وهو يتشكل من ين عناصر ومكونات المجتمع وبيئته،ب  للعالقةوظيفيا   يمثل تجسيدا   Ecosystemلوجي و يكوالنظام األ
جي لو و يكألاوالموقع الجغرافي يمثل النطاق . فالحيز المكاني [2]ةواحد ةعضوي ةفي وحد التفاعل بين الكائنات الحية والغير حية

Ecological Domain  ة ر ميزت العماتولقد ". وخارجيا   داخليا   لبيئة والبنية المعماريةر علي اثوالذي يعتبر العنصر الفاعل والمؤ
مع  متجاوبة بشكل كاملداخل وخارج المبني  اإلسالمية ومبانيها المشيدة والمستدامة عبر العصور في صيغة عالقات فراغية

انت ك ر أساسيةمحاو  التوافق بين ثالثةعلي هو االعتماد تحقيق هذا التكامل هم ما يميز ولقد كان أ ودها.وقي مرونة البيئة المحيطة
 .(1كما هو موضح في شكل ) تخطيط المدن أو في تصميم المباني ةالجوهري ةالقاعد ةبمثاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمعاصرة  للعمارة البيئية والمستدامة اساسيا   أالذي كان مصدرا  و  ة اإلسالميةيكولوجي من منظور العمار ( يوضح مفهوم النطاق األ1شكل )
 )الباحث(

 ئةية للبيقتصادواال ايضا ان تعظم القيمه االجتماعيةو االسالميه ان تتحكم في معطيات البيئه الخارجيه  ولقد استطاعت العمارة
 فعلي سبيل المثال ال الحصر: المحيطة

و لرياح أاوان وأبراج للمبني، فكان الفناء الداخلي واإليعلي الفراغ الداخلي  الظروف المناخية التكيف البيئي والحد من قسوة تاثير -
بيعي" ذاتي الط"التبريد ال وهو ما يطلق عليه حديثا   أحد أدواتها للسيطرة علي الظروف الخارجية المحيطة "المالقف"ق عليه لما يط

 للفراغ الداخلي 
لنافذة ا ة الحرارةكالطوب واألحجار والخشب والمتوفرة في البيئة المحلية المحيطة للتغلب علي كمي استخدام مواد البناء الطبيعية -

 داخل المبني
 من بالداخل والخارجي ، فيستطيع التواصل البصري بين الفراغ الداخلي لقاطني المبني ، وتوفير احترام الخصوصية االجتماعية -
 يالحظ.ن ُ أدث بالخارج دون ن يراقب ويشاهد ما يحأ

يوضح القيمه  (2)مثال في شكل علي سبيل ال احت التواصل والتكامل مع النسيج العمراني.االشكال والكتل الفراغيه التي أت تنوع -
 من بيت السيحمي. وخارجيا   لي المبني داخليا  العضوية المضافة إ

 
 
 
 
 

يوان . ويبرز فيها اإلوتوجيه معماريا من الداخل الي الخارجوالذي تم تصميمه  السيحميوالتصميم الداخلي للتختابوش في منزل بيت القطاع االفقي  (2)شكل 

Ecological Domain 

 النطاق االيكولوجي

 

المحور 

 البيئي

المحور 

 االجتماعي

المحور 

 قتصادياال

النظام 

 االيكولوجي

  الموقع الجغرافي   الحيز المكاني 
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شكالها ف الهوائي والمشربيات الخشبية بتنوع أاستغالل الطاقه من خالل الفناء الداخلي والملق واتجاهه نحو الشمال وتحقيق كفاءة فتوح علي الصحنمال
 .ين عناصر التصميم الداخلي والبيئة الخارجيةللتواصل العضوي ب مثاليكتطبيق  قميتها الوظيفية والجماليةو 
 

ية الداخل ن يكون المستقبل في تصميم الفراغاتة وعالقتها بالعمارة اإلسالمية  وكيفية أعن البيئ في مقالة .Khan Fوكما ذكر 
بعد غروب  البيئه طوال النهار تمنحنا ةالشديد  علي قيم عمارة الماضي ، أكد علي أن في ظل البيئة الجافة والحرارةمبنيا   والخارجية

لنظام من هذا ا ةستفادومن هنا يظهر قدره المبني علي االللمبني،  تيح التبريد الذاتييالشمس فيض رائع من الهواء البارد 
لى إيصال د ذاتي أة وتبريمن تهوي ةمن الطاقات الطبيعي ةبرع المصمم االسالمي في االستفاد وفي هذا .[3]االيكولوجي الطبيعي 

و ارتفاع وه  stack effect ventilationي جانب التحكم في حركه الهواء ذاتيا" إلضاءه داخل المبني أكبر كمية ممكنة من اإل
الهواء  فتتنامي حركه وضغطعلي المبني الهواء الساخن من خالل فتحه أ خروجالهواء الساخن ليحل محله الهواء البارد ومن ثم 

 )3شكل ( .[4]حركه الهواء داخل المبني  زدوج لتبريدالجدار الم بين المحصور

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  Stack effect ventilationيوضح مفهوم التحكم في حركه الهواء داخل المبني داتيا  (3)شكل 
 رسوم تحليليه بواسطه المعماري حسن فتحي( )

 

 لتوجيهتصميم وال التحكم في كميه الضوء الشمسي عن طريق الداء الحراري للمبني داخليا فقط من خالة علي األولم تكن السيطر 
من لناتجه ا التهوية الذاتيةخالل من  أو،  التي تميزت بصغر مساحاتها واستخدام الخامات الخشبيه وتوظيفها للفتحات المعمارية

ح وتشجيره  لي المفتو الستثمار الفناء الداخ أيضا   ، بل كان ذاتيا   التي تقوم بتبريد البيئه الداخليةالتحرك الهوائي  ظاهرة استخدام
يفها لتقيل وتوظلي في غالف المبني الخارجي والداخ  وكذلك األلوان الفاتحة للخامات الطبيعية المستخدمةوجماليا   وظيفيا   دورا هاما  

 ةللعمار لي الفراغ الداخ يفةذات التأثير اإليجابي والفعال علي شكل ووظات التصميميه العامه يمن االستراتيج العبء عن البيئة
علي  ء النهارفناء الداخلي اثناشعه الشمس النافذه الي الفكانت نسبه الفتحات المعمارية وتوظيفها للتحكم في كميه أ .السالميةا

ي في حرار لتقليل الحمل ال ماري في استخدامه للكتل المعماريةالمصمم المع ( تظهر قدرة4خاتون )شكل منزل زينيب سبيل المثال 
     علي الفراغ الداخلي. ، ومن ثم إضفاء قيمة وظيفية وراحة سيكولوجية الصيف وزيادته في فصل الشتاء

 
 .[5]وكيفيه التحكم في اشعه الشمس اثناء فترات النهار الواجهه الشماليه لمنزل زينب خاتون والمطله علي الفناء الداخلي ( 4)شكل 

 
 
  



 لعدد السادسا                        مجلة العمارة والفنون                                                                           

5 
 

 خلي التصميم الدارها علي يثوتأ الطبيعيهيكولوجيه م اللنظاكاه المححديثه  طرق و اساليب .2
 

وعن  ةمن التقارير المثيره للقلق عن مستقبل المجتمعات الصناعي بدأت تظهر في المجتمع الغربي سلسلة 1960في أواخر عام 
دور في  ةصات مختلفتجنب االنهيار البيئي العالمي. وكان للمهندسين المعماريين ومخططي المدن والمصممين من تخص ةكيفي

تهم.  ومن اصبتخص ةالمرتبط شاكل البيئيةر من الميفي طرح الحلول والمبادرات لكث ةالمساهم ةمثل هذه المناقشات عن كيفي
 Designing forمهمه خاصه للتصميم المعماري –كان " التصميم كطوق نجاه  ل هذه القضيةو عن تنا ارات المتميزةصداإل

Survival' Issue of Architecture Design"   صدرات والمقترحات منذ ذلك معظم اإل. [6] 1972" والتي صدرت عام
الرغم أن ذلك لم  علي. من العلوم البيولوجيه في التصميم واالستفاده  استخدام التطبيقات العلميةهميه أالوقت تدور غالبيتها علي 

 1946)  سهم والترجربيوسأالباوهاوس وعلي ر  ةتذه مدرساسند أ في تعليم التصميم عن ذلك كان منهجا واضحا  يكن حديثا حيث أ
وهو الذي طالما حذر  ،البعد البئيي وارتباطه العضوي بالهيكل االجتماعي في التصميمة هميه مراعاأالذي اهتم كثيرا ب (1956-

 ةحداث الفارقومن األ. [7]  ميماتهمن يكون لذلك انعكاس علي تصأهميه أاحترام المجمتع وقيمه و بوطالبهم ة طالبه من تدمير البيئ
 ةللطاق ةلي مصادر متجددباالعتماد ع ةالملح ةوالدعو  1992بعد مؤتمر جانيرو عام   ةنتشار مفهوم االستدامفي هذا السياق كان ا

  .ةمن الموارد المتاحة نابع ةفاعل ةهميه تطوير حلول اقتصاديأو 
د هذا ئي وامتفي االنتشار علي مستوي عمليات التخطيط العمراني والبي ةالطبيعي ةكاه للنظم االيكولوجيامفهوم المح أوبالتدرج بد

، خليم الداللتصمي ةوالتشكيلي ةثير واضح علي القيم الوظيفيأالتاثير ليشمل تصميم المباني العامه والخاصه ومن ثم  كان لذلك ت
ر ا التاثيتنوع هذ  .ةسالميرة اإلمن نفس مفهوم العما ةمو مستلهأ ةواضح ةمرجعي ةساليب والتطبيقات الحديثولقد كان لمعظم األ

 جموعات: مثالث  إلىن يتم تصنيفيها أ، والذي يمكن  طبقا للمحدات البيئية المحيطةيضا  ة التطبيقات واألساليب وألنوعي طبقا  
 ةالحديث في المبانيوتطبيقاتها  ةوالخامات المستحدث ةولوجيا الحديثنالمعتمد علي التطبيقات التك ةكااسلوب المحأ -
 في تصميم غالف المبني الخارجي وفراغاته وعناصر تصميمه الداخليه ةالشكلية كااسلوب المحأ -
 Interior urbanismتنسيق الموقع والفراغ الحضري الداخلي    -

 
 ت التكنولوجيا والخامات المستحدثةالمعتمد علي التطبيقا ةكااسلوب المحأ 102

 داخلي واضحا  والتصميم ال ةالجمال( علي العمار - ةالقو –ةالمنفع) Vitruvius Theoryفيتروفيس  ةنظريثير الواضح للقد كان التأ
ة مستحدث ن علي تطبيقاتاآلالتي اعتمدت بشكل كبير   ةوالمواد الحديث بواسطه التكنولوجيهترجمه مفهوم هذه النظريه من خالل 

الي  ميعا  ن نهدف جبقوله " يجب أكوربوزييه المعماري لي   ضا  أيالمفهوم ولقد عبر عن هذا  يكولوجي الطبيعي.تحاكي النظام األ
 . مباشرة علي الحد من استنزاف مصادر الطاقة بصورة غيرلكي يعمل نواع المناخ" ، كل البلدان ولكل أابتكار مبني واحد يصلح ل

مبني داخل ال مستدامةخر بهدف خلق بيئات آلسبعينيات القرن العشرين بدأت الحلول واألفكار البنائية تتوالي من حين ومنذ 
ائيه تكار نظم بنابفي  لهامحاكيا و فكاره من النظام االيكولوجي الطبيعي ولقد كان التأثير التكنولوجي المستمد معظم أ .[8]وخارجه 

التصميم  لعناصر ةالشكليو  ةالوظيفيثري القيمه ويللمبني  داء الحرارياأل في يتحكمفراغ داخلي نشائيه تساهم في خلق عناصر إو 
ي جانب لإ، في عمليه التصميم  ةالجوهري ةوتشكيل وتوجيه فراغات المبني داخليا وخارجيا هي النقط ةصياغ ويساهم فيالداخلي 
 . للظروف المناخية المحيطةوجماليا   وظيفيا   ر والمالئمةعاده التدويالوثيق بالخامه وخصائصها من حيث إارتباطها 
   (The Gherkin)هو مبني مشاريع التي ينطبق عليها المحاكاة الحديثة والغير مباشرة للنظم األيكولوجية الطبيعيةهم المن أحد أ

30 Str. Mary Axe in Londonالمشتق من شكل فالشكل البيضاوي  ، كولوجي في العالمأيول واطول مبني والذي يعتبر أ
بدخول  الذي سمح ايضا ياح حول الجدران والحد من الضغط علي الهيكل( يعزز تدفق الر 5كما موضح في شكل )الخيار الصغير 

ل المبني. وفي كل طابق توجد سلسلة من الفجوات الناتجه من دوران الهواء حو  لتهوية الطبيعيةيتيح االضوء الطبيعي بشكل كبير و 
في الشتاء. ولقد ادت السيطره  التدفئة الزجاج المذدوج وتستخم فيتسمح بدخول الهواء الطبيعي بين فتحات  ريةنابيب دائمن أ
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اطارات  نمم المبني يتصمتم ولقد  %.50الداخليه بنسبه اكثر من  الي توفير في الطاقةفي هذا المبني نهجيه علي المناخ مال
لمكاتب كبر قدر من االناره الطبيعيه اثناء النهار والحد من استخدام الضوء الصناعي في اهيكليه معدنيه تعمل علي إتاحه أ

 الداخليه وممرات الحركه مما اضفي احساس طبيعي  يدمج البيئه الخارجيه والداخليه معا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ولقد لعبت المواد االيكولوجيه الحديثه ايضا دورا هاما في الحفاظ علي استدامه المبني وظيفيا 
ان  اعت ايضاجويه علي المبني واستطثير السلبي للعوامل الهاما في التأللمبني دورا  خارجيه لالسطحت التكسيات النوجماليا. فكا

اخ واستنس تحدث فارقا هاما في التصميم والتشكيل. فعلي سبيل المثال االستغالل االمثل لالنسجه البيولوجيه الموجود باالخشاب
 هياكل سطحيه اطلق عليها

 Per-formative Wood  تعويض في كثرا  ساهم ايضا  البيئية ع التقلبات بشكل طبيعي م تستطيع ان تمتص الرطوبه وتتعامل
كاه امحريق عن طالنقص المتزايد لالخشاب وفي تعزيز القدره الوظيفيه والشكليه وذياده القدره االدائيه للمسطحات الخشبيه وذلك 

اب حاكي السلوك الطبيعي لالخشتلكي  برمجة الحسابيةالتوظيف عمليات و  لطبيعيه الموجوده بالخشب الطبيعيلياف اشكل األ
 (6)شكل لتطوير اسطح مساميه قادره علي التكيف مع مستويات الرطوبه.

كاحد اهم المباني  The Gherkin( تصميم مبني 5شكل )
فر الحديثه التي تطبق مفاهيم التكيف مع البيئه المناخيه وتو 

 .[9فراغ داخلي بيئي مستدام ]

االداء الحراري للمبني واالعتماد علي التبريد قياس 
 والتهويه الطبيعيه 
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تطوير قشره ( 6شكل )

سطحيه من الخشب ذات 
مسام لها القدره علي التكييف 

مع الرطوبه وتسطيع ان 
تتعامل مع التغيرات الحراريه 

تم استنباطه من محاكاه 
 االشجار الصنوبريه وقدرتها

علي االستجابه والتكييف مع 
    .[10] الرطوبه

 
 اسلوب المحكاه الشكليه للنظام والتشكيل االيكولوجي  202

عاده في  العامقع المو بما يطلق عليه  أو ني وفراغاته الداخليه والخارجيه إلي جانب عالقته بالبيئة المحيطةيتبلور الشكل العام للمب
ه ت السابقشير في كثير من الدراساب المنطقي للكتل الفراغيه. وكما أوالترتيكيل الوظيفي تعتمد علي التش شكل عالقات متجانسة

 لمواد اوالطاقه وتمثيل دوره ا لتدفق علي إظهار الصورة المحاكيةان النظام االيكولوجي يعتمد علي عمليه التشكيل المعتمده 
ا يعرف ناك نظامين للمحكاه في عمليه التشكيل: االول وهو موفي هذا االطار كان ه. يكولوجيهالكائنات الحيه في البيئه اال

يكولوجي وهو الذي يعتمد علي مبدأ "التشكيل يتبع التدفق" حيث يتم التفكير بالمبني كتمثيل ا “ Ecomorphic"االيكومورفيك 
" Biomorphic نظام " البيومورفيكوالثاني وهو ال طبيعي يتتبع حركه تدفق الطاقه الداخله والخارجه في الكائن او النظام العضوي.

مل ن العواحيث يولد الشكل الفراغي للبنيه المعماريه من الداخل والخارج عن طريق تحليل التشكيل الهندسي او العضوي الناتج ع
وبا او سلاونتج عن هذه الفلسفه اشكال هندسه مقعده تحاول ان تستحدث  .[11]يكولوجيه التي تربط الكائن الحي وبيئه مسكنه اال

ه لمنكسر ا طالخطو  طرازا تصميميا يستوحي خطوطه من الطبيعه فيعتمد احيانا علي االشكال العضويه نباتيه او حيوانيه مستخدما  
 مفهومقا لطبعلي المنحنيات الناعمه واالنسياب في الخطوط والشفافيه عن طريق استخدام الخامه وتطبيقاتها يعتمد واحيانا اخري 
 (7)شكل. Recoding Perceptionعاده التشفير ومن خالل آاليات إ  Cyber Visuallyحاسب اآلليبال يالتحكم البصر 

 
( المحكاه الشكليه 7شكل )

للنظام االيكولوجي ومفهوم 
Biomorphic  في تصميم

ب شكليا لمنزل عضوي وجذا
  Pavieمن تصميم المعماري

يشحن ذاتيا بالطاقه ُ
   .[12] الهيدروجينيه

 
 عناصر الفراغ 302

 : االيكولوجيه  المحاكاةمنظور  وتكاملها من الداخلي
علي معظم التطبيقات  واضحا   ثيرا  ة اإلسالمية تأفي العمار  وبصريا   كان لمفهوم التداخل بين الفراغات الخارجيه والداخليه وظيفيا    

استخدمه معظم المعماريين في  الذيالسماوي و الداخلي ا مفهوم الفناء ههمأومن  ، و التصمميم الداخليأ ةفي مجال العمار  ةالحديث
 ،يجابي علي الحاله الفيسيولوجيه للمستخدمينإلي جانب خلخلة الضوضاء الخارجية وتأثيره اإلللمبني  ة والتهوية الطبيعيةضاءاإل

ع الشمسي التي يتم نقلها من شعان خالل مسطحات الزجاج المزدوج والتقليل من نسبه اإلولقد كانت التهويه واالناره الطبيعيه م
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يه تشجير وزراعه عملو  خالل الزجاج الي جانب استخدام خامات تشطيب صديقه للبيئه في االرضيات والجدران واالسطح واالسقف
سطح جه الحراره كجدريات او تكسيات لألتحكم في در وايضا ال ،والتسميدسيه والمزوده بنظام الري المسطحات االفقية والرأ

استخدام الخامات الطبيعيه في معالجات العناصر الراسيه للفراغ الداخلي يمثل اضافه جوهريه ومحكاه  و ت الداخليهوالمسطحا
   (8رمزيه الهميه االرتباط العضوي والتكامل بين خصائص الخامه وتوظيفها. ) شكل 

 
 

سيه من ألر ( المعالجات ا8شكل )
خالل الجدار االخضر وحوائط 

الستخدام من القش كمحاكاه 
الخامات الطبيعيه في التكسيات 

 [13].الداخليه 
 

شموليه  .3
 A holistic view of anالتكييف البيئي: اساسيات لعناصر التشكيل والتوظيف في التصميم الداخلي  

adaptive interior design 
عض من بلعماره االسالميه وايضا مفاهيم التصميم الداخلي المرتبطه بالنظام االيكولوجي من منظور امن بعد استعراض بعض 

ف دئ للتكيهميه التكامل والشمول في وضع مباأوشكليا، يري البحث  التطبيقات الحديثه المحاكيه للنظام االيكولوجي وظيفيا  
 كليا  دا د اعتمااستنادا علي وظيفه الفراغ وتهيئته للتكامل مع البيئه الخارجيه. هذا المبادئ يجب اال تعتم مع الظروف البيئيه

ين بحاث علوم الخامات، حيث ان مثل هذه التطبيقات ليست متاحه لكل المتخصصتجته ألتكنولوجيه او ما أنعلي الحلول ا
بدائل  ييكولوجمحاكاه النظام االومن هنا البد ان تتناول عمليات التصميم المهتمه ب ،التنفيذ طرقالي جانب التكلفه المرتفعه ل

ع عه الموقبقا ايضا لطبيطمكانيات المتاحه و من التكامل طبقا لإل انوع يبتكر مم من خاللها انمختلفه للحلول  يستطيع المص
  .حددات االجتماعيه والثقافيهالم عدم اغفالمع   ئيه المحيطهيوالظروف الب

 المبني الهيكليه راعي منذ البدايه الطريقه االنشائيه وعناصرييجب ان  الداخلي طبقا لمنظومه علم االيكولوجيفتصميم الفراغ 
فتحديد طريقه البناء ونوعيه الخامه المستخدمه الي جانب  ،التاثير الفسيولوجي والسيكولوجي علي راحه المستخدمينوكيفيه 

بان التصميم الداخلي   Aktasوكما اشار محداته. عريفالتشكيل الكتلي يعتبر من االسس المؤثره علي صياغه الفراغ وت
و ما يكولوجيه أهوم التوجه نحو بيئه أفتعزيز م منعناصره  مكنتمن المحددات والعوامل بواسطه ير ثيمكنه التحكم في ك

االساسيه التكامل مع النظام الطبيعي احد المهام ان من   Williamsضا ما عبر عنه وأي .[14] يسمي بالتصميم االخضر
ن يعملوا جميعا بهدف يجب أمخطط الحضري مصميين من تخصصات مختلفه فالمهندس المعماري والمصمم الداخلي واللل

-Placeان التصميم مستمد من طبيعيه المكان والبيئه المحيطه  ه مريحه داخل المبني وخارجه والتأكيد علي مبدأخلق بيئ

based design الذي يجب ان يربط بين خصائص الموقع وظروفه البيئيه المحيطه )النظام البيئي( والنظام االيكولوجي 
المجتمعيه ومبادئ البعد االجتماعي الذي يحترم ايضا الهويه  -وجهه نظر البحث  -ويضاف الي ذلك من  .[15]

مجموعه من  (9) التوضيحي لشكلمن هنا يمثل ا ،لتها العماره االسالميهاحد اهم االبعاد التي تناو  تكانوالذي  وصيهلخصا
لتحقيق م الداخلي وفراغاته يعناصر التصمومساهمه ترجمه  فيةة لكيشامل ةتعتبر رؤين أالمحددات واالعتبارات التي يمكن 

 مع متطلبات التصميم االيكولوجي. مبادئ التكييف والتفاعل 
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 جيةلتكنولو اومن منظور التطبيقات  سالميهللعمارة اإل راثية التكيف األيكولوجي من المنظور التتحقيق شمولي كيفية يوضح  يتخطيطنموذج  (9شكل )
 )الباحث( الحديثه في مجال االعماره الداخليه والتصمم الداخلي

 
م االول فهموم االستدامه التي يجب ان تكون مشتقه في المقامل علي المحاور الرئيسية (9في شكل )التوضيحي يركز النموذج 

ني يئي للمبين االداء البستح في ا  هام ن يضيف تصميم الفراغ الداخلي وعناصره دورا  أمن مفاهيم علم االيكولوجي وكيف يمكن 
 ها في االتي:ويمكن تلخيص مينعكس ايجابيا علي المستخد ا"حسي في اضفاء بعداو وظيفيا 
ل والتشكي مع التكوينتكاملها  والتي يمكن تناولها عن طريق استخدام الخامات الطبيعيه ومدي المعالجات الفراغيه: -

ثقافيه هويه الر عن اللخامه دورا هاما في التعبياه ، وهنا يكون ايضا لملمس متها للعوامل المناخيءالفراغي وكيفيه موا
 . سطح الداخليه من الحمل الحراري الزائدبجانب توفير الحمايه لأل عام او خاص للمبني سواء

لي داخاغ الحيث تتسم عمليه التركيب البنائي باالرتباط الشامل بتحقيق التواصل بين الفر : المعالجات التكنولوجية -
ره نال اإللطاقه الصناعيه وايضا استغالوالخارجي بهدف االستفاده من الطاقه الشمسيه الطبيعيه وترشيد االستهالك ل

 الطبيعيه وتحقيق قدر كافي من التهويه الطبيعيه 
ورا دلعمق ب واللكتل المعماريه وفتحاتها  وتباين فراغاتها  في النس الشكلية تلعب الصياغةحيث  :المعالجات الشكلية -

لبيئيه ثير الضوضاء الخارجيه بهدف تحقيق الراحه اة والحد من تأالطبيعي ةالقصوي من االضاء ةهاما في االستفاد
   النشاط االجتماعي داخل المبني.    يةواحترام خصوص

 ةئصره مع البيالداخلي وعنا مدي تكيف ومالئمه الفراعفي تقييم ة هذه المحاور الثالثيري البحث انه يمكن استخدام في هذا االطار 
ت هذه تم اثبايمع االستفاده من التقنيات والمواد المستحدثه. وسوف  ة االسالميةساسيات العمار ة حيث تتكامل فيها مبادئ وأالمحيط

قي طبيعلي الجانب التحد المشاريع الحديثه من داخل نطاق مدينه القاهره حيث يتم التركيز ألالفرضيه من خالل تقييم عملي 
نظم بادئ الومده االرتباط بالتشكيل المعماري وظيفيا وجماليا وكيفيه المالئمه والتكيف مع م لصياغه الفراغ الداخلي ومكوناته

  االيكولوجيه.   

 النظام التكنولوجي النظام االجتماعي

 النظام االبيئي

ECO 

 الطاقه المناخ

 اءشناال الخصوصيه

 المواد الهويه

معالجات 

 شكليه 

معالجات 

 تكنولوجيه 

  معالجات فراغيه



 لعدد السادسا                        مجلة العمارة والفنون                                                                           

10 
 

 
  The New AUC Campusالحرم الجامعي الجديد للجامعه االمريكيه بالقاهره الجديده 

ره فلسفه العمامليا" لواضحا وتطبيقا ع ي حرم الجامعه االمريكيه بالقاهره الجديده نموذجا  فهوم المعماري والبيئي لتصميم مبانميعتير ال
ر اره العصسلوب وفلسفه عمالمحيطه. فمهوم التصميم مشتق من أاالسالميه ومالئمه فراغاتها وعناصرها الداخليه للظروف البيئيه 

الكتل عن طريق تصميم مجموعه من المشروع بصفه عامه  المباني والذي تم تطبيقه في مفهوم مجمع فكرهالمملوكي حيث 
 مبني –مجمع السكن الطالبي  – مجمع المكتبات –حتوي علي انشطه متنوعه مثل مجمع االلعاب الرياضيه تي تال المعمارية

رضت طبيعه فولقد ا. تفاصيلهمعظم في طها بكثير من المفاهيم البيئيه اوارتب العماره االسالميه تظهر فيها بوضوح قيم، تبه المك
 لمناخيهاالموقع والبيئه المحيطه االعتماد علي النظام السلبي الغير مباشر)النظام الطبيعي( ، حيث يتم التحكم في العوامل 

. لداخليالتبريد االمشربيه في الخارجيه باستخدام الجدران السميكه للعزل الحراري الداخلي والتظليل والنوافذ التي تنتهج نفس اسلوب 
لي شكل راره وايضا طرق تشكيلها عولقد كان للخامات الطبيعيه دورا هاما في تكوين الحوائط الحجريه الذي تقوم بامتصاص الح

قد هوم. ولحات مباني تجمع الطالب الي جانب التنوع اللوني الذي يضفي عليها طابعا شرقيا ولغه تراثيه محليه المفاقواس في سأ
كتل شكليه للاظهار القيمه الفي  محوريا   متده دورا  مداخلي والخارجي من خالل الممرات والمسارات الكان للتفاعل بين الفراغ ال

ه ماهمت الخاسولقد  ،نوعا ما للبيئه الصحراويه يعطي طابعا مميزا وقيمة تشكلية مالئمةتجسدت في البناء البرجي الذي ، الفراغيه 
    ( 10)شكل  ه طبيعيه في الشكل والوظيفه علي المساحات الداخليه والخارجيه.ضفاء صفه ذاتيولونها )مثل الحجر الرملي( في إ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هره الجديده(ا(: شموليه التكيف البيئي وانعكاسها علي عناصر التصميم الداخلي والخارجي )مبني الجامعه االمريكيه بالق10شكل )
 

 ،ركان مباني الجامعهتصميم الداخلي والخارجي في جميع أح بين معالجات التكامل واضالتحليلي تلخيص لكما واضح من الشكل 
يعيه لهما انعكاس مباشر علي تهيئة الفراغ الداخلي ولقد كانت القيمه الوظيفيه للتشكل المعماري وبراعه توظيف الخامات الطب

مثل القاعده االساسيه لعلم االيكولوجي فكالهما يمكن ت لبنائيليه للهيكل ايالبناء والقدره التشك فمادة لممارسة االنشطة الجامعية،
لموارد الطبيعيه المتوفره بالبيئه المحليه من الالستفاده الفعال المصمم الداخلي من اكتشاف القيمه الفراغيه للمساحات وتعظيم الدور 

عبير عن حيويه واندماج الفراغات يضا في التهاما أواضفاء صفه ذاتيه علي عناصر التصميم الداخلي. ولقد لعب الملمس دورا 
لي الداخل والتي تم لم المتكرره والممتده من الخارج إنشائيه ودرجات السالة من خالل التفاعل بين الوحدات اإلوالخارجي ةالداخلي

االجتماعي بين  ثراء التفاعلإالمتداخله قيمه مضافه في  ويمثل الطابع العام للمباني بفراغاتها ،تكسيتها بخامات الحجر الطبيعيه

معال

جا

ت 

فرا

 غيه

معال

جا

ت 

شكل

 يه

معال

جا

ت 

تكن

ولو

 جيه
 التوجيه

 الملمس

 التنظيم
 التظليل

 القيمه االنشائيه

 االلوان الزاهيه

 قيمه المساحه

 قوه المعني

 المركزيه

 االنسجام

 الطابع

 الخامه

 مبادئ المشربيه

 الرواق المفتوح

 االضاءه الطبيعيه

 تبريد الفراغ الداخلي

 الذاتيه

 ر

 ر

ر

ر ر

ر ر

 ر

ر

 ر
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تده االطراف وتوفير الظالل المباشره والغير مباشره والقيمه البصريه مالمرنه للحركه والممرات المتاحه الطالب من خالل اإل
ه بالفناء الذي يشبجانب الرواق المركزي المفتوح ال الي. والتشكيليه للظل الناتجه من منهجيه الترتيب والتنسيق للفتحات المعماريه 

ض توفير بيئه مريحه داخل ح وظيفيا وبصريا باقامه االنشطه المتنوعه فيه. وذلك علي الرغم من ضخامه الكتل البنائيه بغر يسم
 ظهرت مندمجه مع الطبيعه المحيطه. ه والتي الداخلي للفراغات ةن جميع المباني تميزت بوضوح الرؤيأال المبني إ

 
 والتوصيات النتائج  .4

لمفاهيم ابعض ا لوتطبيقاتهه والناجحه بين التشكيل والتوظيف الخارجي والداخلي والممنهج للعماره االسالميه الوثيق ةعالقلقد كان لل
علمي ساس البهدف التوصل الي صياغه شامله لأل  سببا جوهريا في دراسه االستفاده من مبادئها يكولوجيفي علم األ ساسيهاأل

يزت تممفهوم معاصر لعناصر ذات معني ومغزي مرتبط بالنظم االيكولوجيه. ر طار تطوييستند اليه المصمم الداخلي في إالذي 
 الساسيدف افكان اله ةظهرت تكامال واضحا مع البيئه المحيطه وطبيعتها المناخيصميم الداخلي بالبساطه والوضوح وأعناصر الت

اطه هويه نشته الروحيه المتوائمه مع ثقافته و قرب الحدود لتحقيق الراحه الوظيفيه لالنسان واشباع رغبالعناصرها الوصول الي أ
لبيئي ن ادائها ايطرق البناء والتطور التكنولوجي في علوم الخامات بهدف تحسالرغم من التغير الذي صاحب  يوعلاالجتماعي. 

قف يه لالسوما لذلك من تاثير مباشر علي عناصر ومكونات الفراغ الداخلي مثل التكسيات الحائطيه و المعالجات الغير نمط
 صر ووظائفومن ثم تناغم عنا، واستخدام الخامات الذكيه، اال ان منهجيه تعامل العماره االسالميه مع مقومات البيئه المحيطه 

مع قيم ه و في التاكيد علي تفاعل االنسان مع بيئتمتكامال  نموذجا"الفراغ الداخلي مع التصميم المعماري كانت وما زالت تمثل 
 والتقاليد المجتمعيه.  هويته الثقافيه

لنظم ومؤشرات واضحه في محاكاه ايجابيا" إللعماره االسالميه وفلسفتها اسلوبا كيد علي ان وتبلورت نتيجه البحث في التأ
ضويه وخصائصه الع بوغرافيه الموقعطالمبني لالتصميم الحضري او من خالل محاكاه ليس فقط من خالل التخطيط و  ةااليكولوجي

الل لك من خذولقد تحقق . اريه وفراغتها الداخليهعمملتناسق مع البيئه المحيطه، بل امتد هذا التاثير الي البنيه الوالتناسب وا
في بينهما  التكامل فيماهذا هي المحور البيئي والمحور االجتماعي والمحور االقتصادي. ساهم : محاور رئيسيهبين ثالث  التكامل

له المط ةيسالمي للفتحات المعمار الل المعالجات المبدعه للمصمم اإلالداخلي والخارجي من خ بين الفراغ ةاذابه الحدود الفاصل
 ن خاللهامنوع من الوحده الوظيفيه والشكليه بين الفراغ الداخلي والخارجي، تميز علي الخارج او علي الفناء الداخلي. وتحقق 

 ركه الشمسالتشكيل والتوجيه طبقا لح عناصر من خالل  والروحانيه الفراغ الداخلي بتحقيق عالقه تبادليه بين الجوانب الماديه
ين خطيه بال كيد علي العالقاتلي التأوالرياح وايصال اكبر قدر ممكن من االضاءه والتهويه الطبيعيه داخل المبني. باالضافه ا

ها تطبيقاتدخال العناصر الطبيعيه و ن الوكا ،الفراغات الداخليه لتحقيق قدر كبير من الخصوصيه للنشاط االجتماعي داخل الفراغ
اصر يشه بين عنتحقيق التقارب والمعادورا هاما في والتوظيف المثالي للموارد الطبيعيه المتوفره في البيئه المحيطه داخل المبني 
يف مع حقق التكتجه لذلك مثل استخدام مواد بناء طبيعيه كالحجر والطين واالخشاب. ونتيوالبيئه الطبيعيه ها وتاثيث هالمبني الداخلي

 البيئه المحيطه ومع ظروف المكان وطبيعه سياقه االجتماعي. 
في خلق مباني مرتبطه بالنظم االيكولوجيه عن طريق تسخير الموارد مات التطور التكنولوجي وما ال يدعو مجاال للشك ان مساه

الخارجي للمباني كوحدات المذدوج مثل تصميم الغالف مستحدثه  معالجات معماريهابتكار في و في تطوير طرق البناء الطبيعيه 
ومعالجات الفتحات باستخدام كاسرات الشمس واستخدام مسطحات الزجاج الذكيه فاصله حراريا بين البيئه الخارجيه والداخليه 

الحتياجات المستخدم.  التي تساهم في خفض استهالك الكهرباء، قد اضاف بعدا جوهريا في تهيئه الفراغ الداخلي الراسيه واالفقيه
عناصر معالجات علي اهميه تطوير رؤيه شموليه تستند علي تطبيق مفاهيم االستدامه في تصميم وترجمه ومن هنا يري البحث 

ن يكون هناك تكامل واضحا بين المعالجات يكولوجي ، حيث تعتمد هذه الرؤيه علي االتصميم الداخلي من منظور علم األفراغ 
بالتشكيل والتكوين الفراغي ومالئمتها للعوامل المناخيه المرتبطه بالبيئه الخارجيه مع اعتبار ايضا ان للخامه  هطالفراغيه المرتب

ي ان نغفل ان للمعالجات التكنولوجيه ت من حيث الشكل والملمس. وال ينبغالمعالجا كلدورا هاما في التفعيل الوظيفي لتوتطبيقاتها 
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عاشه المناسبه لإل بعدا بيئيا هاما في توفير التهيئةلطاقه الشمسيه وتكسسات المسطحات الداخليه الحديثه وتطبيقاتها في تسخير ا
في تحقيق الصياغه الفراغيه للكتل الفضائيه الداخليه عن طريق  حيويا   دا  داخل الفراغ. الي جانب هذا تضيف المعالجات الشكليه بع

الخصوصيه للنشاط   مبدأيضا  ثري أتتي تتكيف ذاتيا" مع البيئه الخارجيه ، و محاكاه النماذج واالشكال العضويه الديناميكيه ال
          االجتماعي داخل الفراغ. 
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