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 ملخص البحث :

,  التصمیمی الهدف المصمم الداخلی یعتمد فی العملیة التصمیمیة علی األبعاد الثالثة من أجل الوصول الی تکوینات تحقق

 , م الداخلیالتصمی مؤثرا یضاف الی األبعاد الثالثة فی عملیةباإلضافة إلی أهمیة الزمن فی التصمیم حیث انه یعد بعدا 

مکانی  ی مجالفیری الزمن بعدا رابعا، وأن الترکیب المادی للمکان هو نتاج عملیة التصمیم من أرض و حائط و سقف ، 

م شکیل العالی التیتأثر بقوی الطبیعة و الناس و البناء ، و کلها معا تشکل األبعاد األساسیة التی تمکن من الوصول ا

  .للمکان )الذی ال یمکن رؤیته علی أنه بناء مادی فقط( ، و هنا الزمن له دور فی صیاغة تشکیل المکان

 ر ، فنشعروالفک فمن خالل الزمن  یتفاعل اإلنسان مع المبنى وفقا للوظیفة فتنقله إلى حالة غنیة بالحواس واألحاسیس

  .  ریة  ونعجب وننبهر بالفراغات الداخلیة والکتل الخارجیةحینئذ بالمتعة المادیة والنفسیة والفک

اخلی تصمیم الدلیة الو خاصة إذا تم تطبیقة من خالل تحدید هیکل  کل من المتتابعة الفراغیة و المتتابعة البصریة فی عم 

متتابعة یکل الخالل هلألماکن األثریة وبذلک یتم عمل دراسة تحلیلیة علی قصر البارون و أثر البعد الزمنی علیه من 

الل عدة ابعة خالبصریة  و الفراغیة فی التصمیم الداخلی ،التصمیم الزمنی یساعد المصمم علی الوصول الی أبنیة متت

اد و از و الموی الطرأزمنة متتالیة . و من بعض اساسیات استخدامها التعرف علی القیمة التاریخیة التی خلقتها األزمنة ف

ید مکن تحد. و التعریف بأن النمط التاریخی فی کل زمن هو مختلف عن األخر ، و فی کل زمن یالخامات المستخدمة 

یحدث  ذلک ماکالقیمة ، و أن القیمة فی زمنها األصلی شیء و ما تأخذه من قیمة جدیدة فی الزمن الحاضر شیء أخر و 

  .فی المستقبل

 الكلمات المفتاحية : 

 المتتابعة البصریة   -متتابة الفراغیة ال -صر البارون ق –ن االثریة  األماك –التصمیم الداخلي  –الزمن 

 

Abstract: 
The interior designer relies on three-dimensional design processes in order to reach 

configurations that achieve design goals, in addition to the importance of time on design, as it 

is an influential dimension adds to three dimensions of the interior design process,  

Time sees a fourth dimension, and that the physical structure of the place is the product of the 

design process of flooring, wall and ceiling , spatial field influenced by the forces of nature, 

people and construction, all together form the basic dimensions that enable access to the 
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general formation of the place (which can not be seen as a physical construction only), so time 

plays a role in shaping the space. 

throughout time human interacts with the building according to the function, moving it into a 

state rich in senses, sensations and thought, then we feel pleasure physically, psychologically 

and intellectually and we admire the interior spaces and the outer blocks building. 

especially if it is applied by determining both the spatial sequence and the visual sequence on 

interior design process of archaeological sites, thus an analytical study will applied on Baron's 

palace and the effect of the temporal dimension on it throughout both visual and spatial 

sequences on interior design،Design by time helps the designer to reach consecutive buildings 

over several consecutive times, one of the basics of its use is to recognize the historical value 

created by time in style, and materials used in spaces. And the definition of the historical 

pattern in each time is different from one to another, and in each time the value can be 

determined, and this value in its original time is something and what it takes from the new 

value in the present time is another, then what happens in the future. 

Key words: 
Time–archaeological sites – interior design - Baron's palace - spatial sequences – visual 

sequences. 

 

 المقدمة:

ة ات الزمنیالفتر یعرف ادراك المبني التاریخي من خالل الزمن بوحدة "النسق الزمني" و هي عملیة االتصال و الربط بین

لمحیط قة بابقصد فهم ما یحدث داخل الفراغ من متغیرات ، و هي لیست لها عالقة بالحجم و األبعاد بقدر مالها عال

 .المباشر و مدي تأثیره علي الفراغ 

ي نفي مجال مكا یري الزمن بعدا رابعا، وأن التركیب المادي للمكان هو نتاج عملیة التصمیم من أرض و حائط و سقف ، 

م للمكان شكیل العالي التیتأثر بقوي الطبیعة و الناس و البناء ، و كلها معا تشكل األبعاد األساسیة التي تمكن من الوصول ا

 مادي فقط( ، و هنا الزمن له دور في صیاغة تشكیل المكان. )الذي ال یمكن رؤیته علي أنه بناء 

حینئذ  ر ، فنشعروالفك فمن خالل الزمن  یتفاعل اإلنسان مع المبنى وفقا للوظیفة فتنقله إلى حالة غنیة بالحواس واألحاسیس

  بالمتعة المادیة والنفسیة والفكریة  ونعجب وننبهر بالفراغات الداخلیة والكتل الخارجیة  .

ار ا االستمرتج عنهالعمارة األثریة التاریخیة كقصر البارون  هي مجموعة من الفراغات والكتل والمفردات المعماریة  ون

من  تحقق فیهایالذي  والتواصل والتوحد والمواءمة وما یطلق علیه اإلبداع الفني المعماري ،وهى مرحلة الذروة في اإلبداع

كوین أم توى الت،فالبصر یمتع المشاهد برؤیة سطح المبنى سواء أكان ذلك على مسخالل استمالة الحواس كالبصر واللمس 

 ر.الفراغ ،وذلك ما یمیز تلك المباني سواء من خالل وضعها العمراني المتواضع أو شكلها الخارجي المبه

عض اساسیات استخدامها التصمیم الزمني یساعد المصمم علي الوصول الي أبنیة متتابعة خالل عدة أزمنة متتالیة . و من ب

التعرف علي القیمة التاریخیة التي خلقتها األزمنة في الطراز و المواد و الخامات المستخدمة . و التعریف بأن النمط 

التاریخي في كل زمن هو مختلف عن األخر ، و في كل زمن یمكن تحدید القیمة ، و أن القیمة في زمنها األصلي شيء و 

ة في الزمن الحاضر شيء أخر و كذلك ما یحدث في المستقبل . و مما سبق یمكن إضافة مصطلح ما تأخذه من قیمة جدید
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جدید هو " الجسة الزمنیة" التي من خاللها یمكن تتبع الزمان للمكان و هي تساعد في العملیة التصمیمة و خاصة في 

 األماكن التاریخیة.

 مشكلة البحث:

 تاریخیة وتطبیقها على المباني المعاصرة.قلة االستفادة من طرق تصمیم األماكن ال 

 .ضعف الوعي بأهمیة الزمن في تصمیم األماكن التاریخیة و األثریة ذات القیمة 

 ثریة.قلة درایة المصممین بأهمیة ُبعد األدراك المؤثر على المستخدم وخاصة في المباني التاریخیة واأل   

 أهمية البحث:

رهم علي ي تأثیلي  إدراك المتتابعة البصریة و هیكل المتتابعة الفراغیة و مدترجع أهمیة البحث الي إلقاء الضوء ع

 .بمصر  العمارة الفریدة ذات التراث  والتي یمكن االستفادة من مفهومها في أعمال التصمیم الداخلي المعاصر

 هدف البحث:

 .دراسة التصمیم الزمني علي المباني االثاریة و المباني التاریخیة 

  المتتابعة البصریة وهیكل المتتابعة الفراغیة التي استخدمها المصمم في هذا القصر الفریدتحلیل. 

 منهجية البحث:

 داخلي.  میم الالمنهج الوصفي : الذي یشمل المعلومات و البیانات الخاصة بالمتتابعة الفراغیة و البصریة بالتص 

 یقها على قصر البارون.المنهج التحلیلي: الذي یشمل تحلیل المعلومات وكیفیة تطب 

 ماهية المباني األثرية و التاريخية :

ثقافي ضاري وحالمباني األثریة هي مباني قدیمة ولكنها تتمیز بوجود الموروث التاریخي واألثري وهى ذات عمق ووزن 

ى یمثل صبح المبنكرة فأالذا، اما المباني التاریخیة هي مباني قدیمة ,تتمیز بكونها شاهدت إحداثا تاریخیة هامة انطبعت في 

لمصمم اا یستطیع خالله تاریخا وال یشترط أن یكون أثرا ، قد تحتوي المباني األثریة و التاریخیة العدید من القیم التي من

 االستعانة بها للوصول الي تصمیم فرید من نوعه .

 القيم التي تتضمنها و تحتويها المباني و القصور األثرية و التاريخية :

 قيم التاريخية  الHistorical Values  

لتغیرات الیه خالل عتأثیر تتأثر بالُبعد الزمني وهو ما یظهر مدي فاعلیة المبني عبر العصور المتتالیة و المتعاقبة و مدي ال

 بمرور الزمن . 

 القيم التخطيطية والتصميمية الحضريةurban planning and design   

واء كان سلمبنى إن دور المحیط سواء كنا ننظر له بصورة عملیة أو فنیة خالصة أو من المنظورین معا فى إعطاء قیمة ل

لمحیط تمامنا بامع اه الناحیة الوظیفیة أو من الناحیة الجمالیة ، أنه لمن الضروري أن یتوازن اهتمامنا بالمبنى الرئیسي

لعمل ل برؤیة االكام ن تتوافر المساحة الخالیة بین األثر والمحیط الفعلي للتمتعحیث أن كال منهما یكمل اآلخر ، فیجب ا

تي عمومیة الارع الالفني ،  المحیط الذي یتكون من مباني لالستخدام العادي أو مباني ذات قیمة ، حدود المحیط أي الشو

 تؤدى إلیه، و ذلك لتحقیق اإلدراك الكامل للمتتابعة الفراغیة خالل الزمن. 

 القيم المعماريةArchitectural Values    
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لتصمیمیة جمالیة واعاد الیتمثل الكیان المادي للمبنى ویتم إدراك القیم المعماریة من خالل التحلیل المعماري واإلدراك لألب

 . نيد الزمالكامنة سواء كانت هذه األبعاد مادیة ملموسة ) ثالثیة األبعاد( أو معنویة أو حسیة من خالل الُبع

 

     القيم الجماليةValues Aesthetical 

مشاهد او واس الوتعرف القیم الجمالیة بأنها " بعد تجریدي یتوالد مع میالد المبنى ذاته، و یعتمد في إدراكه على ح

 المستخدم و مدى االرتقاء الحسي والثقافي للمتلقي و مدي تفاعله مع المبني. 

  القيم الوظيفيةValues Functional  

مع مراعاة مسارات الحركة  )البیولوجیة -إلجتماعیة ا -لثقافیة ا -النفسیة (تشمل  القیم الوظیفة كافة اإلحتیاجات اإلنسانیة 

المنظور  ي بهذاواحتیاجات اإلضاءة والتهویة والعالقات الفراغیة والمتطلبات التقنیة وعناصر اإلتصال وغیر ذلك، وه

 ى عنها في نجاح تصمیم أي فراغ . المتكامل تصبح ضرورة أساسیة ال غن

 تهدف القيم التي تتضمنها المباني التاريخية: 

 .إدراك القیم المختلفة والعمل من أجل الحفاظ علیها 

 علیها. لتأكیدالتفاعل المتبادل بین فكر المصمم " سواء كان معماریا أو مصمم داخلي "وبین إبراز هذه القیم وا 

  المباني. نها هذهمع المباني األثریة والتاریخیة في إطار القیم المختلفة التي تتضمتحدید أهمیة وجدارة التعامل 

 الزمن في التصميم:

و هي عملیة  ألبعاد،تعد عملیة التصمیم حلقة وصل بین الفكر و الواقع ، بین التصور الذهني و المنتج النهائي متعدد ا  

 موجهة و منظمة تبدأ بفهم االحتیاجات و تنتهي بصیاغة الفراغ الملبي لهذه االحتیاجات .

 :( 1جدول ) تتعدد األزمنة في التصميم الخاص باألماكن األثرية فمنها 

ألثرية
ن ا

ألماك
صميمية ل

ي العملية الت
ن ف

ع الزم
وا

أن
 

 الزمن التراكمي الزمن اللحظي

یتمثل في متتابعة الحركة البصریة وهي  العالقة 

بین األنسان و الزمان و المكان ولكل عنصر من 

الثالثه مؤثرات و متغیرات تؤثر على التجربة 

البصریة  فى عملیة التصمیم  ، حیث أن هذا 

یرصد به الناس ماهیة المكان من خالل  الزمن

تجربة الشخص المشاهد سواء أكان ثابًتا أو 

متحرًكا في زمن معروف بأنه ال یزید عن مقدار 

ما یحتاجه اإلنسان لرؤیة هذا المكان وإدراك 

مالمحه، بمعنى تكوین صورة بصریة ثم ذهنیة ثم 

 معرفیة عنه، والمقصود به زمن المشاهدة .

ل مؤثرة علي الحركة البصریة وقد توجد عوام

فمنها عوامل خاصة باألنسان و منها عوامل 

 خاصة بالمكان :

هو طبقات الزمن التى تمر على المكان و یعبر 

هام فى  لُبعدا    عنه بالتتابع الزمنى ، و هو

المناطق ذات قیمة كاألماكن األثریة ، و التى 

،  ادة تأهیل هو المحدد لعمر المكانتحتاج إلى إع

و على المصمم إتباع مجموعة من األرشادات 

 األساسیة ممثلة فى:

 ا الحفاظ على الكیان ذات القیمة فى المكان بم

 یجعلها تظهر فى عمرها الحقیقى.

  عدم المبالغة عند تحسین كل ما هو محیط

بكل ما له قیمة فى المكان ، ویتم ذلك عن طریق 

عمل تشریح یبین التدرج الطبیعى فى العمر لكل 

عناصر المكان بما یظهر مالمح تطور السنین 

وهو األمر الذى یجعل من المبنى سجال مرئیا 
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  العوامل الخاصة باألنسان  الحالة النفسیة

والمزاجیة والصحیة، الحالة الذهنیة والتوجه 

الفلسفي الفكري، مدى ارتباط الشخص بالمكان 

جنبي من بلد أ –زائر  –مقیم  –)صاحب ذكریات 

لثقافات(، مدى االرتباط العاطفي مختلف في ا

 بالمكان، المستوى التعلیمي والثقافي،نوع الحركة

 مشاه أو ألي .

  ، العوامل الخاصة بالمكان فمنها الطراز

ر األلوان ، الخامات ، أسلوب التشكیل، حالة المسا

ة و نوعه ، الجمالیات الطبیعیة و الصناعیة المحیط

مصمم بمقدار بالمكان  ، فیتحدد زمن المشاهدة لل

مناسب لكل عنصر، فهناك عناصر تحتاج تركیز 

لفترات المشاهدة عندها ومشاهد أخرى تحتاج 

 لفترات أطول إلدراكها .

 طبیعیا لعصور تاریخیة مختلفة.

 منیة فى المناطق ذاتالمتتابعة الفراغیة الز 

 قیمة لها بعدان:

 إظهار البعد الزمنى التاریخى -

المحافظة قدر االمكان على إظهار ذلك البعد  -

 التاریخى كما فى كل الفترات الزمنیة ، بالرغم

من تغییر الظروف وقوى الطبیعة و المكان و 

الناس ، أى أن المصمم یتعامل مع الوجدان و 

 األحاسیس .

 أنواع الزمن المستخدمة في تصميم األماكن التاريخية و األثرية ( يوضح1جدول  )

 

 المعايير التصميمية التي لها ُبعد زمني:

ة التي بة الزمنیالتجر تتعدد المعاییر التصمیمیة التي لها بعد زمني وهي تعتبر مجموعة من المعاییر التي تساعد علي تقویة

ة ، هي الهوی یمیة ویمر بها اإلنسان خالل المسار و التي یمكن بها تناول البعد الزمني و مراعاته اثناء العملیة التصم

 قیاس ، الوحدة ، التباین  . سهولة الوصول للفراغ ،النسب و ال

 :الهوية  

ة وغیر والهویة والشخصیة تشیر الى تلك العناصر المتمیز –وهو مفهوم یتداخل تداخال وثیقا فى بناء وبنیة الطابع 

انه  حیث   كما تعني وجود ممیزات خاصة بالعنصر تمیزه عن باقیة العناصر المحیطة المتكررة فى طوابع األماكن ،

ي زمن سرع و فأ الفن الهندي و فنون عصر النهضة األوروبیة و الدیانة البوذیة   ، و تجعل إدراكه بصورة یحمل سمات 

المباني بالقته أقل ، كما موضح في قصر البارون حیث یؤكد الهویة من خالل التفرد ، السیطرة  و االختالف للقصر و ع

 المحیطة .



 2021بريلا                   (                                    2عدد خاص ) –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 
 الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول"الموتمر 

 

1497 

 
 ( قصر البارون ذات الزخارف الفن الهندي1صورة  )

 : سهولة الوصول للفراغ 

ناصر و ح في عتعني تدرج عناصر التصمیم ، توجیه المبني ، تأكید المداخل ، الفراغات الرئیسیة و وجود  تدرج و اض

الداء ار علي كیل الفراغ ، إن أسس وعناصر التشكیل البصري والمعماري للفراغ له أهمیة كبیرة في التأثیمكونات تش

سس أ، تنقسم  لتشكیلاالبصري للمبني ومدي مالئمته مع البیئة العمرانیة التي یتواجد بها ,وتعتبرمن األدوات المؤثرة في 

 التشكیل الي مستویین : 

 

 

حات ، الفت عناصر التشكیل البصري و المعماري )الشكل، اللون، الملمس، الزخارف، و التفاصیلالمستوي األول : 

 المعماریة(. 

طوط خمسامیة ، سب ، الس، االتزان ، النسب و التناأسس جمالیات التشكیل المعماري ) اإلیقاع ، المقیاالمستوي الثاني : 

 البناء ، الوحدة( و من خالل تلك العناصر یسهل عملیة األدراك البصري ، كما موضح في القصر.

 : المالئمة وهي النسب و القياس  

األطوال بعضها ببعض في المستویین األفقي و الرأسي معا و النسب و األبعاد تتعدد و یقصد بالنسب هي عالقة األبعاد و 

 وفقا للعالقة  بین المقیاس المتولد بین المبني و حركة األنسان .

( التدرج في 2صورة )
التشكيل مؤكد علي مدخل 
القصرمن خالل الدرج 

و الثاني  للواجهة  األول

 الرئيسية

الزخارف المميزة 
للقصر التي توضح 

هوية القصر و 
تفرده و سيطرته 

 علي المكان 
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ا دورا هام القیاسالقیاس هي احد أهم األدوات التصمیمیة الرئیسیة التي تجسد وتظهر التشكیل للفراغ و یلعب األحساس ب

رات ) عن طریق ارتفاعات عناصر الفراغ و قیاس المسا في تحقیق التباین البصري و حیویة المسارات، و یتحقق

 لفرعي(ا –الثانوي –الرئیسي 

( شبكة موضحة عالقة األبعاد ببعض للواجهة 5صورة )

 الجنوبية للقصر  
( شبكة موضحة عالقة األبعاد ببعض للواجهة 4صورة ) 

ة للقصر  الرئيسي  

( مسارات 3صورة )

الحركة المؤدية الي مدخل 

 القصر الرئيسي
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 ( موضحة المسارات الرئيسة و الفرعية المؤدية الي مدخل القصر  للواجهة الرئيسية6الصورة )

 

 

 التصميمة في الوحد :  

 قد تنقسم الي عده عناصر بتحقیقهم في التصمیم تتحقق الوحدة منها  

ارف م الزخاالستمراریة تتحقق بوحدة التكرار وذلك یتضح في تكرار الزخارف الموجودة بالقصر، حیث تم استخدا -

رة الخط و سیط و ارتفاعهاالهندیة و النباتیة ، كما تمت الوحدة أیضا من خالل سیطرة كتلة عن غیرها من خالل حجمها 

 الرأسي ككتلة  وسطي علي خطوط آفقیة جانبیة .

 

 

 لبصري و قدتشكیل امن خالل اإلیقاع الذي یحقق التناغم و الترابط بالنسبة للكتل أو لعناصر الإلیقاع في التصمیم ا -

نتظم في تل و ممنتظم في الكینقسم اإلیقاع الي إیقاع منتظم أو غیر منتظم و لكن اإلیقاع المتمثل في القصر هو غیر 

 العناصر .

( االستمرارية في 7صورة ) 
وحدة تكرار الزخارف ووحدة 

 السيطرة من خالل الكتلة 
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 : االتزان  في التصميم  

بنى امل للماتزان المبنى حتى تتكلكل مبنى محور اهتمام خارجي وداخلي ، ویفضل أن یكون فى الوقت نفسه هو محور 

ل إذا حدث خلصورته البصریة لدى المشاهد، واالتزان عامل ذو أهمیة له ظاهرة الترابط بین العناصر وبعضها بحیث ی

ر ول محوحذفت أو أضیف أى عنصر اخر على الواجهه ،ویتحقق اإلتزان عن طریق عدة معالجات كاالتزان المتماثل ح

ن ى یتحقق عهو الذوابق بین نصفى الشكل ،واالتزان الغیر متماثل الدینامیكي أى التكافؤ النسبى استاتیكى أى إتزان متط

 طریق السیطرة لعنصر من عناصر الواجهه على باقى العناصر من ناحیة الحجم أو الشكل.

 

 

 : التنوع في التصميم 

 التنوع حتى فى ال هو من أهم المبادىء األساسیة للقضاء على الملل فى التصمیم وتجنب التكرار مع مراعاه عدم المبالغة

ختالف فى إ لتنوع یتحققیحدث تشوش للبصر و تتنافر الكتل مع بعضها البعض أى یجب أن یكون التنوع داخل الوحدة، ا

 فى كال من  األلوان ، الخامات ، الملمس ، األرتفاعات ، التشكیل و الكتل .

السيطرة و ( 9صورة ) 
 لكتلة البرج الهيمنة 

بوظيفتها و شكلها علي بقية 
محققة األتزان  الكتل بالقصر

  الغير متماثل الديناميكي

( اإليقاع المتمثل 8صورة )
في الكتل والفراغات للقصر 
وعالقة البرج "الباجودا" 
المميز للقصر وباقي الكتل 

 المعمارية للقصر   
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لى ح الوحدة عخلق روتاأللوان : یساعد اللون على تحقیق الوحدة أو التنوع ، فاأللوان المتقاربة فى الدرجة والكثافة  -

هر الشكل كال فیظمادة تتمتع بصفة لونیة تمیزها تؤكد األشعكس األلوان المتباینة كما یوضح اللون شخصیة المواد فكل 

ثر ه معین تؤي اتجافأوضح إذا كان لونه متباینا ، و یؤثر اللون علي النسب فالخطوط والمواد ذات األلوان بدرجة التشبع 

 أنه یعطى د حیثدیعلى اإلحساس باتجاه الفراغ نحو األفقیة والرأسیة، كما أن استخدام اللون في الفراغ  یضیف بعدا ج

 اإلحساس باالنتماء للمكان ویزید من تفاعل اإلنسان مع الفراغ  .

ج یاض والزجااتجه  القصر إلى بساطة الملمس واللون والشكل عن طریق المواد الناعمة المصقولة كالب الخامات : -

 ئمة.اویة القاود الزة الشاهقة في حدوالتشكیالت الهندسیة البسیطة ذات االمتدادات األفقیة المریحة واالمتدادات الرأسی

ب لوظیفیة یجلنظر االملمس : یجب أن یؤكد الملمس طبیعة األسطح المعماریة المكونة للمبنى وظیفیا وفنیا فمن وجهة ا -

س وهبوب ع الشمأن تتالءم المواد مع ظروف استعمالها فى مبنى وتتواءم مع العوامل المناخیة التي تتعرض لها من سطو

فنیا  تعملة أماد المسلمحملة باألتربة أو الرمال وكذلك هطول األمطار كما یجب أن تظهر الطبیعة اإلنشائیة للمواالریاح ا

لسطح القاة على ل المفالبد أن تظهر المادة طبیعتها وتؤكد كذلك مالمح الشكل من خالل البارز والغائر واالرتدادات والظال

حساس تها من اإلتكوینالتعبیریة الموائمة لطبیعة المبنى والتى تثیرها األشكال وكذلك یرتبط الملمس باألحاسیس والمشاعر ا

 بالقوة أم الشموخ والخفة أم الثقل والنعومة أم الخشونة والغنى أم التواضع . 

ي نوین العمراو التكأاألرتفاعات : وهذه معالجة كثر استعمالها باختالف التراث الرسمي التذكاري ، فالمبنى المعماري  -

 المركب یتم توحیده عن طریق زیادة ارتفاع جزء منه . 

 ي یسعى إلىها الذالتشكیل و الكتل : تتعدد األسس الخاصة بالتشكیل للقصر فى كیفیة تحقیقها وأن كانت تتفق فى هدف -

كیلیة ء التشاالقتراب بصورة القصر من ذهن وعاطفة اإلنسان وبصفة عامة فأن أغلب هذه المبادىء اشتقت من المبادى

 ت.الموجودة فى الطبیعة التي تتحقق من خالل إیقاع الخطوط ، إیقاع المستویات، إیقاع الكتل و الفراغا

 

 : التباين في التصميم 

التباین  لتباین منایتحقق إن التباین  یؤدي إلى التشویق والبعد عن الملل ویقوي التجربة التي یمر بها اإلنسان عبر المسار و

حجام و ارف من ل اللون ، المواد )الخامات( ، الملمس ، األضاءة ، كما تم أیضا التباین في الزخافى الفراغ من خال

 طرز.
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( المسار الخطي المستقيم المؤدي الي القصر، العقد علي 15صورة )

.هيئة مربع ناتج من تقاطع المسارات الخطية  

  

 

   
 (13،12،11،10،) صورة

 الهندي و بياألورو بين التنوع حيث الطرز و األحجام بإختالف منه تثري التي بالقصر الموجودة الزخارف في التباين توضح

 

 :  الفراغ كتتابع الزمن

في العمارة من المستعمل حین  الزمن یكتسب تأثیره

یتحرك داخل وخارج الفراغ في كل االتجاهات، وتتم 

هذه الحركة في زمن  وهنا تصبح الفراغات المعماریة 

، تتكون المتتابعة  المتتابعة مصدًرا لإلحساس به

البصریة من عناصر ، ترابط تلك العناصر ببعضها 

تكون منظومة ذات تأثیر في المشاهد أو المستعمل، 

ویؤدي هذا الفهم إلى اإلحساس بالمتتابعة الفراغیة منذ 

الشروع في االقتراب من القصر إلى اإلحساس بفراغاته 

الخارجیة والداخلیة ككل، وتوالیها على نوع مسار 

لحركة، والذي یصیر خط یرتبط خالله الفراغ سواء ا

كان داخلى أو خارجى كالهما في متتالیة واحدة تتفق 

مع توالي األحداث وتتابعها. أي أننا نتحرك في 

الزمن من خالل متتابعة من األحداث التي تتخذ 

 مكانها في الفراغات، والمتتابعات الفراغیة یوجد 

تتابعات الداخلیة ، منها المتتابعات الخارجیة والم

-وعناصر المتتابعة الفراغیة الخارجیة )المقتربات 

 المداخل(.-المسار

  المقترباتApproaches  و تتضح من خالل

رؤیتنا للمبنى من بعید أثناء أقتربنا نحوه و تنقسم إلى 

ثالث أنواع من المقتربات )المقتربات المواجهه 

 المقتربات الحلزونیة(  –أو رأسى المقتربات المائلة أفقى  –المحوریة 

بالقصر الحلزونية و المحورية المواجهه المقتربات( 14)  صورة  
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إن دور المحیط سواء كنا ننظر له بصورة عملیة أو فنیة    

خالصة أو من المنظورین معا فى إعطاء قیمة للمبنى سواء 

كان الناحیة العملیة أو من الناحیة الجمالیة أنه لمن الضرورى 

أن یتوازن اهتمامنا بالمبنى الرئیسي مع اهتمامنا بالمحیط 

القصر كال من حیث أن كال منهما یكمل اآلخر  و یجمع 

مقتربات المواجهة المحوریة التي تقود المشاهد مباشرة الي 

المدخل الرئیسي للقصر علي طول مسار خطي مستقیم حیث 

ان الهدف البصري للقصر واضح و مهیمن علي المحیط ، و 

( علي جانبي المقترب 14یوجد كما موضح في الصورة ) 

سقیم المؤدي الي ایقاعات بعناصر نباتیة في المسار الخطي الم

مدخل القصر الرئیسي، و بالتحلیل ظهر إستخدام نوع أخر 

من المقتربات وهو الحلزوني وهي تتمیز بأنها تطیل المتتابعة 

الفراغیة للمقترب ،ویؤكد األبعاد الثالثة لشكل المبنى ونرى 

المبنى من عدة زوایا وبذلك رؤیة مدخل المبنى وواجهته 

الحركة الدورانیة وأثناء اإلقتراب  األمامیة والجانبیة أثناء

 إلیضاح كتلها .

  المسارPaths  فهو الخط الذي نتبعه على الموقع في

حركتنا نحو المبنى. وللمسار نقطة بدایة ثم نقطة ذروة 

ثم وسط یحدد شكل االنحناءات واألركان كما  Endخارجیة 

والتي تنشأ من تقاطع المسارات  Nodesتوجد نقاط التقاطع 

بعضها البعض. والمسارات منها الخطیة  مع

والحلزونیة والشبكیة  المستقیمة واالشعاعیة

والمركبة. وتوجد دوًما عالقة بین المسارات 

أو  والفراغات، فهي إما تخترقها، أو تتجاوزها

( یتضح 15تنتهي إلیها، و یتضح في صورة )

المسار الخطي المستقیم  في المدخل الخاص 

مسار مستقیم یمكن أن نه بحدیقة القصر حیث ا

یتقاطع مع مسارات أخرى مكونه عقدا على هیئة  

  مسطیل.

  المداخلEntrances  هي أماكن اختراق

المستوى الرأسي الذي یفصل الفراغ الخارجي 

عن الفراغ الداخلي، وهي عبارة عن فتحة أو 

( موضحة المدخل الرئيسي للقصر وتأكيدها 16صورة ) 

 بأضافة تمثالين متماثليين أعلي الدرج

الرئيسي لقصر البارون تتميز بالتماثل وبتأكيد المدخل ( المدخل 17صورة  )

 بحائط زخرفي يخترقه العقد " مدخل مؤكد بعقد "
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فراغ انتقالي قد یضاف إلى واجهة المبنى أو یقتطع كجزء من المبنى لزیادة تأكیده، وتتوالى بعد ذلك المتتابعة الفراغیة 

عن الفراغ الخارجي یتطلب اختراق المستوى الرأسي بین الداخل  أو غرفة داخل القصرمستقلةالداخلیة ،فدخول المبني 

والخارج أو الحیز الذي یفصل هنا عن هناك ویجب لتقویة التجربة المعماریة تمییز هذا الحدث الهام بطرق أكثر من مجرد 

أو عمودین  عمل ثقب فى الحائط فمثال یمكن أن تتم خالل فاصل افتراضي كأن یكون المدخل مكونا من عمودین فقط

أعالهما عتب أو كمرة وفى بعض األوضاع الخاصة حیث تكون االستمراریة الفراغیة والبصریة مرغوبا فیها وضروریة 

یمكن أن یعبر التغیر من مستوى آلخر عن حیز الدخل أو فراغ الدخول أما األحوال العادیة والتى یستخدم فیها حائط  –

بد من تحدید الدخل بواسطة فتحة فى ذلك الحائط ویختلف شكل هذه الفتحة من لتغلیف فراغ أو مجموعة من الفراغات فال

البسیط على هیئة مستطیل إلى بوابة أكثر تطورا وتعقیدا أو المدخل البارز تحت كورنیش أفقي لتأكید وجوده وقد یصبح 

 المدخل أكثر تطویر حواف فتحته بزخرفتها ووضع حلیات حولها .

إلى الردهات التي  إلى صاالت المداخل، ثم Porchesما عناصر المتتابعة الفراغیة الداخلیة تبدأ من المداخل الخارجیة أ

ئة وإعداد تقال وتهیاطق انتنتهي فیها المتتابعة الفراغیة، المداخل هي منتقود إلى عناصر الذروة، ثم إلى المخارج الجانبیة ل

ط به، الف المحیكل الغالفتتاح المتتابعة الفراغیة المقفلة، وبصرف النظر عن حجم ونوعیة الفراغ المراد الدخول إلیه أو ش

لي عقد أعئط زخرفي یخترقه الفإن المدخل یمكن تمیزه كما موضح بالقصر انه مدخل مواجهة محوریا للمبني ذات حا

 ي یزاولهاطة التالمدخل ، ویحدد موضع المدخل بالنسبة إلى الفراغ المراد الدخول إلیه كل من شكل المسار ونسق األنش

 .المستعمل عند الدخول. وقد یصبح المدخل أكثر تأكیًدا من خالل جعل فتحته أكثر ارتفاًعا من المتوقع

  ( :2من خالل الزمن تطبيق علي قصر البارون  موضح جدول ) تحليل المتتابعة الفراغية 
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 للقصر الفراغية المتتابعة عليه موضح( 2)  جدول

 

  : هيكل المتتابعة البصرية المتأثر بالزمن داخل الفراغ 

ثة مؤثرات عنصر من الثالفي العالقة الثالثیة بین اإلنسان والمكان والزمن ولكل   تتمثل متتابعة الحركة البصریة

             .                 ا باألخرية أحدهومتغیرات التي تؤثر على التجربة البصریة، فتتكون المتتابعة الزمنیة من أربعة أقسام رئیسیة مرتبط

 .)مقدمة ،تصعید ،مقاطع ،ذروة ،خاتمة( و سیتم تحلیلهم و تطبیقهم علي المساقط األفقیة لقصر البارون

  :مكونات المتتابعة البصرية 

 تتكون المتتابعة البصریة من التغیر في العوامل اآلتیة على طول المسار:

 موقع المشاهد : 

 مكان المشاهد بالنسبة للمسار. -

 اإلحساس بالفراغ: 

 تشكیل الفراغ. -

ع و لى موقبالفراغ عحدود الفراغ وشكله ونسبه وطابع وشخصیة العناصر المحددة للفراغ ویتوقف احساس اإلنسان  -

 سرعة األنسان.

 :كمية ونوع النشاط 

 كثافة نشاط المستخدمین وتجمیعهم أو عدم تجمیعهم. -

 الالفتات المعبرة عن النشاط وحجمها ومكانها ومعناها. -

 :اإلضاءة 

 إضاءة طبیعیة. -
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 إضاءة صناعیة )لون األضاءة( . -

 وكل هذه العناصر السابقة تؤثر على اإلحساس بالفراغ.

 :اإلحساس بالحركة 

النمو والتتابع للعناصر  –مثل اإلشعاع من نقط ثابتة 

حركة األشیاء نفسها من على جانبي المسار  –المحیطة 

أو من فوقه، وإن األشیاء المتحركة أسرع وتستغرق 

 زمًنا أقل في إدراكها من األشیاء الثابتة.

  الحركة الذاتية لإلنسان )احساس اإلنسان نفسه

 بالحركة(:

السرعة  –المنحنیات والدوران  –مثل الصعود والهبوط 

والبطء وعامة فإن الحركة السریعة تعطي اإلحساس 

باإلثارة أما الحركة البطیئة فتعطي اإلحساس باالسترخاء 

 جیه.والسماح بالتو

  المشاهد الرئيسية: تنقسم الي مشاهد ثابته و

 مشاهد متحركة 

 المشاهد الثابتة: -

 وهي تمثل المشاهد المحوریة والمشاهد البانوراما، وهي تتیح وقت لالسترخاء وتساعد على التوجیه.

 المشاهد المتحركة: -

 وهي تمثل المشاهد القریبة والتي توجد على المنحنیات أو مرتفعات 

 وكذلك المشاهد التي تظهر و تختفي في زمن قصیر. 

 :الوصول واالقتراب من الهدف 

وتعطي  قسیمه،یقصد بالهدف المكان أو المبنى المراد الذهاب إلیه، و تمثل  في نقط على المسار تساعد في قیاسه وت

یها إن صول إلین حتى یتم الواإلحساس بالتقدم وهي قد تظهر وتختفي أو تظهر فجأة أو تظهر من بعید وتظل واضحة للع

 المتتابعة تتكون من أجزاء مقاطع ونقاط انتقال 

 المقاطع: -

 وهي عبارة عن أجزاء أو مقاطع ذات مشاهد وإحساس موحد بالفراغ ویحدث الحركة من خاللها.

 نقاط االنتقال : -

و أدریجیة تالممكن أن تكون تشكل نقط انكسار بین مقاطع المسار أو نقط تغییر في الفراغ والحركة والمشاهد ومن 

ال أن ردها إمتداخلة أو تظهر فجأة، وإن كل من هذه العوامل یكون في حد ذاته متتابعة محسوسة ویمكن تحلیلها بمف

 المتتابعة البصریة التي یتأثر بها المستخدم العادي  للفراغ تنتج عن تغیرات مجمعة لكل العوامل.

 

 

 

موضح احساس  قصر البارون امبان على ربوة عالية(  ل18صورة )
 الحركة علي المنحنيات للمشاهد 
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 :التجربة الزمنية في المسار 

معیة سبصریة أو اكیة )التي یمر بها اإلنسان خالل فترة من الزمن ما بما تحتویه هذه التجربة من العملیات اإلدر التجربة 

فقدون االتجاه یتجعل من الذین یجوبون المكان أال  Map Imageاو خالفه( للمسار والتي ینتج عنها خریطة ذهنیة قویة 

 لفراغ.وترشدهم وتدلهم بسهولة و یسر باألنتقال داخل ا

 : الهيكل األساسي للمتتابعة البصرية داخل القصر   

و البلیارد ة للعبیحتوى  الطابق األرضي على ثالث صاالت كبیرة اثنین منهما للضیافة والثالثة استعملها البارون كصال

لهندیة اماثیل ومطبخ صغیر" أوفیس " وعدد من األبواب والشرفات وفى إحدى القاعات بأبوابها إفریز من الزخارف والت

 باركیة ذویات الفقد استخدام الطرز األوربیة والهندیة الوافدة على مصر فزخرفت الحوائط بالبانوهات الخشبیة واألرض

بواب فقد ما األأالتصمیمات الزخرفیة الهندسیة والحوائط قد كسیت بالعقود والمرایا وقد صبغت حوائطة بدهانات الزیت 

 البانوهات المذهبة. نفذت من الخشب ذو الحشوات و

 وبتحلیل المتتابعة البصریة علي المسقط األفقي للدور األرضي من خالل الهیكل المنقسم الي :

 

 

الل م من خیكتسب الزمن في التصمیم من خالل تحلیل المسقط األفقي للقصر، حیث یتم تأثیر الزمن  على المستخد  

و ه( و approachesوهو ما یسمى بالمقتربات )   main entrance)المتجه نحو مدخل القصر  ) path)المسار )

عن  لخارجياالتأثیر األول للمشاهد ، المدخل الرئیسي للقصر هو مكان اختراق المستوى الرأسي الذى یفصل الفراغ 

 الفراغ الداخلي.

ثیر الذى یلى هو التأ ( و development( الى نقطة التصعید ) introductionو قد ینتقل المستخدم من نقطة المقدمة )

اخل رعته دسالتأثیر السابق و یتكون من خالل إحساس المستخدم بالفراغ و یتحدد على حسب موقعة فى الفراغ و مدى 

 القصر، 

لوصول إلیها، اغرف القصر المراد  ( ، عند وصوله الى Climaxقد یزداد إحساس المستخدم بالفراغ عند نقطة الذروة ) 

 ( .path segmentكما تم التوضیح على المسقط األفقي ببعض المقاطع ) و من خاللها قد یمر

لفترة التي ا( وهي conclusionو یسمى مسار المستخدم من بدایة دخوله الى حین خروجه من القصر بالتجربة الزمنیة )

  یستغرقها المستخدم بما تحویه هذه التجربة من عملیات إدراكیة )بصریة ( موضحه بتصمیم القصر .
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 البصرية المتتابعة عناصر عليها موضح األرضي للدور األفقي المسقط يوضح( 1)  شكل

صعد إلى لصنع نوبالصعود إلى الطابق األول على درج السلم الرخامي بدرابزین یضم برامق على الطراز الهندي دقیقة ا

وارع شحمام ملحق بها وكل غرفة بها شرفة تطل بها على الطابق األول فیتكون من أربع حجرات نوم ولكل حجرة 

 القصر األربعة حیث یشرف القصر على شارع العروبة وابن بطوطة وابن جبیر وحسن صادق ،وزخرفت الحوائط

 بالبانوهات الخشبیة واألرضیات الباركیه واألسقف بالمالئكة والزهور .
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 البصرية المتتابعة عناصر عليها موضح األول للدور األفقي المسقط يوضح( 2)  شكل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقدمة        

 تصعید 

 مقاطع 

 ذروة 

 خاتمة

 

مفتاح الهیكل 
األساسي 
للمتتابعة 
 البصریة

 



 2021بريلا                   (                                    2عدد خاص ) –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 
 الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول"الموتمر 

 

1510 

 نتائج البحث :

 تحلیل العناصروالقیم المعماریة التي تم استخدمها  من قبل المصمم فى قصر البارون . -1

یة المعماروالمعماریة داخل الفراغ حیث إنها تساعد على الدمج بین الجوانب الوظیفیة للعناصراستخدم المصمم  -2

المشاهد  ثر عليوالجوانب الشكلیة الجمالیة لتحقیق التكامل واالتزان فى التصمیم و ذلك من خالل البعد الزمني المؤ

 )المستخدم( للقصر.

 .الزمني  في التصمیم وبصفة خاصة علي األماكن األثریة  لُبعدادراسة المعاییر المستخدمة لتطبیق  -3

 القیمة. ریة ذاتفي تصمیم المساقط األفقیة لألماكن التاریخیة و األثتحدید هیكل المتتابعة الفراغیة و البصریة  -4

 

 توصيات البحث: 

هتموا ث أن یمن خالل الدراسة البحثیة توصى الدارسة لجمیع الباحثین والدارسین فى مجال التصمیم الداخلي واألثا

  -بالتوصیات اآلتیة :

صمیمیا تفادة منها األست عة للمبانى األثریة و التاریخیة و كیفیةتوصى بأستمرار دراسة و تحلیل األسالیب المختلفة المتب -1

 وتطبیقها علي المتاحف المعاصرة.

 یوصي المصممین بإدراك البعد الزمني في عملیة التصمیم وخاصة في األماكن األثریة ذات القیمة. -2

یم ملیة التصمعها في عماریة( وتطبیقیوصي باأللتزام بالقیم التصمیمیة )القیم الوظیفیة ، القیم الجمالیة، القیم الم -3

 بالتوازي.

 اخلیا. یا و دیصي بالتأكید علي التكامل بین التصمیم المعماري و التصمیم الداخلي حتي ینتج مبني متكامل خلرج -4

 المراجع :

 الرسائل العلمية:

-كلیة الفنون الجمیلة  –القصور التاریخیة بمصر وتوظیفها كمنشآت سیاحیة –دكتوراه –أحمد ، محمد أشرف  -1

 . 1ص –م2000

1-Ahmed,Mohamed ashraf- doctor-alksoreltarekhya bmisr w twzefha kmonshaat syahya- 

kolyt el fnon el gamilla -2000-p1. 

كلیة الفنون –نهج إعادة توظیف للحیز الداخلي سوق باب اللوق بالقاهرة م -دكتوراه –حواس، خالد محمد زكى  -2

 .1,2ص–م1995-الجمیلة 

2-hwas,Khaled Mohamed zaki-doctor-mnhg eadt twzef lhyz el dakhli sok bab el loaa bkahra- 

kolyt el fnon el gamilla- 1995-p1,2. 

مطعم أوزون –البعد الوظیفي و الجمالي في فلسفة التصمیم الداخلي الحدیث دراسة  –دكتوراه –أبوالقسم،أالء عبدهللا  -3

 .56ص –م  2018 -امعة السودان للعلوم و التكنولوجیاج –نموذجا

3-aboelkasem,alaa abdalla-doctor-drasa el boad el wazefy w el gmaly fi flsft el tasmem el 

Takhli el hades- mtam ozon nmozg- gam3t sodan l3lom w el technologia -2018-p56. 

–جامعة القاهرة –ةكلیة هندس–pأدوات تفعیل بعًد الزمن فى العملیة التصمیمیة– دكتوراه–عبد الحمید  أمین ، أیمن  -4

 .42،102،103،115،108ص– 2010

4-aamin, ayman Abdelhamid-doctor-adwat taf3el bo3d el zman fi el 3mlya el tasmimya-kolyt 

handsa – gam3t el kahra -2010-p42,102,103,108,115. 

كعمارة فریدة في مصر  –دراسة التصمیم الداخلي واألثاث في قصر البارون امبان  –ماجستیر –قرني، وسام حسین -5

 .170ص –م  2008 –لیة الفنون التطبیقیةك –دراسة تاریخیة وتحلیلة
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5-korni,wessam hussien-majster-drast el tasmen el da5li w el asas fi kasr el baron 

impank3mara f masr drasa tare5ya w ta7lelia-kolyt el fnon el tatb2ya-2008-p170. 

تطبیق علي العاصمة  –أثر البعد الرابع علي تصمیم المنشأ اإلداري  –دكتوراة –محمود، مریهان محمد یحیي   -6

 .169،24،160ص–م  2019–فنون التطبیقیة كلیة ال –اإلداریة الجدیدة

6-mahmoud,maryhan Mohamed yehia-doctor-asar el bo3d el rab3 3la tasmem el monsha2 el 

2dary tatbe2 3la el 3sma el 2drya el gdeda-kolyt el fnon el tatb2ya-2019-p24,160,169 .  

 –المتمیزة معماریا وعمرانیا ذكر خاص لمنطقة الكوربة  التصمیم فى النطاقات –اجستیر م –رضا،راندا محمد  -7

 .58،41،40،57،24صالقاهرة  –لیة الهندسة ك –مصر الجدیدة

7-reda,randa Mohamed-majster-el tasmemf elntakat el motmyza m3marian w 3omranian zkr 

5as lmnt2t el korba masr el gdea-kolyt el hndsa- p24,40,41,57,58. 

 

 دوريات :

یة، المجلد مجلة األمرات للبحوث الهندس –لبعد الرابع فى تصمیم الفراغات العمرانیةا-الزمن–أبو سعده، هشام جالل  -8

  .230ص–م 2003  –الثامن

8-aboseda,hisham glal-elzman el bo3d el ra3 f el tasmemel fraghatel 3omrnia-mglt el bhos el 

hndsya-el mogld el tamn-2003-p230. 

 

 الكتب :

 . 57ص–م  1997–لكتاب الثالث ا –امعة القاهرة ج –إلبداع الفني فى العمارةا –أ.د/ رأفت، على  -9

9-rafat,ali-elebda3 el fani fi el 3mara-gam3t el kahra-elktab el talt-1997-p57. 

 .50،61ص–م2005ار الشروق د – الفن الهندى –عكاشة ، ثروت  -10

10-3okasha,srwat-el fan el hendi-dar el shrok-2005-p50,61. 

 

 المراجع األجنبية :

11- CHINGFRANCIS"ARCHITECTURE-FORM SPACE&ORDER"1980. 

 

 المواقع األلكترونية:

12-https://www.sam-sport.net/ 

13-https://arabcont.com/project-600 

14- https://www.albawabhnews.com/4070303 

15-https://www.cairotoptours.com/Egypt-Day-Tours-and-Excursions/Cairo-Tours-and-

Sightseeing/Day-Tour-to-Baron-Empain-Palace-in-Cairo 

16- https://elwekalanews.net/ 

 

 دراسات ميدانية  :

 داني لقصر البارون من الباحثة .تصویر می -17

17-Tasweer mydani lkasr el baron mn el ba7sa 
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