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جيهان احمد إبراهيم 

  MTIالجامعة الحدٌثة -  كلٌة الهندسة –قسم هندسة العمارة 
 

:  الملخص
ٌرتبط اى عصر بالمبادئ والمداخل الجدٌدة التً تقود هذه المبادئ لتضع صٌػ و مفاهٌم مستحدثة فً التصمٌم والتطبٌق على 

كل مستوٌاته، وعصر العولمة الذي نحن بصدده ٌفرض علٌنا االستدامة كمبدأ جدٌد ٌنادى بالحفاظ على البٌبة وعدم استنفاذ 
موادها ومواردها،وفى نفس الوقت ومع التطور التقنً والعلمً والثقافً  تظهر اإلستمرارٌه البصرٌه بمستوٌاتها المختلفة 

سواء الصرٌحة أو العقلٌة لتصبح مدخل للتعامل مع االستدامة فً التصمٌم وباألخص تصمٌم الفراؼات الداخلٌه،فتطرح الحلول 
- اى الحركة -الجدٌدة التً تخص محتوٌات الفراغ وشكله العام لتؽٌر منه ومن مالمحه وتمٌل للتعامل مع البعد الرابع للفراغ 

وهذا فً حد ذاته من مطالب اإلثارة فً الفراغ كأحد أهداؾ التصمٌم الداخلً للفراؼات وٌخص االبتكار بشكل واضح، وفى 
نفس الوقت نجد أن اإلستمرارٌه البصرٌه لٌست بالمدخل الجدٌد فً الفراغ الداخلً ولكن كم من الحلول التً ظهرت بالعمارة 
التراثٌة ٌتمثل بها هذا المدخل ،ولكن بحكم التطور الخاص بالعصر تظهر الصٌاؼات الجدٌدة للحلول وفى نفس الوقت تظهر 

. الحلول المستحدثة التً لم ٌظهر لها مثال من قبل
 وعلٌه كان هدؾ البحث الكشؾ عن صٌاؼات حلول اإلستمرارٌه البصرٌه فً الفراغ الداخلً كمدخل للتعامل مع مبدأ 

. االستدامة،وذلك بفرض أن مدخل اإلستمرارٌه البصرٌه لٌس بالمدخل الجدٌد لكن تظهر له قواعد فً العمارة التراثٌة
وفى نهاٌة البحث تثبت الفرضٌة وتظهر العالقة بٌن العمارة الجدٌدة فً نطاق تلك اإلستمرارٌه الممثلة للبعد الرابع والعمارة 

. كما تظهر الصٌاؼات الجدٌدة والمطورة لها. التراثٌة لٌحققا مبدأ االستدامة
 

 : المقدمة:أوال

   تصمٌم الفراغ المعمارى هو التعرٌؾ التفصٌلً للفراغ وتحدٌد مالمحه النهابٌة التً بموجبها ٌتعاٌش فٌه اإلنسان فً ألفة  
وٌتشابه التصمٌم الداخلً والخارجً للفراغ من حٌث قواعد الجمال والناحٌة  .  عنصر به اىوانسجام دون حذؾ أو إضافة

وٌمكننا أن نشٌر إلى إننا  نتعامل . البصرٌة و لكن ٌختلؾ التصمٌم الداخلً فً انه محمى من العوامل الجوٌة وبه خصوصٌة
مع الفراؼات الداخلٌة فً إطار الؽرفة والطرقات وهى بنفس التعامالت البصرٌة والجمالٌة للفراؼات الخارجٌة التً ٌمثلها 

واالختالؾ الحقٌقً بٌنهما هو المقٌاس الخاص بالحوابط أو محددات الفراغ عالوة على الوظٌفة بداخل . المٌدان والشوارع
 [1].الفراغ وعدد المستخدمٌن

للفراغ هو رد فعل لعدٌد من المؤثرات الخاصة للمنشأ، فهو رد فعل للحالة االقتصادٌة ، اإلنشاء  كما أن التصمٌم الداخلً
.....  الخارجً ، للبٌبة المحٌطة بالمنشا ، للطراز المعماري  

 التً تعنى اختٌار وتنسٌق عناصر التصمٌم حتى تنضبط structureوهذا النوع من التصمٌم ٌدور من خالل مفهوم كلمة هٌكل 
: العالقة البصرٌة، حٌث أن تصمٌم الفراؼات الداخلٌه له عدة أهداؾ ٌجب أن تتحقق متمثلة فٌما ٌلً 

. تحقٌق احتٌاجات المستخدم الفسٌولوجٌة والنفسٌة- 
. تحقٌق الوظٌفة الخاصة بالفراغ- 
. تحقٌق الناحٌة الجمالٌة و ابتداع بٌبة داخلٌة مثٌرة- 
. مراعاة الناحٌة االقتصادٌة- 
. مراعاة الصورة الذهنٌة للفراغ ومعناه- 
. مراعاة توظٌؾ استخدام الطراز- 
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. تقدٌم االرتباط مع العالم الخارجً من خالل العناصر الطبٌعٌة لتوفٌر الراحة والجمال- 
.  تقدٌم هواء نقى وراحة حرارٌة- 
 [2] .  ترتٌب الفراؼات لتحقٌق أقصى حماٌة ممكنة للخصوصٌة- 

 

تنصب بؤرة تركٌز التصمٌم الداخلً للفراؼات المعمارٌه لٌس على إبداع فراؼات داخلٌة مرٌحة وجذابة فقط ولكن على - 
فٌتضمن التصمٌم الداخلً للفراغ علً العناصر المربٌة المختلفة  كاللون . تقلٌل اآلثار السلبٌة المحتملة فً مثل هذه الفراؼات

ومواد التشطٌب واألثاث والفنون التصوٌرٌة واألعمال الفنٌة وأٌضا النباتات والعناصر المابٌة باإلضافة ألسالٌب المعالجة 
.  الخاصة كتقدٌم نوافذ بدٌلة للنوافذ التقلٌدٌة واستخدام الصوت والرابحة وحركة الهواء ودرجة الحرارة 

واالحتٌاج النفسً أصبح مرتبطا بالطبٌعة والضوء الطبٌعً، حٌث إن الضوء الطبٌعً له عالقة بتمٌٌز األشٌاء الداخلٌة كتعٌٌن 
وأصبح من مداخل هذا االحتٌاج اللجوء إلى مبدأ لٌس بجدٌد ٌدعى اإلستمرارٌه البصرٌه التً سٌتم دراستها  .ألوانها وأشكالها

 [3].فٌما بعد
 

    واالستدامة هً الثوب الجدٌد الذي ٌردٌه عصر العولمة فهً  التً أثرت فً  شكل وروح العمارة والتصمٌم الداخلً 
فهً تظهر فً عصر ٌعتنً بتعمٌم الشًء . للفراؼات من خالل مفاهٌم جدٌدة قد تترجم فً صورة مضمون له مالمح ومعاٌٌر

حدود حتى ٌتجاوز الحدود السٌاسٌة للدول وإطالق العنان أمام موتوسٌع دابرته لٌشمل الكل أو العالم ونقله من المحدود إلى الال 
 [4].االقتصاد والثقافة والفنون واالتصال لتتحرك وتنساب عبر العالم بطول وعرض الفضاء الواسع للكرة األرضٌة 

.االقتصاد ،المعرفة ،التقدم العلمً والتكنولوجً : وذلك فً إطار منظومة واحدة على أساس مثلث أضالعه   
. إال إن االستدامة هً مبدأ جدٌد ٌتعرض لبعض التوجهات الجدٌدة والمعاٌٌر المالزمة، التً تعنى بتحقٌق منظومة العولمة
وٌعنى الباحث بالتوجهات الخاصة بالتنمٌة المستدامة والتصمٌم المستدام التً أشارت إلى ضرورة التعامل من خالل مبدأ 

و هذه التوجهات أظفرت عن ظهور بعض المداخل التصمٌمٌة التً مازالت مبهمة وباألخص بالنسبة للمهتمٌن . الشفافٌة
فهل هذه التوجهات ومبدأ اإلستمرارٌه فرضت فراؼات داخلٌة جدٌدة جدٌرة بالذكر . بالتصمٌم الداخلً للفراؼات المعمارٌه 

للتعامل معها ؟ وهل هذه الفراؼات لها تعامالت خاصة ؟ وما هً المعاٌٌر الجدٌدة الخاصة للتعامل مع الفراغ الداخلً فً إطار 
االستدامة واإلستمرارٌه البصرٌه؟ 

فتقترن فكرة البحث بعمل عالقة مباشرة بٌن االستدامة اإلستمرارٌه البصرٌه بمفاهٌمها مؤكدٌن على مراجعة أصول 
المعالجات الجدٌدة التً ظهرت فً الفراغ الداخلً، وذلك إلظهار ما جد من معالجات مستدامة تعنى بالشفافٌة وما هو مورث 

. منها
وهكذا ٌنقسم البحث إلى ثالثة أجزاء تبدأ بالتعرٌؾ بمبدأ االستدامة وٌلٌها التعرؾ على عالقة اإلستمرارٌه البصرٌه باالستدامة 

فً التصمٌم الداخلً للفراؼات المعمارٌه ثم جزء ٌخص عالقة التراث باإلستمرارٌه البصرٌه فً التصمٌم الداخلً ثم تنتهً 
.  بالخالصة

 
:أجزاء البحث: ثانيا  

:التنمية المستدامة - 1  
          تجلى اإلعالن عن االستدامة فً مجال العمارة فً التسعٌنٌات من القرن العشرٌن مع ظهور النداء للتنمٌة المستدامة 

والعمارة المستدامة،حٌث ظهرت بعض الشركات التً تعلن عن خبراتها فً هذا المجال حٌث وصل عدد الشركات المعلنة إلى 
م2001من الشركات العالمٌة عام 44%   

ارتكزت فلسفة التنمٌة المستدامة على حقٌقة هامة،  مفادها إن االهتمام بالبٌبة هو األساس الصلب للتنمٌة االقتصادٌة ، وذلك 
الن الموارد الموجودة فً الكون من تربة ومعادن وخامات وبحار وؼٌرها هً األساس لكل نشاط  صناعً أو زراعً أو 

وإذا استنفرت . عمرانً ، فإذا حافظنا على قاعدة الموارد الطبٌعٌة استطعنا تحقٌق التقدم االقتصادي و االجتماعً المنشود 
الموارد الطبٌعٌة وتدهورت فسٌكون لذلك نتابج خطٌرة على البٌبة واالقتصاد على حد سواء كاختفاء الؽابات واستنزاؾ 

الموارد الطبٌعٌة ؼٌر المتجددة وتعرٌة وتحمٌض التربة وانخفاض قدرتها اإلنتاجٌة وانتشار الصحارى وتلوث البٌبة  وؼٌرها 
.                                                       من مشكالت بٌبٌة  

لكن التنمٌة المستدامة كمفهوم ال ٌقتصر على المجاالت االقتصادٌة ولكن ٌتضمن أٌضا المجاالت االجتماعٌة واالٌكولوجٌة 
 1992حٌث انتهى مؤتمر األمم المتحدة للتنمٌة والبٌبة الذي عقد فً مدٌنة رٌو دٌجانٌور عام .والبٌبٌة والعمرانٌة واإلدارٌة 

 والتً أوصت بأنه ال ٌمكن فصل عملٌة التنمٌة 21بوثٌقة السٌاسات الدولٌة المعروفة باسم األجندة  (قمة األرض)تحت شعار 
.عن حماٌة البٌبة أو التوازن االٌكولوجً   
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.  الوفاء بحاجات الحاضر دون الحد من قدرات أجٌال المستقبل على الوفاء بحاجاتهاعلى أنها وتتركز مفاهٌم التنمٌة المستدامة 
 :  وتشتمل هذه التنمٌة على فكرتٌن اساسٌٌتٌن تتحقق من خاللهما [5]

.الحاجة إلى تهٌبة الوضع من اجل المحافظة على مستوى حٌاة مرضى لجمٌع الناس :الفكرة األولى   
الحدود القصوى لسعة البٌبة لتلبٌة احتٌاجات الحاضر والمستقبل طبقا لمستوى التكنولوجٌا ، والنظم االجتماعٌة :الفكرة الثانٌة   

.وبناء على هذه األفكار تظهر معاٌٌر خاصة أو اشتراطات للتصمٌم المستدام  
  

 [6]: المستدام التصمٌم   1-1

التصمٌم المستدام هو التصمٌم الذي ٌأمل فً الربط بٌن كل من التكنولوجٌا واالقتصاد ومعاٌٌر الجمال المرتبطة بالتشكٌل 
. والنسب والمقٌاس والملمس والظل والنور  

التصمٌم هو العالقة بٌن الكتلة   "The design of cities 1974 فً كتاب  Edmund N.Baconٌقول اٌدموند آن باكون 
والفراغ اى التشكٌل أما الملمس والمواد واإلضاءة والظالل واللون هً األشٌاء المترابطة التً تعطى قٌمة وشخصٌة الفراغ 

  ".الداخلً والخارجً وهى تعتمد على مهارات المصمم
وهو فً نفس الوقت التوازن بٌن احتٌاجات الشخص دون تجاهل الناحٌة الصحٌة والمعالجات البٌبٌة الطبٌعٌة ، وباألخص 

   [7].  المعالجات المرتبطة باإلضاءة الطبٌعٌة والتهوٌة
  

:  مبادئ التصميم المستدام  -1-2
. التصمٌم من خالل التعامل مع الطاقة السالبة وعدم إهدار الطاقة أو تجاهل الطاقة المتجددة- 1
.التصمٌم المستدام لٌس له شكل أو طراز معٌن ولكنه فً حد ذاته فلسفة من اجل االستدامة- 2  
.ٌجب أن ٌكون التصمٌم اقتصادٌا وؼٌر معقد- 3  
.تفاصٌل التصمٌم ٌجب أن تنتمً إلى الفكرة التصمٌمٌة العامة- 4  
.االهتمام بمعاٌٌر كل من الراحة الحرارٌة والنفسٌة لمستخدم المكان- 5   
.التفاعل مع الطبٌعة المحٌطة- 6  
.تفهم طبٌعة المكان المراد تصمٌمه- 7  
.   التعامل من خالل اإلبداع الفنً- 8  
.استخدام المواد المستدامة الؽٌر ضارة للبٌبة أو المواد المعادة تدوٌرها التً تحتاج إلى اقل قدر من الطاقة- 9  

.مراعاة الجودة والمتانة- 10  
.االهتمام بمدخل إعادة االستخدام فً التصمٌم- 11  
.عدم تجاهل ثقافة مستخدم المكان فً التصمٌم- 12  
   
:  استدامة الفراغ الداخلي اإلستمراريه البصريه  كعامل اساسىي في -2

    اإلستمرارٌه البصرٌه هً فلسفة لٌست بجدٌدة قد بنٌت على أساسها العمارة المعاصرة و نادي بها معمارٌو وفنانو العصر 
التً تؤدى ، الحدٌث حٌث التداخل مع الطبٌعة وانفتاح الداخل على الخارج، و شفافٌة العنصرالتً تصل إلى اإلندماج المطلق 

المعماري الهولندي حٌث " رٌم كوالس"إلى إعدام الكتلة وتالشٌها وهذا قد ٌنتهً إلى عمارة الال شكل أو الال حٌز وهى عمارة 
فً أقصى صورها - التً تتعدى تقنٌة مواد البناء والنظم اإلنشابٌة- عمارة الال ممكن والال متوقع، فهو ٌوظؾ التقنٌة العالٌة

. وذلك لصناعة عمارة ال تعترؾ بكل التقالٌد المعمارٌة التارٌخٌة فهً عمارة متحررة جدا عن كل ما ٌربطها بقاعدة محددة
  [8].وهذا بطبٌعة الحال قد أدى إلى مساحات بصرٌة ؼٌر معتادة الشكل

وظهرت هذه اإلستمرارٌه بوقع تطبٌق لمبدأ استدامة الفراغ وذلك من خالل جمٌع مفاهٌمها وٌمكن تصنٌؾ اإلستمرارٌه 
:البصرٌه كما ٌلً  

Transparency .اإلستمرارٌه البصرٌه الصرٌحة:       أوال  
    Visualization . المطلقةاإلستمرارٌه البصرٌه :  ثانٌا   

 
Transparency   2-1.الصريحةاإلستمراريه البصريه :  

حٌث .  الصرٌحة لتسع استمرارٌه األحادٌة االتجاه واإلستمرارٌه فً اتجاهٌن ثم األسطح الشفافة اإلستمرارٌهتتعدد مستوٌات
الوصول إلى اإلضاءة الطبٌعٌة والحماٌة   تعنً                                 الشفافٌة من خالل مادة الزجاج بشــكل أحادى أن

من المطر الخارجً وحماٌة تسرب الحرارة من الداخل إلى الخارج وهذا كان سبٌل استخدام الزجاج فً العهد القدٌم، وهذا ما 
.لم ٌستدعى الوصول إلى اإلستمرارٌه التامة أو المساحات الكبٌرة من الفتحات الشفافة فالؽرض محدد واإلمكانٌات محدودة  

one way transparency 
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  فالمقصود بها التعامل مع الطبٌعة الخارجٌة وكشؾ من بالداخل أما الشفافٌة فً اتجاهٌن                                   
للخارج وهذا ٌعنى الوصول إلى النقاء العالً لمادة الزجاج إلى جانب الوصول إلى اكبر مساحة منه وبدأ التقدم الصناعً لمادة 

.م 1670الزجاج ٌحقق هذا الهدؾ منذ القرن السابع عشر، وظهر لنا ذلك فً قصر فرساي بفرنسا عام   
أما األسطح الشفافة                                 فتعنى الال مادة وجاء القصر البلوري بلندن للمهندس جوزٌؾ باك ستون لعام 

 لٌعبر عن هذا الفكر فً ابسط صوره ، حٌث اختفت اإلطارات الخاصة بتدعٌم وتحمٌل الزجاج فاختفى اإلحساس 1851
 [9]. بوجود المادة

اإلستمرارٌه أٌضا هً امتداد لمنهـــــج طالما حاولـــت العمــارة الحدٌثــــة أن تثرٌه فنجده امتداد إلعمال مٌزفان دروا الذي 
 تكشؾ انه من أوابل مستخدمً الطبقات الزجاجٌة المتعددة فً مبانٌه وهذا تأكٌدا على 

االهتمام بالتحكم البٌبً منذ العمارة الحدٌثة وتأثٌر التقدم التقنً فً تؽٌٌر مالمح هذا التحكم المتعارؾ علٌها التً كانت تنحصر 
.فً األؼلفة الثقٌلة والفتحات الكبٌرة  

و قد ظهر مبدأ اإلستمرارٌه فً النصؾ الثانً من القرن العشرٌن فً ألمانٌا خالل حركة بٌولوجٌا البناء وهى تتبنى مدخال 
علمٌا ٌحتوى على نظرة شمولٌة حٌث العالقة بٌن الناس والمبانً حٌث ٌتم مقارنة المبنى بكابن حً ٌمثل لإلنسان طبقة الجلد 

وكان هدؾ هذه الحركة . الثالث والتً تحقق له العزل والحماٌة وذلك اعتبارا إن المالبس هً التً تمثل طبقة الجلد الثانٌة 
 فالمبنى بعناصره وألوانه وحتى ،المعمارٌة هو تصمٌم مبانً تحقق لإلنسان االحتٌاجات الفسٌولوجٌة والروحٌة إلى حد السواء

.روابحه ٌجب أن ٌتفاعل وٌتجانس مع كل من السكان والبٌبة المحٌطة    
وأصبح التقدم التكنولوجً ٌؽٌر من وظابؾ الواجهات بخالؾ الماضً فلم تعد لها مفهومها القدٌم المرتبط بالجمال واالنعزال 

 [10]. عن المحٌط الخارجً، وعلى المعمارٌٌن أن ٌستجٌبوا للبٌبة والتوقعات المستقبلٌة لها كً تتالءم مع هذه التوقعات

واقترن بتحقٌق هذا المستوى من اإلستمرارٌه البصرٌه داخل الفراؼات المعمارٌه وجود بعض التوجهات أو المداخل الصرٌحة 
 التً تتمثل فً  المسقط االفقى الحر ، العناصر اإلنشابٌة الشفافة بداخل الفراغ الداخلً و العناصر التكمٌلٌة الشفاؾ

:المسقط االفقى الحر. 2-1-1  
  وٌزٌد بزٌادة إشراق المسطحات وخاصة التً تعكس  المزٌد من ]11[اإلحساس باالتساع هو احد دواعً الراحة النفسٌة 

وعلٌه قد أصبح المدخل االساسى  .الضوء والفراؼات ذات اإلنارة الموجهة التً ٌتم إدراكها باعتبارها هى الفراؼات األكبر
للتعامل مع الفراغ المتسع الذي ٌتعامل مع الضوء هو تصمٌم المسقط االفقى المتحرر من العناصر اإلنشابٌة، وهذا استدعى 

استخدام النظم اإلنشابٌة المختلفة المعتمدة على البالطات الحرة التً ال تحتاج لوضع األعمدة الكثٌفة بها، وفى نفس الوقت كان 
ٌجب البحث على طرق إنشابٌة  ذكٌة لتقلٌل األعمدة الخاصة بحمل البالطات من أطرافها أو نهاٌاتها  فً مكان خارج المسقط 

أو قد تكون مالصقة له وعلى حافته حتى ال تخل بوظابؾ المسقط وتجعله حر ومتعدد االستخدامات وال تعوق الرؤٌة 
البصرٌة، و ٌتطلب تصمٌم الفراغ الحر دابما من المعماري أن ٌلم بأنظمة الهٌاكل اإلنشابٌة وأقصى مساحة فراؼٌة ٌمكن أن 

   [12]   .تؽطٌها بدون أن تخترقها
 السالٌب تحمٌل البالطات اإلستمرارٌهومثلت الدعامات االنشابٌة التى تتحمل بالشد هى افضل السبل لتحقٌق اقصى درجات 

والتى كان لها المردود الداخلى حٌث ادت وظٌفة العنصر التشكٌلى الذي ال محال من اخفابة ووجب . المرفوعة من اطرافها،
 المتعدد  بلندنlioyedبرج  وبوك مٌنستر فوللروتظهر لنا االمثلة فً كل من مبنى .التعامل معه من حٌث العناصر المكملة 

 (.3)،(2)، (1) بالصٌن شكل هونج كونج شنؽهاي ومبنى رٌتشارد روجرزالوظابؾ للمعماري 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

      Two way transparency 

transparent surface 

buck minster fuller  بعض انهمطات نًبُٗ (1) شكم  

. رٔ اندذاس انًحٛطٙ انًضدٔجٖجٕضح انفشاغ انحش انشفاف انًعحًذ عهٗ انبطاسٚة اإلَشائٛة انًشكضٚة ٔانٓٛكم ٔاالَشائ  

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images 

 

 lioyds building londonانًسمط االفمٗ ٔبعض انهمطات نًبُٗ  (2)شكم 

ْزا انًبُٗ انًحـــــعذد انٕظائف بهُذٌ نهًعًاس٘ سٚحشاسد سٔخشص حٛث ٚظٓش اسحخذاو انبطاسٚة انًشكضٚة نححمٛك شفافٛة انًسمط االفمٗ كًا جظٓش 
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:العناصر اإلنشائية الشفافة بداخل الفراغ الداخلي. 2-1-2  
أصبحت العناصر اإلنشابٌة داخل الفراغ الداخلً خفٌفة شفافة بدون اى جمود مستندة فً ذلك على هدؾ شفافٌة الفراغ وإظهار 

(. 4)اكبر قدر ممكن من اإلضاءة الطبٌعٌة بداخله كشرط للتعامل مع الطاقة السالبة، وتظهر األمثلة المتعددة فً شكل 
وكلما كانت مكونات الفراؼات محكمة مع بعضها ومن مواد ذات طابع  مشترك كلما كان الفراغ محدد تحدٌد محكم ولكن عند 

جزء منها ولٌكن من خالل الشفافٌة ٌقل إحكام الفراغ وبالتالً ٌنتمً الفراغ إلى أجزاء أخرى ؼٌر الفراغ المراد أو تؽٌٌر مادة 
 [5] .فنجد الفراؼات التً تكملها الشفافٌة قد تنتمً إلى الطبٌعة وتمٌل إلى االنفتاح أكثر من مٌلها لالنؽالق تحدٌده ،

 كما اقترن بمثل هذه العناصر بعض الحلول المساعدة لزٌادة كمٌة اإلضاءة الملقاة كاستخدام المراٌا أو المواد العاكس على 
(5)األسقؾ أو معلقة على مثل هذه العناصر اإلنشابٌة،كما ظهر بفراغ صالة المطار لنورمان فستر شكل   

Hongkong shanghai بعض انهمطات نًبُٗ َْٕح كَٕح شُغٓا٘ بانصٍٛ (3)    

.   جٕضح انهمطات انًشدٔد انفعهٙ نعُاصش اإلَشاء انًسححذثة عهٗ شكم انفشاغ ٔإدساكّ  

http://www.greatbuildings.com/gbc/thumbnails 
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:العناصر التكميلية الشفافة. 2-1-3  
تتمثل العناصر التكمٌلٌة فً القوا طٌع الداخلٌة والحوابط الخارجٌة الؽٌر إنشابٌة والدراوى الخاصة بالساللم و قطع األثاث 

و كلها ظهرت فً إطار الشفافٌة ، . ومكمالت التصمٌم من مصابٌح إضاءة وإكسسوارات داخلٌة تضفى على الفراغ البهجة
 1480متر بداخلها 2،9 لٌكون عرضها 2004كما استخدمت المصابٌح الذكٌة الشفافة  فً أوبرا كوبٌن هاجن عام  (6)شكل 

  حٌث تسمح  للضوء الطبٌعً Dichoritic filtersمثلث من الزجاج األمن المضًء التً توجد بها مرشحات ضوبٌة 
بالمرور خاللها وتقوم بترشٌحه وعكسه واختزان جزء من طاقته إلشعاعه لٌال كمادة ذكٌة ، إال أن المواد المشعة للضوء لٌست 

 [13] .كلها ذكٌة أو مستدامة إال فً حالة أنها تشع ضوء بارد ال ٌوثر على الحمل الحراري بالفراغ

 وهذا  إلى جانب ظهور البعد الرابع فً بعض هذه العناصر، فنجد األثاث قد أصبح شفاؾ ولكنه فً نفس الوقت مستجٌب 
 حٌث ٌؽٌر من لونه عند درجات Thermo Chromicللحرارة معتمدا فً ذلك على مكوناته من المواد الكروماتٌة الحرارٌة 

حرارة معٌنة ،فقد ٌؽٌر من لونه باأللوان الباردة عند درجات الحرارة العالٌة ، كما أصبح األثاث باعث للضوء فً أوقات 
 )7)شكل . التً تختزن ضوء الشمس وتبعثه لٌالPhosphor- scent glassالتعتٌم أو لٌال حٌث تم طالبها بالمواد الفسفورٌة 

 
 

 
 
 

 
 

يطاس سحاَسٛذ اندذٚذ بهُذٌ نُٕسياٌ فسحش (5)شكم                      

 ٔبأسفهٓا انًشاٚات انعاكسة نهضٕء ٚظٓش بانًطاسانذعائى انحذٚذٚة انشفافة انحٙ جحًم انمباب انضخاخٛة

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb 

نمطات يخحهفة جٕضح شكم انعُاصش االَشائٛة انًًثهة نهشفافٛة (4)شكم    
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    Visualization :  المطلقة اإلستمراريه البصريه. 2-2        

 هً فلسفة تم البحث فٌها منذ الستٌنٌات تحت اســم التفككٌة على ٌد الفٌلسوؾ الفرنسً جاك اإلستمرارٌه البصرٌه المطلقه
فرانكن ستٌن، فٌضع بعض المحللٌن أو النقاد بعض التصورات أو – سمٌث - درٌدا ، وبحث فٌها فالسفة كثٌرٌن مثل روزاك

المفاهٌم التً توضح صورة التفككٌة كالحادث الذي ٌشوه معالم الشا فٌجعله ٌحٌد عن حقٌقته ،فهو علم أو ثقافة تبحث فٌما 
. وذلك على مستوى جمٌع العلوم أو الفنون ،كما أنها عبارة عن ثقافة التضاد- وراء الطبٌعة Meaning over life  

.     التفككٌة فً أراء الفالسفة وباألخص جاك درٌدا محققة بالكامل إذا اختفت القوانٌن و اى مراسم أو نظم منظمة للكون   
وٌعتقد بعض الفالسفة مثل جٌن جاك روسً إن التفككٌة ما هً  إال فلسفة عقلٌة  إضافة مكملة للشا الكامل وهذا فً حد ذاته 

حٌاد عن الواقع فالكمال الحقٌقً صفة ال تحتاج اى إضافة والكمال الحقٌقً هلل وحده ال شرٌك له وال ٌفوق اى كمال ، وقد 
تعنى اإلضافة هنا التوؼل إلى الشا حتى الوصول إلى عمقه فقد تتالشى األؼشٌة أو الحواجز التً تحٌط الشا داخلٌا أو 

  [14] .اإلستمرارٌهخارجٌا فٌمكن التوؼل خالله والبحث فا جوهره وهذا أسمى أنواع 
فلسفة إن  وتتبعا لمنطق الفٌلسوؾ فرانسٌس بٌكون ؾمعاد رؤٌتهاأو -وتدرس التفككٌة األسطح وكأنها بدون عمق ولكنها منبعجة

 تنبع من رؼبة اإلنسان فً القوى الخارقة التً تحٌده عن الظواهر الطبٌعٌة وتجعله ٌملك أصوله أو ما أعمق من اإلستمرارٌه
بوضوح فً العصر الحدٌث ألنه ٌحاكى البحث عن المثالٌات التً تحقق الحٌاة والنجاح فً ظل  ذلك، فقد ظهر مبدأ الخٌال

واقع كله شاكل وضؽوط ،وذلك إلرضاء النفس البشرٌة المعاٌشة للواقع األلٌم ، فإذا أصبح الخٌال هو مبدأ الخروج عن الال 
 [15]محتمل 

أساس الواقع وما وراء   ووأصبح هذا مبدأ وٌحتاج إلى حرٌة ذهنٌة التً تلبٌها حق الملكٌة فبهذا المبدأ ٌشرد الذهن إلى ما ه
 .الواقع والحٌاة إلى ابعد مدى 

وهو   (Cyber space)وهو ما أشبه بالمكان االفتراضً  (الحال البدٌل أو الخٌالً)وٌتم تسمٌة هذه الحالة بالواقع االفتراضً 
 .الفراغ التخٌلً على جهاز الكمبٌوتر

وٌتم تشبٌه المحللٌن  للواقع االفتراضً باإلستراتٌجٌة الخاصة لعالج المرٌض حٌث إن كل من أنشاء مستشفى أو الدواء أو 
  .التقنٌات الخاصة للوصول بالمرٌض إلى حالة الشفاء كلها تعتبر استراتٌجٌات للعالج أو تؽٌٌر الوضع من حال إلى أخر

 مفرداتة المؤثرة على شكل الفراغ الداخلً المتمثلة فً وسابل الواقع االفتراضً، اإلستمرارٌه البصرٌهوٌظهر لهذا النوع من 
 [16].العناصر المتحركة بالفراغ، الخطوط والمستوٌات المنحنٌة

 

 
                                       :ظهور وسائل الواقع االفتراضي بالفراغ.2-2-1

 Virtual Reality 
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لٌؽٌر مسار العصر وٌكون سببا فً طفرة التحول مما ٌجعل العمارة تنقاد نحو   ٌظهر الواقع االفتراضً                       
بعض األجهزة التً تستلهم الطبٌعة وتتمثل هذه األجهزة فً الكمبٌوتر وعارض وٌمكن الوصول إلٌه من خالل . تٌار الرقمٌات

.االسترٌو سكوب هذه األجهزة أجهزة مكملة للتعاٌش الكامل مثل األجهزة الخاصة بالصوت أو اإلحساس بالحرارة  
.وهذه الوسابل لم ٌظهر لها قرابن فً العمارة التراثٌة فهً من تقنٌات العصر الحدٌث  

 
:العناصر المتحركة بالفراغ.3-2-2  

ظهرت الحركة فً المبنى عندما ظهرت فكرة األبواب واألسقؾ المنطبقة التً تؽٌر من شكل المكان باإلضافة والحذؾ 
. واالنفتاح

ولكن فً العصر الحالً التجأ المصممٌن إلى استخدام المواد الذكٌة التً تحاكى البعد الرابع فً الفراغ وهو الذي ٌمثل 
هً مصطلح جدٌد  (هالحركة، حٌث أن فً هذه المواد استجابة للطاقة السالبة والموجبة، وتشٌر المراجع إلى أن المواد الذكً

للمواد المتؽٌرة الخواص التً بإمكانها أن تؽٌر من أشكالها أو أحجامها أو ألوانها وذلك استجابة للتأثٌر الفٌزٌقً أو الكٌمٌابً 
 [17] .كاإلضاءة أو درجة الحرارة أو تدخل القوى الكهربابٌة، وهذه المواد تعتبر مواد وظٌفٌة

.  تؽٌر من لونها عند تؽٌٌر الضوء أو درجة الحرارةPhoto chromic (PC)  فعلى سبٌل المثال مركبات الكرومات الضوبٌة
 أصبحت متؽٌرة حسب درجة Hydro chromicفاأللوان المستخدمة فً الرسم أو الطالء المكونة من الكومات المابٌة 

الحرارة أو درجة الرطوبة فً الجو، فنجد األلوان المتكونة من كلورٌد الكوبالت تؽٌر من ألوانها حسب درجة الرطوبة حتى 
 . (الحالة المشبعة أللون)بنفسجً واحمر وردى  (الحالة الؽٌر مشبعة أللون األزرق)ٌصبح األزرق الال فندر 

وحتى الوحدات البنابٌة  للقوا طٌع والحوابط الخارجٌة أصبحت متحركة ، فعلى سبٌل المثال تظهر فً حابط الواجهة فً 

 هذه الوحدات متراصة فً شكل منتظم على هٌكل   GREENPIX – BEIJING, CHINAالمبنى األمرٌكً 
ٌٌر اى من الضوء أو الصوت أو الرابحة أو درجة الواجهة وتتؽٌر خواص هذه الوحدات مع تػبثانوي 

الحرارة وبهذا تتؽٌر أحجامها وألوانها وبهذا تؽٌٌر من مواصفات الفراغ الداخلً وتزٌده إثارة وتشوٌق، شكل 
(8.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       :والمستويات المنحنية   الخطوط.2-2-3

نمطات داخهٛة نًححف سٔكا  نُذٌ  (9)شكم  Roca London Gallery by ZahaHadid            

http://weburbanist.com/wp-content/uploads 

 

نمطات جٕضح انحشكة انخاصة بانٕحذات انبُائٛة نهحائط انخاسخٙ نًبُٗ   (8)شكم   

. بأيشٚكا  GREENPIX – BEIJING, CHINA 

HTTPS://WWW.PINTEREST.COM/PIN/521573200566736342/    
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و الخط االفقى ٌعطى اإلحساس باالتزان والثبات و الخط .الخط المستقٌم ٌمثل قٌم الشد بٌن نقطتٌن واهم خصابصه هو االتجاه
الراسً فهو إشارة إلى االتزان وقوى الجاذبٌة األرضٌة، إما الخطوط المابلة تعطى اإلحساس بالهبوط أو الصعود اى اإلحساس 

 [3]. بالحركة والخطوط المنحنٌة تعطى اإلحساس بالحركة المالمسة لالنحناء وهى تعطى إحساس بالطاقة والنمو

وهذا ما تحققه .واالعتدال والتوازن فً استعمال الخطوط فً التصمٌم الداخلً ٌعطى مستوى جٌد من اإلثارة باإلضافة لالتساع
الخطوط المتعددة االنحناءات التً ظهرت بالعصر الحدٌث التً أثرت على شكل األسطح الداخلٌة وصاؼتها فً شكلها 

  [17](  .9)شكل . وكان لها األثر الواضح فً عمل االنعكاسات الواضحة للضوء بداخل الفراغ.الجدٌد
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المصنعة   منذ العمارة الٌابانٌة حٌث المبنى التقلٌدي  ذو الواجهـــات الورقٌــة الخفٌفــة اإلستمرارٌه البصرٌه قد بدأت حركة 
من الجرٌد والؽاب والبوص،هذا إلى جانب األبواب الورقٌة المنزلقة وعند فتحها ٌحدث التداخل بٌن الداخل والخارج، ونجد 
االنفتاح للخارج متمثل أٌضا فً األسطح ذات الشرفات الواسعة أما الشٌش المنزلق بٌن السطح الخارجً والشرفات قد ولد 

طبقة مزدوجة من الؽالؾ الخارجً التً تعمل على حماٌة المبنى من صقٌع الشتاء ،وفى الصٌؾ استخدمت الستابر المصنعة 
من الجرٌد واألنسجة المختلفة وذلك للوقاٌة من أشعة الشمس، وهكذا ٌمكننا إن نعتبر هذه المعالجات هً نواة العمارة الشفافة 

.  ذات الطبقات المتعددة
كما إننا نجد أن مفهوم المسقط االفقى الحر لٌس بالمبدأ الحدٌث ولكنه ظهر فً العمارة التراثٌة ولكن بالتقنٌات المتاحة ،حٌث 

(10)شكل .ظهرت عناصر اإلنشاء التً تخص البحور الواسعة ومنها القباب المحملة على األكتاؾ الحجرٌة   
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
وفى نفس الوقت تظهر دٌنامٌكٌة الفراؼات وشفافٌتها من حٌث عناصر اإلنشاء فً المبانً القدٌمة حٌث أعمال جودي والعمارة 
  بأوابل القرن التاسع عشر  حٌث أصبح الفراغ حرا ٌنطلق بٌن طوابق المبنً رأسٌا وبٌن الكتل المختلفة أفقٌا كما اتصل الفراغ
الداخلً بالفراغ الخارجً من خالل الفتحات الزجاجٌة ذات المساحات الكبٌرة وانتشر الضوء داخل الفراغ عن طرٌق عناصر 

(11)اإلنشاء المثقوبة أو الشفافة ، شكل     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتظهر العناصر التكمٌلٌة فً العمارة التراثٌة فً استخدام األرابٌسك فً األثاث والقوا طٌع الداخلٌة والمشربٌات فً الحوابط 
( . 12)شكل        .هذا فضال عن استخدام البلوكات الجصٌة داخلٌا وخارجٌا. الخارجٌة

بإٚطانٛا انعًاسِ انبٛضَطّٛ .Basilica of St. Apollinare Nuovo( 10)شكم 
http://www.turismo.ra.it/upload/gallery/scopri_territorio/arte_Cultura/unesco/santa

pollinare 

 Octagonإنٗ خاَبٓا كاجذسائٛة  ،  ,Sainte-Chapelle, Paris  كاجذسائّٛ  (11)شكم 

Tower, Ely Cathedral, Cambridgeshire 

http://www.vam.ac.uk/__data/assets/image 
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أما عن العناصر المتحركة فً العمارة التراثٌة لم توجد بالشكل الدٌنامٌكً كما ظهرت بالعمارة المعاصرة، ولكنها ظهرت 
بشكل استاتٌكً من خالل الخداع البصري باستخدام الوحدات البنابٌة الصؽٌرة المودٌولٌة  المتراصة بجوار بعضها البعض 

وهذا إلى جانب إن .(13)فعند تؽٌٌر شدة اإلضاءة تبدو الوحدات وكأنها متحركة،شكل. ولها ألوان هرمونٌة باردة فً الؽالب
 على الحوابط والسقؾ وخاصة ذو النقوش الصؽٌرة والرفٌعة ، ٌعطى اإلحساس باالتساع patternاستخدام الخطوط النمطٌة 

  [6].والبعد واالرتفاع أكثر من النقوش الكبٌرة التً تعطى اإلحساس بالقرب واالنخفاض
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
ولكن العمارة التراثٌة كانت خطوطها صرٌحة متمثلة انحناءتها فً الدوابر أو األجزاء منها حٌث اإلحساس بالحركة المركزٌة 

، إال انه ظهر بها المٌل إلى استخدام الخطوط المتعددة االنحناءات فً األسقؾ من خالل التعامل مع األحجام المختلفة من 
( 14)شكل .القباب أو األقبٌة

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  : الخالصة.4 -

المصنعة   منذ العمارة الٌابانٌة حٌث المبنى التقلٌدي  ذو الواجهـــات الورقٌــة الخفٌفــة اإلستمرارٌه البصرٌهقد ظهرت حركة 
 اإلستمرارٌه  صرٌحة للزجاج حٌث باستمرارٌه حٌث بدأت اإلستمرارٌهمن الجرٌد والؽاب والبوص ، ثم توالت حركة نمو 

. بعض انهمطات نهعُاصش انحكًٛهٛة فٙ بٛث انسحًٛٗ ٔبٛث انكشٚحهّٛ ٔلصش األيٛش بشحاق (12)شكم 

http://www.cairo.gov.eg/CairoPortal/Culture 

%A8%D9%8A%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1%2

0%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.jpg 

 فسٛفساء اندايع األيٕ٘ انكبٛش بذيشك، يٍ أخًم يعانى انفٍ اإلساليٙ (13)شكم 

http://www.maaber.org/images88/1101-Mozaique_58.jpg 

 

. 

. نمطات ندايع ندايع انسهطاٌ أحًذ باسطُبٕل جشكٛا (14)شكم

http://i1.wp.com/yahalaistanbul.com/wp-content/uploads 
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ألسطح والتعامل مع ؼالؾ المبنى وكأنه طبقة الجلد الثالث الشفافٌه الصرٌه ل فً اتجاهٌن ثم اإلستمرارٌهاألحادٌة االتجاه ثم 
 فالمبنى بعناصره ،والتً تحقق له العزلة والحماٌة والتً تحقق لإلنسان االحتٌاجات الفسٌولوجٌة والروحٌة إلى حد السواء

وألوانه وحتى روابحه ٌجب أن ٌتفاعل وٌتجانس مع كل من السكان والبٌبة المحٌطة، وهذا إلى أن تسمو وتصل هذه 
والتعامل مع العنصر والتصمٌم من خالل منهج ما وراء الطبٌعة،حٌث البعد عن  إلى أقصى درجاتها اإلستمرارٌه البصرٌه

اقترن بتحقٌق كل هذه المستوٌات من وعلٌه فقد . عن القاعدة مستعٌنٌن لذلك بالتقدم التقنى الهابل شاذالمالوؾ ونهج كل ما هو 
:  وجود بعض المداخل الصرٌحة التً تلبى نداء االستدامة متمثلة فٌما ٌلًاإلستمرارٌه البصرٌه

 المسقط االفقى الحر. 

 ًالعناصر اإلنشابٌة الشفافة بداخل الفراغ الداخل. 

 العناصر التكمٌلٌة الشفافة. 

 ظهور وسابل الواقع االفتراضً بالفراغ .

 العناصر المتحركة بالفراغ .

 الخطوط والمستوٌات المنحنٌة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :النتائج. 4-1

 

 كانت موجودة قدٌما فً التصمٌم وبالرؼم من انه من الممكن أن ٌكون ؼرض اإلستمرارٌه البصرٌهٌالحظ من الدراسة إن - 
تواجدها لٌس بالمبدأ األكٌد ولكن السبب األكٌد فً تواجدها هو إٌجاد فراغ داخلً مرٌح للمستعمل ٌعمه اإلضاءة الطبٌعٌة 

اى إن العالقة واضحة بٌن  القدٌم والحدٌث دابما حٌث أن اى تطور ٌجب أن ٌكون مبنى على قواعد . كمعالجات بٌبٌة مستدامة
.قدٌمة راسخة  

 لتلبٌة مبدأ اإلستمرارٌه البصرٌهولكن ٌمكننا استلهام واستنباط العالقة بٌن التراث والمعاصرة فً تحقٌق مدخل 
أما عدم )*( حٌث عالقة تحقٌق الهدؾ والكفاءة ٌمكن أن تقاس من خالل عالمة  (1)من خالل جدول االستدامة، 

 (-)االستجابة فٌمكن أن ٌشار إلٌها بالعالمة 
  لتلبية مبدأ االستدامةاإلستمراريه البصريهالعالقة بين التراث والمعاصرة في تحقيق مدخل ( 1)جدول 

العمارة التراثٌة  العمارة المعاصرة                              نوع العمارة 
 الفراؼات  إستمرارٌهمعاٌٌر 

 صرٌحةاستمرارٌه - أ  

 -1 المسقط االفقى الحر * *

العناصر اإلنشابٌة الشفافة  * *
 بداخل الفراغ الداخلً

2- 

 -3 العناصر التكمٌلٌة الشفافة * *

  مطلقةاسنمرارٌه- ب  

ظهور وسابل الواقع  * -
 االفتراضً بالفراغ

1- 

 -2 العناصر المتحركة بالفراغ * *

 -3 الخطوط والمستوٌات المنحنٌة * *
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وإذا قمنا بتحلٌل اى من المبنى .  ما هً إال مدخل للمعالجات المستدامة تسعى لراحة المستخدم للفراغاإلستمرارٌه البصرٌه- 
.القدٌم أو المعاصر لوجدنا أن كالهما ٌمٌل فً مجموع حلوله لتحقٌق الراحة للمستخدم  

 من خالل عدة مؤثرات منها استخدام المواد الذكٌة المستجٌبة للتؽٌرات (الحركة) أصبح الفراغ الداخلً ٌخضع للبعد الرابع -
أما عن العناصر المتحركة فً العمارة التراثٌة لم توجد بالشكل الدٌنامٌكً كما ظهرت بالعمارة المعاصرة، ولكنها البٌبٌة، 

. ظهرت بشكل استاتٌكً حٌث الخداع البصري المرتبط بشدة الضوء
أصبحت توجد و .استدامة الراحة المناخٌة داخل الفراغ هً المدلول الحقٌقً للتعامل مع التصمٌم الداخلً فً عصر العولمة- 

. عالقة بٌن خصابص الفراغ والضوء اى عالقة بٌن خصابص الفراغ والبعد الرابع
 .مدخالت العولمة والتكنولوجٌا  كان لها األثر الكبٌر على محددات الفراغ الداخلً بصرٌا- 

 واالستدامة ما هً إال تأكٌدا للبعد الرابع ومؤثرة على الفراغ وعلى الصورة الذهنٌة اإلستمرارٌه البصرٌهفتصبح العالقة بٌن 
.  واالستدامةاإلستمرارٌه البصرٌهله، وٌصبح الذكاء الصناعً هو الوسٌلة الحقٌقٌة لتفعٌل العالقة بٌن 

عالقة هامة مع االستدامة من خالل موافاة مبادئ التصمٌم  المستدام لإلستمرارٌه البصرٌه وٌكون من أهم النتابج إثبات أن - 
: وباألخص فٌما ٌلً

. التصمٌم من خالل التعامل مع الطاقة السالبة وعدم إهدار الطاقة أو تجاهل الطاقة المتجددة- 1
.التصمٌم المستدام لٌس له شكل أو طراز معٌن ولكنه فً حد ذاته فلسفة من اجل االستدامة- 2  

.االهتمام بمعاٌٌر كل من الراحة الحرارٌة والنفسٌة لمستخدم المكان- 3   
.التفاعل مع الطبٌعة المحٌطة- 4  
. التعامل من خالل اإلبداع الفنً- 5  
 
 :التوصيات. 4-2

  وهذه العالقة أدت إلى تؽٌٌر هالداخلًالفراؼات تصمٌم ر  واالستدامة فً إطااإلستمرارٌه لبصرٌهتوجد عالقة بٌن 
بعض المفاهٌم الداخلٌة للفراغ وجعلته ٌتجاوب مع الحركة اى  البعد الرابع للفراغ ومن ثم أصبح الفراغ دٌنامٌكً  
وهكذا ٌصبح شٌق وممتع ومستدام ال ٌفقد طاقة وال ٌستنزؾ منها الكثٌر فضال على انه ٌتجاوب مع الطاقة السالبة 

ومن هذا المنطلق ٌوصى الباحث دوما بالكشؾ عن المداخل الجدٌدة فً مجال العمارة سواء الداخلٌة أو الخارجٌة .
. وذلك كمحاولة للتحكم فً حركة التطور التقنً والفكري ومواكبة السٌر والحث على روح االبتكار

 قد ٌستوجب دراسة المدخالت الجدٌدة على الفراغ ودراسة مدى عالقتها بالقدٌم لٌسهل معرفة ما جد منها وما تطور  .

  الستدامة الفراغ ٌجب معالجة المكونات األساسٌة للفراغ كالحوابط واألسقؾ واألرضٌات  باستخدام مواد التشطٌب
. المختلفة واأللوان والنمط التصمٌمً المستخدم واألثاث الداخلً لتوفٌر اإلحساس باالتساع واإلضاءة
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