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 فلسفه التصمٌم البٌئً المعاصر فى ضوء إبداعات المعماري الفنان انطونٌو جاودي
Philosophy of Contemporary Environmental Design in view of Antonio 

Gaudi Artifacts 

 رفهاستاذ مساعد بكلٌه الفنون التطبٌقٌه ـ جامعه حلوان ـ قسم الزخ

 الملخص:

تتعدد مفاهٌم التصمٌم البٌبً فً عصرنا الحالً، وٌثارالجدل حول تحدٌد ماهٌته ومفرداته ، وتعتبر هذه الورقه البحثٌه أحد 

جوانب التصمٌم البٌبً توضٌح احد أو بعض مراحل تقنٌن المفهوم الصحٌح الواضح لمصطلح التصمٌم البٌبً،من خالل 

 ”.انطونٌو جاودي”تبعا لما ٌتم استقرابه من فلسفه احد اهم رواد التصمٌم البٌبً..

الذي ٌصنف كفنان معماري ـ –ظاهره جدٌره بالدراسه من قبل كل المهتمٌن بالتصمٌم البٌبً ، فجاودي ” انطونٌو جاودي”

من العدل حصر هذا االنسان الظاهره فً بوتقه واحده.. جاودي اثبت ـ وبقوه ـ تمٌزه اال اننً اجد انه لٌس من المنطق او 

كمعماري ونحات ومخطط عمرانً ومصمم مشغوالت معدنٌه ومصمم آثاث ودٌكور داخلً وخزاف و مصورجداري .. 

 مٌماته البٌبٌه .لم ٌترك تفصٌله صغٌره او كبٌره فً منشآته للصدفه.. تدخل بفلسفته فً ادق تفاصٌل ومفردات تص

فهو ظاهره اثرت وما زالت تإثر فً التصمٌم البٌبً لقرنٌن من الزمان، ومن هنا كان لزاما علٌنا كمصممٌن للبٌبه دراسه 

لفهم  جوانب  التمٌز التً جاءت به فً تلك المكانه المتمٌزه كآحد آهم رواد ”.. الظاهره“واستكشاف فلسفه هذا المصمم 

كل الذي أدي باعماله الً تلك االستمرارٌه ؟ بل والمنافسه مع اهم و احدث المنشآت والمبانً الحدٌثه التصمٌم البٌبً . ..و

 ببرشلونه والعالم اجمع.

 الظاهره موضوع البحث

 انطونٌو جاودي ..ظاهره متفرده كاحد رواد التصمٌم البٌبً فً العالم.

 هدف البحث

 ”.انطونٌو جاودي”اهم رواد التصمٌم البٌبً..تقنٌن مفهوم التصمٌم البٌبً فى ضوء فلسفه احد 

 ادعاء البحث

كشف الجوانب الفلسفٌه وراء آعمال المصمم انطونٌو جاودي فً مجال التصمٌم البٌبً تودي الً تاكٌد وتوضٌح  مفهوم 

 التصمٌم البٌبً.

 منهجٌه البحث

 ٌتبع البحث المنهج االستقرابً 

Abstract: 

Recently we can find several environmental design concepts, which raises controversy about 

identifying its meanings, principles and elements. This research can be considered as a 

contribution to identify and clear the right concept of the term “environmental design”, 

depending on what is induced from the philosophy of one of the most important pioneers of 

Architectural design "Antonio Gaudi". 
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Artist as well as being architect, sculptor, urban planner, applied artist , product and interior 

designer, landscape coordinator, Pottery artist and Muralist. He intervened with his 

philosophy in every single detail of his artifacts. 

Findings: 

For last two centuries, Gaudi had a great affect on the environmental fields of Art and Design, 

and here it was necessary for us as environmental designers to study and explore the 

philosophy of this "phenomenon designer", through this paper, We put spot lights on the 

aspects of excellence that brought him in that special place as one of the most important 

pioneers of environmental design. His inspirations and thoughts brought him to be Master and 

great reference of environmental fields of Art & Design. 

The phenomenon of research: Antonio Gaudi an unique phenomenon, he is one of the 

pioneers of environmental design in the world, before the appearance of this term. 

Research aim: Clarify the confusions concerning of the concept of “environmental 

design”through "Antonio Gaoudi’s philosophy. 

Search claim: The philosophical aspects behind Antonio Gaoudi’s work in the field of 

Architectural design are intended to emphasize and clarify the concept of environmental 

design. 

Key Words: 

Environmental Design – Environmental art - space design – nature inspiration 

 :nIrtnudortnIمقدمه 

بٌن ممارسة التصمٌم البٌبً والفكر الفلسفى الذي وراءه ٌدور هذا البحث، حٌث تتنوع المصادر فً سرد ماهٌه الممارسات 

المرتبطة بتصمٌم البٌبات واعاده تنسٌقها او حتً تجمٌلها .. لم ٌنل التطرق الً تحلٌل المفاهٌم والفلسفات االساسٌه 

البٌبً نفس النصٌب من االهتمام البحثً، لذا ٌحتاج األمر الى توجه  األنشطة  الموجهة لتلك الممارسات فً مجال التصمٌم

 البحثٌه الً هذا النوع من المفاهٌم والفلسفات المرتبطه والمتحكمه فً التصمٌم البٌبً فً ضوء معطٌات األلفٌة الثالثة. 

 : hPoInsoInI n  rPo tomontoPالظاهرة موضوع البحث 

رغم ما قدمته االبداعات البشرٌة من علوم وممارسات للتصمٌم البٌبى حتى اآلن مازال ماقدمه المعماري الفنان انطونٌو 

جاودي فى النصف االول من القرن العشرٌن ) االلفٌه الثانٌه( من خالل اعماله التى تذخر بزخم كبٌر ٌغوص فى أعماق 

قع فى الطبٌعة الى آفاق المٌتافٌزٌقا فٌما وراء ذلك النوع من االبداع البشرى فلسفة التصمٌم البٌبى لٌتخطى بها حاجز الوا

 الذى ٌتقاطع بشكل مباشر مع مهمة األنسان فى األرض والتى خلقه هللا من أجلها أالوهى عمارة األرض. 

 :htnaeos n  rPo tomontoPإشكالٌة البحث 

ٌن الواقع المؤزوم الذى تعٌشه ممارسات التصمٌم البٌبى ب Contradictionتتمثل إشكالٌة البحث فى حل التعارض 

الفقٌرة الى فلسفة واضحة محددة المالمح وبٌن المستقبل المؤمول فى وجود افكار وفلسفات تقود ممارسات التصمٌم البٌبى 

خ و الً فتح افاق ارحب من خالل كشف أسرار وفك شفرة ابداعات رواد هذا النوع من  المصممٌن علً مر التارٌ

فى النصف الثقافات الذٌن تطرقوا الً هذا النوع من الممارسات الفذه وعلً رآسهم المبدع االسبانً جاودى التى قدمها 

 العشرٌن. االول من القرن

 

 

"Antonio Gaudi" is a unique phenomenon worth exploring by design researchers, Gaudi who 

classified as an architect - but I find that it is not logical or fair to limit this “phenomenon 

man” in one melting pot - architecture!! . Gaudí proved that he was a true environmental 
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 :hmmdssrtnI n  rPo tomontoPإدعاء البحث 

رفع للتعارض بٌن الواقع العشرٌن هو من أهم المداخل ل فى النصف االول من القرنٌدعى البحث أن ما قدمه جودى 

 المؤزوم والمستقبل المؤمول فى مجال ممارسات التصمٌم البٌبى.

 منهج البحث:

 المنهج االستقرابً

 :sorontumكلمات مرشدة 

 ـ حب الطبٌعة) بٌوفٌلٌا ( onIoosrحدس ـ مٌتافٌزٌقا ـ  تصور 

  Intuitionحدس 

ومنضبط  logicalومنطقى  methodical، العقالنى  منهجى Intuitiveوالحدثى  Rationalالعقالتى هناك فرق بٌن 

controlled  وإرادىconscious  وكذا علمىscientific  بٌنما الحدسى.intuition   مبنى على المهارةskill-

based  ومتمحور حول الذاتinternalized  وغٌر مباشر، ضمنىindirect, implicit  والإرادى

subconscious  ونمطى النزعةpattern oriented  وكذا متعدد األوجهmulti-faceted . 

؟ عملٌة ال شعورٌة / ال إرادٌة. كما انها طرٌقه ال ٌمكن insightواالستبصار  instinctالهبة  الحدس/ الحاسة السادسة/

نً والعقال analyticalتفسٌرها خطوة بخطوة باستخدام المنطق.أو كما ٌقال فإنها على عكس التفكٌر التحلٌلً 

rational. 

البعض ٌمتلكها جبلٌاً بقدر أكبر من البعض اآلخر. وكما هو حال أٌة ذهنٌة طبٌعٌة ٌمتلكها الجمٌع ولكن   قابلٌة  الحدس

قابلٌة أو مهارة، فإن قابلٌة الحدس ٌمكن شحذها وتنمٌتها وجعلها أكثر اعتمادٌة بواسطة التدرٌب والممارسة. مشٌرة إلى 

لحدس ٌتواجد فً جانب المخ األٌمن أكثر من الجانب األٌسر، وأن حصة الالإرادة فٌه أكثر من أن البحوث أظهرت أن ا

حصة األرادة، فضالً عن ارتباطه بحاالت فسٌولوجٌة تتسم بموجات كهربٌة  دماغٌة ذات تردد منخفض )تردد ألفا(، وهو 

  تردد ٌترافق طبٌعٌاً مع حالة االسترخاء.

 Metphisicsالمٌتافٌزٌقٌا 

المٌتافٌزٌقٌا هً دراسة طبٌعة الواقع. وهذه هً العملٌة التً من خاللها نصل إلى فهم كٌفٌة عمل األشٌاء، ومن هذا الفهم 

 اتخاذ قرارات حول ما نرٌد أن نفكر ونشعر والقٌام به لتحقٌق أقصى استفادة من خبرتنا فً الحٌاة والعالم.

  Biophiliaبٌوفٌلٌا

على أنها المٌل البشرى الفطرى فى األنتساب الى الطبٌعة، وٌتمثل المغزى األساسى اإللزامى  Biophiliaتعرف لبٌوفٌلٌا 

لبٌوفٌلٌا فى أنه ال ٌمكننا أن نزدهر كؤفراد أوكجنس بشرى من دون عالقة إنسانٌة الهدف منها مراعاة للعالم المحٌط بنا 

  ((W. Black et al., 2015والذي نكون جزء منه. 

 ودي؟أوال: لماذا جا

عند البحث فً ماهٌه المفاهٌم والفلسفات المإثره علً عمل التصمٌم البٌبً نجد الكثٌر من المهتمٌن باٌجاد حلول شامله 

لكافه مفردات الحٌز المكانى، البداع منظومه بٌبٌه اٌكولوجٌه متناسقه مع المكونات  االخري للحٌز المكانً من منشآت 
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، وفً هذا االطار كان لبعض منهم إسهامات جٌدة وإن كانت الترقى الى أن تشكل  معمارٌه وطرق و بنٌه تحتٌه وغٌرها

 أفكارا وفلسفات متكاملة تقدم حلوال متكاملة لإلشكالٌات المرتبطة بمجال التصمٌم البٌبى. 

الجراه لذا كان االهتمام االكبر بالمعماري الفنان انطونٌو جاودي حٌث خلق مدرسه متفرده فً هذا المجال غاٌه فً 

والتمرد علً الواقع المعماري بقوانٌنه الصارمه ـ آنذاك ـ حٌث كان كله ثقه فً افكاره ولدٌه القدره علً اقناع المستثمرٌن 

بإبداعاته بالرغم من كونها اقرب الً السٌرٌالٌه المٌتافٌزٌقٌه غاٌه فً التفرد والذاتٌه، وكانها عمل فنً حر ال ٌخضع لكل 

 تها مفاهٌم وقواعد الهندسه المعمارٌه علً المعماري وقتها. تلك القٌود التً فرض

لذا كان االهتمام بالبحث فٌما وراء تلك االعمال االبداعٌه من "شخصٌته الذاتٌه" كٌف تكونت؟ وبما تآثرت؟ وما مصادر 

ت المرتبطه معرفتها وعلومها؟، وفً هذا االطار وجدت بعض المقاالت المنشورة والكتب التً تتطرق لتلك لموضوعا

ٌوثقان تلك الفلسفه بصوره  1بحٌاه وفلسفه انطونٌو جاودي الشخصٌه، لكن أهم تلك المصادر علً االطالق كان فٌلمان

واقعٌه وسرد درامً موفق، كانا مصدراإللهام للكثٌر من األفكاراثناء كتابة هذه الورقه البحثٌة؛ باالضافه الً دراسه 

 مٌدانٌه البداعات جاودي فً برشلونه.

 

 ـ االفكار(-ثانٌا: انطونٌو جاودي )النشآه ـ االراء 
، كان طالبا محٌرا ألساتذته، لم  1221ـ  1582انطونٌو جاودي وعاش فً اسبانٌا ولد 

ٌعرفوا ان كان طالبا فذا ام هو الجنون بعٌنه!!. كان ٌإكد ان سبب شهرته واهتمام الناس 

بابداعاته ثالثه اشٌاء اساسٌه هى الموهبه واالهتمام بالجوانب المجتمعٌه فً اعماله 

s aecn a oaicos  انب الهوٌه القومٌة الى جocge ocn  ceteo . 

: الزخرفه هً أصل العماره  2تؤثر كثٌرا بمقوله الناقد المعماري "جٌن راسكن رود"

camegiaggcrcochiog es gmi  cete o  h c حتً أن تلك الفكره قد شكلت ..

 جزء أصٌال فً معتقداته التً أثرت علً فلسفته. 

الذى لم ٌعتقد أبدا فً وجود     9e nnigeDieLga" 15i2- 1511 3اتبع تعلٌمات مدرسه األعظم "  فٌولٌت لً دوك 

، فكل الطرز متعلقه ببعضها بشكل من األشكال، وعلٌه فقد درس جاودى بعمق أعمال الماضً egci sgrniطراز نقً 

                                                           
https://www.youtube.com/watch?v=1Lt7PF3Z5Og 1

 

ww.youtube.com/watch?v=GaN1WB6exAEhttps://w 

ٔالد فٓ أجٍيشي رائد  في اٌعصز اٌفيىتٛري واْ رساَ ِٚفىز اجتّاعي تارس في عصزٖ  ٌٗ وتاتات عدٖ في  ٨١١١-٨١٨١د "جيٓ راسىٓ رٚ

  ِجاالت إٌٙدسٗ اٌّعّاريٗ، االسطٛرٖ، االدب ٚاٌتعٍيُ.

ِعّاري فزٔسي ٚواتة ِشٙٛر تشزحٗ ٚتحٍيٍٗ ٌفٍسفٗ اٌّثأي اٌتي تعٛد ٌٍعصٛر اٌٛسطي،وأت ِعظُ اعّاٌٗ  ٨١٨١-٨١٨١ فيٌٛيت ٌي دٚن 

3 تزِيُ ٚاعادٖ اصالح ٌّثاْ اثزيٗ اٚ استعّاٌيٗ لديّٗ ٌُٚ يتحمك ِٓ تصّيّاتٗ سٛي اٌمٍيً.
  

 شىً  (١) 

 ( أطٛٔيٛ جبٚدي٢شىً )

https://www.youtube.com/watch?v=1Lt7PF3Z5Og
https://www.youtube.com/watch?v=GaN1WB6exAE
https://www.youtube.com/watch?v=GaN1WB6exAE
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وقال: "لكً نقٌم أعماال ذات قٌمة حقٌقٌه.. ٌجب ان  .eik wo knitiالعظٌمه من أجل اثراء الحاضر بمعرفه حدٌثه 

 نعتبر الماضً بعظمته هو األساس ..لكن .. مع تجنب أخطاء ذلك الماضً...."

االشكال فً المساحات قبل تنفٌذها قابال: "لدي احساس قوي وفهم عمٌق للمساحات  عن قدرته علً تصور وتكلم أٌضا

واالسطح إتتنً من االختالط بالبحاره حٌث تربٌت فً مٌناء، فكان البحاره ٌآتون للتجاره ٌدرسون وٌتصورون وٌصممون 

تكونت لدي القدره والموهبه علً مكان وضع حاجٌاتهم بشكل منظم ٌالبم عملٌه البٌع والشراء قبل البدء فٌها، من هنا 

 تصور االشٌاء فً الفضاء قبل وضعها علً الحٌز االرضً". 

وعن الدعم المتواصل الفكاره وابداعاته قال:"التركٌبه الخاصه الخاصه ألعمالً واسلوبً 

صبح أحالمً حقٌقه..." الغٌرتقلٌدي فً التنفٌذ هً أسباب التفات المستثمرٌن والممولٌن الحقٌقٌن لت

حٌث كان وجود المستثمر ذو المقدره المادٌه الداعمه والملتزم تجاه متطلبات المجتمع وهمومه، هً 

التركٌبه االساسٌه الالزمه النتاج أعمال فنٌه ومعمارٌه مبدعه وغٌر تقلٌدٌه". وهذا ما وجده جاودي 

رأت النور ألن السٌر "جوٌل" قد  وكان ٌعتقد ان اعماله العظٌمه قد DEUGD 4فً السٌر جوٌل

 آمن بها ودعمها بكرمه العظٌم.

كثٌرا ما تم اسناد عملٌات اعاده تجدٌد واحٌاء لمبان اثرٌه أو سكنٌه قدٌمه للمعماري الفنان انطونٌو جاودي، وكان ٌستعٌن 

ً روح المبنً وتؤكٌده مع اضافه فً تنفٌذ تلك العملٌات بزمالبه المعمارٌن ذوو الخلفٌه الفنٌه القوٌه، حٌث المحافظه عل

اللمسات المعاصره دون االخالل بالشكل والطراز العام، وكان ٌقول: " الزخرفه بالنسبه للعماره تماما كاالٌقاع والقافٌه 

بالنسبه للشعر". وقال أٌضا: "اعتمدت علً المعمارٌٌن الذٌن كانوا باالصل فنانٌن، ومعا حاولنا المزج بٌن اٌقاعات والوان 

الداخل مع الخارج"، وكان من رإٌه أن "المصور" ٌإكد الفكره بالرسم و"النحات" ٌوضحها بالشكل ثالثً االبعاد، بٌنما 

 المعماري كان علٌه خلق الكٌان نفسه... 

من ناحٌة أخرى كان ٌإكد ان أهم  المإثرات علً اعماله هً )الهوٌه والقومٌه ـ التمرد علً المفروض واعتماد الحدس 

 الفنً ـ الطبٌعه ـ الضوء ـ االخالص والعمل الدإوب(. 

كان لدٌه إحساس قوي وعمٌق بكونه كتالونً األصل بالهوٌه والقومٌه فٌما ٌتعلق 

فارتبطت كافه أفكاره بموطنه األصلً، وبؤهل هذا الوطن بشكل عاطفً، أكده جاودي 

شخصٌا فً كتاباته ولقاءآته طٌله حٌاته فٌما بعد. وفى هذا المجال قال: "فً بداٌات 

ٌتً.. وهنا كان العوده آعمالً كان لزاما علً االختٌار بٌن األحجار والطوب لتنفٌذ أبن

لموطنً ..كتالونٌا.. حٌث السٌرامٌك الملون والحدٌد المشكل.. فوجدتنً اضٌفهما بال 

تردد فً أول أعمالً.. ولم انساق لما هو سابد من تقالٌد معمارٌه، وكانت "بٌلال 

فٌستا"هً احد اهم المبانً التً تإكد اهتمامً الكبٌر بتاكٌد االصل الكتالونً الذي 

و الذي تم  1200 - 1202٠ففً محاوله العاده احٌاء ذلك المبنً بٌن عام  ،ز بهاعت

بنابه منذ وقت طوٌل بتفاصٌل ومالمح قوطٌه متعدده قادتنً لتاكٌدها واعاده احٌابها، 

                                                           
صٕاعيٗ في وتاٌٛٔيا واْ ِٓ اُ٘ اٌداعّيٓ ٚاٌّؤيديٓ الفىار جاٚدي رجً اعّاي اسثأي استفاد وثزا ِٓ اٌثٛرٖ اٌ ٨١٨١-٨١١١اٌسيز جٛيً  

 اٌّعّاريٗ.
4
  

 ( سيش جٛي٣ًشىً )

 ( ثيٍال فيستب٤شىً )
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طه فقمت بالمحافظه علً بقاٌا البناء القدٌم من العصور الوسطً وربطها ببقٌه المبانً بحدٌقه مشتركه تمارس فٌها انش

 مجتمعٌه."

قال جاودي: "إن الفنان ٌتحول بلوحاته الً البٌبه المفتوحه بالتمرد علً المفروض واعتماد الحدس الفنً ٌتعلق  اما ما

 كاملة لٌحول جدران العمارة وأسقفها وأسطحها الً قاعات عرض الفكار واحالم سرٌالٌه مٌتافٌزٌقٌه ومبهجه."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي مجموعه من اعمال المعماري جاودي بمدٌنه برشلونه ـاسبانٌا توضح اهمٌه الجانب الفنً والتجاه السٌرٌالً فً التفكٌر والتصمٌم لدي جاود
 مع الجراه علً التنفٌذ واالستمرارٌه والبقاء لٌومنا هذا، من كتاب رٌتشارد رٌجاس 

Ricard Regas: Visual Guide to the Complete Work of Antoni Gaudi 1999 

 

 

 

ي المتنوعه  اودx( مجموعه من تصمٌمات ج٥شكل )

 الممتلئه بالسٌرٌالٌه واالحالم متنوعه االحاسٌس 

https://www.amazon.com/Visual-Guide-Complete-Antoni-Gaudi/dp/8496783391/ref=pd_sbs_121_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8496783391&pd_rd_r=012GPF1V0FFNGAQF3G14&pd_rd_w=HqIMk&pd_rd_wg=Hgsq7&psc=1&refRID=012GPF1V0FFNGAQF3G14
https://www.amazon.com/Visual-Guide-Complete-Antoni-Gaudi/dp/8496783391/ref=pd_sbs_121_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8496783391&pd_rd_r=012GPF1V0FFNGAQF3G14&pd_rd_w=HqIMk&pd_rd_wg=Hgsq7&psc=1&refRID=012GPF1V0FFNGAQF3G14
https://www.amazon.com/Visual-Guide-Complete-Antoni-Gaudi/dp/8496783391/ref=pd_sbs_121_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8496783391&pd_rd_r=012GPF1V0FFNGAQF3G14&pd_rd_w=HqIMk&pd_rd_wg=Hgsq7&psc=1&refRID=012GPF1V0FFNGAQF3G14
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( ان المنطق الوحٌد المتحكم فً اعمال جاودي هوترجمه احالمه الخاصه ٥وكما ٌتضح من االعمال المتضمنه فً شكل )

علً ارض الواقع وطرحها فً صور ومفردات بٌبٌه وجمالٌه تتداخل مع النسٌج الٌومً لحٌاه االفراد، فكانت اعماله هً 

 nsgsgceoctni" "التصمٌم المستدام   aecn Lisetoiللمجتمع "التصمٌم محصله لعده مفاهٌم واسالٌب فً التصمٌم: 

giset   و"العماره البٌبٌهiouec ohiogcn ccamegiaggci ًمع "التصمٌم االٌكولوج  "Ga  Liseto"  و"فن

 " وغٌرها كلها تحت اطار ومظله التصمٌم البٌبً، بحس فنً نادر.sgciiig ccgالشارع 

ره بٌن الطرز والزخارف المختلفه: الباروك مع الفن االسالمً واضافه رموز االساطٌر وكان متمكنا من الدمج بجراه ناد

 ( ٧( )٦ومزجها كافه باسلوب الفن الحدٌث كما بالشكل )

 

 

 

 

 

 و ٌفرق بٌنه وبٌن المهندس ففً حوار عن كنٌسه اهمٌه الحدس والجانب الفنً لدي المعماري وقد كان دابما ما ٌإكد علً

اعتمادا كلٌا  Geometry( قال: "علً المعماري ان ال ٌعتمد علً الهندسه ٨)شكل  ictccgc dcheneالعابله المقدسه 

فً افكاره، فهً قد تساعد علً اٌجاد  الشكل الصحٌح المالبم لكل استخدام، ثم ٌؤتً دور الفنان فٌبدع لها طابعا خاصا 

متجددا.. وبٌنما المهندس ٌستخدم شكل واحد لكل شًء، فالمعماري ٌتفوق فً اعطاء الروح المختلفه لكل بناء، مثال علً 

هً البناء المخصص هلل بكماله فهذا البناء ٌجب ان ٌشارك هللا فً هذا الكمال وٌصبح شٌبا ذلك الكنابس فً المسٌحٌه و

مطلق الجمال والكمال، وهذا لٌس موجود بكنابس هامه مثل كنٌسه القدٌس بطرس او كنٌسه السٌستٌن فً روما، فهما لٌسا 

 لمعماري لم ٌكن بتلك االهمٌه." اكثر من عملٌن ٌتجلً فٌهما االبداع الزخرفً والدٌكور فقط بٌنما دور ا

 

 

 

 

 

 

 ( ٦)شىً 

ثٛاثٗ إٌّضي اٌخبص ٌٍسيش جٛيً تحًّ اٌحشف االٚي ِٓ اسّٗ   

ثبسٍٛة األسد ٔٛفٛ ٚتذااخٍٗ ِع اٌطشاص اٌمذيُ ٌٍّجٕي االسبسي ِع 

 اٌحس اٌسشيبٌي اٌخبص ثجبٚدي

 

 (  ٧)شىً 

ِجٕي ثيٍال فيستب ِٓ صاٚيٗ تٛضح اٌّضج ثيٓ اٌطشص 

 اٌّتٕٛعٗ ثطاللٗ ٚجشاٖ ٔبدسٖ

 

( وٕيسٗ اٌعبئٍٗ اٌّمذسٗ ثّب تحٍّٗ ِٓ ِحبٌٚٗ ِعّبسيٗ جبدٖ ٚصبدلٗ ِٓ جبٚدي  ٌٍٛصٛي اٌي اٌىّبي اٌزي  ٨)شىً 

 يتصف ثٗ هللا تعبٌي، ِجتعذا عٓ االوتفبء ثبٌضخبسف ٚاٌتضييٓ اٌّعتبد في اغٍت اٌىٕبئس اٌٙبِٗ
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وكان ٌعظم من دور الحدس و االحساس واهمٌته لدي المعماري اكثر من سٌطره العقل والمنطق والتً تإدي كثٌرا الً 

التكرار واحٌانا الخطا. المعماري هو شخص لدٌه القدره علً تخٌل االشٌاء ورسمها قبل وجودها، وترتٌبها فً كٌانات 

ودابما ما تكون "الراس" هً  feeling is lifeالحساس هو الحٌاه ثالثٌه االبعاد.. لكن "باحساس قوي" كان ٌإكد ان ا

 سبب الخطآ )ٌعنً العقل والمنطق( .

كما كان ٌعتقد ان التمسك الشدٌد بالقوانٌن العلمٌه هو شًء عدٌم الفابده فً فن العماره، العلم هو التحلٌل، والتحلٌل هو 

عدن غٌر قابله للحركه والفن هو الشًء الوحٌد القادر علً تحرٌكها الموت لالبداع الفنً، وشبه العلم بكتله هابله من الم

 وجعلها متاحه للجمٌع. 

والرغبه فً الوصول بها الً حٌز الواقع هً اهم واقوي محركات الغواٌه الناتجه من جمال الفكره وكان ٌإمن باعتبار 

االغواء ـ فقد العمل براعته وصدقه القادر علً االستمرار الطاقه الفنٌه واالبداعٌه لدي الفنان والتً اذا تم فقدها ـ طاقه 

 قرونا من الزمان بنفس التوهج واالقناع.

واالهم للمعماري الفنان فكان ٌحرص علً تنوع االلوان وثراها ـ الطبٌعه هً مصدر االلهام االول كما كان ٌإمن بان 

او حجر..( وعن مدي تقدٌره للطبٌعه ودورها كاهم  علً حسب قوله ـ الشٌا فً الطبٌعه احادي اللون )نبات او حٌوان

 مصادر االلهام علً االطالق تكلم قابال:

  خالل حٌاتً كلها.. كان حلمً المجرد هو اٌجاد اشكاال جدٌده للبٌبات المعمارٌه ..حٌث تختفً الزواٌا .. وتندمج"

ب االربعه للمكان .. فً محاوله لخلق الخامات المختلفه وتتكامل لملء المنحنٌات..حٌث تغمر أشعه الشمس الجوان

 صوره.. للجنه.."

  استلهم أفكاري من األشجار القابمه بفروعها واغصانها وأوراقها..وأفكر فً كل جزء منها بشكل منفصل وادرس "

ما قوانٌن ارتباطها ببعضها البعض.. عالقه الجزء بالكل والتً ابتدعها الخالق.. الفنان األعظم..." قالها جاودي عند

 سإل عن السر فً تنوع اعماله فً بداٌاته. 

  لم ٌقم االنسان باختراع اي شًء علً االطالق!! وضع هللا كل شًء امام اعٌننا .. هو المخترع االوحد.. والطبٌعه"

 تحمل كافه االختراعات السابقه والالحقه" 

  مالمحها الخاصه التً تمٌزها عن كل عمود فً ابنٌتً له طابعه الخاص تماما كاآلشجار فً الطبٌعه لكل شجره

 االخري. 

  حب الطبٌعه واحترامها كان من اهم دوافعً فً العمل المعماري فً احد المرات اضطررت لاللتفاف بسلما كامال

حول شجره صنوبر رفضت قطعها تحت اي ظرف من الظروف وظللت متمسكا بوجودها، فالسلم ٌبنً فً وقت 

 تاج الً عشرات السنٌن لتنمو.قصٌر جدا مقارنه بشجره عظٌمه تح

كان لجاودي اهتماما قوٌا باٌجاد حلول معمارٌه بٌبٌه تساعد المبانً علً التنفس فٌقول: " دابما ما اعتبر السطح العلوي 

للمبنً اهم جزء بالنسبه لً، حٌث السماء فقط .. كل تلك االشكال الزخرفٌه والكٌانات النحتٌه التً اضعها فوق اسطح 

(  لٌست مجرد زخارف تجمٌلٌه فقط بل ان لكل منها دور وظٌفً حٌوي ، فٌها فتحات للتخلص من ٩)شكل بناٌاتً  

 الدخان والهواء غٌر المرغوب فٌه لمساعده المبنً علً التنفس." 
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٥١٠٥مارٌا كرٌبٌا والذي تم اصداده عام من كتاب  ٠١ـ٩ـ٨واالشكال   

Gaudi 2015 :by Maria Antonietta Crippa and Peter Gössel 

 (٠١الطبٌعه كانت اقوي مصادر االلهام بالنسبه لجاودي كما ٌتضح بقوه فً كافه اعماله )شكل

تناسق وتناغم سٌقان النباتات، اتزان جذوع االشجار، ،غٌرها كثٌرا من الظواهر الطبٌعٌه استخدمها  ، الشكل الحلزونً المستلهم من قوقعه ،

 مالً وظٌفً او كما قال )للمتعه (.البداع تاثٌرات مبدعه ومبتكره علً كافه اعماله. لغرض ج

 

ف ( تم استلهامها من زٌاراته المتعدده لكهو ١١كما ان الكثٌر من ابداعاته ) شكل  

"ماٌوركا وكالباتو" وجبال "برادس"، وكان ٌقول: "الٌوجد اي هٌكل افضل من جذع 

شجره بما ٌحمله من اغصان وفروع او هٌكل عظمً ٌحمل جسم االنسان، هذه 

التشكٌالت تحمل خواص جمالٌه ووظٌفٌه غاٌه فً التوازن والرقً، لقد اكتشف 

 معمارٌه. جاودي كٌفٌه تطوٌع لغه الطبٌعه الً كٌانات وهٌاكل

 

 

( ثعض فتحبد اٌتٙٛيٗ اٌعٍٛيٗ ٚاٌّذاخٓ عٍي  اسطح ِجبْ جبٚدي حيث االصشاس عٍي تحيً اٌجيئبد ٩)شىً 

 اٌّحيطٗ اٌي ٌٛحبد فٕيٗ دْٚ االخالي ثبٌجٛأت اٌٛظيفيٗ

(١٠شىً )  

تطٛيع االفىبس اٌّستٍّٙٗ ِٓ اٌطجيعٗ ٌتصجح ويبٔبد ِعّبسيٗ لبئّٗ 

ِٓ آعّبي اٌّعّبسي جبٚدي حيث سٍُ داخٍي في ِجٕي الثشاديشا 

 ٚسمف وٕيسٗ ااٌعبئٍٗ اٌّمذسٗ ثجششٍٛٔٗ

احذ ِٕبطك اٌتجٛي  ١١شىً 

اٌّستٛحبٖ ِٓ اٌىٙٛف ـ  في 

حذيمٗ جٛيً ثجششٍٛٔٗ تصّيُ 

 جبٚدي

https://www.amazon.com/Maria-Antonietta-Crippa/e/B004581VLK/ref=la_B004581VLK_ntt_srch_lnk_1?qid=1522754452&sr=1-1
https://www.amazon.com/Peter-G%C3%B6ssel/e/B004N7W42S/ref=la_B004581VLK_ntt_srch_lnk_1?qid=1522754452&sr=1-1
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كان لعامل الضوء آثرا هاما علً كافه اعمال جاودي و كان ٌإكد ان العماره هً تآكٌد لعظمه الضوء "  ـ الضوء..

tcamegiaggci es ieinnioar  h netmg  و كان ٌعتقد ان للبحر االبٌض المتوسط دور كبٌر فً االبداع المعماري "

نٌن واالٌطالٌن وكذلك المصرٌٌن واالسبان ـ  من حوله، ففً دول حوض البحر االبٌض المتوسط حٌث حضارات  ـ الٌونا

، فٌعطً الطبٌعه من حوله سحرا خاصا بٌنما كان ٌشفق علً الدول الشمالٌه التً  ٥٥ٌنكسرالضوء علً سواحله بزاوٌه 

 ٌصلها الضوء بشكل افقً حزٌن او الدول المدارٌه التً ٌصلها ضوء عمودي وشدٌد . 

دي شدٌد االتقان واالخالص لما ٌعمل فقد كان ٌعمل ما ٌحب.. وٌحب ما ٌعمل! .. كان جاو االخالص والعمل الدؤوب ـ

كان ٌقول: "ال أعتبر عملً جٌدا او منتهٌا اال عندما اجدنً قد عجزت عن تصور اي اضافه جدٌده لكماله "، "كلنا 

 نخطًء.. ومن ٌخطا أقل هو من ٌعٌد نفسه بشكل منتظم".

فكانت اغلب عماله هً نتاج تعاون مثمر بٌنه وبٌن فنانً الموزاٌٌك او النحاتٌن االٌمان الكامل باهمٌه العمل الجماعً ـ 

 والرسامٌن. 

 :Findingsالخالصة  

التصمٌم البٌبً هو حاله خاصه جدا من حاالت التصمٌم حٌث الطبٌعه الدٌنامٌكٌه للبٌبه والتً تفرض طبٌعتها علً كل ما 

بهذا المفهوم سواء كان طبٌعته، مراحله،طرقه واسالٌبه، اساسٌاته، وطبٌعه المصمم البٌبً ذاتها والتً عبر عنها ٌتعلق 

انطونٌو جاودي بشتً الطرق، حٌث ٌحمل نفس الطبٌعه الدٌنامٌكٌه للبٌبه ، وظهر هذا فً كتاباته وفلسفته قبل ان ٌتضح 

ٌبه من التغٌر والتنامً والالمفروض والالحتمً، واحٌانا كثٌره وبقوه فً كافه اعماله والتً تحمل نفص صفات الب

 الالواقعً.

وٌمكن أن نرى ذلك بوضوح إذا ألقٌنا نظرة فلسفٌة شمولٌة علً بعض اعمال انطونٌو جاودي بعد تعرضنا لمقتبسات من 

 إبداعته الى تعتبر داعمة لمفاهٌم وفلسفة التصمٌم البٌبى المعاصر

 كاس الحقٌقهاوال : الجمال هو انع

( من المتنزهات الكبٌره فً انجلترا والتً لفتت eccw Eginnقتبست الفكره االساسه لحدٌقه جوٌل )ا :حدٌقه جوٌلـ ١

انتباه "سٌر جوٌل" اثناء زٌاراته المتكرره،  كانت االرض المقامه علٌها الحدٌقه فوق جبل )مونتانا بٌالدا( خصصتها 

بل تحٌطها الشمس من كل جانب مع أفضل زواٌا رإٌه للمدٌنه ككل وٌتم احاطتها الدوله للبٌع كقطع اراضً فوق الج

، ولم  5بؤسوار فتصبح منطقه سكنٌه منفصله بسور عن المدٌنه )كومباوند(، لكن لم ٌتم استكمال المشروع علً هذا النحو

ت والتً بدأت بدورها بؤعطاء ٌبق من الفكره االساسٌه سوي المتنزهات واالماكن العامه المخصصه للتجمعات والنزها

المكان شكل الحدٌقه. كانت رإٌه جاودي الخاصه بتداخل العماره مع الالندسكٌب )لٌصبحا كٌانا واحدا( هً الخلفٌه 

االساسٌه اثناء تصمٌم الكٌان االساسً او التجمٌلً للحدٌقه. وعن افكار الحدٌقه قال جاودي : " ان االلوان و الخامات 

ء التؤثٌرات السحرٌه ، ولقد رفضت تماما فكره تحوٌل المرتفات الً مصاطب الننً اردت ان اتركها استخدمتها الضفا

( ، لسبب واحد هو ١١ممرات ومنحدرات متصاعده محاطه باجواء طبٌعٌه مثل الكهوف واالعمده الحجرٌه المابله ) شكل 

 واضحه اال حتمٌه او تزٌنٌه ملحه " ان العماره والالندسكٌب الطبٌعً ٌصبحان كٌان واحد بدون اي اضافات 

                                                           
5
يزٖ حتي ظزا ٌعدَ الثاي اٌّٛاطٕيٓ عٍي شزاء األراضي اال لطعتيٓ فمط تُ شزاؤّ٘ا ٚتٕائّٙا وأت احداّ٘ا ٌجاٚدي الاَ فيٗ ِع ٚاٌدٖ  العٛاَ وثٔ 

 اثٕاء اٌعًّ تٙا أتمً ٌاللاِٗ تاستٛديٛ ٍِحك تاٌىٕيسٗ اٌّمدسٗ
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"كانت كافه الخامات المستخدمه فً اعمال وهٌاكل بارك جوٌل زهٌده التكلفه، كلها خامات تنتمً الً البٌبه ذاتها المشٌده 

فوقها ، فآخذنا االحجار من الجبل وبنٌنا بها، كما تم صناعه بالطات السٌرامٌك والموزاٌٌك من نفس الخامات التً 

 وجدناها هناك". 

اذا وجد الجمال بال حقٌقه فقد مصداقٌته وجماله، لذا كان البحث عن الحقٌقه الطبٌعٌه والفعلٌه  ه،لجمال هو انعكاس الحقٌقا

 للبٌبه المقام علٌها الحدٌقه هو مصدر الجمال الناتج عن العمل .  

ي تمكن ( من اهم عناصر فرٌق العمل الذ6"العمل هو نتٌجه فعلٌه للتعاون والعمل الجماعً، كانت الفنان )جوزٌف مارٌا

من انجاز كافه اعمال الموزاٌٌك فً  بارك جوٌل ، وكان اصدقابً النحاتٌن والرسامٌن من ضمن فرٌق العمل اٌضا الذي 

كان ال ٌجمعه اال الحب والرغبه فً تنفٌذ الحلم الذي اجتمعنا علٌه، كانت هناك رغبه عارمه نتجت من غواٌتنا وافتتاننا 

 . ١٢التنفٌذ " شكل بالمكان والحلم والرغبه فً اتقان 

 

 

 الثراء والبهجهثانٌا : اضفاء 

تم اسناد عملٌه تجدٌد الواجهه والشكل الخارجً لمبنً) كاساباتٌللو( النطونٌو جاودي من قبل  :ـ مبنً كاساباتٌللو

 ٌضفً ثراء وبهجهمالكه رجل االعمال الذي احس بملل ورتابه شكل المبنً القدٌم وكان ٌرغب فً تعدٌل وتجدٌد كامل 

ذا المبنً الحلم:  "قد اتصل صاحب البناء بً لتحقٌق حلمه واالهتمام به، فقمت علً شكل المبنً، ٌقول جاودي عن ه

باضافه افكاري الغرٌبه الً كافه اسطح المبنً، الواجهه اعتمدت علً اعمده واضحه مستوحاه من اقدام الفٌل، بٌنما الخط 

تغطٌه البلكونات المعلقه بها بكٌانات الخارجً المحدد لسطح المبنً العلوي عباره عن ظهر تنٌن اسطوري، الواجهه قمت ب

منحنٌه تخفً اجزاء كثٌره من الحدٌد الموجود وتبدو وكانها ملساء بال احجار، اختفت الزواٌا والخطوط الحاده من المبنً 

وذابت معا، لتبدو كافه االشٌاء واالشكال وكانها تطفو وتتحرك بلٌونه فوق االسطح، وبالنسبه العمال التكسٌات كانت 

                                                           
ٖ ِثاْ * احد آُ٘ فٕأي اٌّٛساييه في تزشٍٛٔٗ آٔذان تعاْٚ ِع جاٚدي في تٕفيذ اٌعديد ِٓ افىارٖ ٚاحالِٗ اٌّعّاريٗ ٚتحٛيٍٙا اٌي ٚالع في عد 

 ٚاِاوٓ ِتعددٖ )اساِيال ٚتارن جٛيً( ٚلد واْ اشٙز٘ا عٍي االطالق اٌّماعد إٌّفذٖ في تارن جٛيً.

 (١٢)شىً 

ِٕضي أطٛٔيٛ جبٚدي في ثبسن جٛيً 

ٚتفصيٍع ِٓ اٌشجبن إٌّفز ثبٌّٛصاييه 

ٚوزٌه اٌعًّ إٌحتي فٛق إٌبفٛسٖ  ٚ 

اٌّمبعذ اٌّشٙٛسٖ ثبٌحذيمٗ ِع تفصيٍٗ 

خبصٗ ثٙب ٔفزد ٔتيجٗ ٌٍتعبْٚ اٌّثّش 

 ثيٓ جبٚدي ٚجٛصيف دي ِبسيب
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طٌه الجزء العلوي من واجهه المبنً ببالطات خزفٌه متنوعه االشكال وااللوان تتغٌر بانكسار اشعه الشمس فوقها لتاخذ تغ

تاثٌر جلد الزواحف المتلون، اما االجزاء المصمته فكان االعتماد علً االحجار الطبٌعٌه المصقوله لتعطً احساس مودٌل 

حلم بطبٌعته وافكاره المجنونه الغٌر مترابطه وكذلك السهوله التً مرت بها الطٌن، بالنسبه لً كان هذا المنزل وكانه 

 العمل ومراحل التنفٌذ.

 

 

 ثالثا: الطبٌعه هً الكتاب السحري لالبداع واالبتكار

  :ـ مبنً كاسامٌلال٣

تم اسناد عملٌه تصمٌم وانشاء مبنً )كاسامٌال( فً مدٌنه برشلونه، علس مساحه من االرض تتعدي اكثر  ١٩٠٦فً عام 

متر مربع، وكان التفكٌر فً هذا المبنً تحدٌا عظٌما بالنسبه لجاودي ـ علً حد قوله ـ حٌث انه علً شكل  ١٠٠٠من 

ي متنوعه االشكال واالحجام! فقرر اعطابه الشكل الخارجً زاوٌه تطل علً شارعٌن بهما الكثٌر من المبان االخر

النحناءات وتعرجات الجبال والكثبان الرملٌه، وهكذا كانت الطبٌعه هً الملهم االول لً فً تصمٌم افكار هذا المبنً من 

 الكتاب السحريالطبٌعه هً جدران واسوار حدٌدٌه او مفردات تكمٌلٌه داخلٌه . تحدث جاودي قابال فً هذا الشان: " 

الذي ٌحوي افكارا النهابٌه ولٌس علٌنا اال االستمرار فً قراءته ، وقد اعطٌت الجدران المحٌطه بالمبنً مإثرات لونٌه 

متنوعه وغنٌه تنتشر علٌها افرع االوراق الجافه السوداء المكونه السوار البلكونات فً ثراء لونً وتشكٌلً ..." "...هذا 

من االٌماءات الدٌنٌه التً بدات احاول اضافتها الً اعمالً مإخرا بدءا من هذا المبنً فكانت ولم ٌخلو سطح المبنً 

االبراج العلوٌه لتعبر عن مالبكه مصطفه لحماٌه المبنً، وهً الفكره التً لم تنال اعجاب العمٌل  ففقدت رغبتً فً 

االخٌره وكانت اضافه لبعض االبراج العلوٌه  ، وقام اخرون بانهاء التفاصٌل١٩١١استكمال االشراف علً المبنً عام 

الغرٌبه ـ ارضاء للعمٌل ـ والتً اثرت علً المضمون الفلسفً الذي كنت ابحث عنه.لم ٌتفهم الناس بساطه العمل المستلهم 

بهذا من الطبٌعه فً ذلك الوقت فاطلقوا علٌه "البرادرٌرا" اي: الحجر الكبٌر،استهزاء ببساطته وطبٌعته. ولكننً اردت 

العمل ـ الذي قررت الحقا ان ٌصبح اخر اعمالً المدنٌه ـ ان ٌصبح كل شكل فٌه له وظٌفه نفعٌه للمقٌمٌن فٌه ، وهذا ما 

 اشتهرت به الحقا" 

 ( ِجٕي وبسبثبتيٍٍٛ ـ اٌٛاجٙٗ االِبِي١٣ٗ)شىً 
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 رابعا : االبداع الحقٌقً هو الذي ٌنقل رسائل للناس

كان اسناد عملٌه استكمال بناء كنٌسه )ساجرادا فامٌلٌا(  ١٩٢٢فً عام  :فامٌلٌا(ـ كنٌسه العائله المقدسه ) ساجردا دي  ٤

فً قلب برشلونه،وهو عمل قابم تماما علً التبرعات ، لذا كان االنجاز بهبطٌبا جدا حٌث انه لٌومنا هذا لم ٌتم افتتاحه بعد، 

وقد اعتبر جاودي موقع هذه الكنٌسه ـ آنذاك ـ  اثر حادث،  ١٩٥٦ولم ٌر جاودي هذا البنائ قابما قبل موته المفاجا عا 

موقعا فذا بكل المقاٌٌس،  حٌث قال :" حٌن بدات دراسه موقع الكنٌسه للبحث عن مناطق الطبٌعه التً ساستلهم منها، 

" "...هذا فوجدتها  تبتعد عن البحر بنفس القدر الذي تبتعد به عن الجبال والمسافه ذاتها التً تبتعد بها عن نهر برشلونه...

وقد مالت الواجهات المختلفه لللكنٌسه بقصص مسٌحٌه من الكتاب المقدس وضعتها فً جو كتالونً متنوع الزخارف، وقد 

 االله" . لتنقل لنا رسابلكانت الطٌور علً االسطح رمزا لالرتقاء والعلو فهً تقترب الً اعلً نقطه فً عالمنا 

 (١٤)شىً 

ِجٕي الثشيذيشا )وبسبِيٍال( الٔطٛٔيٛ 

جبٚدي في ثششٍٛٔٗ ِٓ عذٖ صٚايبا 

ثبٌطجيعٗ في ٚاتجب٘بد تٛضح ِذي اٌتآثش 

اٌضٚايب إٌّحٕيٗ، ٚاٌحذيذ عٍي سطح 

اٌّجٕي االِبِي،  ٚوزٌه تٛضح االختالف 

ثيٓ اٌّذاخٓ اٌعٍٛيٗ اٌتي التشحٙب جبٚدي 

 ِٚب تُ تٕفيزٖ ٚاستىّبٌٗ عٍي يذ اخشيٓ.
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 نتائج الدراسه

مما سبق نجد ان اهم نتابج هذه الدراسه هً امكانٌه الوقوف علً اهم دعابم فكر التصمٌم البٌبً تبعا لفلسفه ورإٌه 

 المعماري انطونٌو جاودي الواضحه فً اعماله:

 اوال : الجمال هو انعكاس الحقٌقه

 ثانٌا : اضفاء الثراء والبهجه 

 الكتاب السحري لالبداع واالبتكارثالثا: الطبٌعه هً 

 رابعا : االبداع الحقٌقً هو الذي ٌنقل رسابل للناس       

لحضاره هذا وٌمكن اعتبار تلك الدعابم نقاط انطالق للتفكٌر فً التصمٌم البٌبً بوجهه نظر معاصره ترتبط بجذور ا

 والثقافه والبٌبه المحٌطه

 :Recommendationsتوصٌات 
المإثره و بعمق علً كافه المبدعٌن، والتً تحدد ماهٌه  Non material Cultureفً الثقافه الالمادٌه ضروره البحث 

حٌث كان لفهم طبٌعه تكوٌن االٌدولوجٌه   (Artifactsالناتجه عنهم )ابداعاتهم   Material Cultureالثقافه المادٌه 

ر علً مجموع الصٌاغات االبداعٌه التً انتجها، وكانت خٌر الخاصه بجاودي وفسلفاته المكتسبه علً مدار حٌاته اكبر االث

 مثال تفسٌر معاصر لمفهوم وفلسفه التصمٌم البٌبً من ناحٌه والمصمم البٌبى ذاته من ناحٌه اخري.

 :Guide Referencesمراجع إسترشادٌة 
 Bonet i Armengol, Jordi (2001). L'últim Gaudí: el modulat geomètric del Temple de 

la Sagrada Família (in Catalan). Barcelona: Pòrtic. ISBN 978-84-7306-727-0. 

 Castellar-Gassol, Juan (1999). Gaudí, the Life of a Visionary. Translated by Paul 

Martin. Barcelona: Edicions de 1984 

 Martinell, Cèsar (1975). Gaudí: his life, his theories, his work. Translated by Judith 

Rohrer. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. ISBN 978-0-262-13072-1. 

 https://www.youtube.com/watch?v=1Lt7PF3Z5Og 

https://www.youtube.com/watch?v=GaN1WB6exAE 

 فبِيٍيب( وٕيسٗ سبجشادا دي ١٥)شىً 

 

اٌي اٌيّيٓ ّٔٛرج  ٔفزٖ جبٚدي)ِٛجٛد ثّتحفٗ في ثششٍٛٔٗ ( 

الستٍٙبَ اٌشىً اٌخبسجي ٌجٕبء اٌىٕيسٗ ٚاٌّستٛحي ِٓ لبْٔٛ 

اٌجبرثيٗ اٌطجيعٗ ٚتبثيشٖ عً ِجّٛعٗ ِٓ اٌسالسً اٌٍيٕٗ، 

ٚوزٌه اٌجٕبء إٌٙبئي اٌزي ال يضاي ليذ اٌتٕفيز اٌي يِٕٛب ٘زا 

ي حيبتٗ .ٚاٌزي ٌُ يشٙذٖ جبٚدي ف  

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-84-7306-727-0
https://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A8sar_Martinell
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-262-13072-1
https://www.youtube.com/watch?v=1Lt7PF3Z5Og
https://www.youtube.com/watch?v=GaN1WB6exAE



