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 دراسة العلوم واالتجاهات الخاصة ببٌئة او نشؤئة عمارة الكون المتطور.

تم ربط المفاهٌم العلمٌة التً تم االستفادة منها بمنطقة االستقبال والمطاعم واالستراحة والفندق ومبنى  الدراسةمن خالل 

ارة الكونٌة وهً بدورها تحاكً الطبٌعة علً المكاتب وذلك بمبنً متعدد االغراض ، من خالل تطبٌق مفاهٌم وتشكٌل العم

 هذا المبنً الذي قام الباحث بتصمٌمة بالكامل  معمارٌا وتصمٌم  داخلً .

 استخدام عناصر تكنولوجٌة تحاكً الطبٌعه وتوظٌف هذة العناصر لتحاكً العمارة الكونٌة .- 0

ٌع وتشكٌل الكتل سواء داخلٌة وخارجٌة بالمبنى لتالئم االسالٌب التكنولوجٌة واستخام تكنولوجٌا الحاسب االلً فً تطو - 1

 التكوٌن التشكٌل المعماري للعمارة الكونٌة داخلٌا وخارجٌا .

 دراس مفهوم الشكل من خالل مراحل التارٌخ لالستفادة من التشكٌل المعماري للعمارة الكونٌة .  - 2

لمعماري للمآذن والقباب وتحقٌق االستفادة منها فً دراسة خصائص الفراغ المعماري لتحقٌق عالقة التكوٌن ا - 3 

 التصمٌم الداخلً .

دراسة الكتلة المعمارٌة وكٌفٌة  دراسة التحلٌل المعماري للعناصر المعمارٌة وذلك لتحقٌق فكر تحدٌث هذه العناصر - 4 

 والوحدات بما ٌالئم االتطور التكنولوجً.

 ة المتعددة من خالل النظر الدقٌق للتشكٌل المعماري للعمارة الكونٌة.التعرف على الحلول والصٌاغات التشكٌلٌ - 5 

 استخالص مفهوم القٌمة من خالل دراسة القٌم الشكلٌة للعمارة الكونٌة . - 6

من خالل النظر الى المشروع التطبٌقً فإن الباحث استفاد من دراسة القٌم الشكلٌة  والتكنولوجٌة للعمارة الكونٌة  - 7

 على كافة االماكن بالمبنى  المتعدد  االغراضوتطبٌقها 

 الكلمات المفتاحٌة :
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Abstract: 

Through the study, the scientific concepts that have been used in the reception area, 

restaurants, restrooms, hotel and office building have been linked to a multi-purpose building 

through the application of the concepts and formation of cosmic architecture, which in turn 

mimics the nature of this building. 

1 - the use of technological elements simulate nature and the use of these elements to simulate 

the architecture of the universe. 

2 - Technological methods and the use of computer technology in the adaptation and 

formation of blocks both internal and external building to fit the composition of the 

architectural architecture of cosmic architecture internally and externally. 

3 - Study the concept of shape through the stages of history to take advantage of the 

architectural configuration of cosmic architecture. 

 4 - Study the characteristics of the architectural vacuum to achieve the relationship of the 

architectural composition of the minarets and domes and make use of them in the interior 

design. 

 5 - Study of the architectural block and how to study the architectural analysis of the 

architectural elements in order to achieve the idea of modernizing these elements and units to 

suit the technological development. 

 6 - Identification of solutions and formulations of multiple by careful consideration of the 

architectural form of cosmic architecture. 

7 - to draw the concept of value through the study of the formal values of cosmic architecture. 

8 - Through the consideration of the applied project, the researcher benefited from the study 

of the formal and technological values of cosmic architecture and applied to all places in the 

multi-purpose building. 

Keywords: 

Philosophy؛ direction؛ advanced universe architecture؛ cosmic architecture؛ interior design. 

 المقدمة :

جعل هللا سبحانه وتعالً لغة الشكل وقٌمته من أول أدوات التواصل واالتصال البصري والفكري ، وكذلك بٌن إالنسان 

ٌره من باقً الكائنات حٌا ام جمادا وهً تعتبر كلغة ٌمكن من خالل المتلقً وثقافته الحكم علً أي شئ ٌراه ولقد وغ

أخبرنا هللا عز وجل بهذا بقوله تعالً  بسم هللا الرحمن الرحٌم " واللذٌن ٌتفكرون فً خلق السماوات واالرض ربنا ما 

  العظٌم خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار"صدق هللا

ٌعتبر إالنسان هو مقٌاس لكل االشٌاء وفقا  الحتٌاجاته وأنه صاحب القرار فٌما ٌلزمه وٌتطلبه متوافقا بذلك مع مقاٌٌسه 

وقوانٌنه الخاصة ، بٌنما فً العصر الحدٌث وضحت الرإٌة واألفكار  واصبح اإلنسان عنصراً فً منظومة طبٌعٌة ذات 

علوم والمعارف متفرعة ومتعددة وأصبحت األنظار تتجه نحو الكونٌة عامة والً الحركة مقاٌٌس مختلفة ، حٌث أصبحت ال

الدٌنامٌكٌة ولم ٌعد اإلانسان هو محور االهتمام، وقد تتبعت العمارة المعاصرة هذه التغٌرات فظهرت لكً ٌر العدٌد من 

 لٌها تكوٌناتهالتوجهات المعمارٌة والتً تتبعت مجموعة من األسس واألفكا ر التً تقوم ع

"تعرضت المجتمعات العالمٌة والمتمٌزة بالطابع او الطراز ، وخاصة المجتمعات العربٌة الً نوع من االنفصام 

واالزدواجٌة الحادثة بٌن التراث والهوٌة بٌن التٌارات المتعددة فً العمارة والتً أحدثت نوعآ من التضلٌل ، نظراً لتمٌز 
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والمورثات الثقافٌة بما تحتوٌه من مجموعه من األشكال والقٌم المكتسبة عن المحتوي البٌئً هذه المجتمعات بانتقال القٌم 

 المحٌط" . 

"فقد تتغٌر العمارة  و الثقافة اثر ظهور علم التعقٌد ، فوجة النظر العالمٌة الحدٌثة  تؤثرت بالعلم الشائع وأظهرت الكون 

 بشكل أكثر إبداعا ودٌنامٌكٌة .

ارة الداخلٌة حالة من الصدام الحضاري الحادث بٌن العالمٌة المتمثلة فً العولمة وتبعٌتها وبٌن المحلٌة "حٌث تعانً العم

 المتمثلة فً كل ما هو اصٌل وله جزور نتٌجة التغٌرات والتطورات بالعالم اجمع وبالتالً تغٌرت  األفكار والمفاهٌم ".

ال ٌدركونها ادراكا حسٌاً صحٌحاً ، لذلك فإن إختالف الصورة "فقد ٌتعرف األشخاص علً األشٌاء بمسمٌاتها ولكنهم 

وتغٌرها أدي إلً سوء فهم األشكال وقٌمتها الحقٌقٌة لهذه العمارة وٌتم تحلٌلها الً اقرب ما ٌكون للصورة المختزنة 

 بالعقل".

مت اعمالهم بالحداثة فبداٌة التطور التشكٌلً للعمارة سارت بشكل سرٌع منذ بداٌة إنشاء مدرسة الباوهاوس فاتس

والمعاصرة  و ما تزال هذه المدرسة لها تاثٌر قوي علً مدارس الفن المعاصرفقد أسسها المعماري   ) والتر جروبٌوس ( 

. وكان الهدف من إنشا إها العمل علً توحٌد كل أشكال النشاط الفنً التشكٌلً من نحت وتصوٌر وزخرفة  0808عام 

 ها ووضعها فً بوتقةوفنون تطبٌقٌة وإعادة تنظٌم

واحده تحت لواء فن العمارة  ولتتكامل معه ، إنها تنادي أن المبنً هو بإرة كل الفنون ، بمعنً أن الرسم والتصوٌر 

ها جمٌلة وبٌن والنحت كلها جزء من محتوٌاته كما وإنها تهدف إلً إزاله كل الحواجز القاتمة بٌن الفنون التً ٌقال إن

الباوهاوس سارت إلزالة الحواجز التى بٌن ما هو جمٌل وما هو تطبٌقى بدراسة الحرفة والمواد  أن .الفنون التطبٌقٌة

 واألشكال التقنٌة. 

 عالقه التراث بالمعاصرة الكونٌة :

هً وإنشاء تصمٌم داخلً ذات تراث مع إضافه كل جدٌد ومستحدث ولٌس معناه التخفً فً الماضً وجعل  -

 التفكٌر والجمود وان تكون العماره متخفٌة .  الموروثات من االجداد هً منتهً

ولٌس من المعقول إنتاج فكرة لم تتاثر بفكر السابقٌن والمعاصرٌن وخاصة  نحن فً عصر االتصاالت والمعلومات  -

 والمطلوب المعاٌشة لكل االتجاهات الفكرٌة المختلفة المعاصرة وفهمها ، ألنها عمارة عالمٌة قد أسهم الجمٌع فً بنائها. 

فقد كانت الحضارة ٌوماً ما فرعونٌة ثم ٌوماً اخر عربٌه اسالمٌة ، فهً الٌوم حضارة عالمٌه أخذت ألوانها المتعددة  -

 فً مدارسها . . . وهذه المعاٌشة تتعانق مع التراث لتصنٌع عمارة تراٍث معاصر .

 ل عمًل إبداعً له وظٌفٌه ولنتفهم المعاصرة فإنها تعنً القدرة علً التعاٌش مع العصر والتعبٌر عنه خال -

 والعصر الحالً ٌر تكز علً ثالث مكونات رئٌسٌة للتطور :

 عصر انفتاح وتقدم علمً مذهل فً قوانٌن الكون وغٌرها . .1

 عصر تقنً اقتصادي مركب ومتقدم . .2

 عصر تداخل ثقافً علً المستوي العالمً مع تؤكٌد للخصوصٌة الحضارٌة للشعوب وحرٌتها فً التعبٌر عن هذه .3

 .الخصوصٌة  

وفكرة أن التطور مإثر فً جمٌع االشٌاء ولٌس سطحٌا وأن الكون هو طرٌقة غٌر منتهٌة ولٌس أبدٌا تدل علً أن إتجاه 

الزمن لٌس مادٌا  . وبدأ اتجاه ما بعد الحداثة بمحاربة هذه الصورة اإلستاتٌكٌة للكون ، ففً القرن التاسع إتجهت العلوم 

قلبت نظرٌتً الذرة والنسبٌة ،  1927و  1900وعلوم البٌئة اتجاهاً للمعادالت ، ثم ما بٌن عامً  للترمودٌنامٌكالحدٌثة  
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وفً أواخر األربعٌنٌات بدأت تنمو سلسلة علوم الحٌاة وعلوم الحاسب ، أما فً أواخرالسبعٌنٌات فقد ظهرت مرونة 

 المخططات المتماسكة الحدٌثة . 

والسإال األن ما هً نظرة العالم نحو النشؤ ة الكونٌة ؟  اإلستاتٌكٌةبدالً من العمارة  وبدأنا نتحرك نحو العمارة الكونٌة 

 .  إنطوائًإنها فكرة انفرادٌة الكون نتٌجه تنظٌم ذاتً 

وقد بدأت وما زالت تتطور الدورة المعمارٌة بما تحوٌه من تصمٌم داخلً جدٌد ٌتناسب مع األكتشافات الكونٌة المذهلة 

ئة و االرض ، والحكم علً فلسفه العمل التصمٌمً المعماري فشب الخالف بٌن المفسرٌن فً الحكم علً وتفهمنا للبٌ

الفنون ومنها  التصمٌمً الداخلً . فتمت محاوالت للربط  بٌن فلسفة الفن والشكل ومباحثات أخري كمبحث القٌمة العامة 

 للتصمٌم الداخلً  . 

ٌة ومسبباتها ، والفكرة الفلسفٌة األساسٌة لهذا البحث المتمثلة فً توضٌح العالقة ٌتناول هذا البحث توضٌح للمشكلة البحث

بٌن فلسفة الشكل وفلسفة القٌمة وتحلٌل العمل التصمٌمً الداخلً للعمارة الكونٌة فلسفٌا ً ونظرٌاً والذي ٌشمله "وجهات 

 ئٌة للكون ". النظر المعاصرة كدورة فكرٌة جدٌدة معتمدة علً الجوانب الطبٌعٌة والبٌ

 أهمٌة البحث: 

  .العصر تطورات ٌوافق بما المقترح الكونً للتصمٌم فلسفٌة مفاهٌم واستخالص الشكلٌة القٌم تحلٌل -1

 وٌضفً تدعٌمها من ٌزٌد مما مصر من النابعة التكوٌنٌة أو الكونٌة العمارة  لمسة ٌحمل معاصر وفكر فلسفة وضع -2

  . الداخلٌة العمارة فً حدٌثاً  منهجاً 

 نابعة جمالٌات فً تساهم والتً الفراغٌة للكتلة التشكٌلٌة األسس و البحث فً الكونٌة للعمارة الداخلً التصمٌم تمٌٌز -3

  .وطننا من

 الداخلٌة العمارة علً ذلك ٌإثر ، والقٌمه الشكل فلسفة دراسة خالل من الداخلٌة العمارة لدارسً الفنً اإلبداع تعمٌق -4

 .  الكون عمارة من المستمدة

 مشكلة البحث : 

تعدد الطرز المعمارٌة  عبر العصور المختلفة ، فقد صاحبت هذه التطورات العدٌد من القٌم الجمالٌة الشكلٌة التً نستطٌع  

أن نستفٌد منها فً العمارة الداخلٌة ،  فقد تتٌح تلك التطورات إلً ظهور عمارة جدٌدة ناتجة عن التعقٌد المستمر فً نظم 

دٌثة وتكنولوجٌتها الفائقة السرعة ألتً وثبت لتنتج لنا العمارة الكونٌة أو التكوٌنٌة ،  وهذا ما أوجب وجود العمارة الح

فلسفة جدٌدة للشكل والقٌمة واستخالص هذه النتائج الفلسفٌة لكً ٌتم مزجها  فً العمارة الداخلٌة .  فسرعة التطور 

لمعاٌٌر التصمٌمٌة لهذه العمارة ألتً لها كٌان مادي مكون من مجموعة المستمر بتعقٌداته الوثابة افقدتنا التركٌز فً ا

تشكٌالت وتداخالت شكلٌة  ، ولكنها كٌان متكامل ٌمثل منظومة من العناصر وٌرتبط كل عنصر باألخر ٌإثر وٌتؤثر بها 

االٌجابٌة والسلبٌة لهذه ألعماره  ناقالً  مجموعة من القٌم واالتشكٌالت والدالالت المعبرة عن هذا الكٌان .  وما هً النواحً

 التً بالتؤكٌد تإثر تؤثٌرا كبٌرا علً ألكتله الفراغٌة للعمارة الداخلٌة للهٌكل المعماري ؟ .

وبالرغم من الدراسات التً تتعرض لعمارة ما بعد الحداثة  للتراث المعماري كمصدر الستلهام الجدٌد بالعمارة  

المتطورفً  عدٌد من النقاط التً تحتمل مزٌداً من البحث والدراسة إلثراء هذا المجالالداخلٌة إال أنه ما زالت هناك ال

. وهو ما دعا إلى التعرض إلى مختارات من الطرز  المعمارٌة  التً بالتدرٌج ساعدت بتطورها وقفذاتها العمارة الكونٌة

تفادة منها فً العمارة الداخلٌة ،وتحدٌد ماهٌه السرٌعة من خالل التكنولوجٌا المتطورة فً ظهور هذا الطراز الجدٌد  لالس

 هذه العمارة . 
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 ومن هنا ٌمكن أن نستخرج مشكلة البحث فً :

  كٌف ٌمكن االستفادة من فلسفة التشكٌل المعماري الكونً وقٌمتة  بما تشمله من قٌم تشكٌلٌة معاصرة نابعة من الطبٌعة

 ء العمارة الداخلٌة ؟  ومن عناصر ووحدات وتقنٌات  معمارٌة حدٌثة فً إثرا

  غٌاب بعض الفكر فً عملٌة االستفادة  من حداثه العمارة الكونٌة وتؤثٌرها علً العمارة الداخلٌة ألنها غٌر واضحة

 وعدم معرفة األٌجابٌات والسلبٌات بالعمارة الداخلٌة لهذه العمارة المتطورة  .

  ًمن مستوٌاتها الرأسٌة واالفقٌة وما تشمله من مكمالتها  تهمٌش بعض عناصر العمارة الداخلٌة فً منظوماتها ابتداء

 منها االثاث واالضاءة  ......الخ .

 . تهمٌش التعرف على الحلول والصٌاغات التشكٌلٌة المتعددة للعمارة الكونٌة 

 ة الداخلٌة أي عدم التوازن بٌن فلسفة الشكل وفلسفة القٌمة أدي إلً عدم التواإم بٌن التصمٌم المعماري الكونً والعمار

 حدوث فجوة بٌن الشكل والقٌمة تتحول فٌها العمارة الكونٌة الً منتج تشكٌلً ونحتً بعٌداً عن الوظٌفة .

  . اتسعت الفجوة بٌن الشكل والقٌمة وتغلبت المفاهٌم المعاصرة علً المفاهٌم االجتماعٌة والثقافة السائدة 

 فروض البحث : 

 قٌم االتشكٌلٌة المتطورة والعناصر والوحدات الحدٌثة وأسالٌب مختلفة للتشكٌل العمارة الكونٌة تجمع كثٌر من ال

المعماري التً استخدمت فً التكوٌن بما تحتوى من عناصر ومستوٌات رأسٌة وأفقٌة . فكل ما ٌإثر بالخارج ٌإثر سلبا 

 اواٌجابا بالداخل  .

 تإثر على العمارة الداخلٌة فهل ٌمكن إٌجاد حوار التشكٌل المعماري للعمارة الكونٌة تاثرت بالطبٌعٌة كنموذج و

 تصمٌمً بٌن فلسفة القٌم التشكٌلٌة وبٌن الوحدات  التكنولوجٌة الممٌزة لهذه العمارة المتطورة . 

  الفرضٌة المطروحة هً الفجوة بٌن فلسفة الشكل والقٌمة من المسببات لحدوث خلل بمنظومة العمارة الداخلٌة بعمارة

فقد تواجه مشكلة فً إدراكها ، حٌث أن الشكل والقٌمه ٌإثران علً ادراك المتلقً فً ترجمة الصورة  الكون المتطور

البصرٌة للمنتج التصمٌمً الً مجموعة من الدالالت واالشارات  .وبالتالً تحقق ادراكاً أفضل للمنظومة التصمٌمٌة 

 المعمارٌة الكونٌة  .

 أهداف البحث: 

ري للعمارة الكونٌة بما ٌحمله من قٌم متغٌره واإلستفادة منه فً الكتلة الفراغٌة لتحوٌلها بما إظهار فكر التشكٌل المعما -0

 ٌناسب الكتلة الفراغٌة المعطاة والذي ٌإدي إلى تغٌرها وفق معاٌٌر تصمٌمٌة.

م فً فً بعض المنشآ ت العالمٌه وبعض المعال    Cosmo-genies Architectureتحلٌل التكوٌن المعماري الكونً -1

 العالم العربً فتصبح كتلة فراغٌة مبتكرة تحاكً التطور التشكٌلً لهذه العمارة . 

استخالص وتحلٌل القٌم التشكٌلٌة والشكلٌة الجمالٌة لمختارات من المنشآت العالمٌه بغرض الكشف عن تلك األسس  -2

 سوأ أساسٌة أو ثانوٌة لإلثراء وتطوٌر  العمارة الداخلٌة. 

 بنى على إستلهام فلسفة وقٌم العمارة الكونٌة بؤشكالها وتشكٌالتها المتطورة .   تعظٌم الحوار الم -3

تصمٌمٌة جدٌدة فً التشكٌل مستوحى من التطور الكونً بما ٌالئم موقعها فً العمارة  تحدٌث فلسفة الفكر إلبتكارات -4

 الداخلٌة.  
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 حدود البحث:

 مارة الكون المتطورة الذي أطلق علً هذا المفهوم من قبل ٌتضمن البحث دراسة مختارات من المنشات المعمارٌة لع

 المعماري ) تشارلز جٌنكز ( . 

 . دراسه الفلسفة الشكلٌة بما تحملة من قٌم واستنتاج وإستخالص مفاهٌم  تصمٌمٌة حاكمة ٌمكن تطبٌقها 

 منهجٌة البحث: 

   أوالً: الجانب النظري:

 م كونً مبنً علً االبتكار والتحدٌث المستمر. الدراسة التارٌخٌة للتطور التكنولوجً كنظا

 دراسه بعض األسس العلمٌة والمناهج النظرٌة لتحقٌق هدف البحث بشكل علمً بتناول أطراف المشكلة فلسفٌاً .

 ثانٌاً: الجانب الوصفً التحلٌلً لمنشآت العمارة الكونٌة .  

علً المتلقً وذلك من خالل دراسة علوم  التقنٌة الحدٌثة  وذلك من خالل دراسة  فلسفة الشكل وفلسفة القٌمة وأثر ذلك

 والجدٌدة والجمالٌات المعاصرة. 

 محاور البحث:

 مقدمة :

 دراسة مفاهٌم البحث   -أ 

الالخطٌة ومدي التؤثٌر علً  –االنطوائٌة  –االستاتٌكٌة  –الترمودٌنامٌكٌة  -دراسه علم المورفولوجً )علم الشكل ( -ب 

 ث.التطور الحاد

 المحور االول :   

 -العوامل التً أثرت علً العمارة الكونٌة فً مصر: -ا 

 من حٌث المناخ  -

 من حٌث التضارٌس الموقع الساحلً  -

 الموقع الغربً  . –الموقع الشرقً  –الموقع الجنوبً  -الموقع الشمالً   -

 - : فلسفة الكتلة للعمارة الداخلٌة وتتناول -ب 

 الخارجً والداخلً للعمارة الكونٌة فً بعض المنشآت العالمٌة والعربٌة.فلسفة التشكٌل المعماري  -

 فلسفة القٌمة فً العمارة الكونٌة فً بعض المنشآت العالمٌة والعربٌة.  -

  المحور الثانً:

 دراسة تطور تصمٌم العمارة الكونٌة معتمداً علً آراء المفسرٌن والمناظرٌن. -أ 

 ر واألجزاء. دراسة الشكل وعالقته بالعناص -ب 

 الخامة فً العمارة الكونٌة .  -

 النظم الهٌكلٌة فً العمارة الكونٌة.  -

 النهو فً العمارة الكونٌة . -

 العالقة فً الشكل والمضمون بٌن الخامة والهٌكل والنهو. -
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 :الثالثالمحور 

 اوال : اثر العمارة الكونٌة علً العمارة الداخلٌة ومنظوماتها.

 لحوائط واالرضٌات .فً النظرٌه البنائٌه ل -

 فً نظرٌة الجشطالت علً االسقف واالضاءة  .  -

 فً اإلتجاه األنثروٌوسوفً علً العمارة الداخلٌة . -

 ثانٌا : أثر العمارة الكونٌة علً األثاث.

 المطارات ( –القري السٌاحٌة  -فً االماكن العامة  ) الفنادق   -

 ( الشالٌهات –فً االماكن الخاصة ) المنازل السكنٌة  -

 ثالثا : إستنباط  القٌم التشكٌلٌة المستخدمة بالعمارة الكونٌة . 

 وهندسة التكسٌر  أحد أهم إتجاهات العمارة الكونٌة .  القٌم التشكٌلٌة بالعمارة البٌومورفٌة -

 الشكل والقٌمة بالعمارة الكونٌة. -

 الشكل والقٌمة بالعمارة الداخلٌة. -

 العمارة الداخلٌة وعناصرها بما ٌناسب المنشآت الكونٌة . رابعا :التكنولوجٌا الحدٌثة وأثرها علً

 الوحدات المعمارٌة المستخدمة تكنولوجٌا بالعمارة الداخلٌة . -

 الوحدات والوصالت التكنولوجٌة لعناصر العمارة الداخلٌة من األثاث واالضاءة الطبٌعٌة والصناعٌة .....الخ.. -

  المحور الرابع :

 عاٌٌراالٌجابٌة لوضع تصمٌم مبتكر ونموزج مصغر لعمارة الكون فً أحد األماكن العامة  .استخالص النتائج والم -أ 

    -تنظٌر مبنً علً النتائج العلمٌه والعملٌه بتناول :  -ب 

  الشكل العام ومدي ارتباطه بالطبٌعة . -    

 القٌمة ومدي تحقٌقها جمالٌا ووظٌفٌا . -    

 ومدي تؤثرها بالطبٌعة  . مدي ارتباط الشكل بالقٌمة -    

 المحورالخامس :

التطبٌق من خالل استخالص النتائج والمعاٌٌر فً حوار تصمٌمً مع العمارة الداخلٌة والفلسفة التً قام علٌها التصمٌم فً 

الشكل والمضمون وتطبٌق ذلك على كتلة فراغٌة ألحد الفراغات التصمٌمٌة بمنطقة األستقبال ومداخل  المطارات 

 رٌة وكذلك إظهار ذلك فً نموذج مجسم .المص

 ومن خطة البحث واأللتزام  بمحاور البحث  التً من خاللها تم إنشاء محتوى الرسالة  

 أوال: الكون المحٌر واتجاهات العمارة العالمٌة

The surprising Universe            

ترجمتها ووصفها حٌث حل التنظٌم الذاتً  إن نقل قصة النشؤة الكونٌةإلً عمارة أظهر بعض الصعوبات كٌف ٌمكن

 والتطور والنشؤة

الكونٌة محل االفكار الحدٌثة ، لذا تطورت القوانٌن األساسٌة وحصلت قفزات فً التنظٌم أطلق علٌها اسم )النشؤة الكونٌة( 

ن الجرآة و قوانٌن تعبر ع ).،و هً التً جعلت المعمارٌٌن ٌنظروا للعمارة علً إنها جزء من النظام الكونً و ٌجب أن

  1الكون ،كما فً شكل ) 
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Big Bang,  ( ٌوضح نظرٌة األنفجار الكبٌر للكون و مبدأ النشؤة الكونٌة1شكل رقم ) 

 

: The Fractal Architecture  العمارة التكسٌرٌة 

وتالهندسة التكسٌرٌة تم تسمٌتها وفقا للعالم مندلبر Benoit Mandelbrot's ( وتعرف الفراكتال  

 ( تكوٌنات هندسٌة أو مادٌة تحتوي علً أشكال غٌر منتظمة أو شظاٌا متخذة أبعاد ومقاٌٌس متعددة بؤنها  

"A geometrical or physical structure having an irregular or fragmented shape at all scales of 

measurement between a greatest and smallest scale such that certain mathematical or physical 

properties of the structure, as the perimeter of a curve or the flow rate in aporous medium, 

behave as if the dimensions of the structure (fractal dimensions) are greaterthan the 

spatialdimensions " 

كوٌنات تتكون من جزٌئات مشتقة بمقاٌٌس مختلفة سواء منتظمة أو غٌر منتظمة من المصدر كما ٌمكن القول إنها ت

األجزاء األخري ، و تتمٌز الفراآتال بعدة خصائص هو عدم اإلنتظام و صعوبة التوصٌفبالهندسة األقلٌدسٌة و إن تكوٌناتها 

ح و التعقٌد الالنهائً أي كلما نتاج عنصر تولٌدي صادر من العنصر األساسً،  و من أهم سماتها هً خشونه السط

اقتربنا كلما زادت التفاصٌل و كذلك القابلٌة علً التطور من خالل التكرار بالتشابة الذاتً المشتت والتلقائٌة وعدم 

 اإلنتظام, 

   (2شكل )كما فً 

 
 ( 2شكل )

 ,Falconerاألولً توضح شكل ال   بعض النماذج للتكسٌرٌة فى الطبٌعة فالصورة Cauliflower و الصورة األخري تمثل شكل

Kenneth,2003,. Fractal Geometry: MathematicalFoundations and 

Glue الغراءApplications. John Wiley& Sons, 
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:Landforms أوال :التشكٌالت األرضٌة 

حضري وتنسٌق الموقع العام ٌري جٌنكز أنها عمارة مرتبطة بتكوٌنات األرض و القوي المنبثقة منها و ترتبط بالتصمٌم ال

، كما ٌرى جٌنكز أن عمارة تكوٌن األرض هً كآثر العمارات المعاصرة انتشارا شهرة و لكنها قد تتشارك مع نوعٌات 

 أخري من العمارة و هل ٌمكن أعتبارها وسٌلة للتقارب للطبٌعة  ببناء اول مدرسة ٌهودٌة فً برلٌن بعد الحرب العالمٌة

Zvi Hecker حٌث اعتمدت الفكرة علً الشكل الهندسً ألوراق زهرة  1995المعمارى زٌفً هٌكر الثانٌة عام  وقد قام

  عباد الشمس

و الغرف شكل  Sunflowerpetalsfish فى التكوٌن العام للمبانً وما أنتجته من فراغات،كما أتخذت الممرات الحركة

الثعبانٌة مكونة من مركز تلتف حوله  SnakeCorridors والساللم العالٌة Mountain Stairways السمك

للمعماري بٌتر أٌزنمان بؤسبانٌا حٌث shaped rooms  3كما فً شكل،   التكوٌنات ممثلة التكوٌن الهندسً للزهرة 

 (3كما فً شكل )مبنً  City of Culture of Galicia التكسٌرات الكتلٌة والتً تشبة كونتور االرض 

 ( 4شكل ) 

 سة برلٌن ٌوضح موقع عام لمدر

        

 

 Galicia :للمعماري بٌتر اٌزنمان  باسبانٌا

City of Culture of Galicia, Santiago de Compostela, Spain, eisenman, Undefined Author, 

 ثانٌا :األشكال التكسٌرٌة

ٌري على رأفت أن الهندسة الفراكتال تساهم فى توصٌف التكوٌنات فى الطبٌعة كؤفرع و أوراق الشجر وحبات الثلج و 

 الجبال و الشواطئ ، و هً تكوٌنات تؤخذ الطابع التكسٌري المتعدد المقاٌٌس

 شكل بمختلف الزواٌا كما فً و  - )5-6)

      
 (6-5شكل رقم )

 -–ٌوضح أختالف و تعدد شكل قطع الجلٌد  :,

Wikipedia, Snowflakes WilsonBentley.jpg, Retrieved, Oct.2007 

( التكسٌرات الكتلٌة والمتوافقة مع التكسٌرات 4شكل ٌوضح )  ( ٌوضح التكوٌنات المتراكبة بكتلة السلم3شكل ) 

 االرضٌة لمبنً

City of Culture of األرضٌة التكسٌرات 
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 (7شكل رقم)

  Rocky Mountains, wikipedia  –ٌوضح التكسٌرات و التدرٌجات و الطٌات بسطح الجبال

 

تجزئة التكرارٌة فرصاً للمصممٌن الذٌن ٌرٌدون تردٌد اإلٌقاعات والتكوٌنات العفوٌة الطبٌعٌة علً شكل ٌقدم إتجاه ال 

خطوط متموجة ومتكررة دون توازى كما فى الفن الجدٌد والمتمركذ ة علً شكل اللولبٌة و القوقعٌة  والصدفٌة القشرٌة 

   ورٌش أجنحة الطٌور وخالٌا النحل وخٌوط العنكبوت وجمٌعها

 هامٌلتون أفقٌاً ورأسٌاً ومالمس األعشاب المرجانٌة تشبه أشكالها الكلٌة أشكال جزئٌاتها  ، وٌعتبرمبنً مع أمواج البحر

 للمعمارى دانٌال لٌبسكٌند بمدٌنة كوالرادو تمثٌل للعمارة الفراكتل حٌث التؤثر بالتكسٌرات الطبٌعٌة للجبال ،

Lab لمجموعة Federation Square) بملبورن (11-10) .فً شكل (  9شكل ) وكما فى  ( 8)ك مبنًذل، ك

 architecture studioفً شكل  بؤسترالٌا ، كما

  

      

 (9شكل )                                                 (                 8شكل )                              

 كٌند حٌث التؤثر بالتكسٌرات الطبٌعٌة للجبال بكوالرادوٌوضح مبنً هامٌلتون للمعماري دانٌال لٌبس
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The Cinematic Sections ثالثا :القطاعات السٌنمائٌة 

Cinematic ما ٌسمً بالقطاعات السٌنمائٌة Enric Miralles 

 أستنبط المعمارى أنرٌك مٌرالس

مً طوره هو مس Enric Miralles حٌث ٌتم تحلٌل موقع األرض

 Sectionالمعماري إنرٌك مٌرالس ، 

بعمل العدٌد من القطاعات حٌث توضح التتابع و التنوع بطبوغرافٌة 

 .األرض

لقد أستخدمت القطاعات  Eurhythmics Center ٤٩٩٣عام 

لتظهر مدي تعقٌد و  Enricالسٌنمائٌة بمركز فن الرقص التوقٌعً 

 صعوبة الموقع الذي نفذ علٌه المبنً فى  

 (13شكل  ) أسبانٌا ، حٌث قال إنرٌك مٌرالس أن الصعود و الهبوط فى

 Miralles الكتل ذاتها أستوحى شكل قمم الجبال بؤشكالها التكسٌرٌة  

 Land formأى أنه ٌتم القٌام بعمل العدٌد من القطاعات عند التغٌرات الحادثة بطبوغرافٌة األرض و التً بالتالً تإثر 

 ٌة للمبنً و آذلك التغٌرات الحادثة فى المبنً وفقا للتغٌرات باألرضعلى المناسٌب الداخل

 حٌث تحقٌق الوحدة و التنوع حٌث ٌصبح المبنً و كؤنه مجموعة من الطبقات المتعددة ، كما فً شكل

  ) -15-14( و )شكل  International Port Terminal  (13 لمجموعة Foreign كذلك مٌناء الٌابان

،Yokohoma بانبالٌا office architects 

 

 

 (10شكل رقم )

 (11شكل رقم )
 (12شكل رقم )

 (13شكل رقم )
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 (15شكل )             ٌوضح مركز فن الرقص التوقٌعً بؤسبانٌا (14شكل )                  

         

 ٌوضح التدرج بالكتلة من خالل 

 األرتفاع و األنخفاض بمٌناء الٌابان لمجموعة

 Foreign office architects– :المصدر

 
 (16شكل رقم )

 موعة من القطاعات العرضٌة بمٌناءٌوضح مج

Foreign office architects الٌابان لمجموعة 

   

: Fluid Fractals المائعة رابعا: التكسٌرات  

 تتخذ عمارة التكسٌرات المائعة صفة التكسٌرات و الزواٌا المتعددة مصاحبة إلنحناءات و أنسٌابٌة فى

فى التكوٌن مع  الال نهائً للكائنات الحٌة آالثعبان و السمك حٌث األنسٌابٌةأتجاهات عدة ، و هذا األتجاه ٌقترب من التنوع 

 أنحناءات متعددة غٌر محددة ذات ملمس ممٌز

 
 (17شكل رقم )

 ٌعتبر المعمارى فرانك جٌري Frank Gehry و ٤٩٩١أول من أستخدم التكسٌرات المائعة عام 

 له فً سمكته المشهورة فً مطعم فش دانس بكوبً بالٌابانوقد استعم جعلها اللغة الرئٌسٌة للتعبٌر فى مبانٌه

 و أعمال أخري ، حٌث ٌري جٌنكز أن فرانك وسمكة الشبكٌة األخرى بجوار المدٌنة األولٌمبٌة ببرشلونة 
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 جٌري قد توصل إلى تحقٌق أشكال منحنٌة عضوٌة متفاعلة مع المحٌط بما تحمله من تنوع والناتج من الظل

 و النور، و من مبانً فرانك جٌري فندق بؤسبانٌا LLP Hotel Marques de Riscal وقاعة والت دٌزنً

 Walt Disney   Concert بمدٌنة لوس أنجلوس، -   

  بؤسبانٌا ٌوضح التكسٌرات المتعددة و المتداخلة بنعومة لفندق

 

               

 (18شكل رقم )

GehryPartners, Marques de R iscal, Elciego, 

(Alava) Spain, architects/ gehry/riscal 

_winery2/riscal2.html 

( ٌوضح اعمال جٌري والتً اتجهت نحو التكسٌرات  19شكل )

 المصدر :–المانعة 

Webb,M.,Oct.2003,P40-P63 

   

 ٌوضح قاعة والت دٌزنً بمدٌنة لوس أنجلوس و اعتماد التكوٌن علً التكسٌرات الناعمة و المتعددة 

 

: Crooked Forms المتعرجة خامسا: األشكال  

 هً تكوٌنات شكلٌة قرٌبة الشبه بالعمارة التكسٌرٌة و لكن ال تصنف كذلك حٌث تقوم فكرتها على

 العالقة بٌن الخطوط فٌما بٌنها مكونة عالقات بٌن الكتلة و الفراغ واالمتداد علً هٌئة خط متعرج بكسرات

 رة آرٌستالٌة اآثر بساطة و تفصٌال ، و قد شبهها جٌنكز كذلكمفاجئة ال تربطها أٌة معدالت مكونة عما

. Origami Folds بطٌات و ثناٌا الورق 

و قد قام المعماري دانٌال لٌبسكٌند بتصمٌم المتحف 

و قد اتخذ الشكل المتعرج  ١١١٤الٌهودي فى برلٌن عام 

الناتج من العالقات و الوصالت بٌن الخطوط ، كما فً 

  (20شكل )

Zig-Zag  

 -ٌوضح المتحف الٌهودي لدانٌال لٌبسكٌند :( 20شكل)

Jewish museum, berlin, Daniel libeskind: 

 المصدر -ببرلٌن 

Projects/ Show-all/jewish-museum- Berlin 

 

: Cosmogenic Architecture عمارة الكون المتطور /  

وبما ان العمارة ،  لكترونى منذ بداٌات النصف الثانى منتحول الفكر المعماري من المفهوم المٌكانٌكى إلى المفهوم اال

.القرن العشرٌن ، حٌث الكون غٌر ثابت و متغٌر Cosmo- genesis آجزء من هذا الكون ٌجب أن تتفاعل به فً  

ان المفاهٌم العلمٌة و الكونٌة الجدٌدة أوضحت أن  Cosmogenic دٌنامٌكٌة شكلٌة متؤثرة برغبتنا فى التجدٌد حٌث
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كون متغٌر وغٌر ثابت التطور والتنقل من حالة ألخرى متخذا أشكال و دالالت مختلفة ، فسنجد إن الطبولوجً واإلنتفاخ ال

   واألشكال األرضٌة هً طرق للتعقٌد و لكنها أٌضا اشكال أقرب ما ٌكون من الطبٌعة.

معمارٌة حدٌثة وتكوٌنات شكلٌة متغٌرة  وقد حاول المعمارٌٌن التعبٌر عن وجهه نظر العالم الحدٌث والتً تطلبت لغات

ذات فلسفات ومعانً متعددة حٌث عمارة ذات توجه جدٌد شكال و مضمونا وفكرا على المستوي المحلً و العالمً ، وهً 

  Complexity Architectureالعمارة التعقٌدٌة 

التكسٌرٌة وقد شملت العدٌد من التوجهات والمعمارة و قد شملت كذلك العدٌد من التوجهات    

Fractal Architecture  

: The Complexity Architecture  العمارة التعقٌدٌة 

 العمارة التعقٌدٌة قامت علً المعانً و المفاهٌم الحدٌثة و التً تدعو إلً التعقٌد و األعتماد علً نظرٌة

خطٌةالال Non Linear و الطً Folding و النكبة Catastrophe و الفوضً Chaos و الظهور  

  Sudden Emergance المفاجئ حٌث ان لكل من هذة النظرٌات المدخل المعماري لها و الذي أستعان

 .بالمباديء و األفكار التً تقوم علٌها ، و سٌتم توضٌح ألهم هذة التوجهات المعمارٌة وفقا للمباديء السابقة

 أوال :األشكال االنتفاخٌة Blobs: إن أول ظهور لكلمة Blobetecture كان عام ١١١١ بمقال ل ولٌام

. " On Language بجرٌدة التاٌمز األمرٌكٌة بعنوان " باللغة William Safires سافرٌز 

و عرفت ب ٤٩٩١و هى تكوٌنات ساهم الكمبٌوتر فى ظهورها و لم تظهر قبل عام  Metaclay أو  

  Metaball و أختصارها Blob  ، وتتمٌز اللغة االنتفاخٌة Blob Grammar بالنعومة و اللٌونة و

 اإلستمرارٌة المنحنٌة للتكوٌنات عن األشكال الكالسٌكٌة التى لم تصل لمستوي التعقٌد الذي وصلت له

و قد بدا المعمارٌٌن و المنظرٌن فى   Blob Architecture األشكال الشرنقٌة و المنتفخة و التً قد تشبه األمعاء  هو .

اول من سماها ، حٌث ٌقولالتعامل و التعرف علٌها و  ) Fluid Entities  حٌث شبها بالكائنات المائعة ٤٩٩٤عام  

Grey Lynn  ،إنه بشكل واحد ٌمكن ان نغلف العدٌد من الفراغات المتصلة أنشائٌا و هندسٌا متعددة األسطح  المعمارى

  Lynn  ١٢  ) 20 -، و ٌعتبر المعمارى فرانك جٌري رائد المعمارٌٌن حٌث ٌتوافق فكره   فً شكلكما  - ٢( و شكل ) 

21 

Selfridges Department Store مع هذة األشكال األنتفاخٌة العفوٌة ، و آذلك المركز التجارى 

لمجموعة مستقبلٌة  Future System ببٌمنجهام Birmingham حٌث ٌعبر عن األشكال األنتفاخٌة ٌصاحبها نظرة

فً شكل ) كما „لذبابة و كذلك الزخارف الخاصة بعصر الباروك للغالف الخارجً و الذي ٌشبه فً تكوٌنة عٌن ا 22-

23)  
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 مبنً للمعمارى نورمان فوستر ببرٌطانٌا حٌث القشرة الواحدة ذات:Gateshead (23-22شكل )

 The Sageالتكوٌن األنتفاخً و تؤثٌره علً الفراغ الداخلً 

The Sage Gateshead, UK, 1999-2004, Foster 

1004/Default.aspx Projects/ partners, 

 

     

     

 (25شكل )   (                               24شكل )                              

 المرأة المرتدٌة الفستان و المادة ٌوضح تقارب فكرة

 (24شكل )  ٌوضح فكرة التغطٌة فً :التً تم تغطٌة المبنً بها
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 – التجاري التً قام علٌها المركز

   (25شكل )

  للمركز التجاريٌوضح أنتفاخٌة الكتلة وأنبعاجها 

Selfridges Department Store  

 

 

 

 

 

 Folded Formsثانٌا :األشكال المنطوٌة: 

 إن دٌلوتز Gilles Deleuze نظرٌتة عن األنطواء و التشكٌالت المنطوٌة Folded أوضحت العدٌد من

ختلفة عن بقٌة التكوٌنات حٌث ٌري العالقة بٌن الرأسٌات و األفقٌات ،و بٌنالنقاط التً ٌجدها مإثرة و م  

 الشكل و األرضٌة ، و بٌن الداخل و الخارج فاألنطواء ٌغٌر من النظرة التقلٌدٌة للفراغ ، وقد أستعان

  Peter بالطً فً أبنٌته ومخططاته Folding كما فً مركز إدارة

Eisenman ( وكذلك72 -71المعماري بٌتر آٌزمان ) بطوكٌو،كما فً  -  Nonutani Office Building   ًنونوتان

Cagliari Center ً75) أستخدمته المعمارٌة زها حدٌد وسمتها بعمارة الكواكب،كما فً مبن  -71و شكل ) ( 74 -

فً شكل   بإٌطالٌا كما  -  (72 Contemporary Arts 

   

 بطوكٌو( ٌوضح واجهة لمركز إدارة نونوتانً 26شكل )

 ٌوضح األنطواء و الطً للكتل علً بعضها البعض لمركز إدارة نونوتانً بطوكٌو.
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  Cagliari Contemporary Art Center  :بإٌطالٌا( ٌوضح مبنً 27شكل )

 للمعمارٌة  زها حدٌد

 

 The Green Architecture(Eco-Tech):الخضراء ثالثا :العمارة

لتقلٌل األثار السلبٌة  هو اتجاه جدٌد الغرض منه زٌادة آفاءة استخدام الطاقات المتجددة و الطبٌعٌة آالشمس والمٌاه و غٌرها

ر مع عمارة للمبنً ، وهى اتجاه ظه الناتجة من المبنً و التً تإثر على صحة األنسان و البٌئة خالل الدورة الحٌاتٌة

الحداثة فى محاولة للتقرب إلى الطبٌعة من خالل إدخالها إلى المبانً وٌري جٌنكز أن المصممٌن بواسطة قدرات الوسائط 

 حً وما هو جماد ، مع تنظٌم ذاتً لكل من الطبٌعة و المادة الرقمٌة تم المزج و التشوٌش فى الفرقات بٌن ما هو 

"They blur categories of the living & dead, self organizing nature & self organizing 

matter"   

Eco- أعادوا تسمٌتها إلى ال High-tech أن معمارى ال Charles Jencks ٌقول تشارلز جٌنكز 

 Tech بعد ادخال مظاهر العمارة الخضراء إلى مبانٌهم سواء بالزراعة و النباتات التً وجدت بداخل

 لتقنٌات البٌئٌة فى مبانٌهم و كذلك مراعاة الظواهر المناخٌة كؤشعة الشمس و الرٌاحالمبانى أو أستخدام ا

 والتً تضمنت مبانً ناطحات السحاب كما فى برج Menara Mesiniaga للمعماري كٌن ٌانج فى

كوااللمبور و الهٌكل و  Ken Yeang طابق مرتكزا على قاعدة من السوفت سكٌب ٤٤حٌث ٌتكون من  ٤٩٩٢عام 

سطح مكون من حلقات دائرٌة و الفراغات التى تقطع األسطوانة و المغطاة بالكاسرات تمنح المبنً التوجٌه الخارجً ال

 Solar Panels بٌنما ٌغطً السطح الوحدات الشمسٌة

 (27كما فً شكل ) 

 

  Organic Architecture (Organitech)رابعاً: العمارة العضوٌة 

المحٌطة من حولنا فى محاولة للتواصل سواء كان من  ذ تكوٌنات و تشبٌهات من البٌئةتخهً عمارة متصلة بالطبٌعة و ت

خالل العنصر األنشائى أو المواد المستخدمة أو الشكل المتكون ، هى فلسفة معمارٌة  ترتقً بالتجانس بٌن العالم الطبٌعً 

لفرش و المحٌط الذي ٌوجد به التكوٌن و ٌرجع و مسكن اإلنسان بتصمٌم ٌصل إلى التكامل و التفاعل مع الموقع العام و ا

  31-3ٌوضح شكل:(Menara Mesiniaga تسمٌتها إلى المعمارى فرانك لوٌد راٌت عام   للمعماري كٌن ٌانج فً

ٌقول المعماري  Charles Jencks أن مبانً ال High Tech كواللمبور  أصبحت اكثر عضوٌة و  ٤٩٤٩مبنً 

لذلك اطلق علٌها  Organitech  مان فوستر العدٌد من األبراج الخضراء و لكن ٌمكن أنتشارلز جٌنكز ، كما بنً نور

نجد ان برج ،حٌث ٌتشارك  Swiss Re Headquarters م أتخذ تشبٌهات عضوٌة من خالل هذا ١١١١بلندن عام 
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لسل عددي و شكل التصمٌم المتقاطع العرضً و التً تنمو وفقا لتس -مع النموات الطبٌعٌة بسبب اإلنشاء 

 فتشبه حبة األناناس أو الذرة   ٤,١,٢,٤,٥,٤٢,١٤

 

 (28شكل )

 

                                  

 (29شكل )

 ٌوضح الذرة والتً تعتبر أحدى األفكار

 (30شكل )

ٌوضح التكوٌن المنحنً لبرج بلندن التً تعبر عن فكرة التكوٌن 

 األنشائً

Swiss Re Headquarters 

Corn, undefined Author  Swiss 

 التقاطعات الشبكٌة للزجاج

Re HQ, London 1997-200 
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                          توضح امكانٌات تكوٌن المبنً المنحنً لتساهم فً مقاومة الرٌاح والحرارة

 
 

 مقارنة لتوضٌح حركة الرٌاح وتؤثٌرة على المبنى(   31شكل )

 

: Tilted Forms المائلة خامسا: األشكال  

حٌث تتخذ مبدا  عمارة اتخذت تكوٌناتها من التحول فً العالقات و التكوٌنات الناتجة من مرحلة األتزان و النظامهى 

فإذا اضفنا كمٌة من الرمال تزٌد عن  إلى مرحلة الفوضً Chaos . اإلزاحة و المٌل و الحركة للوصول إلى اإلستقرار

رمل فى التحرك حتً ٌصل إلى نقطة اإلتزان مرة أخري كما ٌقول زاوٌة الراحة على مجموعة مستقرة من الرمل ٌبدأ ال

على رأفت إنها طاقة حركة كافٌة فً كل األجزاء المٌتة حٌن نتصرف بال عقل وال فكر وال شعور   ، و قد حقق بٌتر 

كؤنها نتاج إٌزنمان ذلك فى مركز ارنوفو بسٌنسٌناتً حٌث مزج بٌن الخطوط المستقٌمة و المنحنٌة حٌث تكونت الكتل و

   للتغٌرات الجٌولوجٌة الحادثة بطبقات األرض المتعرجة بتراكم الطبقات فوق بعضها

Aronoff center for Design & Art Cincinate 

Greater ًو الناتجة من اإلزاحة و المٌول بٌن الكتل القدٌمة و الجدٌدة، كذلك مبن 

شكل )بوالٌة أوهاٌو ،كما فً  31 ).  Columbus Convention Center 

     

 ( 33شكل رقم )                    (                                    32شكل رقم )                             

       Greater موقع عام لمبنً ٌسٌسٌتانً                                                  Aronoff center ًٌوضح منظور لمبن 

               Columbus Convention Center                                       Cincinate for Design & Art 

 بوالٌة أوهاٌو                                                                     بسٌنسٌناتً                      
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Greater       ً34شكل  -ٌوضح واجهة المبن) 

Columbus Convention CenterEisenmen,P.,1995, P   المصدر:-بوالٌة أوهاٌو  

 
   Nonlinearity :أن المداخل المعاصرة للعمارة و التصمٌم المعمارى أصبحت ممكنة

 

 ثانٌا : الالخطٌة

 و ٌتم أستخدامها من خالل الوسائل الرقمٌة ، حٌث تم تداولها و أنتشارها بواسطة كتابات المنظرٌن و

م وحتً المفكر٤١٤٥  ٤٥٣٥عام     (Gottfried Wilhelm) ًالفالسفة و ذلك منذ الفٌلسوف األلمان 

 الفرنسى (Gilles Deleuze)  م كما أوضحنا من قبل ، و قد نمت آراء مغاٌرة  1995 -1925عام  

 افترضت أن أغلبٌة الكون هً ال خطٌة فإذا كان هذا االفتراض صحٌحاً فٌنبغً للعمارة أن تعكسه فً

أعمالها . وفً السنوات العشرٌن نفسها بدأت أنواع مختلفة من المعادالت الرٌاضٌة تتقدم وتتطور كالتنوع الالخطً الذي 

النظم الالخطٌة أعاد المعلومات فً داخله  ، إن  Non – Linear System 

  تتغٌر بال حدود و بإستمرار محدثة نتائج غٌر متوقعة و جدٌدة  كما أسهم ظهور العلوم الالخطٌة

 Mae-Wan Ho Science Non فً تغٌر اإلحداثٌات المعمارٌة آما ٌوضح العلمان ماوفان هو و بٌتر ساندرس

Linear  

 DNA و RNA ذات الواقع الالخطً ، كما

 Peter بالتجارب فى مجال علم الوراثة بٌن

Saunders 

 (35شكل)أعتقد فً أن الطبٌعة الخطٌة كما فً 

Joseph Ford  أن أغلب التعقٌدٌٌن كجوزٌف فورد 

 ( ٌوضح التكوٌنات الالنهائٌة الالخطٌة35شكل )

 

و  Folding (  ،35لمعماري من خالل العمارة المائعة   )و قد ظهر فً المجال ا (35شكل )،و Fluid و اإلنتفاخٌة

  DNA بما ٌحتوٌه من خواصٌتم ابداعها من خالل وضعٌة النقاط المختلفة   التً Blob المنطوٌة
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 ,DNA, undefined Author :المصدر -حٌوٌه متعلقة بعلم الحٌاة بحركة الخطٌة   (36ٌوضح الشكل )

 

 
 (37شكل )

 لمبنً KunsthausGraz بمدٌنة Graz  -ح تداخل العلوم االخطٌة فً التكوٌنات المعمارٌة ٌوض:

Kunsthaus Graz, undefined Author 

 
  Sudden Emergance –Phase Transitionsالتنقالت الشكلٌة   – رابعا الظهور المفاجًء

ً ثلج او الً بخار أو كالفقزات الفجائٌة من عصر الً ان الظهور المفاجًء قد ٌتمثل فً التنقالت الشكلٌة كتغٌر الماء ال

عصر أخر أو التغٌرات والقفزات فً سوق االوراق المالٌة وقد صنفت الثقافة والطبٌعة حسب قفزاتها كما لو ان الكون 

به  (قد تكون التنقالت بالصعود المفاجًء او الهبوط المفاجًء , وقد تمٌزت2غٌر مسارها فجؤة وذهب باتجاة جدٌد )

   Pter Eisenmanأعمال بها  اٌزمان 

 
 Organization Depthسادسا العمق نظٌمً ونظرٌة التركٌبات المنتظمة  

ان النمو والتغٌرات الداخلٌة سواء للكائنات او الماكٌنات تإدي الً االبداع الناتج عن تغٌرات الموقف والكوارث التً قد 

خل بٌن النظام والفوضً, حٌث توضع نظرٌة التركٌبات كٌفٌة نشؤة الكون تنتج عن ذلك , ولذلك اي نظام ٌتطور بالتدا

والتعقٌدات بالنظام الكونً , وٌوضح جٌنكز ان التركٌب والتعقٌد هً نظرٌة لكٌفٌة التنظٌم الضروري والهام والذي ٌمكن 

الطاقة او المعلومات للوصول الوصول الٌة من التفاعل بٌن العناصر والمكونات والتً تدفع بعٌدا عن التوازن بمنحهما 

( وهً بذلك توضح أن التطور ناتج عن التفاعل بٌن أجزاء 13-3الً نقطة حرجة بٌن النظام والفوضً, كمافً شكل  )

  Chaos tHeoryنظام حتً تصل الً الوضع الحرج وفقا لنظرٌة الفوضً  أى 
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 ( 38شكل )

 لتعقٌد و الفوضً بٌن التحول من قوانٌن النظام إلًو الذي ٌ ٌوضح مخطط أساسٌات عالمٌة

 
 نظرة جدٌدة لفوضى العمارة فً إطار )الفوضى المنظمة(

من العلوم الراقٌة من الناحٌة الفنٌة واألخالقٌة، و لٌست أنانٌة أو حب  العمارة هً أحد فروع علم الهندسة وتتمٌز بؤنها 

 الظهور.

رة من األبعاد المعمارٌة والقٌم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة، فاإلسالم ٌحض على التواضع وعدم لقد إفتقدنا الكثٌر فً الفترة األخٌ

التطاول فً البنٌان وجنون)األغلى ـ واألعلى ـ واألفخم(، فالعمارة لٌست عالمة ممٌزة وفانتازٌا بل هً إحترام لألبعاد 

 اإلجتماعٌة واإلنسانٌة والبٌئٌة المحٌطة.

المصطلحات كالنظام والفوضى والفوضى المنظمة، فهناك فرق كبٌر بٌن نظرٌة الفوضى وهناك إشكالٌة فً بعض 

فمفهوم الكثٌر عن معنى الفوضى أنها شئ غٌر منظم ، ” نظرٌة الفوضى“والفوضى، بل إن الكثٌر ال ٌعلم بوجود ما ٌسمى 

ٌتبع نظام معٌن، وبالتالً فإن أي فوضى  لكن إذا عدنا إلى الطبٌعة و نظرنا جٌداً لن نجد فٌها شٌئاً ولٌد الصدفة، فكلُ 

 أوفساد فً األرض هو من صنع اإلنسان وسوء تعامله مع الطبٌعة.

فالكون كله ٌخضع لفوضى منظمة أتقن هللا صنعها، فكل ما فً الكون ٌخضع لنظم وقوانٌن مدروسة بدقة متناهٌة ، 

أي شئ ٌخٌل لنا فً الطبٌعة أنه فوضوي سنجد أنه قمة فً فالطبٌعة هً أكبر معلٌم لنا فً النظام، بل لوأعدنا النظر إلى 

الكون ـ الذرة   )دوران األرض حول الشمس ـ المجرة فً وعملٌات حسابٌة دقٌقة ومعقدة مثل النظام وٌخضع لقوانٌن

ر شٌئ الخ( وغٌرها الكثٌرمن أكب…واإللكترونات حول النواة ـ األنسجة الداخلٌة للجسم ـ عضلة القلب ـ نمو النباتات

ألصغر شئ، من الماكرو إلى الماٌكرو، فما نراه بؤعٌننا غٌر منظم أو به جزء من العشوائٌة إنما هو قصور منا فً عدم 

 إستطاعة عقولنا إدراك ذلك النظام الذي ٌصل ألعلى مستوٌاته.

 ٌفٌة الحكم علٌها ؟فالفوضى هً نظام معقد ٌعجز العقل البشري عن إدراكه إذن فكٌف تقاس الفوضى وما معاٌٌرها وك

 
 ( ٌوضح ابداع الخالق عز وجل فً الزهور39شكل )

https://walycenterjournal.files.wordpress.com/2015/03/22.jpg
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 :لنظام من الماكرو إلى الماٌكروا

ا إن هللا خلق كل شئ بقدر ٍء َخَلْقَناُه بَِقَدر{ } إِنَّ ًْ فهناك الكثٌر من اآلٌات القرآنٌة التً تدل على النظام فً ماحولنا،  ُكلَّ َش

 سارها الخاص فً الكونفاألرض والكواكب تجري كٌل فً م

ِ الَِّذي }َوالشَّْمُس َتْجِري لُِمْسَتَقرٍّ لََّها َذلَِك َتْقِدٌُر اْلَعِزٌِز اْلَعلٌِِم{ }َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَها َجاِمَدًة وَ  َحاِب ُصْنَع هللاَّ ًَ َتُمر  َمرَّ السَّ ِه

ٍء{ ًْ  أَْتَقَن ُكلَّ َش

مكانها ولكنها تمر مر السحاب، ألنها تدور مع األرض وهذا الدوران هو الذي ٌسبب  فالجبال كما نراها جامدة ساكنة فً 

 تعاقب اللٌل والنهار

ِل{. ٌْ َهاَر َعلَى اللَّ ُر النَّ ٌَُكوِّ َهاِر َو َل َعلَى النَّ ٌْ ُر اللَّ ٌَُكوِّ { 

على كرات الدم الحمراء  والخلٌة التً ٌتكون منها كل شئ فً الكون بها نظام غاٌة فً الدقة، فجسم اإلنسان ٌحتوي

والبٌضاء التً تسٌر بمعدل منتظم، وفً عالم النبات طرٌقة نمو النباتات، وفً عالم الحٌوان والحشرات، فكٌف ٌغزل 

العنكبوت بٌته بالرغم من صغر حجمه ذلك البٌت الهندسً بخٌوط أقوى من الفوالذ، وكٌف تغزل الطٌور أعشاشها، وكٌف 

 ً قمة فً النظام الهندسً، وكٌف ٌبنً النمل جحوره بهذه التقنٌة الدقٌقة، وغٌر ذلك الكثٌر.ٌصنع النحل خلٌته التً ه

إن عالم الحٌوان والحشرات والنبات هو أكبر معلم لنا للنظام الكونً، فهل نؤخذ من هذه المخلوقات التً هً أصغر منا 

 بعضاً من صفاتها وذكائها فً البناء؟

 
 للنباتات( التحلٌل الهندسً 40شكل )

 

 الهندسة النمطٌة فً الطبٌعة

العدٌد من األنماط الموجودة فً الطبٌعة هً غٌر منتظمة بالنسبة لنا ، فالهندسة النمطٌة والتً تعود فكرتها 

fractals    تصف بعض الظواهرالطبٌعة كالسحب واألعاصٌر والثلوج ، تتولد تلك األشكال نتٌجة  إلى فكرة رٌاضٌة

اط واألشكال بؤحجام مختلفة ، وهً موجودة فً نطاق أصغر على شكل وحدات متدرجة  زواٌا لتكرار نفس األنم

التشكل العام للشجرة كل فرع لدٌه عالقة لوغارٌتمٌة. وهناك نوعان من  -مساحة الورقة –النبات ونسب طوله  الفرع 

 :Fractalsاألسالٌب الرئٌسٌة لتولٌد 

 تزاٌد نفس بنٌة الوحدة بشكل متكرر.• 
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 (41شكل )

 

 ..بعض التطبٌقات المعمارٌة التً نجح المصممٌن فً محاكاة الطبٌعة فٌها 

تحدثنا عن الفوضى المنظمة فً الطبٌعة وكٌف تم تطبٌق ومحاكاة تلك القوانٌن فً بعض التطبٌقات المعمارٌة، واآلن نلقً 

لمجتمع بتلك اإلضافات وتؤثٌرها على الضوء على بعض الفوضى الحقٌقٌة التً هً من صنع البشر وكٌف ٌتم تشوٌه ا

 المجتمع.

ٌظن الكثٌرون أن العمران الالرسمً )ما ٌسمٌه الكثٌر العشوائٌات( بؤنه نوع من الفوضى، ولكن لو نظرنا إلى تلك 

المناطق الالرسمٌة سنجد أنها تخضع لقانون ال نراه نحن ، بل أن هناك طراز معماري شبه موحد فً تلك المناطق. تم 

سها على نظام إشباع اإلحتٌاجات األساسٌة للفرد، ولٌس بالمقارنة بتلك المناطق التً سنتطرق إلٌها الحقاً من إسراف تؤسٌ

 وبذخ معماري ورفاهٌة زائدة لمجرد إشباع فضول اإلنسان وطمعه نحو التفرد )األجمل ـ األعلى ـ األغلى(

إدراك النظام الذي بداخلها، بل وأحٌانا تكون ٌد المعماري  ولكن أحٌانا ٌعجز العقل إن لم ٌكن وسط تلك المجتمعات عن

 التً من المفترض أن تحافظ على ذلك النظام هً من تدمره و تحوله إلى حالة من الفوضى.

 نحن ال نعٌش فً مدن ـ إنما نعٌش فً خرابات!!

سنجد حٌوان خطٌر إسمه الثعبان الضخم  نسٌنا أن العمارة تتعامل مع اإلنسان أوالً قبل المبنى، فلو نظرنا إلى معظم الدول

ٌُعتقد أنه ٌحل مشكلة عمرانٌة، وتلك فً رأًٌ أنها قمة العشوائٌة  )وهو مجموعة من الكباري شوهت المدٌنة وعمرانها( 

والفوضى وسوء تخطٌط من البداٌة، وهً أن ترى مبنى أمامك فً الجانب اآلخر من الشارع وتظل عدة دقائق لتعبر 

دقٌقة  20ض لتصل إلى وجهتك، أو أن تسلك طرٌقا آخراً بواسطة السٌارة لتصل لذلك المبنى فتسٌر حوالً الشارع العرٌ

 لتجد أول دوران، فؤنت اآلن تصمم للسٌارة ولٌس لإلنسان، هل هذه عمارة إنسانٌة؟

لى مبالغة إستهالكٌة لنتوجه نحو مرٌض آخر ٌكاد ٌفتك بالبٌئة ـ كجزٌرة النخلة بدبً وغٌرهاـ والتً حولت المدٌنة إ

شباع إلوإنفالت عمرانً )إنها رمز للمدٌنة السرٌعة اللحظٌة( هل هناك فوضى أكثر من أن ٌتم ردم البحر لبناء مدن 

 أغراضه السٌاحٌة والترفٌهٌة ؟

 هل هذه عمارة أم فساٌد وفوضى وفانتازٌا؟

حالٌة والخرابات التً نحن بصددها اآلن، وهناك عندما ندافع عن ما ٌسمى العمارة، فما نقصده عمارة ولٌست المنشآت ال

 فرق كبٌر بٌنهما.
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ٌُبٌد العمران المدنً؟  فهل وصلنا إلى تلك المرحلة التً كاد العمران المادي أن 

هناك مقارنة بسٌطة جداً توضح إنتشارالعمران الطبقً الذي ٌفصل بٌن طبقات المجتمع الواحد كجدار عازل وخلق درجة 

والعزلة فً نفس الوقت، فهناك بعض األشٌاء التً ٌضٌفها المعماري ظناً أنه ٌرتقً بالمجتمع عالمٌاً عالٌة من الفصل 

 ولكنها تهوي بتلك العمارة بل وُتعٌبها. مثل عولمة األماكن المقدسة وإشكالٌة التشوٌه والفوضى

Edge of Chaos & Purpose in the universe كوناالضطراب والغاٌة فً ال خامسا: حافة  
 ٌكمن سر التعقٌد فً الكون آكل فى دفعه لذاته إلى الحافة والحد بٌن النظام واالضطراب .إن الحافة بٌن

 نقٌة وبسٌطة ،فقدرة الفرد لحافة االضطراب مع أقصً –وهً التعقٌد  –النظام التام واالضطراب التام 

حٌث تبدوا الكتل  \و قد و لٌس مخالفاً للممكنآمٌة معلومات واختالفات وخوف وفزع سٌكولوجً سٌنتج فً التكوٌن ما ه

 اتضحت فً أعمال بٌتر أٌزنمان Peter Eisenman المعمارٌة و آأنها تتزحزح و

 تتماٌل بحثا عن األتزان

 الموقع العام المشروع التطبٌقً:
(  2ٌحً شكل رقم  )ٌتخذ الطابع العصر الحدٌث مع لمسة العمارة الكونٌة ومحاكات الطبٌعة ة كما ٌظهر بالرسم التوض 

كما ساعد وجود القباب الزجاجٌة  باألسقف على تهٌئة البٌئة الداخلٌة للفندق تهٌئة طبٌعٌة وخلق مناخ جٌد وهذا باإلضافة 

 .إلى القٌم الجمالٌة والتصمٌمٌة  لها

عناصر الكونٌة الطبٌعٌة ولتحقٌق الهدف الرأسً من الدراسة التطبٌقٌة قد قمت فً هذا الفصل بتطبٌق المفاهٌم الجمالٌة لل

التً توصل إلٌها كنتائج للبحث بالفصل السابق علمٌاً من خالل التعرض إلحدي مشكالت التصمٌم الداخلً وهً منطقة 

 رئٌسٌة بالمبنً المتتعدد االغراضالخدمات ال

     

 خالصة الباب االول :

 دراسة المفاهٌم واالتجاهات لعمارة الكون المتطور

 الباب االول إلى : لخصت الدراسة فً

 :أوال 

مع  دراسة المفاهٌم  ودراسة الشكل والقٌمة و المفاهٌم العقائدٌة و فلسفة نشؤة الكون التى  هى من العناصر المإثره فً  .1

 العمارة والتصمٌم الداخلً وتاثره بهذه المفاهٌم واالختالفات الظاهرة وتؤثٌرها المباشر مع العمارة . 

 بالطبٌعة وفلسفة نشؤة الكون . تؤثرت العمارة الكونٌة  .2

تؤثرت العمارة الكونٌة بالشكل  والقٌمة  وادى الً تغٌر كبٌر لمالمح الكتلة فً العصر الحدٌث  متؤثرا بالطبٌعة وفلسفة  .3

 نشؤة الكون .

 كذلك كان هناك مإثر هام هو تكنولوجٌا المعلومات والذي أثر على تطور المنتج المعماري لكى ٌحاكً الطبٌعة . .4
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 : ثانٌاً: دراسه العلوم واألتجاهات الخاصة ببنٌة او بنشئة الفراغ الداخلً لعمارة الكون 

 األنطوائٌة -األستاتٌكٌة -الترمودٌنامٌكٌة -من خالل دراسة علم الشكل الموروفولوجً .1

 -التناقض والتعقٌد  -النظام واالضطراب التراكم التعقٌد  -العمق التنظٌمً -التشابه الذاتً  -التموج والطً  -الالخطٌة 

 لظهور المفاجئ والنقالت الشكلٌة  -الطً النكبة االستمرارٌة 

 حافة االضطراب من ناحٌة الكون.

بالنسبة إلى نظم اإلنشاء فقد تطورت هً األخرى وبعد أن كانت تعتمد على النظم اإلنشائٌة البسٌطة، حدث تطور كبٌر  .2

 وى المبانً المتعددة الطوابق، أو المبانً ذات البحور الواسعة .وظهرت نظم إنشائٌة غٌر تقلٌدٌة سواء على مست

 ومن هنا ٌتم سرد المحددات والمفاهٌم البنائٌة ألحدث األتجاهات المعاصرة فً مجال التصمٌم .3

  الداخلً .

 الخالصة 

تفادة منها بمنطقة االستقبال من خالل خالصة الباب االول والثانً والثالث والرابع تم ربط هذة المفاهٌم العلمٌة التً تم االس

والمطاعم واالستراحة والفندق ومبنى المكاتب وذلك بمبنً متعدد االغراض ، من خالل تطبٌق مفاهٌم وتشكٌل العمارة 

 الكونٌة وهً بدورها تحاكً الطبٌعة علً هذا المبنً الذي قام الباحث بتصمٌمة بالكامل  معمارٌا وتصمٌم  داخلً .

 كنولوجٌة تحاكً الطبٌعه وتوظٌف هذة العناصر لتحاكً العمارة الكونٌة .استخدام عناصر ت- 1

االسالٌب التكنولوجٌة واستخام تكنولوجٌا الحاسب االلً فً تطوٌع وتشكٌل الكتل سواء داخلٌة وخارجٌة بالمبنى لتالئم  - 2

 التكوٌن التشكٌل المعماري للعمارة الكونٌة داخلٌا وخارجٌا .

  .ل من خالل مراحل التارٌخ لالستفادة من التشكٌل المعماري للعمارة الكونٌة دراس مفهوم الشك- 3

دراسة خصائص الفراغ المعماري لتحقٌق عالقة التكوٌن المعماري للمآذن والقباب وتحقٌق االستفادة منها فً التصمٌم - 4

 .الداخلً 

ر المعمارٌة وذلك لتحقٌق فكر تحدٌث    هذه دراسة الكتلة المعمارٌة وكٌفٌة  دراسة التحلٌل المعماري للعناص- 5 

 العناصر والوحدات بما ٌالئم االتطور التكنولوجً.

 التعرف على الحلول والصٌاغات التشكٌلٌة المتعددة من خالل النظر الدقٌق للتشكٌل المعماري للعمارة الكونٌة.- 6 

 كونٌة .استخالص مفهوم القٌمة من خالل دراسة القٌم الشكلٌة للعمارة ال- 7

من خالل النظر الى المشروع التطبٌقً فإن الباحث استفاد من دراسة القٌم الشكلٌة  والتكنولوجٌة للعمارة الكونٌة - 8

 وتطبٌقها على كافة االماكن بالمبنى  المتعدد  االغراض .

 دراسة مفاهٌم البحث -1

الالخطٌة ومدي التؤثٌر علً  –االنطوائٌة  –ٌة االستاتٌك –الترمودٌنامٌكٌة  -دراسه علم المورفولوجً )علم الشكل (

 التطور الحادث  .

  : دراسة فلسفة الكتلة للعمارة الداخلٌة وتتناول - 2

 فلسفة التشكٌل المعماري الخارجً والداخلً للعمارة الكونٌة فً بعض المنشآت العالمٌة والعربٌة. -

 المٌة والعربٌة.فلسفة القٌمة فً العمارة الكونٌة فً بعض المنشآت الع -

 دراسة تطور تصمٌم العمارة الكونٌة معتمداً علً آراء المفسرٌن والمناظرٌن.  - 3 

 دراسة الشكل وعالقته بالعناصر واألجزاء.  - 4

 الخامة فً العمارة الكونٌة .   -

 النظم الهٌكلٌة فً العمارة الكونٌة .  -

 النهو فً العمارة الكونٌة . -
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 : قائمة المراجع

 مراجع العربٌه:ال

 .11ص  2008احمد غاده مصطفً  " لغه الفن بٌن الذاتٌه والموضوعٌه "  مكتبه االنجلو المصرٌه  -1

-Ahmed  Ghadah Mostafa ,loghat alfan bayn alzat wa elmawdoaia . maktabet alanglo almasria 

, 2008 pag 11 

ً فً عماره الكون الوثاب" ،رساله ماجستٌر ، كلٌه الهندسه نبٌل هاله علً،  "عالقه الشكل والمعنً بادراك المتلق -2

 3ص   2010جامعه القاهره  ٌناٌر 

-Nabel , halla aly , alaket alshakl we almaana be edrak almotalaky fe amaret alkon 

almotatawer , resalyt majester , kolit alhandasa gameat alkahra yanayer 2010 pag 3          

تشارلز جٌنكس، عماره الكون الوثاب ، ت. رانا صبحً ناصر ، دار عالء الدٌن للطباعه والنشر ، الطبعه االولً   -3

 111, ص  5ص  2003

-Tsharles decn omart alkon alwassab , tarjamt rania sobhy naser , dar alaa elden leltebaa wall 

nasher , altaba al ola safha 5 sad 111 

جوهانٌز اٌتٌن ، "الشكل والتصمٌم ، ترجمه ، صبري محمد عبد الغنً" ، دار الهالل للنشر   والتوزٌع الطبعه الثانٌه  -4

  35. ص 2005

- Jouhnez aiten , alsakl we altasmem , targmat sabry mohamed abdel ghany , dar elhela l wel 

nasher 

 .13( ص 1989 –الدوحه  -)كتاب االمه  الترث والمعاصره -العمري اكرم ضٌاء د  -5

Alomary akram deyaa , doktora – altoras wa elmoassara (ketab alaoma – aldoha – 1989 ) sad 

13 

قسم العماره  –رساله دكتوراه   –)االسكندرٌه  –الطابع المعماري بٌن التاصل والمعاصره  -د  -حموده الفت ٌحً  -6

 .  36ص –( 1986 –جامعه القاهره

Hamoda alfat yehea – doktorah – altabee almaimarybain altaasll wa elmoasra – alexandrya – 

resale doktorah – ksm alamara gamet alcahera  1986 – sad 36 

 – مركز الدراسات التخطٌطٌه   والمعمارٌه –عالم البناء  –)القاهره  –اشكالٌه التراث والمعاصره  –بكري جمال -7

 . 9-8( ص 1991القاهره  سنه  – 123العدد 

Bakry gamal – eshkalia altoras wa elmossra – alcaheraalam elbena – markaz eldresat 

altakhteteia wa elmeamaria adad 123 alkahera sanat 1991 – sad 8-9        

 22ص  1966لقاهره سنه ا -ابراهٌم زكرٌا ، فلسفه الفن فً الفكر المعاصر ، مكتبه مصر -8

Zakaria Ebrahem falsafat alfan fe alfkr almoaser , maktabet masr – alkahera sant 1966 safht 

22 

 ) القاهره عالم البناء( مركز  –السلفٌه التراسٌه ٌنقصها الكثٌر حتً تصبح معاصره –د.  –ابراهٌم عبد الحلٌم -9

 .   11( ص 1991سنه – 123الدراسات والتخطٌطٌه والمعمارٌه العدد 

Ebrahem abd alhalem – alsalafia altrasia yanksha alkaser hata tosbeh  

 .  36ص  1984سنه  –سالم  محمد عزٌز نظمً ) القٌمه الجمالٌه ( ) دار المعارف  االسكندرٌه  -10

 Salym Mohamed azez nazmy – alkaiam algmalia – dar elmaarifa alexsandaria – sanet 1984 

safhat 36 

االهرام  رأفت علً ) ثالثٌه االبداع المعماري ( الجزء الثانً االبداع الفنً فً العماره  مركذ انتركونسلٌت   مطابع -11

 . 296ص  1997التجارٌه 

Raafat Ali ( Tholasiat Al Abdaa Al Me’mary) Al goza’ al thany al abdaa al fany fi emara 

markz antronselet , matabee al ahram al togarya 1997 p 296. 

 Rafet aly (solasiat alebdaa almemary ) algozi alsany alabdaa   " كٌف ٌعمل العقل سٌرل بٌرت

 " الجزء الثانً، ترجمه محمد خلف 
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Serl pert kaif yaimal alakl . algazi .alsany. targamt Mohamed khalaf 

احمد أٌات عبد الرحٌم الجوهري ، " محاكاة الطبٌعه " فً التصمٌم المعماري البٌئً ، استكشاف مفهوم ومنهجٌات  -12

 ص ج  2010طبٌعه ، رساله ماجستٌر كلٌه الهندسه جامعه القاهره التصمٌم المعماري البٌئً المستلهم من ال

 Abd el Rahim ,  mohakat atabeaa fe altasmim  albiie   resale magester  Algohary ahmed  

Kolit handasa gamiat alkahera 2010safht g         

ابراهٌم مصطفً احمد ٌحًٌ " العماره كتحقٌق لمفهوم االنسان للطبٌعه " تحلٌل نقدي للعماره  المعاصره ذات  -13

 .  27ص 2002التوجه للطبٌعه ،  رساله ماجستٌر ،  كلٌه الهندسه جامعه القاهره 

ebrahim mostafa ahmad yahia , alamara tohakek lafhom alensan lltabeia , tahlil nakdi llamara 

almoasra , kuliat alhandasa gamiet alkahera 2002 safht 27 

اسماعٌل شهٌره حامد ، بحث فً الطبٌعه ، مفهوم الحٌاه وعالقتها بالشكل المعماري ، رساله ماجستٌر ، كلٌه  -14

 .  12ص  2004الهندسه جامعه القاهره 

Asmail shahira hamid bahs fe altabiaa mfhom alhaiat wa elakatha bal shakl elmaiamary 

Resalt magester kolit alhandassa gamiat alkahera 2004 safht 12 
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