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 راغيالف احليز داخل املدرك للتصميم السيكولوجية اللغة

 )*( عنايت إمساعيل حممود املالح، حممود الدالل، أمحد حممد فايزة
  ملخص

 حماور ثالثة خالل من وذلك اإلنسانية والذاتية الوظيفي األداء بني يالداخل للحيز اإلدراكية املنظومة حول دراسةال تدور
 مث احليز راكأد يعل احلاكمة اإلنسانية والعوامل للتصميم اإلدراكي البعد حيث إنسانية راكيةإد كمنظومة ياخلالد احليز :أولا  أساسية
 العملية دراسة خالل من وذلك احليز داخل فكرية كأداة والبيئة اإلنسانية املؤثرات ا:اثني املدرك، للتصميم البنائية ةالعملي يعل التعرف

 التصميم ويتناول راغيالف احليز داخل تصميمية كمعاجلة ياحلس راكاإلد : اثلثا ،ةاملعماري البيئة وبيئة سيةاحل املعاجلات بني اإلدراكية
 حمققا احلديثة التقنية املعاجلات يف الا متمث ياملاد التصميم وجوانب الالمادية هراكأد جوانب بني ياملتلق جتمع واليت املدرك للحيز املعاصر
  التفاعلية. لوظيفته

  احليز. داخل فكرية كأداة والبيئة اإلنسانية املؤثرات للحيز، احليز راكأد للتصميم، اإلدراكي البعد الدالة: كلماتال

  املقدمـة

 وعملية وروح دجـس هـو كـما ومـعـان جـسد فيـهـا صـورة ألهنـا نفـسه، فيـها يوير  نفسه يف يبغيه ما عمارته يف اإلنسان ييبغ
 شقها مع اجلسدية األرضية الحتياجات ترتبـط حيـث النفسـية لراحته وميهد والالملموسة الروحـانية احتياجاته كافة تستوعب التشكيل

 حمتواها مـع الفيسولوجية احملسوسة يالقو  صهر يف املصمم دور ويظهر مـبدع، توحـد يف متكامـال رتباطـاا النفـس احتـياجات وهي اآلخر
  عوامل: لعدة وفقا ذلكو  السيكولوجي يالالماد الروحاين

  وآاثرها. البيئة متطلبات •

  له. املكملة التغليف إطارات مع املنسقة احتوائه طرقو  هو وجود ومعاين ومفهومه غا ر الف •

 ل ملموسة وانطالقات بصرية معاين عن التشكيلية عنـاصره تعبيـر يومـد وإحياءاته ومالمـحه ورمـزايته ومفـاهيمه املغلـف التشكيـل •
  ة.هنائي

  والبيئية. الواقعية التشكيل بعـواملالرأسية و  األفقـية وارتبـاطاهتا والعاطـفية واألخـالقية الروحـية والعـالقات القيـم •

 واجلـسـد الروح تكامـل عن معربا واحد وجود يف ابلسـقـف ملتحـما نـجده املثال سـبيل يعل يالقـوط العـصر فـي فالـحائط
 تنفتح أن تريد وكأنـها تظـهر اإلسالمية والقباب السماء رب لعباده السـماء حنو العـني معـه تشرد حيث يعلأ إيل يتجه الذي والفضاء
 فوق الوجود من متكن قد دنياه يف فالعابد خارجها، يالعظم السـماء قبة إيل وينـتشر يعم لكي داخلها احملتبس الفضاء وتطلق وتنفجر

  .راكاإلد سهلة مصمتة ككتلة يظهر جـعله مـما منطقيا قياسيا نـظاما احليز ييعط أن احلائـط اسـتطاع وبذلك الدنيا، كل
 حبجمها وتتسلط األفراد يف لتتحكم تشكيلها بـقوه واألنظـمة الشعارات هذه لتـخدم التشكيلية عبارهتا الرمزايت تلعب هنا ومن

 تنطـوي التـي التشـكـيل عمليـة يعل راغيالفـ احليز داخـل اليـحاءية ليةالعـم تـلك وتقـوم داخلها، احملتواة اجلموع لتبهر وقوهتا وامتدادها
  والفنية: والبيئية احلضرية يوالقو  والقتصادية الجتماعية يوالقو  التقنية يكقو  التشكيل لقيم تقييم يعل بدورها

  والوسـائـل. والتقـنيـات واألنظـمـة الـمواد تشمـل يوهـ التـقنيـة: يقو  •

  ر.راابستـم تارار القـ تشـكـل دائـمـا يوه والسياسية: والقـتـصاديـة جـتماعيـةال يالقـو  •

  ومفاهيمه. التشكيل ولغة معاين يف تؤثر اليت والبيئية:ة احلضري يالقو  •

 املستعمل ابإلنـسان ذلك كل وارتباطـات احلـيز هلـذا الفضائيـة التكويـنية العالقـات حتـليل يعل يـقـوم التشـكـيليـة القـيم هـذه تقييـم
  خالل: من وذلك السابقة للمتطلبات وفـقا الـحيز هـذا ملشاكل واملعاجلة والتشكيلية اإلنسانيةو  الوظيفية والحتياجات والعابر

  واألرض. ابإلنسان وعالقتها مكانياهتاإو  مواردها وحتديد جذورها يف والتعمق املشكلة فهم أول:

  حلل.وا التحليل عملية بدء اثنيا:
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 عيل عنايت اللغة السيكولوجية للتصميم...                                                 فايزة حممد امحد الدلل، حممود املالح، حممود إمسا
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 مث ومن ملون لكـل التفصـيليـة املواصفـات ملـعـرفة ووسـيـلة ائىالحي اإلبـداع آليات لتحديد الوسيلة هو البصرية املكوانت فتحليل
 تار حضا عليها تنعكس اليت املرآة هي العصور يمد يعل فالعمارة املوضـوع، يف والنفـسية واملادية البـصرية البواعـث إيل النتقال

 هناك دائما ويظل واخلارجية الداخلية تهار مبؤث التاريخ حركة مع تتغري واليت والسياسية والثقافية والجتماعية البيئية خبصائصها بالشعو 
 يف يظهر أو الثقايف وتكوينه اإلنسان وجدان يف يرسب الذي هو احلضاري اخلط هذا املتتالية، يةالتارخي حلار امل بني فيما يصل خط

 يف واملستقبل واحلاضر املاضي بني فالعالقة مكان، لكل احمللية العمارة يف الوحدة عوامل حيدد الذي وهو للمكان، ةالبيئي اخلصائص
 جناح تؤكد اليت البصرية املعاجلات من جمموعة إيل يتوصل لكي املصمم ينتهجها أن ميكن اليت الفلسفية املسالك من املزيد تتيح التصميم
 واجتاهات وميول وقيم ذاتية ثقافة من والداخلية للمصمم التصميمية اخلارجية جانبيها بني جتمع راكيةدإ منظومة إجياد يف املصمم

 السابق والسياسي والقتصادي احلضاري حميطه شكلها واليت السابقة تهاخرب  نتيجة واملتكونة التوقعأو  الذهين التهيؤ عوامل من وجمموعة
  الذكر.

 الساس عن للكشف ثاالرت  من الستلهام ظاهرة أصول يف للبحث حماولة هي بل فحسب للرتاث للرجوع دعوة ليست وهذه
 موضوعا للمتلقي راكيةاإلد العملية من الالشعوري اجلانب جعل إيل يهدف فلسفي ومشروع منهج إجياد وحماولة هلا والفلسفي الفكري
 أثرت التصميمية واخلامات التقنيات من احلضرية يف واملتمثلة احلديث العلم فاكتشافات وعقالين، موضوعي بشكل معه التعامل نستطيع
 احلضارة فعل ول احليز متلقي ذاتية متحو أن تستطيع ل ولكنها البشر بني التقارب ابلفعل وأحدثت احلضارية تاار التي يف ابلضرورة

  نفسه يف واملوقع

  Statement of the Problem البحث مشكلة
 نتيـجـة الداخلي للحيز املصمم معاجلة أثناء العصر لتقنيات األمثـل ابلستخدام تتعلق اليت املشاكل من العديد املصمم يواجه

 البـصري التـكوين قـواعد راكإد خالل من وذلك بصراي معاجلتها إيل ذلك يأد تقليدية غري غاتار ف وظـهـور التكـنولوجي للتـطـور
 اإلدراكية العملية عليها تنطوي اليت الداخلية العوامل بذلك اكر ات التقنية ءار و  ساعيا بـصريةال حـقائـقه كـافـة راكدإو  احليز هذا لـمفردات
 أبعاد فيها تتكامل منظومة لوجود حماولة البحث لذلك قبوهلا أو رفضها مث ومن املعاجلات تلك أتويل إيل بدورها تؤدي واليت للمتلقي
  احليز. هذا ومستخدم متلقي داخل شعوراي ل واملوجودة للحيز والبيئي احلضاري بعدال من املستلهمة ملموسة والال امللموسة التصميم

Methodology البحث منهج  

 بعواملها اإلدراكية العملية جانيب بني العالقات تكامل يمد إليضاح والتحليلي الوصفي املنهجأساس  يعل دراسةال تقوم
 هلذا التصميمية املعاجلة معايري واختيار ألسس وأيضا الداخلي، احليز لوظيفة اإلدراكية العملية يعل أتثري من له وما واخلارجية الداخلية

 واليت التطبيقات رصد يف واملقرتحات ابلبدائل التجربة أساس يعل وذلك داخله للمتلقي احلسية املدركات يعل التأثري يومد احليز
 الداخلي التصميم حيمله وما السكندرية ملدينة ةيار حض حالة من تشمله مبا ةاإلدراكي للعملية الداخلية العوامل زار اب يعل بدورها انطوت
 من جمموعة يعل تطبيقه مث فلسفي منهج يعل يستند تصميم منهج صياغة خالل من وذلك بصرية معاجلات من احليز هلذا املقرتح

  والتوصيات. النتائج من جمموعة شكل يف ملقرتحا للمنهج هنائية بصياغة اخلروج مث ومن املختلفة والوظائف األنشطة ذات تاز احلي
Hypo theses الفروض 

 كل وجود يف عليـها التـعـرف ومـحاولت بـه احملـيـطة البيئة مـع التوافق من اإلنسان متكن اليت العقلـية العملية هـي احلسي راكاإلد •
 مكانياتإو  مقدرة خـالل من وذلك ،اإلنساين سلـوكه يعل الثـقافةو  والتـعليم الزمن وأتثـري احلياة، يف واجتـاهاته اإلنسانية دوافعه من

 وردود بـه احمليطة واملعنوية املـادية يللقـو  املخـتلـفة تاوالتأثـري  والطبيـعة اإلنسانية والبيئة اليومية احتياجـاتـه مقابلـة فـي العصـيب جهازه
  .املؤثرات تلك مع التكيف اإلنسان مقدرة وكـذلك للحـيز هتصميـم فـي املصمـم علـيه يعـتمد ما وهو تـجاهـهـا فعـلـه

 العصر، وروح الفكر وجوانب مبقومات مدعم شخصي يفكر  لجتاه اإلبداعية العملية نتاج هي الداخلي للحيز املادية الكتلة •
  .راكاإلد لعملية الداخلية ابلعوامل ومتأثرة البناء مواد بتقنية ومقرتنة

 والنطباعات داخله البصرية احلقائق لكافة استيعابه عند احليز هذا ملستخدم احلسية النطباعات يعل توقفي الداخلي احليز راكإد •
 سائد مصري ينار عم تراث وجود عن واحلديث مي،راكت ثار ت نواتج من خليط هو مصر يف الداخلي فاحليز خترتقه، اليت احلضارية

  الغموض. حييطه أمر نقي موحد
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 هلذا املكونة البصرية املفردات تـلك بيـن التجـانس درجـة يعل تتـوقف الداخلية الـعمارة ملفـردات البصـري ألداءا عملية جناح تقييم •
  للحيز. الطبيعي التطور حلقات يحدإ ووه للحيز احمليطة البيئة من املستلهمة التصميمية التطبيقية الصيغ وبني احليز

 يرتتب ما نتيجة الداخلي احليز صياغة إلعادة الداخلية العمارة ملفردات البصرية تاملعاجلا وسائل ىإحد والضوء واخلامة اللون •
  منه. املرجوة اإلحيائية الوظيفة مع يتناسب مبا معمارية مشاكل من عليه

 داخليال للحيز التصميمية واإلحياءات ياملبنـ وظيفة من مكونة ملنظومة خيضع هراكإد دار امل الداخلي التصميم يف املادة تسخري •
  القتصادي. والبعد البيئي البعد اعتبار مع اإلنشائي والثبات

   Significance of the Study البحث أمهية

 بتلك راغيالف احليز أتثر يمد دراسة عند الوقوف أوجب مما الداخلي التصميم جمال يف والتقنيات األفكار من جمموعة ظهرت •
 كثري يف دورها أدت واليت ككل للحيز اإلدراكية املنظومة يف ابلتايل أثرت واليت صممامل معاجلات شكلت اليت والتقنيات الجتاهات

 لذلك املتلقي، عند راكاإلد لعملية الذايت الداخلي اجلزء ميثل والذي والبيئي احلضاري حميطه عن الداخلي احليز لفصل األحيان من
 مطوعة يوالبيئ الثقايف وحميطه راغيالف احليز لوظيفة مالئمة يةراكإد منظومة لتكوين الصحيحة األبعاد لتتفقد دراسةال اجتهت

  املنظومة. تلك حمققا الداخلي املصمم لفكر احلديثة والتقنيات اخلامات

 تطـويع خـالل مـن وذلك الداخلية زاتللحي والتنفـيذ الداخلـي التصميم يف املتقدمة التكنولوجيا استخدام أمهية يعل التأكيد •
  الداخلي. احليز هذا متلقي خلـدمـة اآللـي الـحاسب واستـخدام احلـديثة قـنياتوالت الـخامات

  راغيالف احليز داخل املدرك للتصميم السيكولوجية اللغة

 هلذا القاتل النفور أو اهلادئ احلنني يرتك حيت والعقل الدم خالاي يف رويدا رويدا ينسكب الذي األول احلنني راغيالف احليز
 دراسة أمهية أن ي"عل ير ااملعم النفس علم يف املدخل العمارة يف السيكولوجية "اللغة كتابه يف حسن احلميد عبد د.احلارث يؤكد احليز،
 حترك اليت الطاقة هي فالروح ة،ير ااملعم اهلندسة يف السيكولوجية لغة دراسة يف جوهرية عالقة من هلا ملا والنفس الروح بني العالقة طبيعة
 البينية العالقة يعل نطلق األرض بار ت من وهو األنسان جسم تدخل وعندما هللا من حقيقتها يف وهي احلياة افيه وتبعث النفس

 واخليال الواقع بني بتوازن جامعا فكره من ينضح الذي تصميمه يف املصمم حياكيها اليت األشكالية هذه النفس...، الروح بني املتداخلة
  .(0)التصميم هلذا ياملتلق للفرد النفسية اخلصائص أهم يعل التعرف ذلك أوجب مما والروح، املادة بني أي واملوضوعي، الذايت بني ،أي

 عبارة وهي لطريقته، الرتويج يف اجلهد من املزيد بذل يعل )*( ترافيس كريستوفر ير ااملعم املصمم احلالت هذه مثل شجعت
 اختبار من آخر وجزء الذاتية املساعدة دليل من جزء وذلك منزل، بناء يريدون ملن والنفسي اجلمايل لالنسجام شامل تدريب عن

 النفسية العميل تفاصيل كل معرفت يعل يقوم يوالذ ،(احلقيقي املنزل) «تروهوم» عمل ورشة التدريب هذا ترافيس ويسمي الشخصية،
 والتوجيهات التصورية والتدريبات سئلةاأل من صفحة 100 من أكثر يعل حيتوي حيث للعميل النفسية البياانت حيوي ملف إنشاء عرب

 بيت لكنه أاثث، وقطع طوب من يتكون ل منزل لتصميم العاطفي، البناء أبسلوب أمساه ما ملمارسة املعلومات هذه ترافيس ،ويستخدم
 للمتلقيني، لةالطفو  ذكرايت من كبري جزء تناوله طريق عن عنده يتممساحاهت وختطيط يالداخل فالتصميم نفسية، خلصائص خالصة هو

 العاطفي البناء أسلوب فكرة إن العملية، هذه يف عليه اليشري  نفسي وطبيب عصيب نفسي بعامل ترافيس ،يستعني ذلك يعل وملساعدته
 رأيك ير ااملعم الفن يف كاتبة وهي جاكوبس، يار ك تقول كما العقل يعل يعتمد الذي ير ااملعم املذهب سيادة رغم جديدة، ليست
 يروا أن احلداثة فناين من الكثري يفضل حيث أقلية، رأي هذا يكون قد فائدته؟..، فما ابلعواطف، يتعلق العمارة فن يكن مل "إذا تقول:

  .(2) عاطفية" قوة هبا الفرتة، أو الطراز عن النظر بغض جيدة، عمارة كل أن أعتقد لكين ،األويل ابلدرجة عقالنية أعماهلم أن

                                       
العمـراين جيـب أن ذخـذا بعـني العتبـار  أحتذي مبنهج "ترافيس" املعماري" ريتشارد نيوترا" وهو مـن املعمـاريني البيئيـني الرائـدين، ومعظـم أحباثـه ركـزت علـي أن التصـميم والتخطـيط)*( 

لـيس فريـدمان أسـتاذة اتريـخ الفـن األمريكـي يف ويلسـلي:" تـه ألئية واألفكار واملقرتحات الجتماعية حنو حتقيق مستقبل أفضل للعمارة أو )عمارة املستقبل(، هـذا مـا قاالبي املواضيع
 لقد أتثر بيوترا أبفكار فرويد أتثريا كبريا، وأراد تصميم املنازل وفقا لختيارات أصحاهبا وعقلياهتا". 



 عيل عنايت اللغة السيكولوجية للتصميم...                                                 فايزة حممد امحد الدلل، حممود املالح، حممود إمسا
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 يف التصميم لبناء أماكن مثالية.استخدام علم النفس  (1)الشكل

 
قدم 5.000شهرا علي مساحة  08ويل من "هوم وورك" استغرق إنشاؤها "ابر نون" أحد أعمال املرحلة األ مزرعة -أ

فدان، واملالك املتلقي حيتاج إيل منزل بسيط... لذلك 200 توسكان على مساحة مربعة وشيد هبا منزل علي طراز 
صميم خليط من األساليب: الواجهة اخلارجية على طراز توسكان وبرج فوق غرفة النوم استخدم ترافيس ما تعلمه لت

 الرئيسية.

 
 استخدام علم النفس يف التصميم لبناء أماكن مثالية. (4)(1)الشكل

 اخللفية الشرفةو  «الشارع» يعل الثالثة جوانبه من املطبخ فتح مت تكساس يف األمريكي األملاين الطراز يعل مزرعة يف الثاين املثال -ب
 من تصميم من اليه إيل وصل ما مستمدا للمالك الشخصية السمات) الضيوف من أكرب عدد لوجود يسمح مما الطعام، وغرفة

  .(العائلة جبو احمليطة الطعام تناول أوقات يف عائلتها تسود كانت اليت ىوالفوض طفولته ذكرايت
 comfort abilityحةار وال للنفس مرحيا" تصميمه من ليجعل والتأملية يةوالتحليل العلمية امكاانته كل يوظف هنا فاملصمم

 & affect والشعور الوجدان ميثلها واليت الظاهرة غري الداخلية واحساساته املعروفة احلسية مدركاته خالل من األنسان به يشعر ذيال

consciousness، ومعقولت: مدركات خالل من فيه يعيش الذي احمليط يف ذاته عن يعرب فاألنسان هنا ومن  

 البشري، الدماغ يف كامنة داخلية حواس طريق عن ىاخر  اتراكاد وهناك املعروفة، اخلمس احلواس طريق عن يدركها املدركات
 فلسفته يف هيجل" وطورها"- نسبيا ممكنة وجعلها- الفلسفة "يف "كانت الفيلسوف عنها عرب كما بذاهتا األشياء فهي املعقولت اما
 هذه النفس، امام قليال نقف جيعلنا وهذا وموضوعيا، ذاتيا شيء كل يتعقل ان يعل قادر األنسان أن مبعين مطلقة؛ وجعلها ثاليةامل

وعال جل  ) هللا فيها قال اليت العظيمة النفس  والتحليل دراسةال من الكثري تستحق ((وتقواها فجورها فأهلمها سواها وما ونفس  )) (َ 
  العلم عصر يف والبتكارات اإلبداعات كل مصدر يفه واملعرفة،

  ...(2)والتكنولوجيا

  راغيالف للحيز املدرك التصميم : أوال

 الروحاين حمتواها مع Physical الفيزيولوجية احملسوسة اجلسدية يالقو  صهر من تنبع العملية تلك يه التصميم عملية
 بينها، املوحدة املـواقف وتقييـم تـهاار ومـؤث يالقـو  هذه مـن كل عناصر لحتلي األمر ويستلزم ،Psychological السيكولوجي الالمادي

  اآلتية: يللقو  التمكني من عادة الوفاق هذا ويكمن
 Environmental Dictates.   وآاثرها البيئة متطلبات -0

  .Spatial Content له املكملة التغليف إطارات مع املنسقة احتوائه وطرق وجوده ومعاين ومفهومه احليز-2

 معاين عن التشكيل عناصر تعبري يومد وامياءته ومالحمه ورمزايته ومفاهيمه الفضائي يللمحتو  املغلف اجلسدي التشكيل-3
 ةهنائي ول ملموسة ل وانطالقات بصرية

.Envelope /Container  



 2102، 2، ملحق  34نسانية واالجتماعية، اجملّلد دراسات، العلوم اإل

0224 

  .Intangibles والبيئية الواقعية التشكيل بعوامل سيةأر وال األفقية وارتباطاهتا والعاطفية والخالقية الروحية والعالقات القيم .2

 قوية بيئة من انبعة والتشكيل السلوك وقواعد والعظمة والثبات الدوام قيم جند القدمية مصر يف األويل احلضارية العصور ففي
 واملكان الزمن اختالف ومع واملوت، ياةاحل وبني والنهار الليل بني ومتناقضاهتا تكوينها طبيعة يف وحادة املناخية قواها يف قاسية العقيدة،

 كلمتها فيها تعلن صروحا زمنها يف لذلك لتبين واإلميان العقيدة يقو  أيضا تغلبت قد القوطية العمارة يف أنه نطالع القيم بيان يف وتغري
 أشكاهلا يف حتمل كانت لباروكوا النهضة وعمارة اإلسالمية والعمارة القوطية العمارة أن يعرف ل من هناك وليس وتنفذ، تطاع اليت

  .(2) وجوده وقدمي ومرئي ملموس هو ما كل تشكل الالملموسة والقيمة الروحاين املعين كأن وفلسفات، ومالمح معاين

 هناية حيت والوجداية العقالنية بني املتزن الزدواج عمارة فن إيل لتتحول الثانية العاملية احلرب بداية إيل احلداثة عمارة أستمرت
 امليكانيكي القتصادي احملدد وأصبح احلداثة دورة وبدأت القرن، هناية حيت التعددية إيل العمارة ولتتحول القرن من الثاين الثلث

 اجملاميع يعل يعتمد الذي اإلنشائي النتفاعي املضمون سيطر وقد العقالنية، األهداف وأحد احلاكم املفهوم أساس هو اإلنشائي
 يالتصميم الفكر واجته تشكيلي، كفكر أساسية هندسية كتل من عنه ينتج وما القياسي، للتوحيد املتطلبة تجهيزال السابقة السكنية

 املـبادئ يعل واضحة وثورة والديناميكية احلركة يعل واعتمادهم Futurists املستقبليني يد يف وابلذات متطورة صناعية وبتكنولوجيا
 مبساعدة السليم املسقط يعل املبين املستقبلي املسكن إيل الوصول يف ايليا" وسانت "انطوين رياملعما عـنهم عبـر وقـد الكـالسيكية.

 استيفاء ابحلذف، التصميم مبدأ يعل يعتمد ومبفهوم اجلمال وعلم والطرز التقاليد ورفض اجلديدة، والتكنولوجية العلمية املصادر
 املركزة والعمالة املواد يف التكنولوجيا ألهداف حتقيقا والقلة البساطة فكر مع يالتصميم الفكر توافق أهدافه، أهم النتفاعي املضمون
 والزجاج الطوب من وحشواهتا والصلب اخلرسانية ابهلياكل الدويل لطرازاب عرف ما ظهر وهنا املستقيمة؛ اخلطوط يعل واملعتمدة

 الطبيعي احمليط يف متحكمة مكان كل يف املتوفرة نولوجياالتك يعل القائم احلاكم الفكر عاملية يتضمن وهو اجلاهزة، والبانوهات
 عداها فيما شئ كل خيتفي حبيث جديدة تكوينات إيل األشكال وحتولت ار معاص أم كان ياخير ات ينار العم للمحيط ومهملة تكنولوجيا

  فقط. أبعينناوول إليه نسكن جديدا عاملا نبين أن ميكن جديدة بطرق جديدة أشياء وبتمثيل

 قد أهنم احلداثي الفكر أصحاب اعتقد وقد مجيال"، يكون احتياجاته الشئ يليب "عندما للجمال لوكوربوريه مفهوم جاء مث ومن
 فكر عن والنفصال املاضي مع القطيعة شعار رفع مبفهوم التكنولوجيا دولية إيل واملكان والزمان اإلنسانيةو  واحمللية القومية حواجز عربوا

 يار ر تك ميكانيكي مفهوم إيل متحول ثياتر  يحمتو  أي من مفرغا الوظيفية الكفاءة إطار يف يقع ل ما كل رفضو  السابقة، األجيال
 التصنيع عصر من التحول أمهها من كان وقد الثقافية، تار والعتبا الجتماعي التواصل اهنيار ذلك نتائج من وكان موديويل،

 القرن من الثاين للنصف الرئيسية والسمة األساس أصبحت واليت املتعددة سائطوالو  اللكرتوين املعلومات عصر إيل التكنولوجي
 ومن والوجدانية، العقالنية بني األهداف ازدواجية إيل اجتاه وابلتايل الواحدة للمشكلة البدائل من جمموعة أوجدت واليت العشرين،
 القرن منتصف يف حيدث أن الطبيعي ومن والوجدانية، اثةاحلد يف وعقالين فكري تطور العشرين القرن منتصف يف حيدث أن الطبيعي
 مببادئها احلداثة يف وعقالين فكري تطور العشرين القرن منتصف يف حيدث أن الطبيعي ومن احلداثة، يف وعقالين فكـري تطور العشرين

 الرتكيب يف املبالغة مع املادية Brutalism البدائية اجتاهات اختذ الوعي وهذا تشكيلي. اجتماعي وجداين بوعي لتتزن البحتة املادية
 مبرحلة املرحلة هذه وصف يف Robert Venturi فنتوري روبرت صدق وقد تكنولوجي، أساس يعل والشكلي واإلنشائي النتفاعي

  والتعقيد. الرتكيب

 املضمون إيل املتجهة ياسيالس أو الجتماعي املضمون من اخلالية اإلنسانية ابلوجدانية التعبري حنو السائد الفكر أجته وقد
 للهوة تقبال جند وهنا املتطورة، واإلنشائية النتفاعية ابملضامني حمققا احلديثة والتكنولوجيا قةاالرب  ابملواد منفذا القومي التقليدي الشكلي

 املضمون فكر أن حني يف القومي احمليط مع والتوافق املاضي إيل يتجه الشكل فكر املضمون، وفكر الشكل فكر بني تتسع اليت
 ابللون والتعبريية الرمزية حنو تتجه التصرفات مستعمال ولكن معه ىيتماش أن املصمم حاول فقد املعاصرة، إيل يتجه واإلنشائي النتفاعي
 كرواسم للمحليات املعيشية واألساليب السلوكية واألنساق احلاكمة ابلقوانني والقبول احلضاريو  الثقايف يواحملتو  والزخارف وامللمس

 للتعددية ظهرت الوقت نفس ويف وتلقيطية، ورمزية وحملية حيائيةإو  يةخير ات اجتاهات اجملال هذا يف احتدت وقد .املعماري للتشكيالت
  .(6) التكويين اهلندسي والتشكيل التقاليد يعل تثور تفكيكية يوأخر  اجلديدة للحداثة انتقالية اجتاهات

 يثبت والذي الزمن، عرب فضاء يصنع إلنسان نتاج أهنا يعل الداخلية للعمارة األساسي يفالتعر  اىل الوصول ميكن سبق ومما
 يعل فيعتمد وسؤها العمارة هذه جودة أما الكرونوجلي، ألتتابعي أو أحلدثي املستوين يعل والزمن واإلنسان احليز بني اجلدلية العالقة
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 خيتلف ومل الداخلية، احيزاهتو  العمارة يف املهمة السيكوجلية العناصر هي تلك جلمالوا والفرح ، والعاطفية العقالنية بني اجلدلية العالقة
 علم وهو: األملاين بيومكارتن Baumgarten الفيلسوف قبل من م" 0332" عام يف للجمال تعريف أول منذ ذلك يعل النقاد اكثري 

 العقل فعل ردود هي (العني حدقة كأتساع) الفيزايوية فعليةال الردود مث الشيء فرؤية ،(3) اإلحساس خالل من األشياء يعل التعرف
 هو فما الزمن عرب مناإو  الواحد اإلنسان يمستو  يعل فقط ليس متغري ذاته حبد وهذا اجلمالية، يعل حكم ذاته الوقت يف ولكنها الباطين

 Evolutionary Psychologyثوحبو  بعلوم الستعانه عرب ذلك حتليل حنتاج ،وهنا لحقا أو سابقا مجيال يكون ل قد اآلن مجيل

and cognitive science هذا يف أبعمال ابدرت اليت والتصميم البحوث زراكم من اكثري  ،وهناك املعرفة وعلوم السيكوجلي التطور 
 "Del Soles سوليس "ديل تصاميم مكتب يرتسربج مدينة يف أمريكا يف التصميم حبوث زراكم أحد به قامرائد  مثال هناك اجملال.

 -One"" مباشر فين عالجي حتليل أسلوب املركز هذا اوجد فقد السائدة التصميم عمليات يف معتادة غري استجواب آلية استخدمت

to one Art therapyلقطات ولعلها وشعورهم أفكارهم خالهلما من يكتشف صور مثان إيل ستة املصمم للعمالء يُعرض فحص 
 التحليل هذا وفق Metaphors أفكارهم يف الرتابط إعادة فيها حياول (فيكيةار ج) أبشكال يستعني ذلك بعد ذهنهم يف يدور ملا عابرة

 يعل البيئية السيكوجلية تعرف حيث ، control والسيطره ، Energy،والطاقة Transformationالتحول وهي؛ حماور ثالثة يعتمد
 اإلنسان تصرف كيفية يعل تؤكد وبذلك الفيزايوي. وحميطة (العمارة) املبنية ةالبيئ أو العامة وبيئته اإلنسان بني العالقة دراسة أهنا

 اإلنسان قبل من املشيدة البيئة يعل اجملال هذا يف األويل ساتار الد أكدت ولقد الفيزايوي مبحيطه أتثره يومد وضعه وحتسني وشعوره
 ومعاجلته الطبيعية ابلبيئة اإلنسان أتثري كيفية ليتضمن البحث وسعوت احلياة، يعل املباشر أتثريها يومد وغريها والشوارع املباين مثل

 خالل من وذلك "Barker" احلركة هذه قاد ""Cognitive Environmen–البيئي راكاإلد هو ذلك وكان الطبيعية البيئة لكوارث
 أزموند من كل جاء مث ومن "،Behavior setting حمدد "حيز ضمن اإلنسان يتصرف تعين خمتلفة حبوث زراكم

 مها مؤثرين نتاج يه واليت األجتماعيه العمارةSocio-architecture عرب نشاطهم ميارسون Kyolzuniو H..Osmondوكلزوين
 املعماري املعلوماتية فالعمليات اإلنسان، تصرف td تؤثر مثرية تامتغري  معرفة ألجل اآلخر منهما كل دعم وكيفية والذهن الفعالية

 حتتاج صرفة هندسية عملية كأي التصميمية العملية ان فيه شك ل مما ،ياألخر  احداها تدعم جديل وبشكل ضببع بعضها بطهامرت 
  التالية: اجملالت يف أيضا السيكوجلية

 تارار الق اخذ ،Memory الذاكرة Cognition راكاإلد Perception والستيعاب الفهم Attention اليقظة
decision Makingاإلنساين ،املؤثر Human Factors علم ولعلErgonomicالبشرية المكانيات دراسة علم ونومك،كر ال 

 اإلنسان جسم من حمدده إبعاد يعين وهذا اإلنسانية حاجتهم مع يتتماش ونظم البيئة يناسب ومبا والعمل احلركة متطلبات مع ابلعالقة
 هي فيزايوية حمدودات من حتتاج ما هلا متغرية، وهي احلاجة، يه ما حيدد من ضرورة جند وهنا واملبين األاثث وارتفاعات شكل حتدد

 املصمميني بني مشرتك وبشكل السيكوجلية البحوث يف الولوج أمهية إيل فقط هنا نؤشر ان املهم من كامنة، نفسية يوأخر  اإلبعاد،
  " عليه نطلقأ ميكن ما لوجود بدوره ييؤد يوالذ والسيكولوجيني، الداخلية العمارة يومصمم املعمارين

 أيضا يتضمن وهذا العمارة، يف املعرفية وليس معرفية داخلية عمارة إجياد يوه "Cognitive Architecture املعرفية العمارة
 من فيحدد التطبيق أما (8)الجتماعي النفس وعلم الكمي النفس وعلم الشخصـي نفس وعلم التطوري النفس وعلم املقارن النفس علم

 مبتطلبات تنطق ألهنا اإلنساين، :احلضاريو  اإلنساين البعدين ذات بيئية عمارة عنها ينتج يوالذ النفس، علم يف ةالستشار  أسلوب
 تشريع يعكسها اليت والسياسية القتصادية عن فضال والتقاليد، العادات يمستو  يعل والجتماعية الثقافية ومقوماته وحاجاته ساكنها
 احلاجة صميم من يوه رتاثال إيل والرجوع اجلذور إيل العودة إيل الدعوة تربز لذا النتماء وتؤكد هلويةا تثبت اليت ئيةار اإلج القوانني
 عمارة إيل وتتحول ارر الستم يعل القدرة لديها ليكون ،للمبين راغيوالف املادي ياحملتو  لصناعة الوظيفي املفهوم متجاوزة واجلمال
 وجاءت معني جمتمع خصائص عن عربت أهنا لول تكون ما لتكون تكن مل ئعةار ال إلسالميةا واألعمال القدمية مصر تار فحضا مستدمية

  .(9)التوافق وذلك اخلصوصية هذه يؤكد قالب يف ابرزة والقتصادية والثقافية الطبيعية وثقافته بيئته مع منسجمة

 هذا داخل تعمل نطاقه، أو حجمه تغري امهم متيزه ومالمح حدود له خارجي أو داخلي مكان كل أبهنا تعين كبناء والبيئة
 تعيش اليت احلية الكائنات يوقو  اإلنسان يوقو  الطبيعة يقو  من كل هي األرض نشأة منذ وتعايل سبحانه هللا خلقها إهلية يقو  البناء

 يعرف حيث يشغلونه، لذيا املكاين احليز بطبيعة لتأثرهم نتيجة حمدد األنساىن فالسلوك وابلتايل املاء، ويف األرض يوعل السماء يف



 2102، 2، ملحق  34نسانية واالجتماعية، اجملّلد دراسات، العلوم اإل

0221 

 السلوك وابلتايل املاء، ويف األرض يوعل السماء يف تعيش اليت احلية الكائنات يوقو  اإلنسان نتيجة أنه يعل يف اإلنساين السلوك
  مها: أساسيتني جمموعتني مكوانت بني املركب للتفاعل نتيجة أنه يعل يعرف اإلنساين

  .(االجتماعية البيئة) هذات للفرد والكامنة الباطنية احلالة .1

  .اإلنساين فالسلوك وابلتايل املاء، ويف األرض يوعل السماء يف تعيش اليت احلية الكائنات

  .(واجلمايل الوظيفي النفعي املنظور أي) احمليطة البيئة .2
احلكم علي سلوك اإلنسان من خالل طبيعة احليز املكاين احمليط هبا، وميكن وكلما كان التفاعل حقيقيا بينهما كان السلوك معربا عن 

أو عدم )عن مدي التالؤم  اومبعرفة الزمن الذي قضاه هناك، وهذا السلوك يكون تعبري  (أو نشأ عندها)البيئة اليت حييا فيها  دراسة
ت التصميم اليت اختذت ار راقمع هذا احليز املكاين من انحية تلبيته ملتطلبات شاغليه، وهذه الرؤية مبنية علي الفهم الواعي لكل  (التالؤم

  إلعداد هذا احليز من جهة
ت التصميم ميكن بيان ارار قومدي مالئمة األداء الفعلي هلا مع طبيعة املستعملني من جهة أخري، ومبقارنة معايري األداء مع 

ات اإلدراك احلسي يف أوجه التميز والقصور نتيجة لذلك، هذا التقييم ميثل احدي مداخل األساليب البحثية اليت تتناول موضوع
 the evaluationاملدخل املبين علي التقييم  –، واثنيهما The structural approachاملدخل اإلنشائي  –مدخلني: أوهلما 

approach.  

 
 ضافةابإل والعضوية، والنفسية نيةار العم هي اإلنسانية تار العتبا من جوانب ثالثةب العناية جيب التصميم عملية مع التعامل عند

  .وتعايل سبحانه (هللا)و اإلنسان بني العالقة هو مهم جانب إيل
  

 يعل احلصول هبا ميكن اليت الكيفية يوعل األفراد قبل من املدرك العمراين غا ر الف وشكل هوية معرفة يعل اإلنشائي املدخل يركز
 مثل املوضوعات بعض أتثري إيل اإلشارة بقصد ذلك كل التخيل، يعل مبنية ذهنية ئطار خ إيل وترمجتها احمليطة البيئة من املعلومات

 الفردي التعلم من النوع هذا يؤثر أن ميكن وكيف احمليطة، البيئة من التعلم يعل الفرد قدرة يعل والنتقال واحلركة والتوجيه احليز شكل
 يعل الفرد قدرة يعل والنتقال واحلركة توجيهوال احليز شكل مثل املوضوعات بعض أتثري إيل اإلشارة بقصد ذلك السلوك، يعل البيئة من

 العام يف ساتار الد هذه بدأت السلوك، يف البيئة من الفردي التعلم من النوع هذا يؤثر أن ميكن وكيف احمليطة، البيئة من التعلم
 (ثروبريدج)( يأجر  فة،املألو  غري املناطق يف الجتاهات فقدان أسباب يعل للتعرف Throw bridge (ثروبريدج) هبا وقام(م0903)

 يعد ،والجتاه املسـافة مصطلحي ضوء يعل املتشاهبة اإلجاابت من منط عن يعرب منها كل ذهنية خريطة رسم يعل مبنيا التحليلي حبثه
 يف دار لألف السلوكية الستجابة موضوع يعل املدخل هذا وركز اإلنشائي، ابملدخل ابملقارنة متقدمة خطوة التقييم يعل املبين املدخل
 يعل املدخل هلذا العريضة اخلطوط بنيت احلواس، طريق عنإدراكها  وميكن الداخلي احليز بيئة يف املوجودة املعلومات استقبال مقابل
 األساس القاعدة هو احلسي راكاإلد هذا وأن عنصر، كل ألمهية وفقا بيئته يف املهمة العناصر راكإد يعل القدرة لديه اإلنسان أن أساس

 ركزت كما هلا. الستجابة أو الفعل رد نتيجة سليب أو إجيايب سلوك إيل ترتجم – تارار الق هذه –بدورها اليت املهمة تارار الق اذاخت يف
 يفعل املدينة يف هبا احمليط العمراين غا ر والف املنشآت ابستخدام عالقته يومد اإلنساين السلوك يعل احليز أتثري تغري يعل ساتار الد هذه

 العوامل رصد ميكن عليه وبناء املكان، هذا جيابياتإو  سلبيات ملعرفة حمدد مكان يف إنساين استعمال منط حتليل كنمي الاملث سبيل
 فكانت اجملال هذا يف ئدةار ال ساتار الد هذه أهم أما املرئية. الناحية من املكان هذا أداء كفاءة ورفع لتحسني مدخال لتكون الصاحلة

 Image andاحمليطة والبيئة البصرية الصورة وعنواهنا (م0933) العام يف " roger & stea وستيا "روجر من كل دراسة

Environment، خطوات: عدة خالل املستعملني رضا ضوء يعل اإلشغال بعد ما تقييم عملية تدرج بيان يلي وفيما 
التعرف على متطلبات واحتياجات  -0

 املتلقي
 2- قرارات التصميم اليت  استخالص

 احليز يها برامج إعدادترتكز عل
األداء من خالل مقارنة بني  اختبار - 2بيان مدي أتثري هذه القرارات علي  -3
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جناح أو قصور كل حيز خالل 
 التعرف علي معدلت أدائها

املتطلبات الفعلية للمستعملني 
دي تلبية أداء احليز هلذه مو 

 املتطلبات.
توفري قاعدة معلومات عن مدي  -2

ت مالءمة املنشآت ملتطبا
 املتلقي.

 6- من قاعدة املعلومات)علي  الستفادة
ضوء املقارنة بني املتطلبات 

 (اإلنسانية والتصميم الواقعي
ملراجعة قرارات التصميم املؤثرة 

 علي معدلت األداء.
بنتائج مراجعة قرارات  الستفادة - 8 قرارات التصميم بعد املراجعة -3

التصميم يف تصويب متطلبات 
 املستعملني. 

 التقييم  ى كل املعلومات اليت ميكن احلصول عليها من نتائج عملياتعل ابلستنادكيا را أد احليز كفاءة تطوير ميكن هنا ومن
  :اليت النحو ىعل منها والستفادة السابقة

 
ون إعداد تطوير األداء جيب مراعاة جمموعة من النقاط هي: مراعاة نتائج عمليات التقييم الصرحية اليت حتدث د ويف جمال

مسبق ولكنها تكون فقط اتبعة لقدرة ووعي املستعملني ومثل هذه العمليات تتم ابستمرار كاإلدراك احلسي والنواحي اجلمالية للحيز 
الفراغي، واملعاجلات السطحية الظاهرة ملفردات احليز من ألوان وإضاءة وخامات...، كما أن هناك بعض األمور اليت ميكن تقييمها 

 يف املستقبل، مكوانا خمروطاا ميثل املدخل من تغريلى اخلربة والتوقع واحلكم فيها اتبع لوعي املقيم مبقدار ما ميكن أن حيدث ارتكازاا ع
كامل للتهيئة والتقييم من تداخالت عناصر القاعدة السلفية )الطبيعة واملكان والناس( والقاعدة العلوية )املناخ والعقيدة وتقنية املت

 .(01)البناء(
 اثنياً: معايري اإلدراك احلسي للتصميم املدرك

 فيما يلي بعض املعايري اليت متكن من تسهيل عملية تنظيم واختبار اإلدراك احلسي للحيز:
معيار ميكن من إدراك احليز خالل رؤيتها كعناصر مفردة، : singularity or figure-background clarityالنفراد  -أ

يق العالقة بني كل عنصر وخلفيته، أو حتديد الفراغات العمرانية من خالل احلدود الطبيعية أو حيث يزداد وضوح الرؤية عن طر 
الصطناعية. يزداد هذا الوضوح دائماا كلما تغريت مالمح األسطح والشكل والتكوين واحلجم والستعالمات ومواضع الكتلة 

املنظر إدراكاا كلياا من خالل تفاصيله، ويكون اإلدراك من خالل أو درجة إهبارها، يرتبط هذا املعيار بقدرة املتلقي على إدراك 
 (.2التفاصيل دائماا من قبل املتلقي املرتبط حسياا ووجدانياا ابملكان )شكل 
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ثالثي األبعاد ، ولكنه يهتم ابلتكوين النفراد: معيار مكمل ملعيار form simolicityالبساطة يف التشكيل  -ب
ين ومساته، فكلما قلت مكوانت التشكيل زادت قدرة اإلنسان على إدراكه، إذ أن البساطة متكن )اجملسم( ومكوانت هذا التكو 

من تسهيل إمكانية القراءة مث تكوين الصورة البصرية وفهمها. ويف كل األحوال، من املالحظ أن املشاهد يقوم بتحويل كل 
ة، وهذا التبسيط قد ذيت أحياانا على حساب التكوين األشكال املركبة إىل أشكال بسيطة لتمكني الذهن من إدراكها بسهول

 (.3الفعلي للتشكيل )شكل 

: يقصد هبا استمرارية احلدود أو األسطح املشكلة للكتلة، أو الشرتاك يف منط وإيقاع continuityالستمرارية  -ت
كون الستمرارية نتيجة للتماثل أو ي مسارات احلركة على منط اثبت، وأحياانا تاثبت، أو التقاطعات املستمرة عند نقاط تالق

 (.2تطابق املكوانت أو جتانس األسطح املشكلة للكتلة أو اخلامات املشكلة هلا )شكل 

: تعين بتأثري بعض العناصر يف التشكيل على عناصر أخرى، وأتيت قوة التأثري من dominanceالسيادة/ السيطرة  -ث
قوي ويسمح هذا املعيار بتبسيط عناصر التشكيل جزئياا أو كلياا للمشاهد، إذ احلجم أو الكثافة أو األمهية النسبية للعنصر ال

 (.2عادة ما تبدأ السيطرة والسيادة بصورة إشعاعية تنطلق من مركز التصميم وحىت ابقي العناصر األخرى )شكل 

 
 ( االنفراد.2الشكل )

 

 
 ( البساطة يف التشكيل.3الشكل )

 
 

 
 ( االستمرارية.4الشكل )

 

 

 
 ( السيادة/ السيطرة.5الشكل )

 
 

 احلركة تار امس تقاطعات ومنها التصميم، يف اللتقاء لنقاط البصري الوضوح يمد يقيس :clarity of joint التقاطعات وضوح ذ.
 لالتشكي عناصر بني التصال عالقة وضوح بيان ميكن منها حيث التشكيل، يف اسرتاتيجية مواضع النقاط تلك وتعد الرئيسية،
 احليز يف ومواقعها

 جمموعة نتيجة حمدد مسار يعل الجتاهات لتغيري املباشر التأثري بيان :directional differentiation الجتاهات تغيري / متييز ر.
 ضةاملنخف أو املرتفعة الكتل وجود مثل املسار وهناايت بداايت يف الختالف التشكيلي، النمط تنوع التماثل، مثل: تااملتغري  من

  املركز. حنو الجتاه

ويقيس هذا املعيار  املباشرة، غري أو الواضحة احملددات خالل من املباشرة الرؤية أنواع كل يشمل :visual scope الرؤية جمال ز. 
املميزة يف  الرمزي، ومن عناصر أتكيد جمالت الرؤية: احملاور البصرية احملددة، والعناصر إمكاانت أتكيد مدي جمال الرؤية الفعلي أو

هناية هذه احملاور، فالتفاعل احلقيقي بني اإلنسان واملكان فإنه يكون نتيجة لتغري جتربة املشاهد اليت حتدث يف توازن مع احلركة 
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إيل أن التأثري  Lynch (لينش)عددت جمالت الرؤية، ويشري ت مكونة الصورة البصرية اجلديدة كلما تغري موقف املشاهد وحالته أو
صورة البصرية الذي حيدث نتيجة للمشاهدة يتكون نتيجة لعاملني مها: املسافة والزمن، واملقصود ابلصورة هنا أهنما: "إعادة علي ال

ترمجة اإلحساس البصري ابإلضافة إيل عامل الزمن"، والتجربة الناجتة عن املشاهدة ألول مرة للمكان متكن فقط من حتديد بعض 
ر التلقي ار ر املشاهدة يتكون عند املشاهد ما يعرف خبربة املشاهدة الناجتة عن استمار ساسية، وبتكاملالمح العامة واملفردات األ

 واإلحساس واإلدراك والتفاعل واملعايشة.
: يقصد به تسلسل األحاسيس ومن مث اإلدراك وفق حركة مستمرة وزمن حمدد، وهذا التتابع الزمين time seriesالتسلسل الزمين س. 

متهيد املكان بشكل ميكنه من إدراكه،  ، أما البسيط فيمكن حتقيقه من خالل جتهيز املشاهد نفسه أو امركب طا أوميكن أن بسي
هتا العكسية كلما اقرتب املشاهد من نقطة اوأتثري أما املركب فهو مرتبط ابلستعمال املباشر لرموز تصميمية مهمة تزداد حدهتا 

البصري، فيدرك اإلنسان بداية بعد انتقال الصورة من  النطباعإيل  perceptionدراك اهلدف، هناك عالقة تدرج وتتابع من اإل
الذهين ويصاغ بعد ذلك وفقا لنوع  النطباعيتحدد  مث والستيعابالعامل اخلارجي إيل مراكز يف املخ ومنها إيل مناطق الفهم 

 .(6شكل)ن انحية اثنية غ ما ر حية والزمن الذي يقضيه داخل الفوامكاانته من ان الشخص وطبيعة
رمز له معين دللة حمددة يف ذهن املشاهد، ويعتمد هذا  : عادة حيمل املكان اسم أوname and meaning.األمساء واملعاين ش 

الثقايف والوظيفي والقتصادي وفيه تتكون عند املشاهد مباشرة صورة واضحة عن املكان من  –املعين علي التأثري الجتماعي 
سم، فاإلنسان هو الذي يضفي املعاين علي املكان، أما املوجودات فهي متثل األدوات اليت يستعني هبا لتأكيد هذه خالل ال

كل هذه األمور املقصود هبا احملاولت اليت يقوم هبا اإلنسان بقصد جتهيز املكان حوله ليتالءم مع كل  املعاين وتدعيم وجودها،
  .(7 شكل)(00)أهدافه وممارساته احلياتية 

 
 التسلسل الزمين (6الشكل)

 
 (12)(م2010تصميم زها حديد جناح مصر يف معرض، يف شنغهاي ابلصني) (7الشكل)

، إيل" إدهاش" متلقي عمارهتا، بعناصر ذات (امتار 2مرتا وابرتفاع حوايل  36×08) الذي جاءت أبعاده الكلية متواضعة
، بطبيعة وبنوعية "الثمة" التصميمة األساسية للجناح، املعرب عنها من املقولة أشكال ديناميكية، يشي حضورها املقنن يف الواجهة

، مصر أم الدنيا، األشكال امللتوية والحنناءات ()آهلية األمومة والطفولة لدي املصريني القدماء الشائعة، املأخوذة من معبد "حتحور"
لزونية شاغالا معظم احليز الداخلي للجناح املصمم، ويضم شكله من "وشاح" من شريط نسيجي متصل، "يسبح" يف حركة حاملتداخلة، 

 املعروضات والزوار معا يف فضاء واحد مستمر مؤكدا الفكرة التصميمية "مصر أم الدنيا".
 الستعانة وجيب للحيز، املشاهد راكإد إمكاانت يعل التأثري يف منفصلة تعمل ل الذكر سابقة املعايري أن إيل ابإلشارة وجدير

 عناصر حصر ميكن ذلك إيل ابإلضافة ؛ياملتلق عند راكاإلد مهمة لتسهيل بينها والتناقضات التداخالت من واحلد منها كل إبجيابيات
 املرئية الصورة ختتلف األحوال كل ويف واإلنشاء، املعاين، واهلوية، والتفرد التمايز التعرض، يف: احمليطة للفارغات املرئي راكاإلد تنظيم

 ،اإلنسانية وأهدافه ومتطلباته املكتسبة الشخصية تهاخرب  ضوء يوعل والعضوية، النفسية حلالته وفقا تتغري واليت ذاته املشاهد ابختالف
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 ما وهذا تذكرها وميكن واضحة املرئية الصورة كانت كلما سهلة املكان داخل احلركة كانت وكلما واملكان. الزمان بتغري تتغري كما
 احليوي واحمليط جهة من نفسه احليز معطيات تتكامل حيث معقدة، أو بسيطة كانت ءسوا املرئية نطباعاتال تكوين عليها يطلق

"contex" ( الطبيعية يالقو natural forces) والتشكيل الشكل) يف احملددات هذه حصر وميكن ،يأخر  جهة من shape and 

formation، التوجيه orientation، الحتواء contained، رجالتد spatial hierarchy، تار واملم املداخل crossing 

platform & gateway & paths، مث ومن هراكإلد متهيدا ابحليز املرئي اإلحساس تغري يعل تؤثر اليت احملددات هذه مالمح 
 احتياجاته ضوء يوعل خالهلا يعيش اليت أو حوله ابحليز اإلنساين اإلحساس متطلبات مع ليتالءم تصويبه أو تعديله إمكاانت تطوير

  وتقييم. تصميم كأدوات هبا الستعانة بقصد والجتماعية والنفسية

 من ثالثة أو أثنني توازن أو واحد أتكيد بني للمبدع الفكري اخلط يتفاوت احلالت كافة يف أن يعل أرفت يعل د. ويؤكد
 البيئة يعطي حميطي أو الوجدان يغلب شكلي وأ العقل يغلب مضموين خط يف (واحمليط والشكل املضمون) الثالثة املنتج مكوانت

 طاملا انجحة احمليط وبيئية الشكل ووجدانية املضمون عقالنية بني التوافق حملاولة التصميمية النتيجة تكون وهكذا التصميم، يعل سيطرة
  .(03)والزمان املكان يف واملتلقي املوضوع به يوحي الذي للفكر يواهتد هبدفه املصمم يوع

 يالتصميم الفكر املدرك التصميم اثلثا:
 وما واحمليط والشكل للمضمون هراكإد كان إذا عما للبحث يدفعه املتلقي يلد التوقع من نوعا خيلق املبنية البيئة معايشة إن

 ربطوا  الذين الفالسفة أول "Kant" كانت ويعترب ل، أم صوااب حتقق قد بطار  فكري إطار من بينها
 والزايت يبار والفا سينا ابن العرب الفالسفة ذلك يف هكر اوش راكواإلد واملفهوم التجربة بني

 حيقق أن يف – املتلقي بثقافة الواعي – املصمم جنح ما إذا يتحقق الفكري اإلبداع والعقاد،...،
 مالءمتها يومد املعاين واستنباط ومجاليتها املبنية البيئة ورمزية العمل ءار و  للفكر األخري اكتشاف

 العقالنية الفكرية يعل عالوة احلسية ابلتجربة مير ذلك يف وهو أجله، من شيدت الذي للغرض
 الرمزي التعاطف من ينتقل حيث يراتده، الذي للمبين ةالعمراني البيئة مع التناسق ألمهية املصمم ماابحرت  ويشعر املبين وظيفة مع املتناسقة

 ومع البعض بعضها مع متوافقة معاين ذات ةراغيوف كتلية رموز يعل حمتوية املبنية البيئة نتكا وكلما والوجداين، العقالين الندماج إيل
 يعل يعمل مما ابأللفة وشعوره وجدانيا معه وتعاطفه للمكان املتلقي راكإد سهولة يف ذلك ساعد – فيه ستجري اليت األنشطة طبيعة
 وجاك جريي نكار وف حديد زها التفكيكية مهندسو تبناها يالذ) اجلديدة تصميميةلا األفكار بعض وتتجه بذهنه، املكان صورة تثبيت

 يقصده ما يدرك الذي الوحيد هو املبدع يكون وأن غامضا أو انقصا يالتصميم العمل يكون أن إيل .(Jacques Derrida داير اد
 اختفاء من بضجر يشعر واملتلقي اعتباره، يف راكواإلد الفهم حرية يف مكاانتهإو  املتلقي ثقافة يضع الفكر هذا يف واملبدع عمله، من

 العالقة .(8 شكل) جريي، نكافر  كفكر متعمدا كاتوراييكار  تشكيليا افكر  املقصود كان إذا إل اللهم ىالفوض وانتشار والنظام الفكر
 وطبيعتها الداخلية تعااز وحي مارةفالع تبادلية، الرؤوس تلك بني والعالقة رؤوسه أحد منهم كل يشك ل بثالوث والعلم والفلسفة الفن بني

 الفلسفة كانت األحيان من كثري   ففي الفلسفة. وهي هلا اجملاور الرأس مع وثيقة عالقة فتتبادل املثلث لذلك الفين الرأس تشكل الفنية
 احلال هي كما ابلفلسفة أثر من هي العمارة أن جند يأخر  وأحياان ، عامة والفنون املبنية العمارة وكيان جوهر هي الفلسفية والنظرايت

 "مبنية اأفكار  حتمل م1231-1140 عامي بني املبنية الكاتدارئيات كانت حيث السكولستيكية، والفلسفة القوطية العمارة بني
 فقد لسابقتها، مطابقة اآلخر الرأس مع العمارة وعالقة الفلسفية، "Summa" السوما وكتاابت جمر د فك ر إيل لحقا ترمجت ابحلجر"
 بي نا مثال شك لت اإلغريق أايم منذ ةاملعماري النسب فرايضيات ملبانيها، أساس حجر العلم شك ل كما العلم، أمام الطريق العمارة فتحت
 ساتراالد أمام الطريق حينها الفن قاد وقد ،أتتجز  ل وحدة والرايضيات الفن اإلغريق أعترب فقد والفن، العلم بني التبادلية للعالقة

 الباروك فن مع العالقة نفس تبادلت تكون أن يُفرتض اليت احلديثة العصورة يف الفيزايئية ساتراالد مع حدث كما متاما ضيةالراي
الالهنائية يف املنظور املعماري ابلعتماد علي فكرة الالمتناهي يف حقل الرايضيات، كما  انطباع أستخدام خالل من خصوصا وعمارته،

حبسب وايلي سايفر يف كتابه  -كية للقصور الذايت والوزن والكتلة واحلركة، وهذا ما جتلي يف عمارة الباروك دخلت مفاهيم القوة احلر 
املساقط اإلهليليجية يف  واستخدام احلركة والتمايل للكتل الضخمة من خالل إضفاء إنطباع -األربع لطرز النهضة األوروبية" املراحل"

كله جند أن هناك من يعتمد الفطرة الفنية إلنتاج املباين املعماري ول يؤمن بتأثري األكادمييات   ومع ذلك من الدائرية، الكنائس بدلا 
 .(02)والعلم والفلسفة وبتأثري الفكر النظري بتحديد املالمح الفنية واجتاهاهتا

 الداخلية
   العمارة  
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  (طوريااالمب  احلرب املتحف) التصميم يف األبداع (8) الشكل

 ت،ار والكس ابلتعرجات متثيلها ميكن واليت الطبيعة يف املناخية تاز والقف والبشرية الكونية بكوارثها بيعةالط الجتاه هذا ميثل -
 احلرب ملتحف تصميماته يف وذلك احلوائط خارج أسفل إيل ومنحنية خفيفة أبقواس املقوسة تار للكس ليبسكند استعمال فنجد
 منها يةالرأسو  املعرض حتوي ىالكرب  فالكسرات (2002 – 2188) مانشسرت فورد،ار ت ،Imperial War Museum طورياالمرب 
 إيل تتجه تار والكس احلرب. تنتجه ما وهي النار إيل بعةار وال املاء إيل تشري ىوالصغر  خيار والصو  تئراالطا حيمل الذي للهواء تشري

 من اإلنسان معاانة عن داخله يللمتلق عبريالت يعل هحيزاتو  بعمارته يؤكد واملتحف مائلة، مثقوبة غاتراف أو فتحات وفيها أسفل
  احلروب.

يف اجملتمعات األمريكية والغربية منذ وقت  أتثري البيئة علي سلوك اإلنسان، يف إطار علم النفس التجرييب بدراسة الهتمامظهر 
من القرن  تاألربعينيا يف ليفنيالتاسع عشر. ظهر ذلك خالل نظرية اجملال لكريت  مبكر، يرجع إيل الربع األخري من القرن

اجلشطالت يف  مع ظهور نظرايت لبيئيا، وبدأ علم النفس (02)وعمله علي اجلماعات البشرية وحراكها (0923-1908العشريين)
ميل فطري إيل تنظيم عاملهم  القرن العشرين( حيث اعتقد علماء النفس اجلشطالت أن البشر لديهم)من القرن املاضي  األربعينيات
األشياء وتصنيفها علي أساس التشابه من هنا فهم علماء نفس البيئة إن  يف أبسط صورة ممكنة، فالبشر مفطورون علي مجعاإلدراكي 

علي علم النفس الجتماعي الذي يري  بدور إجيايب يف بناء وصياغة إدراكاهتم للبيئة، كما اعتمد علم نفس البيئة يف نشأته البشر يقومون
علم النفس العمراين الذي  سات املدنية امليدانية اجلماعيةار زايئية احمليطة به، أنبثق عن الدالفي البشري والبيئةعالقة وثيقة بني السلوك 

الباعث علي ظهور علم النفس البيئي الذي يؤكد  هوالعمراين النفس م، وقد كان علم 0989 دخل فيه اإلنسان بسلوكه احليوي عام
البيئة إن البشر يقومون بدور إجيايب يف بناء وصياغة إدراكاهتم للبيئة، كما اعتمد علم نفس البيئة  دور املوقف الفيزايئي يف استشارة نفس

إن البشر يقومون بدور إجيايب يف بناء وصياغة إدراكاهتم للبيئة، كما اعتمد علم نفس البيئة يف نشأته علي علم النفس الجتماعي الذي 
سات املدنية امليدانية اجلماعية علم النفس العمراين الذي ار زايئية احمليطة به، أنبثق عن الديئة الفييري عالقة وثيقة بني السلوك البشري والب
م، وقد كان علم النفس العمراين هو الباعث علي ظهور علم النفس البيئي الذي يؤكد 1989دخل فيه اإلنسان بسلوكه احليوي عام 

، هنا برز علم النفس البيئي يف أوائل السبعينات وحيت التسعينيات من القرن دور املوقف الفيزايئي يف استشارة السلوك اإلنساين
م، 1989سات املدنية امليدانية اجلماعية علم النفس العمراين الذي دخل فيه اإلنسان بسلوكه احليوي عام ار العشرين، وقد أنبثق عن الد

ي الذي يؤكد دور املوقف الفيزايئي يف استشارة السلوك اإلنساين، وقد كان علم النفس العمراين هو الباعث علي ظهور علم النفس البيئ
 هنا برز علم النفس البيئي يف أوائل السبعينات وحيت التسعينيات من القرن العشرين. 

 Socialوالجتماعية  Built واملشيدة Natural الطبيعية البيئة لتشمل كال من (06)علم النفس البيئي اهتماماتومتتد  
 وبرز علم النفس اهلندسي والبيئي استجاابت األفراد واجلماعات هلذه البيئات من حيث أتثرهم هبا وأتثريهم فيها، ية دراسةويؤكد أمه

Engineering& Environmental psychology التطبيقي أو العملي الطابع عليها يغلب اليت النفس علم فروع أحد أنه ىعل 
 العوامل دراسةب - Psychological Abstracts السيكولوجية امللخصات جملة يف جاء ماك .فهو يهتم واجلماعات األفراد لصاحل
 علم اهتمام لب أن أي البيئية، واملشكالت والجتاهات ،القضااي واجملتمعي البيئي والتخطيط والتصميمات، اهلندسي اجملال يف البشرية
 تنموي طابع ذات مبجالت تتمثل واليت أساسية جمالت ثالثة العلم وهلذا به، احمليطة والبيئة اإلنسان بني التفاعل هو البيئي النفس

 الطابع ذات اجملالت هتدف حيث البيئة أجل من السلوك بتعديل هتتم وجمالت وتشخيصها البيئية املشكالت دراسةب هتتم وجمالت
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 يف وأتخذ (املستشفيات يف غرف / جيدة ولفص تصميم) مثل لألفراد لألفراد جيدة نفسية خصائص ذات بيئة تصميم إيل التنموي
 جيدة نفسية خصائص ذات بيئة تصميم إيل التنموي الطابع ذات اجملالت هتدف حيث البيئة مبجالت تتمثل واليت األسس العتبار
 املعماري أو يالبيئ للتصميم النفسية األسس العتبار يف وأتخذ (املستشفيات يف غرف / جيدة فصول تصميم) مثل لألفراد لألفراد

 الفصل يف طفل لكل مربع مرت األمثل احلد) املناسب الشخصي واحليز كاخلصوصية عامة تار ابعتبا خاص حنو يعل املستخدم
 النوافذ وأشكال وحجم والضوء األلوان مسألة وكذلك (عدوانية فعل ردود هناك يكون الضيقة املساحات حالة يف أنه حيث سي،ار الد

ثبتت  املستشفيات، يف ابملريض اخلاصة كالغرفة يصمم ل سيراالد الفصل أن إذ البيئة كاختالف خاصة تار ابعتبا األمر وكذلك
 املناظر رؤية الدراسات والبحوث امليدانية يف علم النفس البيئي أن الناس يفضلون بعض البيئات عن بعضها، كذلك ميل األنسان وبقوة

 نفسيا استقر كلما الطبيعة منن قرب فكلما اإلنسان، يصنعها اليت املناظر عن (بةخال تكون أن الضروري من ليس واليت) الطبيعية
 System Possive اخلاملة" "النظم املفتوح النظام يتبع ذلك ولتحقيق (03) والقلق التوتر من حالة انتابته عنها ابتعد كلما وابلعكس

 هي البيئية التفضيالت أن الدارسني من كثري أكد وقد ئيبي كمرشح املبين يعمل حيث الطبيعية التحكمات يعل تعتمد واليت
 تقدم مع أنه لوحظ وقد الدينية، ومعتقداته الثقافية وقيمه فرد بكل اخلاصة تااخلرب  بواسطة تشكلت مكتسبة أو متعلمة استجاابت

 أن البيئي النفس علم يف الباحثون ثبتأ كما لديه، واملألوفة به احمليطة للبيئة يأقو  تفضيالت إظهار يف اإلنسان يبدأ واخلربة السن
 أثناء فيها خيتبئون خمابئ هبا جيدون اليت األماكن يف اللعب األطفال يفضل كما واألمان، احلماية له توفر اليت البيئة يفضل اإلنسان
 فقط فتستخدم املنتصف يف اليت داملقاع أما وهنايته، املطعم زوااي يف املوجودة والطاولت األماكن املطاعم رواد معظم يفضل كما اللعب،
 سيراك الشركات تصنع هنا ومن ظهورهم، خلف احلوائط تكون أن الناس يفضل كما اآلمنة، والنهاايت الزوااي طاولت تشغل عندما
 املفتوحة األماكن تفضل والكرمية واملقدامة الشجاعة اجلماعات أن وجد كما الفاخرة، املطاعم يف للجالسني وساترة عالية خلفيات ذات

 مثل األبناء إيل اآلابء من ينتقل معينة لبيئة الوراثي الختبار أن (م1964) وكر أثبت حيث البيئية التفضيالت يف ودورها ثةراوللو  واملرئية،
ن والجتاهات احمللية عند تصميم احليز الداخلي حيت نضم والقيم رتاثال استغالل أمهية تتضح وهنا واخلالء، للخيام العريب حب

 ( 9النسجام والتوحد من املتلقيني معه ")شكل 

 
 منزل "ديرمن" للمصمم هريي سيلدر  Harry seidler( 9الشكل)

يطفو املنزل علي حافة منحدر صخري يطل علي واد شديد اإلحندار أبسرتاليا وهو متثيل ألنصهار احليز مع البيئة احمليطة من 
جية ومفرداتة التصميمية ابخلامات من احلجر الرملي والصخور واليت ظهرت داخل احليز خالل معاجلة الطبيعة للمحددات احليز الزجا

 بشكل إسقاطات درامية للطبيعية. 
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 يعد مل حيث يالداخل التصميم عملية يف منها يستفاد واليت راكاإلد مفهوم تفسري حاولت اليت النظرايت من العديد هناك وجد
 التفكري مثل العقلية العمليات دراسة يعل التأكيد من جديدة أفاق ظهرت بل للحيز؛ التشكيلية اتواملعاجل واللون الضوء هو التصميم

 .J-D " العامل قام ولقد للتصميم النسان تلقي كيفية ملعرفة عليها التعرف وا دارسته جيب واليت واإلنتباه؛ والذاكرة راكواإلد

BAGOTمن: كال يف "جبمعها 

  األمربيقيةو  البنيوية النظرية أول:
 السلوكية النظرية اثنيا:
 اجلشطلتية النظرية اثلثا:

  التكوينية النظرية بعا:ار 
 البيئية النظرية خامسا:
  التعاملية النظرية سادسا:
 املعرفية النظرية سابعا:
 العقالنية النظرية اثمنا:

 (الفينومينولوجية) الظواهرية النظرية اتسعا:
  يمالتصم يف ياإلبداع التفكري -أ

 حية أعمال إيل صماء وكتل مواد عن التعبري مـجرد مـن الداخليـة العمـارة تنقـل التـي العملية هي يالتصميم اإلبداع عملية
 بني التمييز ميـكن هـنا ومـن البتكارية مالمـحه حتدد ومسات قواعد اآلخر هـو لـه كمنتـج يالتصمـيـم والعـمـل خالهلـا، مـن يعيـش متفاعلة

  ن:م كال

 ختتلف منتجات عنها ينتج أنه كما لإلنسان، والنفسية واحلسية الفكرية ةيار امله ابجلوانب ارتبطت واليت اإلبداعي: التفكري عملية -
 يعل النفس علماء نظر وجهة اختلفت فقد العادي، وأ يقليدالت التفكري عملية عن تنتج اليت والتقليدية العادية املنتجات عن
 املفكرين بعض عرف فقد اإلبداعي، التفكري لعملية انجتا بوصفه اإلبداع، يعنيه ملا موحد مفهوم ديدحت يف - اخلصوص وجه

 - النفس علماء من - "سيمبسون" يوير  مفيد"، أنه يعل تقبله أو ما مجاعة ييرض جديد عمل عنها ينتج "عملية أبنه: اإلبداع
 كلية"، التفكري خمالفة إيل التفكري يف العادي التسلسل من النشقاق يعل بقدرته الشخص يبديها اليت املبادرة هو اإلبداع "أن

 أن يسبق مل أشياء بني عالقات إجياد يعل القدرة عن التعبري هي ةاريالبتك العملية إن - النفس علماء من - "مسيث" ويقول
 العناصر أو تراابلثغ إلحساسا عملية هو البتكار "أن - النفس علماء من - نس"را"تو  يوير  عالقات"، بينها أن قيل

 اختبار عادةإو  تعديل ورمبا بل النتائج، وتوصيل الفروض تلك وأختبار هبا، اخلاصة والفروض األفكار تكوين مث املفقودة،
  الفروض".

 من جديدة وأفكار معلومات إيل الوصول خالله من يتم الذي التفكري نوع وهوCreative thinking :لبتكاريا التفكري -
 يف املبدع الشخص استجابة وتكون والتغيري، األصالة أمهية يعل التفكري من النوع هذا ويؤكد املتاحة، املعلومات بعض لخال
 يف النشط اخليال يعل يعتمد وهو املنبه، طبيعة عن بعيدة (اإلبداع يعل احملث الشيء)خارجي منبه ألي التفكري من النوع هذا

  .(08)يهاإل يسبق مل جديدة برتكيبات القيام

 واحدة جمموعة يف دماجهاإو  املعلومات من متعددة أنواع مع التعامل هبا نستطيع منظمة عقلية عملية هو فالتصميم سبق ومما
 يتضمن والتصميم زمنـي جـدول أو رسومـات شـكـل فـي الـرؤية هـذه تظـهر وعادة .راألفكا لتلك واضحة برؤية والنتهاء األفكار من

 الذي (الوظيفة) الغرض أيضا املنفعة وتعين اإلنساين املقياس يعل معتمدة أبعاد إيل يستند ان وجيب الوقت، نفس يف جواملنت الطريقة
 اإلنسانية والقيم البيئة من وكال املنفعة مع ومتناسبا متمما الداخلية العمارة يف الغاية هذه احليز حيقق أن فيجب وعليه أجله من يصمم

  (09)الذكر السابقة)

 أي ملعاجلة حلرام خبمسة املرور تعين التصميمية العملية إن حل، وأسلوب مشكلة من: أساسا التصميمية العملية تكونت
  :هي املراحل وهذه تصميمة مشكلة
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 ،املعلومات حتليل (والدينية والجتماعية يةخيار الت األبعاد املوقع، الوظيفة، تااملتغري  وحتديد املشكلة حتديد) املعلمات جتميع
 ،(األويل الشكل وحتديد املساقط رسم (األولية احللول وضع ،(الوظيفية العالقات خمطط وضع املشروع، عناصر حتديد) الفكرة تولد

 إنسانية عوامل ،(مناخية عوامل) طبيعية مادية عوامل التصميم نوعية يعل تؤثر اليت العوامل من جمموعة وجود مع احللول، وتقييم مقارنة
 عوامل ،(اخلامات تكنولوجيا حيث احلديث خيار الت ية،تراث مباين من القدمي اريخالت (رخييةات عوامل ،(دينية عوامل ،عيةاجتما عوامل)

  اقتصادية

  (...سكين ،يار جت احليز وعية)ن

 :يعل ةيار االبتك التصميمية العملية مدخل ويعتمد

 ويشمل املستعمل، ابإلنسان ذلك كل وأرتباطات والبيئة اجملاورة الوجود يقو  خالل من الفضائية التكوينية العالقات تقييم حتليل -
  والتشكيلية. اإلنسانيةو  الستعمالية والحتياجات الربانمج تقييم هذا

  الالملموسة. احليز معاين وتشكيل وضع -

  .اللتقاء ونقط والبؤر والزوااي التقابالت حتليل -

  التشكيلية. هتااوتعبري  الغالف تكوينية -

 التشكيل إلجياد وتفاعلهما كفايتهما يومد واخلارجي الداخلي احلركي واإلطار املعماري النسيج مع الرتابط من ذلكك التحقق -
  النهائي.

 وخارجيا داخليا ووجوده املبين عمق إيل تنفذ التحليل عملية أن أي واإلنساين، والجتماعي البيئي للسلوك احليز احرتام يمد -
  بيئته. ومع سهنف مع انسجامه يمد عن وتبحث

 طريق عن يالتصميم اجملال الكمبيوتر دخل أن إيل تار التطو  من ابلعديد )*( التصميم يف ياإلبداع التفكري طرق مرت وقد
 املاضي القرن من الستينات يف M.I.T للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف نشأ والذي CAD " احلاسب مبساعدة "التصميم
 بواسطة يشكل األثنني يحمتو  ولكن جدا مهمة تكون قد ووسائله والكمبيوتر "Form Follows Software مجاالرب  يتبع "الشكل
 العشرين، القرن أوائل يف احلداثة فرتة فيه وقعت ما وهو التكنولوجي القيد يف فسنقع وعينا يف هذا يكن مل واذا والثقافة، تاريخوال األفكار

 التبسيط من الشكل هبا حرروا واليت Theory األنطباقات ونظرية الرقمي وسيطال خالل من التصميمي التشكيل هذا عن نشأ وقد
 أبفكاره األسكتشات عمل بعد واملصمم ومعقدة، متصلة ديناميكية بيئية توليدية بتكوينات جديد مفهوم إيل بنقله وذلك ئداز ال

 يرتمجه الذي النهائي احلل إيل يصل – والصورة وتابلص وتعديالته اقرتاحاته عن ابلعروض يتقدم الذي – الكمبيوتر مع ومناقشتها
 وخارج داخل والدخول والسري رغبته حسب وتعديله الشاشة يعل رؤيته من املعماري يتمكن األبعاد ثالثي ختيلي منوذج إيل الكمبيوتر
 بتلك التشييد حيت التصميم مفهوم من بدءا الكمبيوتر يستخدم املعماريف ،(21) داخله أايم وقضاء فيها جزء أي وتغيري الفارغات

 اخلامات وتوظيف النهائي التحليل لتغيري املختلفة واألنظمةاري البتك الشكل واجياد الكمبيوتر له يقدمه اليت األبعاد الثالثية النماذج
 التصميم عليه طلقي ما وهو (digital fabrication) التصنيع عملية يعل للسيطرة الرقمية املعلومات واستخدام التصميم هذا لتحقيق

  CAD – "Computer) الكمبيوتر مبساعدة والتصنيع

CAM Manufacturing" Aided) (20) احليز ملفردات املكونة ءاز األج وتقطيع للبناء كوسيلة الكمبيوتر يعل معتمدا 
 املصمم من بدءا وذلك فعلية، جمناذ  إيلCADال مجراب يعل املنفذة التصميمات بتحويل وذلك احليزية وكتلتها واألفقية منها يةالرأس
وبرانكوكولريفك م" Micheal Speaks)) "2001سبيكس ميشيل من بكل ار ومرو  م" 1997" (Robin Evans) أيفنس روبن

Branko Kolarevic)")2003(.10م" )شكل 
  التصميم يف اإلبداعية العملية يف اإلنساين البعد

                                       
لعمـارة الغــد والــيت تعتمــد علــي  New Paradigmالفكــر الرتكيــيب الــذي بـدأه فنتــوري وجــاكوب مــن عشــرين عامـا وتبعــه جــريي وايزمنــان وطورتـه وحتــول إيل منــوذج جديــد  )*(هـذا

 Hybrid Space غ التوليــديا لفــر ل Peter Zelnerمــن أن تكــون عمــارة واقعيــة. والعديــد مــن املؤلفــات يف أواخــر القــرن ومــن أمههــا جمموعــات بيــرت زلنــرأكثــر اخليــال 
 .Archilab Earth (2003)مباين األرض  –وجمموعة أرشيالب  (2000)
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 ،مدلول أو وظيفة له شيء إلعطاء معني تكوين يف ووضعها البيئة من ناصرع مجع أي والبتكار، التكوين عملية هو التصميم
 تاواخلرب  النساىن الفكر فيه يتدخل التصميم ألن التصميم عملية من جزء التكوين أن يعل والتصميم التكوين بني التمييز جيب وهنا

 كما عمارة بدون نعيش أن ميكن أبنه إبميانه هذا قفهمو  ويربر جدي. مبنظور العمارة رؤية ضرورة يعل سكنرا جون ينبه (22)الشخصية
 يالتصميم العمل يف ارخييالت البعد أمهية هذا املن ظر رأي يتضمن عمارة، دون نتذكر أن نستطيع ل ولكن أيضا دوهنا نتعبد أن لنا ميكن
 تكون ألن يؤهلها ما اخلصائص من صميميةالت املقرتحات حتتوي أن والثانية العمارة خالل من التاريخ رؤية حقيقتني: إيل يشري وهو

 املادي اجلانب لفتقاده ذلك كامل غري خير ات هو ةيار معم تاز إجنا بدون التاريخ أبن اجملادلة ميكن األويل احلقيقة يف ،(يةخير ات) خالدة
 املساقط الرسومات كتب، من املرسومة ةاملاد) املكتوبة الشواهد يعل اهناأرك أحد يف تعتمد التاريخ دراسةو  .،العمراين اجلانب يف املتمثل

  .(نيةار عم صروح من السلف تركه ما تتضمن)العينية ،الشواهد منهجية أكثر اعتبارها (والقطاعات الواجهات األفقية،

 ةصف تضفي يأخر  مبعايري والهتمام ذاهتا حد يف والوظيفية القتصادية ابملعايري اكثري  التشبث عدم تعين العمارة يف التضحية
 خماطبتها خالل من البناء عملية بعكس النفسية حةار وال الصحة القوة، توفري ليشمل الوظيفة متعداي املعماري العمل يعل واإلبداع التميز
 الستخدامات تلك وأتثري لستخدامها املختلفة الفرص هتيئتها يف ولكن استعماهلا يف ليس العمارة فحقيقة املختلفة، اإلنسان حلواس
 يوالذ جديدة، عمارة حنو كتابه يف "لوكوربوزييه" الشهري الفرنسي املعماري أكده ما وهذا يستعملها، أو يشاهدها من يعل ةاملختلف

 استطاع ميت تظهر العمارة بينما بناء، نشاط جمرد يعترب والقصور البيوت تشييد يف واخلرسانة الطوب استخدام أن :يعل فيه يؤكد
 لذلك الشمس، ضوء حتت املعروضة املعماري العمل ملكوانت اخلاصة العالقات خالل من الناظر يعل هجةوالب السرور إدخال املعماري
 فشلت العمارة أن الرغم يوعل خالدا، عمله جتعل اليت ابلكيفية أيضا يهتم ولكن الوظيفي ابلربانمج فقط يتقيد ل من هو املتميز املصمم

 العمل هبا املوجود للبيئة السائدة والتقاليد العرف مااحرت  جناحها شروط من أن أثبتت أهنا غري املختلفة التقليدية األيدلوجيات ترسيخ يف
 القرن مطلع عند الكثريون اعتقد كما -للحداثة صالحيتها عدم يبدعو  القيم تلك من للتنصل املتعددة احملاولت وهناك ،يالتصميم
 احلضاري التنوع يعل الضيقة الوظيفية والقيم القتصادية ابلعتبارات الهتمام مع أو املالمح حمدد غري "اطراز  " خ لف حيث العشرين

 لحتياجات املدركة الرؤية فهي للمكان، ومنتمية مميزة عمارة إجياد هبدف التصميم نتاج وتنوع لغين املميزة الرؤية ولكن العمارة، لنتاج
  .(23)ةملعماريا للبيئة أفضل آلفاق واملتطلعة للسوابق غافلة الغري احلاضر

 املقياس يعل قامت اليت الغربية العمارة خالف يعل عليه بنيت الذي النساين املقياس هو السالمية العمارة يف ما وأمجل
 أن إل السالمية، احلضارة وروح والتقاليد املناخية الثوابت مع منسجمة جعلها السالمية العمارة يف النساين البعد هذا الرايضي،

 إلقامة األساس الرايضية األسس وضع يف املسلمون أسهم فقد الرايضي للبحث العلمي املنطق من خالية جيعلها مل النساين ساملقيا
  ومكان. زمان لكل صاحلا جعلته واليت ن،ار والعم والعمارة املنشآت

  املدرك التصميم فلسفة يف والتعبري الطابع . ج

 هلا سوية عربية عمارة إيل الوصول هدفها سامية غاية هي العـريب املـصمم غـاية أن مفـادها فـرضية مـن البـاحث ينـطلق
 يربطه واآلخر املـعاصرة الغـربـية الداخليـة ابلعمارة التمثل حنو يشده احدها متناقضني نيار تي أتثري حتت يقع أنه رغم وطابعها، شخصيتها

 ألسباب تعود واليت رتاثوال احلديث نيار التي بيـن اخلـالف نتيـجة وتـحليلها شكـلةامل تـحديد تـم لـم أنـه حـيث العريب، يالتصميم رتاثابل
 كما واجلمال" "الفن بعالقة اا كثري  يرتبط ل يالذ الـحديث العـصر فـي الـفن ومفـهوم ثقافية، وتكنولوجية اقتصادية اجتماعية، سياسية،

يف الفن، هي ظاهرة بشرية، تنبع، إيل حد ما ، من العلوم اإلنسانية، كعلم  عبد الرؤوف برجاوي" الظاهرة اجلمالية يقول ، سابقا كان
 مبادئ فأهم ،(22)الفلسفة" اجواء متس كانت وان الدقيق، ابملـعين فلسـفة ليـست وهـذه الجتمـاع،، وعلـم النفسي، والتحليلالنفس، 

 اخلالف وسبب ،وهـ "اجلمال هذا ندرك وحنن سنا،نفو  من ينبعث يكون الذي ذلك هـو الـجمال أن ":( م1804-م1724) كانت
 ومهارة صناعة هو بينما ذاته حد يف اجلمال تقديس إيل تعود الغريب املفهوم فجـذور الفـن، مفهـوم إيل والشرق الغرب نظريت بني احلقيقي
 عـصر فـي الدنيوية والسلطة نيةالدي السلطة بيـن انفـصام حـصل عندمـا ظهر الختالف إن الشرق، يلد النسان خدمة يف ومنفعة
 رجال واخذ الفنية الساحة يف املنظور وظهور ومنوها املدن واتساع الطـبيعة يإلـ الـواقعـية والـرؤية اإلنسانية احلـركة بظـهور (م1418)النهـضة

 بسقوط انتهت اليت الويل العاملية باحلر  كانت العشرين القرن بداية مع الدينية، السلطة من الفنان وحترر العـلم رجال مع موقعهم الفن
 اهنـزمت التـي وحـضارته هتراث قوة يف يشك الشرقي املثقف جعل مما الغريب الستعمار ثنار ب يف العـربـية البـالد وسـقوط السالمية اخلالفة

 ومعتقداهتم ودينهم ولغتهم همتراث لفهمخ كنير ات الغريب ابلركب ابللحاق السباق تسارع يعل ساعد مما الغريب. والعلم التكـنولوجيا أمـام
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 وطاملا احلياة. منط يف وه رتاثلا إن الدائرة، أو القوس استعـمال يف ول األبلق احلجر يف يكون ل رتاثال يإلـ الـرجوع إن وفنوهنم...،
الغريب جيب أن ننظر يف اعماقه... الفن  يإلـ ننظـر عـندما الغربيـة، العـمارة حماكـاة من بد فال الغريب السلوب يتبع اجملتمع هذا

 ب(-أ00)شكل

 
 (1-11الشكل )

بدأ عمل التعديالت علي الدعامات املكونة للمعاجلات و Rhino Ceros ( للمصممOUTO CADالتصميم ابلكاد)
 مع " Water-Jet " ابلوترجيت التقطيع استخدام طريق عن مم4 بسمك " Coroplast " من املصنوعةالرأسية للعرض املؤقت و 

  العرض. حيز داخل عليها األلواح تلك لتثبيت معشقة أرضيات وجود

 
 ب(-11الشكل)

 " Dragon Flyحتول هذه العملية التصميمية من تصميم ثنائي األبعاد إيل ثالثي األبعاد ففي تصميم احملدد األفقي العلوي"
 Buro Happold , Tom Wiscombe , EMERGENT) املصممينو من كالا  استخدم أجنلوس لوسب SCI-ARCمبعرض" 
  (أنش ⅛ بسمك)األلومنيوم

لوجود منتج  (Three-axis CNC millاملنطق الرقمي واألمثلة ثالثية األبعاد وتقنية) ابستخدامبتحليل جناح البعوضة 
 تصميمي مرن التشكيل مكوان من جمموعة من خالاي مشع العسل ممثلة جلناح البعوضة.
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 (ب – 11) الشكل
ء( حيث إنسيابية اخلطوط املتماثلة حلركة االبرت ء ار صح)يف حماكاة لطبيعة املوقع  األردن-عبدهللا الثاين للثقافة والفنون امللك دار

 السهول والوداين لتلك الصحراء 

 
 ب( مركز امللك عبد العزيز العلمي والثقايف.-11الشكل)

 احمليطة ءار الصح صخور هتشاب واليت ةاملعماري تكويناته يف املوقع ءار صح مياثل املبين
 مستمر تفاعل وهـي”Process “عملية هـي الداخـلية العمـارة امنـا”Object“ ذاتيـا شيـئا ليسـت الداخلية هتااوحيز  فالعمارة

 للتصميم ايباإلجي العمل أمتام دون حيول ما يوجد ما اكثري  و والناس، الثقافة والثقافة، الزمان والزمـان، املـكان واملـكان، النسان بني
 اجلانب هذا لتحقيق التدرج من لبد لـذا سهـل، غري أمر ومألوفاهتا ميوهلا من ونقلها البشرية النفوس أن عاةار م عدم بسبب ؛وذلك
  اإلجيايب

  نتائج

 سرب يعين أسباهبا لفهم حماولة أي نإو  وجوده، قدم قدمية فيه يعيش الذي الداخلي فضاءه وتزيني حتسني يف اإلنسان حماولة تعد -
 ما مرحلة شهدت حينما أكادميية، بصورة الفن هذا دراسة يف اجلادة احملاولت أويل كانت ولكن نفسها، البشرية الطبيعة أغوار
 تلك أهم ومن عامة، بصورة للفضاءات الداخلي ابلتصميم الهتمام زايدة إيل أدت ت،اومتغري  حتولت الثانية العاملية احلرب بعد

  ت:ااملتغري 

  والتسويقية. واخلدمية ةاريواإلد العلمية املؤسسات لفضاءات يدةزااملت اجةاحل -

 اآلنية الحتياجات مع ينسجم بشكل الداخلية فضاءاهتا وتشكيل صيانتها خالل من القدمية، املباين ىعل احلفاظ يف التوجه دزايت -
  .(22( اجملتمع لذلك

 Privacy واخلصوصية ،Intimacy واأللفة ابملكان، الحساس يف الفطرية وطبيعتها اإلنسانية احلاجات تليب اليت تار العتبا -
 وتصميمه الداخلي للفضاء العام والتنظيم التخطيط إن خالل من الداخلي التصميم .ويتأثرBelongingness ابلنتماء والشعور

 راكاد هو الداخلي التصميم من فالغاية معها، ويتفاعل فيها يعيش اليت الفرد بيئة عن تعبريه الغاايت من جمموعة حتقيق يستوجب
 لفهم املستخدم تؤهل اليت التصميمية للمفردات بطةار ال الشكلية العالقات دراسة خالل من الداخلي الفضاء مستخدمي حةرا

 صممامل ثقافة يمبد املتأثرة والجتماعية والفكرية املادية املعطيات خالل معه وتفاعله أعمق، بشكل الداخلي الفضاء طبيعة
 الوظيفية اجلوانب حتقيق يف الداخلي التصميم خصائص مع يتوافق مبا وصياغته احلضاري الناتج احتواء يف وأسلوبه الداخلي

 يتم ل األشكال تطوير فأن للفضاء، التصميمية الغاية ميثل هوما للوظيفة مالئم شكل إجياد أبن Schulz تشولز ويذكر والتعبريية،
 أشكال املصمم يبلغ أن ولكن تصاديف، أبسلوب موجودة أشكال يف اتمة مبالءمة الوظائف وضع يتم ول عشوائية حلول وفق يعل

 تدلل از رمو  بوصفها احلاضر أو املاضي من مستعارة أشكال املصممون يستخدم بل التحديد. واضحة وظائف وفق يعل معينة
 الفرنسي واملنظر املعمار يذكر الصدد هذا ويف عاته،ار م يتم ءالفضا مهمة من جانب حتديد من تـنبع الداخلي الفضاء وظيفة يعل
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Duc Le Viollet: " 1جيد أن املصمم يعل وأن الشكل، يف عنها التعبري يتم عقالنية ميتلك الداخلي احليز من جزء كل أن 
  والشكل". الوظيفة بني العالقات عن للتعبري أدواته

 أتثري من هلا ملا الداخلية الفضاءات وتنظيم وتشكيل إبداع يف الفعلية املكوانت ليالداخ للفضاء التكوينية العناصر أشكال تعد
 من الشكل حيمله أوما والكتلة، وامللمس، واللون، كاهليئة، الفيزايوية الشكلية البنية خالل من اإلنساين والسلوك النشاط توجيه يف

 وتعامله املادي حضوره بفعل الذهنية الصور تشكيل يف رئيسا اأثر  ؤديي الشكل إن فكري، اتصال عملية إيل تؤدي تعبريية رمزية صفات
  .(البصري راكاألد) احلسية املدركات اكثر مع

 .H ويؤكد ،3ا" معني غرضا تؤدي أن جيب بل حر، أبسلوب ابتكارها ميكن ل األشكال إن " :Friedmann يقول لذا

Haring: والجتماعية السياسية كالعوامل الالشكلية، العوامل من يشتق أن ينبغي - الداخلي الفضاء يف - الشكل "أبن 
 يفرض ل أن املصمم يعل وان وعقالنية عاطفية ومتعددة معقدة لعوامل استجابة هو الداخلي الفضاء يف الشكل أن إذ والتكنولوجية"

  ابلفضاء. احمليط احليايت الواقع خالل من يستنتجه بل الداخلي، الفضاء يعل الشكل

 واألخالق، والسياسة الدين إيل النظرة وتغري اإلنسانيةو  الجتماعية العالقات يف احلاصلة تاوالتغري  التقليدية، األصول غياب إن -
 دفع يف أثره العشرين القرن من الثاين العقد يف خصوصا يدةاز مت بصورة الكمي اإلنتاج لستخدام وكان احلداثة، مسات ابرز كانت

 تعبريية - مجالية معايري حا واقرت  وظيفية، داخلية فضاءات تصميم يف جديدة وأساليب ئقار ط عن ثالبح إيل احلداثة مصممي
 تفصيالت لغاية للعمارة اخلارجية القشرة من التفاصيل متكاملة تصاميم حتقيق أسلوب الباوهاوس مدرسة اعتمدت فقد جديدة،

 Lecorbusier " ولوكوربوزيه " F.L. Wright ت"رأي لويد نكار ف أمثال كبار ونيار معم املبدأ هبذا وعمل الداخلية، اإلانرة
 احلديثة احلركة نشوء بداية يف توجهات جمموعة ظهرت لقد "، ."W. Gropius كروبيوس "ووالرت Alvar Alto آلتو" "والفار

 قيود من التحرر إيل الدعوة يف متطرفة بتوجهات اندت واليت "Futurism" املستقبلية احلركة مثل العشرينيات منتصف حيت
 واقرتح املاضي، نبش ضد قسرية بداية نقطة وجود من لبد وأنه ثوراي، يكون أن جيب الشكل يف شيء فكل الكالسيكي، اجلمال
  واألكادمييات. املتاحف كل حتطيم للحركة التأسيسي البيان

  

  التوصيات

 بني املعقدة التبادلية لتلك نظرية صياغة لبناء اجتماعيا... أو ايماد أو فكراي كان سـواء اإلنساين، يللمعط انعكاسا التصميم يعترب -
 التصميمية الجتاهات من للعديد رصد تطلب يوالذ التصميم لفن فلسفية اجتاهات أتسيس يتطلب ما وهو واحلياة التصميم

  .راكيةاإلد عمليتة وأبعاد ياملتلق عن التعبري يف املصمم أدوات مصداقبة يومد

 احليز داخل ياملتلق تتناول واليت التصميمي لعملية اإلدراكية األسس وتدريس لتعلم اإلنسانية العلوم يف الدارسات من املزيد وجود -
 يالداخل احليز تتناول ساتار د وجود وضرورة هراكدإو  احليز يعل للتعرف وسيلته فاحلواس ابحليز، وتتأثر تؤثر اليت حواسه وجمموعة

 يعل مؤكدا يسيكوفسيولوج راغيف حيز حتقق ان البصرية معاجلات خالل من ميكن اليت والكيفية له املكونة عناصره هو وحتليل
  منه. يالتصميم اهلدف

 وكذلك (راكيةاإلد المادية) والبيئة النشأة لختالف آلخر شخص من ختتلف نسبية احتياجات اجلمالية اإلنسانية الحتياجات -
 الجتماعية وبيئته يللمتلق حتليلية ساتار د يتطلب يوالذ نشأته خالل شخص بكل احمليطة والتكنولوجية الجتماعية الظروف
  التصميم. عملية بدء قبل احلضاري وحميطه

 عملية من جزء يكون أن جيب لذلك ويستخدمه يتلقيه يالذ للحيز والتشكيل التصميم عملية وأثناء قبل هام عنصر ياملتلق -
  التصميم.

  القومي. ياملستو  يعل واألثرية يةالتارخيو  املباين خاصة واملنشآت باينامل لصيانة اسرتاتيجية إعداد -

 األطر صياغة يتسين حبيث سكنية، منطقة لكل ةالعمراني واملالمح ةاملعماري املفردات حتديد شأهنا من اليت ساتار الد تكثيف -
 طرداي يتناسب يوالذ األطر هبذه العمل خالل من فيها اجلمال ومبادئ أسس فتتحقق هلا ةالعمراني والتكوينية ةاملعماري التشكيلية

  .يالداخل للحيز التصميمية املعاجلات مع



 عيل عنايت اللغة السيكولوجية للتصميم...                                                 فايزة حممد امحد الدلل، حممود املالح، حممود إمسا

0241 

 إعادة حول واألحباث ساتار الد بعض ءار إبج البحث ضرورة بشأن توصيات من الدين ضياء يجمد الدكتور قدمه ما مع أتفق -
 التجريد حدود عند الوقوف عدم مع جتريدي، بشكل التفاصيل يمستو  يوعل أ املوضوع يمستو  يعل سواء املعماري رتاثال ءةار ق

 إرتباطاهتا مجيع من مصر يعل مرت اليت املختلفة تار للحضا املعماري رتاثال جتريد حنو والجتاه واملفردات، للعناصر الشكلي
 الظروف مع للتفاعل ذلك بعد خضوعها مث ،الرتباطات هذه من جمردة يأخر  مرة ءهتاار ق إعادة حماولة مث واأليديولوجية يةالتارخي
 دائما وهي املصري اجملتمع لشخصية املكونة العامة السمات يف دائم والتحول فالتغري احلالية، األيديولوجية والتوجهات يةالتارخي
 ياسيةالس والتوجهات تارار الق من ابلكثري التغري هذا يف متأثرة آخر، حينا ومتباعدة حينا متقاربة زمنية تافرت  يف وتتشكل تتغري

  فرتة. كل يف السائدة واأليديولوجية

 مع التعامل ليصبح ية،رتاثال للمباين املعماري التصميم عملية أفرزهتا اليت التصميمية القيم يعل التعرف حنو ساتار الد تتجه أن جيب -
 ما أصوهلا واختلفت ،يأخر  إيل نيةراعم بيئة من األحيان معظم يف اختلفت جامدة مفردات مع وليس التطور، يقبل يار معم فكر
 ةاملعماري الطرز تعدد من من نشهده ما وهذا ( سابقة تار عما عن متطورة كوهنا بني وما يةرتاثال العمارة يف مبتكرة كوهنا بني

  (املتقدمة،... التقنية أسلوب احلداثة، بعد ما أسلوب ،يتلقيط ،يأسالم ، روماين بني ما األسكندرية مدينة يف وأسليبها

 أنطلق اليت التصميمي الفكر مبادئ من جمموعة صياغة يف بدورها أدت واليت التصميمي الفكر خير ألت املتعمقة ساتار الد وجودل الدعوة
 العمارة نطاق يف املوروث الفكر هذا صياغة هبا مت اليت الكيفية وتوضيح خاص، بشكل العشرين القرن يف يالتصميم الفكر منها

 فلقد اخلاصة، والبيئية الجتماعية ظروفنا مع يتوافق ما إطار يف الكيفية بنفس البيئات خمتلف يف تأنتشر  واليت املعاصرة العاملية
 احليز ك يةالعمل التصميمية الجتاهات يف ذلك بعد بوضوح ظهرت واليت السمات من العديد اإلسالمية العمارة يف ظهرت

 واحد حيز يف كلها املبين تاز حي اندماج ةراغيالف الوحدة تعين واحدة، ةوحد يف اا راغيف اخلارجي غا ابلفر  املتصل احليز وهو املنساب
كالفورم اخلارجة للمساجد(، ووجود الوحدة الفراغية )وظيفتها و يعل لتؤكد اخلارجية عمارة ظهرت واليت الوظيفي الغرض يؤدي

مواد بناء من نفس موقع  ستخداموالوظيفي، املبين كلها يف حيز واحد يؤدي الغرض ا حيزاتواليت تعين الوحدة الفراغية اندماج 
 البناء كعضوية مبكرة للعامل التصميمي وحتكم مناخي مثايل للبيئة الداخلية. 

 أدعو لوجود هنج مر كب  تقوم عليه العملية التصميمية املدركة واليت تقوم علي: -

القرن التاسع عشر، أي بداية ما أصطلح  البعُض علي تلك اليت سبقت بداية  خاصَّةثنا يف كل مرحلة اسٌة جد ِّيٌة معمَّقٌة لرت راد -
التصميمية، مث البعد  سٌة ُتكمِّل معرفتنا له، تعم ِّقها، وتوث ِّقها، وجتعُلها جزءا هاما من ثقافتنااتسميته عصر  النهضةِّ العربية، در 

اخلدماتية، إيل الشبكات املعقدة املختلفة، ت از التجهيالناس به بعد تنفيذه، مث البعد التقين،، إيل  انتفاعالوظيفي للمشروع، وطرق 
مث البعد القتصادي، مث الُبعد اإلنساين للمشروع إذ إننا يف  ،الثورة الرقمية وواملعلوماتية، أ التصالتورة تعقيدا بفعل ث ازدادتاليت 

الجتماعي واإليديولوجي، إذ إن البعد  اوأخري كل ما نبين، إمنا نقيم مؤسسات لإلنسان، كما يقول املعمار املبدع لويس كان، 
 بثقافته.  ه،ي ِّ لكل ما ذكران، عالقة وثيقة ابلبنية الجتماعية حيث سينفذ املشروع. جبذور اجملتمع، برق

احليز الداخلي املستقبلي ابلعديد من املعاجلات البصرية احلديثة واليت ترتقي  إلثراءالتقنيات الرقمية واألمناط الذكية وسيلة هامة  -
 لطلبة الفنون اجلميلة.  يز الداخلي إيل مستوي افضل من األبداع للمصمم الداخلي لذكل يوصي بدجمها ضمن املناهج الدراسةابحل
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 مقارنتها بعد حتليلها إيل ودعوا علمية، أسس يعل الجتماعية تار الظاه صنفوا الذين العرب الباحثني أوائل من خلدون ابن كان ((8
 يف أما الثقافية، أواألنثروبولوجيا اإلانسة علم بعده ومن الجتماع، لمع لقيام مهاما منطلقا شكل الذي (نراالعم علم( طبائع مع



 2102، 2، ملحق  34نسانية واالجتماعية، اجملّلد دراسات، العلوم اإل

0241 

 العامل، مناطق بعض شهدته الذي والجتماعي والقتصادي الفكري ابلتطور العمارة علم ربط مت فقد واملعاصر، احلديث التاريخ
 العقل إحياء وليد بدوره كان الذي لنهضة،ا عصر وليدة هي احلديثة األوربية فالعمارة عشر، التاسع القرن منذ أورواب خاصة

 التقليدية، يالوسط القرون مجاليات جتاوز من النهضة عصر يف العريب الفكر يتمكن مل حني يف بداعية،إو  عقالنية بصورة اإلغريقي
 املنهجية تتمحور ،املاضية اخلمسة القرون وخالل يا،تدرجي أورواب منه متكنت ما بقدر املعاصرة، متطلبات ملواجهة يؤهله زجتاو 
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The Psychological Language of the Recognizable Design inside the Spatial Space 

Fayza Mohammed Ahmed Al Dlaal, 

 Mahmoud Hassen Elmalah, Mahmoud Ismail Enayet   )) 
ABSTRACT 

This study is about the system-cognition of the interior space between functionality and 
the human identity through three basic pillars. First, there is the interior as a human cognitive 
system and the cognitive dimension of the design and human factors that control recognizing 
the space and then recognizing the building process of the recognized design. Second is the 
human and environmental influence as a tool of thought within the space through the study of 
the cognitive processes between the sensory processors and the environment of architectural 
environment. Third, there is the sensory perception as a design treatment within the space 
vacuum, where the modern design of the recognized brings the recipient together with his 
immaterial cognitive aspects and the material design aspects represented in the contemporary 

treatment techniques and hence achieving the interactive educational function. 
Keywords: ‘The cognitive dimension of the design’, space recognition of space, human 

and environmental as a tool of thought within the space 
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