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حيث قسم  يف عامل التصميم الداخلي  وثورهتا  احلديث عن اخلامات احلديثة  يتناول هذا البحث  

مث كيف نشأت وتطورت وما هي ،    احلديثةواخلامات  تعريف اخلامة  فيها    إىل عدة مطالب ، مت
مث تطرق  ،  الفراغات املعماريةعلى  الوظيفي واجلمايل    ، وما هو أثرهااألسس الالزمة الختيارها  

ميكن   اليت ال  أنواعها  أهم  بعضد  ها عن طريق امجاهلا يف ستة خصائص ومث عد  صئىل خصاإ
،استخدامها    وكيفية  حصرها الفراغ  املثايل يف  ابلشكل  التوصل  و   وتوظيفها  مت  أمهية ىل  إأخرياً 

اخلامات ملواكبة التصميم الداخلي للمباين املعاصرة من خالل ذكر بعض النماذج املعمارية اليت  
 استخدمت فيها اخلامات احلديثة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثورة اخلامات احلديثة يف التصميم الداخلي 
 بيّنة اجلرب / ال ال ة إ داد 

 

 ملخص ال ح  
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ال يستطيع أحد أن ينكر الدور العظيم الذي لعبته التكنولوجيا يف حياتنا، وما قدمته لنا من  
حلول لكثري من مشاكلنا وما وفرته لنا من راحة ورفاهية يف كافة جماالت احلياة وخاصة يف  

  إن التطور التكنلوجي الذي شهدته تكنلوجيا املواد نتج عنهاستعمال وتطور املواد اإلنشائية ، 
حيث بدأ مواد وخامات حديثة مطورة ، هدفها التحسني واحلفاظ على البيئة والطاقة ، 

املصممون املعماريون واإلنشائيون استخدام كل ماهو جديد من تطورات املواد البنائية وتقنيات  
اإلنشاء احلديثة اليت أصبحت تليب كل متطلبات العمارة حيث تؤدي إىل اإلبداع الشكلي  

قيمة مجالية للمبىن و ملمساً متميزاً للغالف اخلارجي. وتضيف   
ميكن أن تلعب املواد اإلنشائية املستخدمة دوراً هاماً يف جناح أو فشل الفراغات املعمارية،  و 

 كما أن فهم خصائص ومؤثرات تلك املواد يعد من األمهية مبكان يف أي تصميم . 
 

 

 
 :مش لة ال ح 

 ؟   احلديثة  واخلامات ة  ا املقصود ابخلامم -1
 ؟   كيف نشأت وتطورت -2
            ؟أسس اختيارها   ما -3
 ميم؟ هو أثرها الوظيفي واجلمايل على التصما  -4
 ؟خصائصها  ما  -5
 ماهي امكانيات استعماهلا ؟  -6
 ؟ ملواكبة التصميم الداخلي للمباين املعاصرة  أنواعها وكيفية توظيفها  أهم ما  -7
 

 ا قدمة 
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 أهداف ال ح : 
 ات احلديثة . ة واخلام التعريف ابخلام  -１
 . نشأهتا وتطورها  كيفية   معرفة -２
 .   أسس اختيارهاعلى  ف  التعر  -３
 معرفة أثرها الوظيفي واجلمايل على التصميم .  -４
 التعرف على خصائصها .  -５
 معرفة امكانيات استعماهلا .  -６
 .   أنواعها وكيفية توظيفها ملواكبة التصميم الداخلي للمباين املعاصرة التعرف على أهم   -７
 
 
 
 
 
 

 تعريف اخلامة واخلامات احلديثة : األو  ا  لــــب
 نشأهتا وتطورها :الثـــاين ا  لـــب
 أسس اختيارها :الثال  ا  لب

 واجلمايل على التصميمأثرها الوظيفي  ا  لـــــب الرابع: 
 خصائصها س:اما  لـــــب اخل
 امكانيات استعماهلا   : داس ا  لـــــب ال

 أنواعها وكيف استخدمتبعض أهم   :بعا  لـــــب السا
النماذج   أمهية اخلامات ملواكبة التصميم الداخلي للمباين املعاصرة )ذكر بعض ا  لب الثامن:

 املعمارية اليت استخدمت فيها اخلامات احلديثة( 
 

 خ ة ال ح  
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 تعريف الخامة والخامات الحديثة :  المطلب األول: 

 
  عريف اخلامة: 

 تصنع . ولية اليت توجد على حالتها الطبيعية قبل أن تعاجل أو  هي املادة األلغة :  
املادة قبل أن يشكلها الفنان وتتحول يف عمله إىل مادة مجالية حتمل قيماً تشكيلية وتعبريية، اص الحاً:  

ق وتتضمن كل ماهو مادي وله صفة البقاء من مواد طبيعية ، كاألحجار واألخشاب واملعادن ، وماهو خمل  
شكال جاهزة من خملفات الصناعة احلديثة ع يف صورة أمن مواد كيماوية كالبوليسرت والبالستيك، وماهو مصن  

 ( 135، ص2021)محمود،   ، وكل ماحتمله. 
 
 

  عريف اخلامات احلديثة: 
وتطويرها لعدم توفرها وندرهتا، لتليب احتياجاته املختلفة ، ولتتوافق مع   على أهنا مواد قام اإلنسان بتصنيعها ، 

املعادن مثل ومنها  التكنولوجي،  البوليمرو ،  الفوالذ    : التقدم  املضغوطة، ومنتجات   ،   واللدائن  ،األخشاب 
    ( 54، ص 2021)ابراهيم ،  .والزجاج أبنواعه، وغريها،  والفيربجالس    ،  الكوراين واألفوانيت  :وبدائل الرخام مثل

 
 

  
 ا وتطورها : نشأتهالمطلـــب الثـــان 

 
الفراغات الداخلية على استعمال عدد ملدة طويلة من الزمن وحىت منتصف القرن العشرين اقتصر تشطيب  

حمدد من املواد األولية مثل الطني واجلص واخلشب واحلجارة ، وهذه املواد رغم حمدوديتها إىل أهنا كانت كافية 
 لتجهيز فراغ معماري ميكن العيش فيه ويليب مجيع الشروط األساسية حلياة آمنة ومرحية. 

رتبط بتطور الفكر اإلنساين يف مجيع النواحي ، فكان للثورة الصناعية ومبا أن تطور التصميم الداخلي والتأثيث ي
الدور املهم يف تغيري املواقف الفكرية املعمارية ، واليت متثلت بتطور املهارات التقنية واإلنشائية، فظهرت مواد 

يف).معاصرة تتمتع مبواصفات مل يكن ابإلمكان احلصول عليها من قبل.      ( 39-38، ص2017،  الشر
املتاحة  بدائلها  وتنوع  البنائية  املواد  وانتشار  حجم  توسيع  يف  أثر  احلديثة  التكنولوجية  للتطورات  لقد كان 
لالستعمال يف جمال العمارة، فأتيح لالستعمال مواد بنائية جديدة ابإلضافة إىل حتسني خصائص املواد البنائية  
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ص رئيسية فيما تعتمده التكنولوجيا احلديثة من مواد التقليدية وتغيري طبيعة استعماالهتا، وميكن اجياز خصائ
 بنائية وهي : 

لإل • االمكانية  أعطت  احلديثة  األمناط التكنولوجيا  جلميع  العالية  للمنتجات  العايل  األفضل  نتاج 
هذه املواد اليت جتعل من اإلنتاجات أخف ،  املعمولة من املعدن أو البالستيك أو غريها من املواد  

املعماري وزانً   للمصمم  دافعاً  ماكان  وهو  التقليدية  املنتجات  من  وأكثر حتمالً  وأصلب،  وأقوى 
 الختبار تكوينات شكلية جديدة. 

سعة اخليارات والبدائل ابعتماد الوسائل احلديثة يف انتاج املواد الصناعية وستعيل نقل املواد بعيداً  •
افية للمادة ، فالتكنولوجيا احلالية تعطي دقة عن مراكز انتاجها، مما يسمح بتجاوز االرتباطات اجلغر 

التصميم وسيطرة التصنيع، العطاء انتاجات معمولة من األقل كمية من املادة البنائية تكفي لتحمل 
االجهادات حسب أداء املواصفات ، وبذلك تعطي اختصار الكلفة وتقلل حجم استهالك املواد  

يف ، البنائية يف البناء.    ( 38، ص  2017)الشر
وبظهور األساليب والتقنيات واملواد احلديثة حتررت الفضاءات من الشكل احملدد الثابت الذي فرضته مواد  

عمدة رشيقة وبذلك أصبح أوأنظمة اإلنشاء التقليدية ، مما أدى إىل ظهور فضاءات داخلية واسعة خترتقها  
 رة . الفراغ الداخلي املفتوح واخلفيف صفة مميزة للحركة احلديثة يف العما

ن التطور التكنولوجي والتقين الكبري واملضطرد وتطور اخلصائص التقنية والتنفيذية أدى أوميكن القول أيضاً  
التعبريية جتاه املواد األساسية )املواد األولية( ،  إىل حدوث حتول قصري يف إدراكنا البصري ، وأحاسيسنا 

أعمال اإلكساء الداخلي، حيث ظهرت املادة خاضعة   وخصوصاً تلك العناصر اليت تعد مبنزلة املواد اخلام يف 
كلياً لسيطرة اآلالت ، وفقدان بشكل تدرجيي إحساسنا ابملادة الطبيعية ، وذلك بسبب الدقة العالية يف تنفيذ 
العمليات األساسية ، مثل العمليات اليت تتم على الرخام واخلشب، كالصقل الزائد والتلوين ومعاجلة السطوح 

، الذي أعطاه احساساً مبادة صناعية ال متت للمادة اخلام بصلة ، وابملقابل صنعت بعض املواد   فائق الدقة 
واخلامات احلديثة من مواد صناعية بديلة لتكون يف مظهرها اخلارجي قريبة جداً من املواد الطبيعية أطلق عليها 

 لية يف املعاجلة والتصنيع . يف بعض األحيان )مواد اإلكساء املزيفة( وكان ذلك بسبب املهارات العا
 البدو إنشاء العمل، واليت  أفكما يعتمد أي عمل إبداعي على مادة أساسية خام تدخل يف تكوين الشكل    

من أن ختضع لضرب من التغيري أو إعادة التشكيل، يعاد فيها تكوينها حىت ميكن أن متدان مبا نرغب فيه من 
( ( PVCبطبقة من ال  شاب املصنعة واملغلفة ألخ ناعية مثل ان بعض املواد الصأتعبري، والعكس صحيح إذ  

اللون وامللمس واملواصفات، حىت أهنا ً  من املواد الطبيعية من حيث   جداً   أو احلجر الصناعي، أصبحت قريبة
ا الطبيعية  حأل يف بعض  املواد  تتفوق على  املواد ومعاجلتها للكثري من سلبياهتا، خأبيان  ذها إجيابيات تلك 
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ذاً ليست مواد مزيفة ابلضرورة يقصد منها التشبه فقط كالرطوبة والقساوةً والتعايش مع البيئة وغريها وهي إ
 .   الطبيعية  هي مواد جديدة وجدت ملعاجلة مشاكل أساسية موجودة يف املوادوإمنا الطبيعية،    ابملواد

سواق من مصادر خمتلفة، وتتمتع مبواصفات وخصائص جديدة مل تعهد سابقاً، أل بدأت تتدفق إىل ا   املواد  ه هذ 
داء، وتتسم بتنافس غري مسبوق من حيث التنوع واملواصفات ألوآبلية عالية من التقانة والتخصص والدقة يف ا 

ين يف اجملتمع، مما ينعكس ستخدام العشوائي لتلك املواد من قبل الكثري إلحظة االوالسعر، وميكن بسهولة م
للمال واجلهد، ويؤثر بشكل مباشر   اً كبري راً  ابلنتيجة بشكل سليب على مظهر الفراغات الداخلية، ويشكل هد 

يف ، .  حة يف استخدام املكان اعلى نوعية العمل والر   ( 40- 39، ص  2017)الشر
 ابلشكل الصحيح:   سس الختيار اخلامات لتوظيفهاأ البد من   هومن هنا نستنتج أن

 
 أسس اختيار الخامات : المطلب الثالث: 

 
الوظيفي املطلوب من اخلامة يف ظل ظروف العمل اليت سوف تتعرض هلا   األداءاجلانب الوظيفي: تقييم   .1

 . الوظيفي للتصميم  ألداء  أثناء القيام اب 
املطلوب من اخلامة ومسافة احلرية اليت : ويعتمد على تقييم املظهر اجلمايل  (اجلمايل)ستاطيقي  الاجلانب ا .2

 .تكفلها للمصمم من حرية يف التصميم والتشكيل
املرتبطة ابملستخدم   لالعتباراتتوفرها اخلامة    مة البيئة اليت الئرجونوميكي: ويعتمد على تقييم ماألاجلانب   .3

 .والبيئة املكانية لتطبيق اخلامة
الوظيفي مع احلفاظ   األداء اخلامة من حيث كفاءة    جانب التكلفة واجلودة: ويعتمد على تقييم جودة  .4

 . مبستوى مقبول للتكلفة  
مان اليت توفرها اخلامة للمستخدم عند التعامل معها بشكل األ: يعتمد على تقييم درجة األمان جانب  .5

 .مباشر
 . جانب الصيانة: يعتمد على تقييم نوعية الصيانة والفرتة الزمنية للصيانة   .6

 : امللمس واخلامة  
 إن جودة وقيمة امللمس عادة ما ترتبط ابلتعبري الصادق عن اخلامة فيمكن أن يتشكل عند الشخص حكماً 

على ملمس اخلامة دون النظر إىل ما إذا كانت مستخدمة مع غريها من اخلامات، أو إذا كانت مستخدمة 
ها نربطه إبخنفاض القيمة انقة وغري البعينها اب  المسيف مكان داخلي أو خارجي وحنن نقوم ابلربط ما بني م

الصراعات   الختالفرتباط إىل حد كبري ابلصراعات اخلاصة ابلزمن الذي نعيشه، وكنتيجة  الويتأثر هذا ا 
تيار الدقيق للقيمة اجلوهرية االخاخلامات، ولذلك فإن  الختيارواملفاهيم فإنه من الصعب فرض قواعد عامة 
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ر اخلامات، فعلى سبيل املثال هناك املئات من خامات الفينيل  ختياال للخامة سيكون مبثابة املرشد احلقيقي  
الطبيعي  األيف   يوجد أي من هذه الجار فحلل سواق ومع املدى الكبري من أشكاهلا اليت حتاكي امللمس 

امللمس ميكن أن نعتربه جنح متاما يف حماكاة امللمس الطبيعي، ونستنتج مما سبق أن القدرة الفائقة للمصمم 
نتقاء اخلامة املناسبة من حيث امللمس واملظهر الطبيعي لسطحها والذي أحياان قد يتم التدخل تكمن يف إ

فقدت   إالبقدر بسيط يف مظهر هذا امللمس لكن دون اللجوء إىل التدخل املفرط يف تغيري مظهر اخلامة و 
متعة البصرية كما يصمم كمصدر لل،  تياجات وظيفية الحاخلامة مجاهلا الطبيعي، حيث ويستخدم امللمس  

 ( 73، ص2021)معوض،  .اللون مما يساعد على اظهار الشكل  إىل ضافة  إلالظل والنور اب   عالقات اليت تتحقق ب

 
  والجمال  عىل التصميم 

 المطلـــــب الرابع: أثرها الوظيف 
 
 الفراغات ا عمارية:  ا عاصرة  ل   د االنشاءالوظيفي  وا  التأثري •
ملواد    األثر  زيرب  علاإلالوظيفي  احلديثة   نشاء يفاال  مواد  وملمس   سطح   توظيف   اللالفراغ من خ   ى نشاء 

 : على النحو التايل  ي وه  املعمارية  التصميمية للفراغات   املعاجلات 
 :   الس ح  أوالً :  

السطح هو ما يظهر للعني يف الفراغ الداخلي وكل كتلة أو شكل يتكون من سطوح والسطح املعماري، وهو 
شكال التصميمية، ويستطيع املصمم الداخلي ابستعمال وسائل كثرية لاخلاصية اجلمالية للمستوايت املكونة ل

من   يقلل  أو  يزيد  وأن  السطح  و اإل التأثري يف  الكتل  هبذه  العمل األحساس  مؤثرات  أول  فالسطح  شكال 
فقية األدات التصميم العمودية و ، فهي تتمثل مبحد الً ه أو التصميمي وأقرهبا إىل املشاهد العادي الذي تشد  

و  والسقوف  اجلدران  ،  رضيااألمثل  ومعاجلة  ت  دراسة  ليكون األوتعترب  الفين  العمل  أساسيات  من  سطح 
بني   القةحيث أن هذه الدراسة تدخل ضمن تكامل التأثري جلميع عناصر التصميم وتؤدي إىل حتقيق العالً مجي
نسان، وميكن توضيح لإل  شياء وضوحاً األسطح أتثري على املتلقي كوهنا أكثر  لل نسان والعمل املعماري، و اإل

 .امللمس واللون   الل وسائل أتثري السطح يف التصميم من خ
 : : ا لمساثنياً 

يعترب امللمس خاصية مميزة للسطوح ويتأثر ملمس أي سطح ابلضوء، فالضوء املباشر خلف الناظر يؤثر على 
فيجعله   السطح  منأملمس  الضوء  نقطة  وبتغري  عليه  مما  خشونة  إىل    قل  الرؤية آ مكان  طبيعة  تتغري  خر 

 لظالل. الظل وا  الل الضوء اجلانيب يسبب أتثريات جانبية من خ  ألنحساس ابمللمس  اإلو 
بني الضوء والظل خالت  كما أن التأثري البصري للخامات املعرضة للضوء وما حيدث على سطحها من تدا

يعطي   األلوان ودرجات   الذي  هو  التداخل  وألواهنا، وهذا  للخامة وطبيعتها وتكوينها  املكونة  يتأثر ابملادة 
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ساس مبلمس معني للسطح، ويعد امللمس من القوى املؤثرة يف مجاليات التصميم وعامل مهم حلإلنسان اإل 
س السطوح اليت ينتجها الفنان الميف التشكيل العام للعناصر والكتل يف الفراغ الداخلي، والقيم السطحية أو م

لسطوح واليت ميكن أن نساق اليت تتخذها مظاهر ااألدائما لطريقة عمله وهي تلك    الً حتمل يف طياهتا سج
 .نشعر هبا ابللمس أو رؤيتها ابلبصر

تعكس الضوء وجتذب النظر، بينما السطوح املتوسطة اخلشونة   الالمعةوبصورة عامة جتد أن السطوح املصقولة  
 واضحاً اًل  فإهنا تظهر ظ   متتص الضوء وتشتته يف اجتاهات خمتلفة وغري متساوية، أما السطوح اخلشنة جداً 

ساس اإلحء بضوء مباشر وجتد أن املسافة هلا دور يف إظهار امللمس، فكلما زادت املسافة قل  عندما تضا
ومي ن  صنيف نو ني رئيسني   أبعاد،   بثالثةابمللمس، فامللمس خاصية مميزة للسطح تنتج من بنائه اجملسم  

 : من ا لمس
 . وهو ما حنسه ابللمس  احلقيقي:   •
نطباع البصري من املظهر اخلارجي للنسيج الطبيعي اإلوهو ما حنسه ابلبصر والذي ميثل  ال صري:   •

 .اليت نراها  ألشياء سام واللجأو الصناعي  
 

تتطلب   قد  املعاصرة  الداخلية  الفراغات  أن  على أ كما  للحصول  نوع خاص يف حماولة  من  معاجلة  حياانً 
لذا حياول املصمم الداخلي دائمـاً توظيف اخلامات واجياد   و الفعالية املعاصرة ، أمواصفات توافـق الوظيفـة  

، احملـددات ،   األاثث  اللابداعاته ، سواء من خالل  خمتلفة يف الفضاء الداخلي من خ  القاتوع  االتجم
قابلـة للتغري وقت احلاجة للضرورات والتوسعات (  اخلامـات)ن يبقى هذا العنصر  أ   على   املـواد التكميلية ...اخل .

يف ،  .ـستقبليةامل  ( 46-45، ص 2017)الشر
 
 :   عماريةا  الفراغات   عاصرة  ل  إلنشاء ا ا   واد  اجلمايل  التأثري •
 

تظهر مشكلة اجلمال يف الفراغات الداخلية من منظور آخر، فكثري من عناصر وتكوينات هذا الفراغ اليت 
اد توافق وانسجام إلجي وابلتايل هناك حاجة  م ، ثر على املستخدألحتوز إعجاب املصمم قد يكون هلا نفس ا

من املهم على املصمم أن يتعرف على احملددات اليت حتكم   بني املصمم واملستخدم لسد الفجوة بينهما، لذلك
   .  فكر املستعمل ومنظوره للجمال للوصول لفراغ مقبول وحمبب للمستخدم 

لتنوعها من حيث نقوشها   كان فخامة متميزة نظراً مهما يف منح امل  نشاء اليت تلعب دوراً اإلهناك بعض مواد  و   
الداخلي وفرضت فخامتها وهناك عناصر أخرى دخلت وبقوة يف عامل    ،وألواهنا، وأيضا دميومتها التصميم 
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ستعانة اإلاثث وحنوه، يتم  األخشاب يف تصنيع قطع  الً مع اختالف استخدام األفمثودفئها على املكان ،  
سقف وعمل حواجز خشبية مطعمة ابلنحاس وحمفورة األرف على اجلدران أو  هبذا العنصر يف رسم الزخا 

كما وجيدر ابملصمم عند اختيار مواد التشطيبات احلديثة  ،   خبطوط وزخارف، وهذا يتوقف على نوع التصميم
بعينها يف الفراغ   الف  ،البعضمراعاة أن تكون هذه املواد يف تناسق وتناغم مع بعضها   يتم استخدام مادة 

وعند اختيار هذه املواد يفضل جتنب التناقض بني  ،رىخمنا تكون قطعة مكملة للخامات األكل كامل وإبش
كما و جند أيضا بعض العناصر  ، دحام والضيق يف الفراغالز يدعو ذلك إىل الشعور اب   الألواهنا وزخارفها حىت  

املكان الراحة واجلدران القوة واملتانة، إىل جانب اليت مت تغطيتها مبواد تتميز خبفة وزهنا، إضافة إىل إكساب  
يف ،  .التنوع الذي يضيفه على املكان   (48- 47، ص  2017)الشر

 
 المطلـــــب الخامس: خصائصها

 
 خصائص ا واد االنشائية:

 
سان معها، ويساعد اإلننشائية كمحفزات للفعل التصميمي، فهي تبقي كامنة ابنتظار تفاعل  اإلتعمل املواد  

يف اختاذ أمناط وأفكار معينة وذلك ابستخدام أساليب عديدة يف التفاعل، ويوكد أوركست برييه أبن املعماري 
سان اإلنب التفاعل بني نشائية وترتاوح أسالياإلنشاء ويتعلم خصائص املواد  اإلهو الشاعر الذي يفكر بلغة 

الل كانيات املادة وحماولة إظهار طاقاهتا واملباهاة هبا وتعظيمها واستغمإلالتام   االستسالم شاء بني اإلنومواد 
ام، أو حماولة استخدامها بدون مبالغة و إظهار اخلصائص هلإلكاانت حبيث تصبح مصدر للخيال واماإل  ىأقص

البناء هو املعرفة خبواص املادة وطبيعيتها وصفاهتا وفقاً للمادة، لتطبيق  ويرى جني رونديليت أبن فن    .احلقيقة
يف ،  .ثري البهجة واملتعةي  ( 40، ص 2017)الشر
 

 :النحو التايل    شاء احلديثة خبصائص مشرتكة مي ن امجاهلا  ل إلن تمتع مواد ا
 

 : اخلصائص التصميمية .1
ابلنسبة للمصممني، وتساعد املواد حديثة   اً رئيساً  وامللمس، هاجسولية من نواحي الشكل واهليئة  األتعد املادة  

فكار التشكيلية للمصممني الداخليني، ومن ألمهاراهتا ومواصفاهتا اجلديدة على حتقيق ا   اللتكار من خ االب
داعية للفنانني من خمتلف التخصصات إلبكاانت اإلمأجل هذا اهلدف تستوعب الكثري من الشركات املصنعة ا
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جنازات التقنية اهلائلة واخلربات العلمية املتنوعة، لتقدمي منتج معاصر حيمل الكثري من إل ل على ربطها اب وتعم
يف ،    .احلداثة واملعاصرة ضمن مفاهيم ثورة املعلومات الرقمية يف القرن الواحد والعشرين  ( 41، ص  2017)الشر

 
 اخلصائص التقنية:  .2

من تقنيات متطورة، على املهارات اليدوية الذائعة الصيت يف أوراب قضت التكنولوجيا احلديثة، وما جاءت به  
وشرق أسيا، واليت أنتجت يف العقود املاضية الطرز املتعددة يف العمارة الداخلية وبدأت اليوم بدخوهلا سوق 

زخر ابلصناعات العمل احمللي بتهديد املهارات التقليدية املتبقية يف املدن العربية القدمية، اليت تعبق ابلرتاث وت
يف ،  .اليدوية التقليدية  ( 41، ص  2017)الشر

 
 اخلصائص التنفيذية :  .3

فاليوم   وزان الثقيلة هلا، األ نشاء بسبب  إلنشائية ملواد اإلمسنت بشكل كبري على املشاكل ااال تغلبت املعادن و 
العالية، حىت وصلت إىل مستوى رفيع  شائية  إلننشاء والتشطيب الداخلي ابلدقة واملتانة ا اإلمتتعت أعمال  

يف،    .  املبتكرة املتعلقة هبا   الت احلديثة والتفصي تقان، ويعود ذلك إىل تصميم معظم اخلاماتإلمن ا  اً جد  )الشر

 ( 41، ص 2017
 

 اخلصائص التع ريية والفلسفية :  .4
خمتلف اجلوانب، وتعمل على إشراك تقوم العديد من الشركات املنتجة حول العامل بدراسة منتجاهتا احلديثة من  

اجلمالية   الت متخصصني من جما  للقيم  ويكون  املوضوعة،  أهدافها  منافسة حتقق  منتجات  لتقدمي  خمتلفة، 
دور رئيسي يف عملية تصميم   (اللون وامللمس واللمعان...اخل ( والشكلية )احلجم والشكل واهليئة  )واحلسية  

نسانية املرتاكمة يف اإلستفادة القصوى للشركات املصنعة من اخلربات  وتسويقها . ويالحظ االنتاجها  وااملادة  
يف ،  .الفنون عامة  االتجم  ( 42، ص 2017)الشر
 

 اخلصائص ال يئية :  .5
املتزايد للعديد   االستهالكمع بداية النصف الثاين من القرن العشرين، تنبهت العديد من احلكومات إىل أن  

كبري  يشكل هتديدا ً بدأ  الطبيعية  اخلامات  اخلامات، األخللبيئة، وأتيت    اً من  تلك  مقدمة  والرخام يف  شاب 
القطع اجلائر للغاابت تطرح ع النبايت يف استفهام كبرية، ح  الماتوبدأت عمليات  الغطاء  ول أمهية ودور 

من البحث عن موارد جديدة لتعويض النقص الكبري احلاصل يف حاجة   البد عملية احلفاظ على البيئة، فكان  
  :سواق العاملية، ملثل هذه املواد وقد أخذ البحث اجتاهنياأل
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 .   هو التفتيش عن مواد صناعية بديلة للمواد الطبيعية  :األو 
  : املواد  الثاين  تدوير  موضوع  على  البحوث  ا  جرت  املعادن  عادة  و  مثل:   ، ولدائن  استخدامها  والورق 

يف ،  .والزجاج  الستيكالب  ( 42، ص 2017)الشر
 

 :   اخلصائص التش يلية  .6
تتضح املرونة التشكيلية للمواد احلديثة مقارنة بتلك القدمية والتقليدية، بسهولة التعامل مع تلك املنتجات من 

يف   ومتانة  السماكات،  يف  وضآلة  الصنع،  ودقة  الوزن،  خبفة  متيزت  واليت  التشكيلية،  ، اإلنشاء  النواحي 
 .اة يف النوع والشكل، أو املختلفة يف كليهممكاانت كبرية للربط بينها سواء أكان ذلك بني القطع املتشاهبوا

يف ،   ( 42، ص 2017)الشر
 

 المطلـــــب السادس: امكانيات استعمالها 
 

 ام انيات ا واد االنشائية : 
 يتحدد استعمال أي مادة انشائية بصورة عامة اعتماداً على : 

 االم انيات االنشائية :  .1
ال، مما يفرض اتباع ترتيب األمحومقدار هذه  وهي اليت حتدد تبعاً لسلوك املادة فينقل األمحال املسلطة عليها  

 .   الفراغ الحاطة إنشائي معني عند استعمال واستخدام املادة البنائية 
 االم انيات التنفيذية :  .2

املادة ك   ملواصفات وحدة  تبعاً  تتحدد  اليت  والوزن ومقدار متاسكها ومتددها وأتثرها ابلعوامل   األبعادوهي 
مواقع العمل وطرق جتميعها وتركيبها وكذلك ىل  إتزام أبساليب معينة يف نقل املادة  اللاجلوية وغريها، مما يفرض ا

 .حجم ودقة العمالة املسؤولة عن استخدامها
 ام انيات الس ح اخلار ي :  .3

اخلارجية للمادة مثل اللون وامللمس ونسبة الشفافية، مما يؤثر يف حتديد مواقع وهي اليت حتدد تبعاً للصفات    
 .تها لفعاليات الفضاءاتالئم املادة ومدى م  الت استعما

أنه للتم ن من  نفيذ ا واد ا عاصرة بسهولة ودقة يتحتم التأكيد  ل   دة نقاط   الحظةوهنا مي ن م 
 : مي ن  لخيصها مبا أييت

 .احلاجة امللحة إىل التنظيم والتخطيط الدقيق ملختلف مراحل تنفيذ العمل املتعلقة مبشروع من املشاريع  .1
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وضح عناصر الربط بني خمتلف ت   Details))ضرورة اعتماد التصميم على خمططات كاملة وتفصيلية .2
 .وليةاألاملواد  

ت والعدد الصناعية املتطورة، واملصممة لتنفيذ أعمال بغاية الدقة والتخصص، اآلالاحلاجة امللحة إىل   .3
ذات تقنيات عالية يف تصنيع وحتضري   إال نتاج آالتحيث ميكن القول :إن الدقة يف التنفيذ ما هي  

 .وليةاألاملواد  
لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، ولكل مادة، وإبشراف مصمم داخلي يقود فريق   احلاجة إىل خمتص  .4

 .العمل ابلكامل، وينسق بني خمتلف العاملني يف املشروع مبختلف مراحله
بتعاد عن العمل اليدوي االدوات والعدد احلديثة، و للستخدام الكامل  اال السرعة يف التنفيذية بسبب   .5

يف ، )ا .واحلريف أبدواته التقليدية  ( 43- 42، ص  2017لشر
 
 
هل مي ن  : ابة  ن السؤا إلخلفت الثورة الصنا ية أزمة يف أساليب ال ناء. مل ي ن من السهل ا  

يف ، ؟   هندسني معماريني  وظيف ا واد اجلديدة إبش اهلا ا تنو ة ب رائق مق ولة    (36، ص  2017)الشر
 من هنا نت رق إىل أنوا ها وكيف استخدمت : 

 
 أنواعها وكيف استخدمتأهم  بعض : بعالمطلـــــب السا

 
مع ظهور التقنيات الرقمية ظهرت معها توظيف جديد للعديد من اخلامات لتقوم بدور فعال يف العمارة 

 : من هذه اخلامات   و ي  والتصميم الداخل
 
هم مميزات التيتانيوم أنه يدخل أ ، ذو ملعان ومقاوم للصدأ، ومن  يفلز خفيف الوزن، قو   ي وه  (:التيتانيوم) .1

ساسية يف أليوم، وبذلك أصبحت من اخلامات املنيف صناعة سبائك مع معادن أخرى مثل احلديد واأل 
هتم احيث     " Jerry Frank" ، ومن املعماريني املهتمني ابخلامات املعدنيةيعامل التصميم الداخل

ميكن أن تتيحه مواد أخرى،   ال جريى ابملادة املعدنية يف عصران ملا تنتجه من امكانية تشكيل أشكال حرة  
ستخدم النحاس يف تصميم فواصل داخلية ملا ملرونتة استخدام الربونز والنحاس، و اوقد أكد جريي على 

 ( 54، ص2021،  براهيم)ا .حنناءات والتشكيلإلالعالية يف ا 
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للبناء  يف تشـــييد اهليكل العظـــمي  (اخلرســـانة)املـــسلــح اإلمسنت  من الفوالذ بدالً ستخدام االذ: الفو  .2
رى، خيف انطحات السحاب والبناايت الضخمة األ   ظـــهر أكثر وضوحاً   الذومع بداية إستخدام الفو   ،

البعض المييزه عن احلديد ، لكن    شائع   الذ والفو  الفوالذ حتوي ذا كانت سإجداً، حىت أن  بائك 
وصالدته تعود   امليـــكانيكية  الذ فإن سبب مقاومة الفو   % عموماً ، 98احلديد عملياً بنسبة تزيد عن  

%، يف حني تعمل فلزات أخرى نسبها من 2أساساً إىل الكربون ، الذي تبلغ نسبته يف الفوالذ  
فوالذ أو مقاومته للتآكل . %( مثل الكروم واملوليبدنوم والنيكل على تعزيز صالدة ال 5% إىل  1)

مناذج ملباين معاصرة استخدم فيها خامة الفوالذ كخامة أساسية لتشييد املبىن   (1،2،3  شكل )يوضح  
وتكوين كتلته ، كما كانت جزء رئيسي من الفراغ الداخلي وعنصر من عناصر التصميم الداخلي 
كما توضح االشكال . وازداد استخدام  الفوالذ حديثاً يف التصميم الداخلي ، ألن التقنيات احلديثة  

ت الثين والتفريغ والرسم والتشكيل ( كلها تعمل ابحلاسب اآليل وفق برامج الرسم ، فجميع ) ماكينا
والربط   واالحنناءات  والرسم  التشكيل  انحية  من  املعاجلة  سهولة  على  ساعدت  التقنيات  هذه 
امليكانيكي أو الرسم على املسطحات والتفريغ والطالء للحماية من التآكل، األمر الذي جعله سهالً  

وتطورت صناعة الفوالذ وأصبح هلا منتجات أخف   يستخدم بسهولة يف العمارة خارجياً وداخلياً.ل
وأمنت وأدَوم وذكية وأكثر مقاومة وأطول عمراً ، وهي تتميز بلدانتها العالية جداً ، وحتوي مقداراً 

دائن والفوالذ، %( ، كما توصل الباحثني يف هذا على مواد جتمع بني الل20استثنائياً من املنغنيز )
حيث تستخدم يف جماالت عديدة منها البناء ، وبتطور هذه التقنية أضافت مامييز العمارة احلديثة، 
حيث تعتمد بشكل كبري على األشكال اهلندسية والتصميمات الغري متماثلة يف التصميم واإلبداع 

 ( 55-54، ص2021)ابراهيم ،  واإلبتكار.

 

            
لتشكيل المبن  وتظهر    ويتضح منه استخدام خامة الفوالذ   Capital Gate( برج بوابة العاصمة دن    1)شكل

 بداخله كعنرص تصميم  
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  الصي   2)شكل

 
 Beijing tv studio( استديو تلفزيون بكي   ف

 

 
 أذربيجان  -مركز حيدر علييف Heydar Aliyev Center( 3)شكل                           

 
، وهي من أحدث تقنيات اخلامات  :    Aero From Aluminumخامة االيرو ا نيوم   .3

عباراة عن ألواح رقيقة مموجة وتتسم ابملرونة وسهولة التشكيل ، وتعترب من اخلامات الفريدة من نوعها 
ومثالية جملموعة واسعة من التطبيقات الداخلية وميكن طالئها أبكسيد األملنيوم ، وينتج مبسطحات 

خدم بكثر يف تكسية  مستوية ومنحنيات متموجة وهي خامة مرنة مما جيعلها قابلة للطي ، وتست
اجلدران واألسقف بتشكيالت متنوعة حسب التصميم ، وميكن استخدامها يف األرضيات، كاليت 

 (55، ص2021،  براهيم)ااستخدمت يف منزل بوردو الفرنسي، ومتجر يف ماهناتن. 
 

ال وليمر:   .4 استخدامه يف جمموعة واسعة من خامة  متعدد االستخدامات ومرن ميكن  وهو مركب 
أخذ األغر  اآلن  يتم   ، األمام  إىل  املادية  القدرات  تقود  اليت  التكنولوجية  االبتكارات  ومع   ، اض 

البوليمرات مأخذ اجلد كجزء رئيسي ألهم اخلامات املعمارية ، وتعترب خامة البالستيك من اخلامات 
تؤدي   اليت  املنحنية  التكوين للسطح  متتاز بسهولة  الداخلية كوهنا  املعاجلات  انتاج املهمة يف  إىل 

مثل   مألوفة  وغري   ، مبتكرة جديدة  بروبياين    PPأشكال  )  PEوالبويل  ايثيلني،   PVCالبويل 
. وترجع أمهية استخدام PSوالبويل بوريثيف  PUاللدائن احلرارية ( والبويل فينيل ايبوكسي ، واملطاط  

هذه اخلامة نظراً لتطورها يف علوم التقنيات وأصبحت البوليمرات املعاصرة أحد أهم املواد املتداولة 
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يف شىت املنتجات ، وتوسع استخدامها يف التطورات األخرية واالجتاهات املعمارية املعاصرة ، فهي  
يات ، وهي متعددة األلوان واألشكال متعددة الوظائف ، فتستخدم يف التكسية واألسقف واألرض

وهلا أتثريات لونية وشكلية خلامات أخرى مثل أشكال األخشاب الطبيعية وهي منتشرة بكثرة يف 
معاجلات التصميم الداخلي ، كمعاجلات احلوائط واألرضيات وغريها، كما ميكن استخدامها كغطاء 

كل مجايل للتصميم ، كما تستخدم لقضبان املعدن املستخدمة يف األسقف من الداخل فتضفي ش
 (56-55، ص2021،  براهيم)ا منتجاته يف األاثث ويف كثري من أدوات التشطيب يف العمارة.

 
تستخدم املواد املصنعة من اللدائن ومركباهتا يف األغراض اإلنشائية ابلعمارة داخلياً وخارجياً اللدائن:   .5

التشكيل وحتقق مجيع ، وهلا خصائص ختتلف عن نظائرها من   التقليدية ، وهي سهلة  اخلامات 
البوليمر املستخدم يف  املنحنية واملتعرجة وغريها ، وتعمد يف صالبتها على نوع  التصميم  خطوط 

وتزداد صالبتها    2كجم/م220- 940تكوينها . ومن خصائصها أهنا خفيفة الوزن هلا كثافة بني  
 ( 56، ص2021،  براهيم)ا قات يف العمارة.كلما زادت كثافتها ، وتتميز بتنوع التطبي

 
يستخدم يف العديد من عمليات التصميم الداخلي والعمارة ، بل :    fiberglassالفيرب  ال    .6

له استخدامات انشائية مطورة ومنها اهلياكل البنائية ، واحلوائط ، وأسقف مدعومة، وتستخدم هذه 
على نطاق واسع خلفة وزهنا وأتثريها اجلمايل ، فضاًل عن استخدامات كثرية أخرى يف جماالت   ةاخلام

ويت ون الفيرب  ال    أضرار هلا .  متعددة ، حيث تعترب من اخلامات الصديقة للبيئة وال تسبب أي
 من  دة مواد : 

الطبقة الناعمة األوىل وهي مقاربة لطبقة الدهان، ويف   :وهي،    jelcutمادة اجليلكوت   •
 لوان وصبغات إليها . أالعادة يكون اجليلكوت أبيض أو شفاف ، وميكن اضافة  

الريزن   • ابلبوليسرت  polysterمادة  مايعرف  مركبات   :وهي  ،أو  يف  األساسية  املادة 
 الفيربجالس وهي من الراتنجات.

الزجاجية   • الزجاجي ، وهي  وماي  fiberglassاأللياف  أتيت عادة على :عرف ابلصوف 
)ابراهيم، . شكل روالت مثل روالت األقمشة وهلا عدة أنواع حسب االستخدام املطلوب 

 ( 56، ص 2021

وهي عبارة عن خامات تقليدية مضاف إليها حوائط وفواصل من من خامات امسنتية شفافة :   .7
خامات من األلياف البصرية اليت تسمح ابنتقال الضوء من خالهلا ، وتعرف ابالمسنت اخلفيف 
الشفاف ، فهي من اخلامات احلديثة نسبياً ، وهي أيضاً مالئمة للعديد من األعمال الداخلية حيث 
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، وميكن أن تصب يف قوالب سابقة التجهيز  تتمتع بقدرة كبرية على الطواعية من حيث التشكيل  
وتتشكل وفق هيئة القالب ، لذلك أصبحت تلك اخلامة من مفردات التصميم الداخلي احلديث ، 
وهلا صفات متماسكة مثل الصالبة وتتحمل قوى الضغط والشد ، وتتميز خباصية انتقال الضوء من 

، كما تستخدم   (4)شكلأحد مكوانهتا  خالهلا بسبب وجود األلياف البصرية يف خليط اخلرسانة ك
يف تكسيات احلوائط الداخلية واألاثث احلائطي ، وتستخدم يف تنفيذ السالمل ، كذلك فهي تصلح 
أو ذات درجات حرارة مرتفعة، وهي حتقق  املختلفة سواء كانت ساحلية  البيئات  للواجهات يف 

لسهل اضافة األلوان اليها والتشكيالت  األداء الوظيفي للتصميم يف الفراغات بكفاءة عالية . فمن ا
 ( 56، ص 2021،   براهيم)ا املتنوعة أبنواع املعاجلات املنحنية واملتعرجة وغريها.

 

 
 ( يوضح بعض من استخدامات خامة االسمنت الشفاف كحوائط خارجية وفواصل داخلية 4)شكل

 
 

وتعترب واحدة من أهم اخلامات املعمارية املعاصرة واليت حققت جناح كبري يف العمارة   : GRCخامة   .8
والتصميم الداخلي، توصل البتكارها علماء من مؤسسة أحباث البناء الربيطانية وأساسها نوع من 
الفيرب ميكن أن يتحد كيمائياً يف الوسط القلوي وبذلك ميكن استخدامه يف تسليح الوسط االمسنيت 

املنتج   هذا  وعرف   Glass Fiber Reinforced Concrete G.R.Cواخلرسانة 
وتتكون يف صورهتا املبسطة من االمسنت والرمل ونسبة االمسنت عالية ، مضافاً إليها األلياف الزجاجية 

مم( وهي عبارة عن ألياف زجاجية قلوية 12- 50املقاومة بشكل خصالت يرتاوح طوهلا مابني )
وتستخدم    ) االمسنيت  الوسط   ( القلوي  ابلوسط  تتحد كيمائياً  لكي   ، تكنولوجياً  كخامة متطورة 

خارجية وداخلية ، وتعترب احدى اخلامات األكثر طواعية املتوفرة للمصممني واملعماريني، وميكن من 
خالهلا تنفيذ مجيع التشكيالت والتصاميم املختلفة لسهولة ومرونة استخدامها بواسطة القولبة كما 

ت ودهاانت ، وعمرها ، وتتميز خبفة الوزن ، وميكن اضافة مجيع األلوان إليها صبغا  (5)شكليوضح  
الزمين أطول من اخلامات التقليدية ، وذلك من خالل مواصفاهتا الفيزايئية والكيمائية العالية، مع 
خفض التكاليف ، وهي مادة شديدة الصالبة مقاومة متاماً لالحتكاك والكسر ومقاومة للتلوث من 
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،   براهيم)اصحة األنسان.   خالل امكانية تنفيذها أبسطح انعمة جداً وليس هلا أي أثر ضار ب

 ( 57، ص 2021
 

 
  المستخدمة فيها خامة 5)شكل

  الهند Learning Curves وه  مدرسة GRC( احدى المبان 
 
 ف

 
وهي تقنية حديثة تستخدم يف العمارة والتصميم الداخلي بكثرة نظراً ألهنا حتقق   : LED قنية   .9

) الصمام   light-emitting diodeهي اختصار ملسمى    LEDفوائد متعددة للتصميم ، و  
الثالثي الباعث للضوء( وهي من التقنيات اليت تتوافق مع مجيع املسطحات بكل أشكاهلا مستوية 

سطحات املنحنية وغريها من اخلطوط ، وتتميز تلك التكنولوجيا بكوهنا تعتمد وغري مستوية ، مثل امل
على تكسية اجلدران واألسقف مبجموعة من األقراص الزجاجية الدقيقة احلجم ومن خالل برانمج 
للحاسب اآليل يتم التحكم يف تشغيلها ، فتتحول اجلدران واألسقف إىل مسطحات تفاعلية متماشية 

 (57، ص 2021،  براهيم)ا وضوع للفراغ الداخلي .مع التصميم امل
 

 
 

   : ثامنالمطلـــــب ال
أهمية الخامات لمواكبة التصميم الداخىل  للمبان 

 المعارصة : 

 
بعض النماذج ا عمارية للعمارة ا عاصرة اليت استخدمت فيها اخلامات احلديثة واليت يتضح من خالهلا 

ا وائمة والت يف بني الش ل اخلار ي للم ىن والتصميم الداخلي : أسلوب    
 

 :  Museo Guggenheim Bilbaoمتحف غوغنهامي أبس انيا    -1
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متحف "جوجنهامي بلباو" هو متحف للفن احلديث واملعاصر ، صممه املهندس املعماري فرانك جريي 
، ويقع يف بيلباو ، إقليم الباسك ، إسبانيا ، وهو من أكثر املباين املثرية لالعجاب يف اهلندسة املعمارية 

اخلطوط املعاصرة ، ويتميز املعاصرة ، وتفرد خبطوط هندسية جديدة ومبتكرة رمبا كانت هيا بداية لتلك 
بنوع من اخلامات اليت كست مسطحاته وهي خامة التيتانيوم ، حيث مت االستفادة منها يف التكسية و 
واملقوسة  املنحنية  اهلندسية  األشكال  من  عادية  غري  من جمموعة  املتحف  ويتكون   ، الطالء  يف  أيضاً 

بينها   فيما  واملرتابطة  املتصلة  تؤل واملتعامدة  اجلمال ، حبيث  غاية يف  األبعاد  ثالثي  معمارايً  تكويناً  ف 
واالبداع ، ومغطاة بصفائح من مادة التيتانيوم ، وقد استعان فرانك جريي يف تصميمه ابحلاسب اآليل 
وبرامج الرسم املتقدمة آنذاك للتغلب على التعقيد الرايضي واهلندسي من جراء التعرج وااللتواء على حنو 

زجاج . ومن املعلوم أن مساكة ألواح التيتانيوم املستخدمة قليلة جداً ، وقد مت استخدام أفعواين للجدران وال
هذه املادة للعمل على اضفاء ملسة مجالية على شكل املبىن ، وكذلك حلمايته من مجيع املؤثرات اخلارجية 

ت  الذية بتشكيالفو من خامات    يسقف الداخلية فهألما عن احلوائط واأاليت قد يتعرض هلا بعد انشائه .   
كما  (  6)شكلخمتلفة منها الشبكية ومنها املثلثات، ومتت بطريقة هندسية معقدة عن طريق الربجميات  

دهة لر االل  وللوصول إىل فراغات املبىن فيتم من خ الطالء الداخلي أيضاً ،    ستعمل "جريى" التيتانيوم يف ا
ألضالع جمموعة من اجلسور املنحنية ا  اللمستوايت من خ   الثةالعرض على ث  الت تربط بني صا   اليت

 ( 58، ص2021)ابراهيم ،  .راج املموجةألدوا
 
 

                 
 ( 6)شكل                                                                   

 

 :  Heydar Aliyev Centerمركز حيدر  لييف   -2
 

ظ من الحوي هو أحد املراكز الثقافية املشهورة عاملياً للمعمارية زها حديد، ويقع يف ابكو اذربيجان ،  
ولقد   ،يوالتصميم الداخلي  بداعية بني الشكل اخلارجإلل التصميم مرونة اخلامات وتواصل اللغة االخ

 جمموعة من اخلامات  دمت لتحقيق التوافق بني اخلارج والداخل ، وقد استخ   اً ابرزاً لعبت اخلامات دور 
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عتمد على خامات تعرف ا  إلنشائي سلوب اإلأو داخلياً، فا  ينشائإلاملبىن، سواء يف اجلانب ا   احلديثة يف 
ياف الزجاجية، وأما فيما خيص التصميم أللمع خامة البوليمر املدعم اب    GRCمن   ي ابلقشرايت وه

أتثريات اخلشب   ي تعط  ة من البوليمر اليت ستخدام اخلامات ما بني اخلامات املصنعافقد تنوع    يالداخل
التقنية العالية يف أساليب   اللومن خ  (  7شكل  )صلية  ألخشاب الطبيعية بصورهتا األستخدام اا، و يالطبيع

مرنة متتاز ابلليونة والدقة الفائقة يف التجميع والربط والوصل بني الت  التنفيذ حتولت اخلامات إىل تشكي
.  التكوين  نسيايب املبدعإللُيعطي هذا الشكل ا  إمكانيات اخلامات ىف تشطيبات املبىنالوحدات، وتظهر  

 ( 59، ص 2021،  براهيم)ا
 

     
 

 ( يوضح استخدام الخامات خارج المبن  وداخله وتواصل شكل الكتلة المعمارية بينهما 7)شكل 

 
 

 :حم ة ق ار ا لك   د العزيز ابلرايض -3
املباين   يوه للفكر   إحدى  املعاصرة  اللغة  التصميم  من  ويتضح  زها حديد،  املعمارية  تصميم  من  اخلدمية 

ومعاجلات   ييف اهليكل اخلارج PVC ذية املغطاة خبامةالاخلامات الفو   اللستغااحلديث، وطريقة    ياملعمار 
للبناء   ألساسية خلامات اا  يواللدائن ه  الذ حيث كان الفو ( 9، 8)الشكل  ، و كما يتضح من يالتصميم الداخل

 ءالستخدام ط امع  إلستنلستيل  ستخدام خامة ا اعمدة جبانب  ألواملعاجلات الداخلية يف تكسية اجلدران وا
 ( 60، ص2021)ابراهيم ،   .التيتانيوم
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(محطة قطار الملك عبد العزيز بالرياض ويظهر تكامل شكل المبن  من الداخل والخارج ومدى توافق  8شكل(

 الخامات لتحقيق الهدف التصميم  بينهما 

 
وهي احملطــة الرئيسيــة اليت تتقاطــع عندها عدة خطوط، وقد صممت لتكون خارج التصنيف املعتاد حملطات 

وتوسطها مدينة الرايض، ومما ساعد على حتقيق التصميم وجود اخلامات اجلديدة النقل، نظراً ملوقع احملطة  
   (. 9)الشكليف بزوغ الفكرة وواقع التنفيذ كما يتضح من جوانب التنفيذ يف   يسامهت بشكل أساسي  التى
 

    
 بعد قولبة الخامة بالتشكيل المطلوب  PVC ذ بخامةال ( يوضح تكسية الفو  9شكل)  

 
 :   Xiqu center in Hong Kongمركز هونغ كونغ لألوبرا الصينية   -4

 
مرت مربع، فمن   13800مت بناءه على مساحة    ي وبرا للفنون والثقافة الذ ليف هونغ كونغ ل  Xiqu مركز

التيتانومي، ومت جتميعها يف   الء ونيوم املعاجل بطألملف املبىن من اخلارج بواسطة أانبيب من ا ال تكسية غ  الحظ امل
انبيب املعدنية املنسوجة للواجهة ألأمناط متناوبة على طول جدار املبىن، وأثناء التشغيل يتم سحب هذه ا
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الستائر يف مجيع أركان واجهة املبىن مبسارات وأشكال منحنية، وكانت خطوة مهمة  بلطف فتتحرك مثل 
،   املنحنية  ، يفثالثية األبعاد  مطورة يف معاجلة املناظر الطبيعية    لتأكيد التصميم املعاصر املبتكر بتكنولوجيا

من خامات معاصرة لتعكس الطبيعة املتطورة للشكل   يوالشكل مستوحى من الفوانيس الصينية التقليدية وه
، ومت تصميم الواجهة لتشبه ستائر املسرح   تضاء أبلوان خمتلفة  (الفوانيس)، وهذه الوحدات    الفين للمبىن

وفرت استجابة للمتطلبات العملية والسمات اجلمالية للتصميم،   ملنفصلة، ذلك بفضل توظيف اخلامة اليت ا
ستخدمت خامات من اللدائن املعاجلة أبشكال تشبة اخلامات الطبيعية، وهذه اخلامات اوبداخل القاعات  
كما هو واضح يف فتحات   مميزات اخلامات احلديثة،  حنناء والتشكيل بسهولة وهذه منإل هلا القدرة على ا

من التيتانيوم ومدعمة   الء ح معدنية مغطاه بطئأما السقف فكان من شرا  ( 10)شكلاجلدران ابملسرح الكبري  
 ( 61-60، ص2021)ابراهيم، .لتساعد على إمتصاص الصوت داخل املسرح الذابلفو 

 

 
 (  10)شكل

 
 مركز ا لك   د هللا للدراسات وال حوث :  -5

 
وهو واحد   (،كابسارك للطاقة)للدراسات والبحوث يف الرايض وهو ما يعرف إبسم    للا يقع مركز امللك عبد  

فداان، وجاء تصميم املركز على   17من العديد من املشاريع اليت صممتها زها حديد، ويقع على مساحة  
للطاقة ومركز املؤمترات واملصلى   أشكال كريستالية متشابكة. ويتكون املركز من مخسة مبان، تشمل مركز املعرفة
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، وأفقياً   حباث. ويتضح من التشكيل املعمارى كسر اخلطوط املستقيمة عامودايً أل ومركز احلاسب للطاقة ومركز ا
ستقامة والتقاء اخلطوط يف زوااي الوإعادة تركيبها يف توليفة جديدة، وهذا ما جعل التصميم خمالف لطبيعة ا 

حبس مجايل. يتبىن تصميم املركز التوجهات التقنية والبيئية املعاصرة يف   كريستايلقائمة، وهكذا برز الشكل ال
جياد منشأ قابل للتطور املستمر والتوسع املستقبلي والبلورات يبدو شكلها من اخلارج ككتل حجرية إل حماولة 

خلارجي. ويهدف ضخمة تقي ما يف داخلها بينما حتتوي من الداخل على أفنية ذات نفاذية للهواء والضوء ا
جياد منشأ ذو طبيعة عضوية حية. فاملشروع إل التصميم إىل التعريف أبهداف املشروع التقنية والبيئية ويتعداها،  

لغته املعمارية اليت هتدف إىل احملافظة على الل  مصمم بنظرة حنو املستقبل من حيث التطور املستمر ومن خ 
ن منها املشروع ليست موحدة أو متكررة الشكل، بل صمم السداسية اليت يتكو   الايترابطه البصري. واخل

اسرتاتيجية تشكيل فضائية تطوع   اللستجابة للتوزيع الداخلي، من خالشكلها حسب متوضعها فيما بينها ل
يتمتع تصميم    (.   11شكل(كن املناسبة لوظيفتها  ألما تشكيل الفراغات الداخلية ملكوانت املشروع وتوزيعها يف ا 

املشروع بكتل شبه مصمتة من اخلارج أتوي بداخلها أفنية مظللة ذات أشكال هندسية فريدة من نوعها، 
فنية بيئة ذات هتوية وسطية بني املناخ اخلارجي ألولتشكل ا  ضاءة الطبيعية داخل املبىن،إلا  صممت حبيث توفر

 . احلار ومناخ املبىن الداخلي البارد املكيف
 

            
  وه  عىل شكل بلورات متجمعة11)شكل 

 ( يوضح تصميم كتلة المبان 

 
املستوح اخللوي  اهليكل  ا   ى وقد سهل ذلك  املبىن معدة ألمن  قطعة من  تكون كل  البلورية، حيث  شكال 

صالة ألبتكار واإلاخلمسة ابملركز لدمج ا   ستقبال قطعة أخرى تلتصق هبا لتكامل الوظائف بني مجيع املباينإل
ريكية. ألمالذهبية ا LEED ائزةجيف التصميم و   التينيةوأعماله، حصل التصميم على اجلائزة الب  ه يف أحباث

هبو املركز والقاعة الرئيسية للمركز واملسجد، ويتضح   (  12)شكلواستخدمت اخلامات املطورة كما يظهر يف  
املغطاة بـقوالب من   الذ الفو   إبستخدام خامة   ينشائإلم أمهية اخلامات احلديثة، وتبدو فيها العنصر االهلمن خ
البويل  PVC خامة خبامة  السقف  حشوات  تكسية  تكسية   مع  ومت  الضوء،  لعبور  الشفاف  كاربوانيت 

بلورية هندسية خمتلفة التكوين،   التبعد قولبتها بتشكي PVC مسطحات السقف املصمتة واجلدران خبامة
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والتصميم متناغم مع شكل   ،بنفس أتثري اخلامات  ي للتصميم الداخل  ينتباه حماكاة الشكل اخلارجإلوامللفت ل
 (62- 61، ص2021)ابراهيم،   .اخلمسة  للمباين   يالكتلة اخلارج

 

 
( يوضح البهو وإحدى قاعات المركز والمسجد، ومن خاللهم تظهر قوة خامة الفوالذ المغطاة بقوالب من  12)شكل 
مع تكسية الحشوات بخامة البول  كاربونايت الشفاف لعبور الضوء داخل حي   المسجد . وتناغم التصميم   PVCخامة 

  الخمسة  
 الداخىل  مع الشكل الخارج   للمبان 

 
ل -6 والفنون  مركز  شانغشا   Changsha meixihu internationalلثقافة 

culture and art center   : 
تصميمه على   ، وقد مت عاً مرب  اً مرت   115,000وهو أحد املعامل املعاصرة ابلصني ، يقام املركز على مساحة  

مقًعدا،   1800  ل شكل مت وجات فريدة منفصلة تليق بصرح الثقافة والفنون، يتك ون املتحف من مسرح ضخم  
ستخدامات يف مباين منفصلة ومتجاورة، واملبىن على شكل زهرة من إلوقاعة متعددة ا  املعاصر   ن ومتحف للف

فإهنا مجي   التبت  الثث  ، اخلاصة  وظيفته  أداء  منها  وتشكل كلياً تكعاً  ولكل  البعض  بعضها  ، واحداً   مل 
ويرتبط الشكل    (  13)شكلمستقبلية تتميز ابلتموجات الشبيهة ابلشرائط    االً للمركز يتخد أشك  يوالشكل البنائ

هبا   العبسلوب، التصميم هو ابداع وقدرة على حتريك اخلطوط وتداخلها والتإليف الداخل واخلارج بنفس ا
الزوااي وجعلها دورانية  إلبشكل يكسر ا الثابتة وقلة   الل يف اخلارج والداخل، من خ  وعمودايً   فقياً أستقامة 

من خارج املباىن إىل مجيع عناصر التصميم   الً هياكله املنحنية املتموجة، الىت تواصل بينها الرتابط بقوة منتق 
م كثرة اخلطوط غ ت بدقة فائقة ر ، فداخل املباىن منظومة متكاملة من اخلطوط واخلامات احلديثة متيالداخل

نشائية، مث إلللكتلة ا والذكان على خامة الف ي  عتماد الكلى إلجتاهات، واإل املنحنية ووصل اخلامات يف مجيع ا
عن شكلها   الً كماش فضإلنمن اخلامات الغري قابلة للتمدد وا  ي املصنوعة بقوالب منحنية، وه GRC خامة

يف الكتل  GRC ستخدمت خامةافكانت أكثر من خامة فقد    اين بعد التشطيب، أما بداخل املب  اجلمايل 
ل  األلوان اب PVC وخامات  (  14شكل)الكبرية   بتصميمات عصرية، تاخلشبية  اجلدران كما جاءت  كسية 

تستجيب للتشكيل يف مجيع   بكثرة يف املسرح الكبري، وهى تعد من اخلامات اليت  PVC واستخدمت خامة
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فقد جاءت أكثر اخلطوط ملتوية ومنحنية ولذلك مت   (15شكل)ته كما هو موضح بقاعة املسرح الكبري  هاإجتا 
 ( 62، ص2021)ابراهيم، .ستخدام اخلامة املناسبة هلذا الغرضا

 

 
من الخارج وأسلوب استمرارية باستخدام  Changsha meixihu international( يوضح مبن  13)شكل 
 GRCخامة 

 

 
  التصميم بي   الخارج والداخل بنفس   GRC( يوضح استخدام خامة 14)شكل 

 
ابط ف بداخل المبن  و قوة الير

 األسلوب
 

 
وطريقة   PVC( يوضح انسجام تصميم المشح الكبي  للمركز مع الشكل الخارج   واستخدام خامة 15)شكل 

 التواء الخامة والتنفيذ بإتقان دون فواصل أو انقطاع للتصميم   

 
يف قلب حي  شيونغدام دونغ، سو ، (   Dior of House The)وا هة متجر ديور -7

 : كوراي اجلنوبية
حييط ابملبىن،   الفم والواجهة مستوحاة من شكل الزهرة الىت تشبه غ  2015( كريستيان دي بورتز)للمصمم  

هلذا التصميم، لعدة   الئمة قرب واملاألاخلامة    ي، فهاملدعمة هبيكل معدين  السومت تنفيذها من خامة الفايرب ج 
الوزن وقلة السمك واحلماية من حرارة الشمس اخلارجية، وسهولة الصيانة والتنظيف،  اسباب امهها خفة 

 الله ومن خ  آليلومت صياغتها بواسطة احلاسب ا  (  16،17الشكل  )زهرة بيضاء كما يف    التوالفكرة كأهنا بت
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طريقة متبعة يف صب   يوه  (18شكل)تم بطريقة القولبة  ، أما التنفيذ فالف  مت حتديد قياسات مجيع أجزاء الغ
إيسرت واملصلب أو مسرع التجفيف وتسمى   ياف الزجاجية والبويلاأللس وخبامات أساسية مثل  الالفايرب ج 

مادة للتماسك السريع، ويتم تكرار الطبقات على القالب إىل أن تصل هذه الطبقات   ي"كيتون برياوكسيد" وه
ومت عمل قوالب   ( 19شكل)  األبيضخبامة التيتانيوم ذات اللون   الءللسمك املطلوب يف طبقة واحدة، مث الط

 يار، وهجاءت ابلتصميم، ويصل ارتفاعها لعشرين مرتاً وعرض بعضها يصل لسبعة أمت  شكال اليت األجلميع  
 ( 63، ص2021)ابراهيم،   .به بطريقة الربط  ةومثبت  حتيط ابملبىن مدعومة من اخللف هبيكل معدين 

                                         
 ( تصميم المبن  وغالف المتجر16)شكل

امج الرسم عىل الحاسب  بي 

 
( يوضح شكل المتجر من الخارج عىل يمي   و يسار المطعم حيث ظهرت خطوط الزهرة متممة للتصميم  17)شكل

 الداخىل  للمطعم من حواف المبن  وجاءت المظلة كما ه  موظحة متناغمة مع التشكيل وبنفس الخامات   

 
 لكوت وه  الطبقة الناعمة  ( يوضح األلياف الزجاجية وقالب الصب ثم تجهي   سطح القالب بمادة الجي 18)شكل

 
كيب 19)شكل ها للير جالس بعد طالئها بالتيتانيوم وتجهي     لخامة الفايي 

 ( يتضح من خالله التشطيب النهان 



28 
 

 اخلامتة : 
شهدها العامل   أتثر كثرياً من جراء تطور التقنية احلديثة اليت   ي جند أن التصميم الداخلويف ختام هذا البحث  

، يعصر الثورة الرقمية، وقد مشل هذا التطور كل جوانب العمارة مبا فيها خامات الفراغ الداخل  اللخ
ا، ليصبح الهلستغاستخدام كل ما هو جديد ومتاح من مواد وخامات لتطبيقها و احيث بدأ املصممون يف  

فكار أل. لقد تغريت اياملعمار   بداع إلة ذاتية من التجديد والتحديث الدائم هبدف خدمة االتصميم يف حال 
 العمارة تبعاً   أتثر ابلتقنية الرقمية، وهكذا تتبدل وتتطور   ي ، الذ يواملعاجلات الداخلية وفقا للشكل اخلارج

الذى سيشهده العامل لتصبح العمارة فن وعلم وصناعة دائماً وأبداً مرآة لكل تطور   ي للتطور التكنولوج
 .يشهده العامل املعاصري  وتقدم تكنولوج

  أهم النتائج :نتوصل إىل  ذا  وهب
اخلامات احلديثة هي مواد قام اإلنسان بتصنيعها، وتطويرها لعدم توفرها وندرهتا لتليب احتياجاته أن   -1

 لوجي. و املختلفة، ولتتوافق مع التقدم التكن
ملدة من الزمن اقتصر تشطيب الفراغات الداخلية على املواد األولية ،مث مع الثورة الصناعية تغريت   -2

يت متثلت بتطور املهارات التقنية واالنشائية ، فظهرت مواد معاصرة تتمتع املواقف الفكرية املعمارية وال
 . مبواصفات مل يكن ابالمكان احلصول عليها من قبل

للخامات أسس اختيار تتمثل ابجلانب الوظيفي واجلمايل واألرجونوميكي وجانب التكلفة واجلودة أن    -3
 وأيضاً جانب األمان والصيانة .

الوظيفي للخامات على الفراغ يربز من خالل توظيف سطح وملمس مواد االنشاء يف أن األثر    -4
ومن انحية األثر اجلمايل على املصمم أن يتعرف على احملددات ،    املعاجلات التصميمية للفراغات واملعمارية

 . ومنظوره للجمال للوصول لفراغ مقبول وحمبب للمستخدم  اليت حتكم فكر املستعمل 
االنشاء احلديثة خبصائص مشرتكة ميكن امجاهلا على النحو التايل : ) تصميمية، تقنية، تتمتع مواد    -5

 . تنفيذية، تعبريية وفلسفية، بيئية، تشكيلية (  
يتحدد استعمال أي مادة انشائية بصورة عامة اعتماداً على : ) امكانيات انشائية، امكانيات تنفيذية،  -6

  .   (امكانيات السطح اخلارجي
ظهرت معها   مع ظهور التقنيات الرقمية  عدة أنواع ال ميكن حصرها يف عدد معني و احلديثة    لخامات ل-7

 لتقوم بدور فعال يف العمارة و التصميم الداخلي .   هلذه األنواعتوظيف جديد  
 

 واحلمد هلل رب العا ني..  
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ي للشكل  ، " تطور خامات    2021ابرهيم ، زكريا سيد ،    (1) ي ضوء التقدم الفكري والتكنولوج 

التصميم الداخلي ف 

 .  66-47( ، ص28) 6المعماري المعارص " ، مجلة العمارة و الفنون والعلوم االنسانية : 

 
(2  )  ، العزيز سفيان  عبد   ، يف  والجمالي    2017الشر ي 

الوظيف  األداء  المعارصة عل  اإلنشاء  نظم ومواد  أثر   "  ،

   المعمارية ) المطاعم حالة دراسية ( " ، كلية الهندسة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة . للفراغات 

 
ي الفن التجميعي " ، مجلة األكاديمي : العدد    2021، وعد عدنان ،    محمود   (3)

- 133، ص  100، " تعدد الخامات ف 

146   . 

 
(4)    ، المنعم  د. عبد   ، المسطحات    2021معوض  معايير تصميم   " التكسيات ،  باستخدام خامات  المعمارية 

 .  79-68( ، ص28) 6الحديثة " ، مجلة العمارة والفنون العلوم االنسانية :  

 
 
 
 

 ا را ع 
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