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بات انتاج التصمیم الحدیث معتمدا على أسالیب التجریب الذي تسیطر علیھ تقنیات النمزجة واألستعارة 

ى المكونات السكونیة للحاسب اآللي كمخرجات ومصادر إلھامیة أفقدت التجربة التصمیمیة القائمة عل
اإلبداعیة خصائصھا الذاتیة والحسیة، ھذا نتج عن عدم األستفادة الحقیقیة من العلوم والفنون المرتبطة 
بمصادر الكون الطبیعیة، ھذه الحالة فرضت ضرورة ملحة للبحث عن مصادر تتمیز باألصالة وھي 

فالنمو في حد ذاتھ حركة ذات طابع دینامیكي حیوي یمیز  –الكون اإلبداعیة وذلك الرتباطھا بالحیاة مصادر 
  .كافة مكونات الطبیعة بخصائص تكوینیة متنامیة

تنبع المشكلة البحثیة من غیاب مفھوم العالقة ب ین الطبیع ة واس تلھام مبادئھ ا ع ن ال رؤى العالمی ة للمص ممین، 
لمسحة الطبیعیة الت ي تم نح ال روح للعم ارة فبات ت أش كال ب ال مض امین ورؤى ب ال م دلول مما ادى إلى افتقاد ا

وأص  بح یغل  ب عل  ى العم  ارة الس  كون اإلس  تاتیكي فانفص  لت ع  ن  لرؤی  ة اإلبداعی  ة اإلنس  انیة،تفتق  د الح  س وا
  .وانعزلت عن محیطھا المكاني والحضاري المستداممحتواھا الفراغي 

داعیة كمحاولة لمنح الق درة عل ى ط رح العدی د م ن الب دائل والحل ول اإلبداعی ة البحث إلى وضع رؤیة إبیھدف 
ذات الص  بغة الذاتی  ة واإلنس  انیة وم  ا ی  رتبط بھ  ا م  ن خص  ائص تجم  ع ب  ین الط  ابع الوج  داني والعلم  ي لتفس  یر 

ل  ى وتحلی  ل وتجری  د التك  وین الطبیع  ي فنی  ا، باعتبارھ  ا محاول  ة ت  رتبط بذاتی  ة المص  مم، وم  دى قدرت  ھ للت  ذلف إ
مكمن الجمال في القوى الكامنة المسیطرة على الھی ھ الطبیعیة، م ن أج ل إكس اب ونق ل نف س ھ ذه الخص ائص 
في المنتج اإلب داعي للعم ارة وبنیتھ ا الفراغی ة، ف ي ھ ذه الحال ة یص بح أس لوب المص مم ف ي انتاج ھ التص میمي 

ھا أمام عقل اإلنسان الع ادي ومش اعرة أشبة باألكتشاف الذي یغزو الطبیعة ویفتح مغالیق" المستنبض تجریدیا"
  .بل وإمتاع حاستھ البصریة والجمالیة

كما یسعى البحث إلى تعریف اإلطار العام آللیة تسجیل الحركة في األثر التجریدي المترتب على القوى 
ي الكامنة في الطبیعة الكونیة كمثیر فكري، والتركیز على تحلیل طبیعتھا الدینامیكیة وصوال إلطار نظر

ممثل بنماذج معرفیة لمصادر إلھام طبیعیة وتطبیق تلك النماذج على نتاج لتصمیم داخلي منتخب وتحلیل 
  .نتائج ذلك التطبیق وصوال الستكشاف أنماط الحركة المتحققة مع طرح االستنتاجات النھائیة والتوصیات
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 :Introductionالمقدمة 
إن انتاج التصمیم الحدیث بات معتمدا على أسالیب التجریب الذي 
تسیطر علیھ تقنیات النمزجة واألستعارة التصمیمیة القائمة على 
المكونات السكونیة للحاسب اآللي كمخرجات ومصادر إلھامیة 

جربة اإلبداعیة خصائصھا الذاتیة والحسیة، ھذا نتج عن أفقدت الت
عدم األستفادة الحقیقیة من العلوم والفنون المرتبطة بمصادر الكون 
الطبیعیة، ھذه الحالة فرضت ضرورة ملحة للبحث عن مصادر 
تتمیز باألصالة وھي مصادر الكون اإلبداعیة وذلك الرتباطھا 

ات طابع دینامیكي حیوي فالنمو في حد ذاتھ حركة ذ –بالحیاة 
  .یمیز كافة مكونات الطبیعة بخصائص تكوینیة متنامیة

بناء عل ى م ا س بق نج د أن المش كلة البحثی ة تنب ع م ن غی اب مفھ وم 
العالق    ة ب    ین الطبیع    ة واس    تلھام مبادئھ    ا ع    ن ال    رؤى العالمی    ة 
للمصممین، مما ادى إلى افتقاد المسحة الطبیعی ة الت ي تم نح ال روح 

ت ت أش كال ب ال مض امین ورؤى ب ال م دلول تفتق د الح س للعمارة فبا
وأص بح یغل ب عل ى العم ارة الس كون  لرؤیة اإلبداعی ة اإلنس انیة،وا

وانعزل ت ع ن محیطھ ا اإلستاتیكي فانفصلت عن محتواھا الفراغ ي 
  .المكاني والحضاري المستدام

م  ن ھن  ا ج  اء البح  ث لیط  رح رؤی  ة إبداعی  ة وآع  دة مس  تلھمة م  ن 
والكامن  ة الت  ي تس  یطر عل  ى الھیئ  ة الجمالی  ة  ق  وى النم  وخص  ائص 

،یحتاج إلى "میتافیذیقى"للشكل الطبیعي في الكون كواقع طبیعي أو 
ع  ین مص  مم مدرب  ة وح  س فن  ي مرھ  ف وح  دس ذو بص  یرة ثاقب  ة، 
لذلك جاء ھدف البحث في الكش ف ع ن ھ ذه الرواف د كأح د مص ادر 

ف ي العم ارة اإللھام األصیلة وكمادة فكریة وتشكیلیة خصبة لإلبداع 
وبنیتھ  ا الفراغی  ة، حی  ث أن فھ  م الطبیع  ة یلھ  م المص  مم بحال  ة فنی  ة 

  .على دربھا تتعدد الرؤى وتتمایز األفكار
  :اآلتیة  االفتراضات والمسلماتالبحث ینطلق من 

مب  دأ التك  وین الطبیع  ي لم  ا یع  رف، بالھیئ  ة : األول  االفت  راض -
Shape   أو الشكل Form س یتین یخضع لقوتین حركیتین أسا

" ھ  ي الت  ي تح  دد وتق  رر ھ  ذا التك  وین، ق  وى حركی  ة داخلی  ة 
بدافع من النم و، وق وى حركی ة خارجی ة ھ ي مجم وع " كآمنة 

  .العوامل المحیطة بالتكوین سواء بیئیة أومناخیة
اإلستلھام التشكیلي لمبدأ الحركة في الف رض :الثاني  االفتراض -

لتص  میمیة األول عب  ر مراح  ل التجری  د وتطبیق  ھ عل  ى الفك  رة ا
للعمارة ومحتواھا الفراغي یعني تحقیق مبدأ الحرك ة الض منیة 
المتنامی  ة م  ن ال  داخل ال  وظیفي للخ  ارج التك  ویني فیم  ا یع  رف 
بمنطق الشكل والذي قررت ھ الوظ ائف واإلحتیاج ات اإلنس انیة 
الداخلیة، وبالتالي الحصول على تصمیم معماري مستدام یلب ي 

" شكیلیا وبیئیا ووظیفیا وإب داعیا ت" الوظائف الداخلیة ویتوافق 
 .مع كآفة عوامل البیئة المحیطة

  : Objectivesاھداف البحث 
البحث یھدف إلى وض ع رؤی ة إبداعی ة كمحاول ة لم نح الق درة عل ى 
ط  رح العدی  د م  ن الب  دائل والحل  ول اإلبداعی  ة ذات الص  بغة الذاتی  ة 

ج داني واإلنسانیة وما یرتبط بھا من خصائص تجمع بین الطابع الو
والعلمي لتفس یر وتحلی ل وتجری د التك وین الطبیع ي فنی ا، باعتبارھ ا 
محاول  ة ت  رتبط بذاتی  ة المص  مم، وم  دى قدرت  ھ للت  ذلف إل  ى مكم  ن 
الجمال في القوى الكامنة المسیطرة على الھیئھ الطبیعی ة، م ن أج ل 
إكس  اب ونق  ل نف  س ھ  ذه الخص  ائص ف  ي المن  تج اإلب  داعي للعم  ارة 
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ي ھذه الحالة یصبح أس لوب المص مم ف ي انتاج ھ وبنیتھا الفراغیة، ف
أش   بة باألكتش   اف ال   ذي یغ   زو " المس   تنبض تجری   دیا"التص   میمي 

الطبیع  ة ویف  تح مغالیقھ  ا أم  ام عق  ل اإلنس  ان الع  ادي ومش  اعرة ب  ل 
  .وإمتاع حاستھ البصریة والجمالیة

ومن خالل التجسید المادي لما یمثل الحركة ویعبر عنھا في األثر 
المستنبض من القوى الكامنة في الطبیعة الكونیة في التجریدي 

واقع معماري ملموس یجسد الطابع الفكري للمصمم بعد تفاعل 
الموضوع " ذاتیتھ مع تلك القوى الكامنة في المثیر الطبیعي 

عمارة ذات طابع تكویني وآعد  - ، یتولد من ھذا التفاعل "الفني
ما ) نمو أو التنامي ال(ببنیتھا الفراغیة لھا من خصائص الحیاة 

یمنحھا قیم روحیة وجمالیة تكشف عن أسرار ما وراء الشكل 
العابر من مضامین ورؤى، ووصوال إلى رؤیة إبداعیة مستدامة 
تتفق ومبادئ الطبیعة بعد تجریدھا، صعودا من مرحلة التشكیل إلى 
مرحلة التجرید الخالص، ومن ثم تحقق ھدف البحث في رؤیة 

البنیة "ات خصائص تكوینیة تنمو من الداخل إبداعیة لعمارة ذ
  ".عمارة تكوینیة"للخارج " الفراغیة

من ھنا أوصي البحث بضرورة األعتماد على فكر الفلسفة البنائیة 
في التكوینات " منطق األشكال"أو " مبدأ"التي تتعامل باستعارة 

الطبیعیة، التي تسیطر علیھا خصائص الحیاة مثل الحركة 
من مجرد أقتباس الشكل الظاھري، وانعكاس ذلك الضمنیة أكثر 

في التصمیم، وما یحققھ من أنظمة متنوعة أكثر أستقرارا تقود إلى 
  .اإلستدامة

كما یسعى البحث إلى تعریف اإلطار العام آللیة تسجیل الحركة في 
األثر التجریدي المترتب على القوى الكامنة في الطبیعة الكونیة 

لى تحلیل طبیعتھا الدینامیكیة وصوال كمثیر فكري، والتركیز ع
إلطار نظري ممثل بنماذج معرفیة لمصادر إلھام طبیعیة وتطبیق 
تلك النماذج على نتاج لتصمیم داخلي منتخب وتحلیل نتائج ذلك 
التطبیق وصوال الستكشاف أنماط الحركة المتحققة مع طرح 

  .االستنتاجات النھائیة والتوصیات
الل شرح لمعاني المصطلحات توضیح رؤیة الموضوع من خ

الواردة في البحث، حیث یؤلف البحث بین مجموعة من المفاھیم 
المرتبطة بالحركة كرؤیة وآعدة تسجل أو ترصد الحالة الفنیة 
المعاصرة لفنون العمارة والتصمیم الداخلي كحدث إبداعي تلعب 
في تشكیلھ الطبیعة كأحد الروافد األساسیة في فلسفة اإلستلھام في 
العصر الحدیث، لذلك أصبح لزاما فھمھا للوقوف عند أثرھا في 

إستلھام الشكل لما تملكھ خطوط الطبیعة من قدرة على التعبیر عن 
  .معاني أصیلة 

  : (الرؤیة اإلبداعیة للبحث ودورھا الحداثي١-١
المحدودة لالعملیة اإلبداعیة ھي محاولة إلعادة ترتیب المعطیات ا

قد تصل في نتائجھا إلى " رؤیة ذاتیة"طریق للخبرة اإلنسانیة عن 
  . )٦٠، ص ١٩٩١العطار، ( حقائق موضوعیة 
تھدف إلى تحقیق الذاتیة الفكریة في البحث  والرؤیة اإلبداعیة

للمصمم من خالل مجموعة من المھارات المعرفیة الجدیدة 
والمحددة في موضوع البحث الرئیسي والتي تتضمن القدرة على 

 (غیر التقلیدي واالنفتاح على الخبرات الجدیدة  العمل والتفكیر
ومحاولة إلعادة تشكیل خیاالت المصمم ، )٢٤، ص ٢٠٠٣، حنورة

بشكل واقعي جدید، من أجل ظھور عملیات عقلیة ونشاط فكري 
للتجربة الشخصیة والذاتیة ، )٨٤ص ، ٢٠٠٠القزافي، (وتصوري 

ة وبنیتھا واالشعوریة في اإلنتاج اإلبداعي للعمارة التكوینی
( الفراغیة، كنوع من األرتباط الوثیق بین المثیر واألستجابة 

  ). ٢صورة (   ،)١٦١ص ، ١٩٩٤، شاكور

  

  
  فكرة التركیب والتألیف اإلبداعي والتمثیل المرئي)  ٣صورة ( 
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  ":التكوینیة " العمارة المتنامیة  ١-٢
تشكل أو   تكون، مصدر، یتكون، تكون مصدر كون، :  تكوین
أي إخراجھ من ، خلقھ: العالم كان بإرادة الخالق تكوین، تحرك

أوجده، ، أحدثھ: تكوینا،  كون الشيء  –كون  العدم إلى الوجود،
جمیل : ركبھ وألف بین أجزائھ، جمیل التكوین: كون الشيء 

الفلسفة والتصوف عند  في، إنشاء، بنیة، تركیب . الصورة والھیأة
  .العدم إلى الوجودالمتكلمین إخراج المعدوم من 

نفھم من ذلك أن العمارة التكوینیة ھي إستحداث فني غیر معھود 
یعتمد على فكرة التركیب والتألیف ألفكار إبداعیة غیر نمطیة 
وغیر متوقعة، تتمیز بالحبكة العضویة في تكوینھا بین أجزائھا 

( وعناصرھا الخارجیة والداخلیة بصورة وھیئة جمیلة الصورة 
  ). ٣صورة 

للعمارة التكوینیة المعبرة عن إندفاع المكونات السكونیة في اتجاة 
المتولدة من تسجیل الحظة العابرة إلندفاع الطاقة المتكاثرة  الحركة

في اتجاة حركة الدولفین للتعبیر عن قیمة إبداعیة أبدیة مرتبطة 
  .بتصمیم مبنى للبحوث البحریة

مصدر تنامى، )  اسم( تنام،   :فكرة التنامي في العمارة ١-٣
النمو معا مثل التحام األجزاء أو زیادتھ، ، كثرتھ: تنامي الزرع 

األنسجة أو الخالیا ذات العالقة مع بعضھا البعض، تحمل فكرة 
الصعود، وترتبط فكرة العمارة المتنامیة بمفاھیم النمو والتطور 
والتجدد بصورة الكل ولیست األجزاء، فكرة التنامي ھي النمو 

  . من قوى الطبیعة في إقرار ھذا الشكلبسیطرة 
آثار، : الجمع ) اسم : ( أثر :الحركة في األثر التجریدي  ١-٤

، تسجیل ألتمس شیئا غائبا، أثر عالمتھ اقتفى، العالمة: األثر 
 بآلة تلقط وقد یكون مرتبط حدیثاسجل  أثبتھ دونھ أثبتھ في: األثر

  . أو تسجل الحركة
استخالص الجوھر من الشكل  ھو صفة لعملیة: والتجرید 

الطبیعي وعرضھ في شكل جدید، واستخالص من المحسوس 
، ١٩٩٦أمھر،(  أو المفھوم أو الفكرة - شیئا ھو منھ بمثابة الحقیقة

أو تعمیم من واقع الخبرة البصریة العارضة لكشف  ) ٢١٤ص 
، ١٩٨٠، البسیوني(  القانون التشكیلي الدائم الذي تتمیز بھ األشیاء

   ). ١٢٣ص 
عملیة فكریة یعزل فیھا اإلنسان صفة أو عالقة : فكریا التجرید

  . عزال ذھنیا ویحصر فیھا التفكیر
ویقصد باألثر التجریدي في البحث ھو اقتفاء أثر أو عزل الصفة 

أو ما یترتب على ، وقصر االعتبار علیھا، عزال ذھنیا التجریدیة
كل وحبكة التكوین، كسبیال إلي صفاء الش ، استنادا إلى التجریدذلك

ومعتمدا علي توالد األشكال في بناء ، ومتخلیا عن األشكال الطبیعیة
  ) .   ٢٥، ص ١٩٩٧حمزة، ( التصمیم علي الخطوط الصرفة 

ویھدف البحث إلى تسجیل مبدأ الحركة في األثر التجریدي كنوع 
من إعادة اإلبداع الخالص، متجاوزة المواد الجاھزة في الطبیعیة، 

( معانى أبدیة لیس لھا عالقة بالمظاھر الحسیة إلي وصوال 
أى أن الدافع إلى التجرید یتوافق مع  )١٥٧ص ، ١٩٩٣محمود، 

النزوع إلى التسامى، واستنادا إلى ھذا المفھوم الجمالي یصبح الفن 
محاولة للتعبیر عن العالقة األكثر شموال بین اإلنسان والعالم 

     ). ٤صورة ( ، ) ٢١٦ص ، ١٩٩٦أمھر،( الخارجى

   
على الیمین مجسم نحتي، على الیسار متحف میامي لمھاجري أمریكا اآلتینیة، جاءت العمارة والنحت مسجلة مرئیا لمبدأ )  ٤صورة ( 

 .الحركة من خالل استلھام قوى النمو في التكوین الطبیعي والتعبیر عن فكرة التنامي وارتباطھا بمفھوم الصعود والنمو والتطور
) اسم : ( قوى :في الطبیعة الكونیة" الكامنة" قوى النمو  ١-٥

المؤثر الذي یغیر أو یمیل إلى تغییر ، جمع قوة : قوىمصدر قوي، 
حالة سكون الجسم أو حالة حركتھ بسرعة، مبعث النشاط والنمو 

وتنقسم إلى طبیعیة وحیویة وعقلیة، كما تنقسم إلى باعثة ، والحركة
استخفي في مكمن ال ، في، الدفین، ترصدمخت  :كامن اسم ،وفاعلة

القوى الكامنة في الطبیعة الكونیة ھى التعبیر عن   .یفطن لھ
األتزان بین القوى الداخلیة للنمو، والقوى الخارجیة للبیئة 
المحیطة، وھي قوى طبیعیة لعملیات نمو في الكون تكمن في أدق 

ھام خصائصھا تفاصیل الطبیعة یتناولھا البحث كرؤیة إبداعیة إلستل
  ). ٥صورة (  وعكسھا على العمارة وبنیتھا الفراغیة

  
الطبیعة معین ال ینضب من مصادر اإلستلھام الفني والمصدر األقوى واألكثر شمولیة في منابعھ ومصادره، والجمال كائن في )  ٥صورة ( 

  .أدق تفاصیل الكون ویمكن الحصول علیة إذا أمعن المصمم التأمل
لإلبداع ومھما تطور الفكر العالمي في مجال العمارة والتصمیم ما یحتوبھ في حالة حركة دائمة ومليء باآلیات العظمى  الكون بكل
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الداخلي تبقى الطبیعة ھي األغنى بمفرداتھا لیس فقط على الصعید 
التشكیلي بل أیضا بمحتواھا الفكري المبني على التأمل والتفكر 

  .) ٣٥ص ، ١٩٨١، الحسیني( والتمعن،
   :انطالقا مما سبق تتحدد مشكلة البحث المعرفیة فیما یلي 

عل  ى ال  رغم م  ن أھمی  ة ال  دور المس  تقبلي والطلیع  ي لفك  رة 
الع   ودة للطبیع   ة واس   تلھام المض   امین الكونی   ة وتطویعھ   ا لتحقی   ق 
مبادىء اإلستدامة وخدمة علوم التصمیم وأثرھا في تح دیث الرؤی ة 

م الداخلي، وعلى الرغم م ن العالق ة العالمیة لفنون العمارة والتصمی
الخاصة التي تربط المصمم بالكون وانعك اس ھ ذه العالق ة تجری دیا 
على انتاجھ الفني منذ بزوغ أفكاره األولى إال أن مفھوم ھذه العالقة 
ب  ات بعی  د ع  ن الرؤی  ة العربی  ة والعالمی  ة، كم  ا ن  تج ع  ن األھتم  ام 

یم عل ى حس اب الح س بأسالیب النمزجة اآللیة للكمبیوتر ف ي التص م
الطبیع  ي ال  ى افتق  اد المس  حة الطبیعی  ة، الت  ي تم  نح ال  روح للعم  ارة 
وبنیتھ  ا الفراغی  ة فالحرك  ة كمب  دأ مس  تلھم م  ن ق  وى النم  و م  ن أھ  م 
خصائص الحیاة والتي تمی ز ك ل ك ائن ح ي، فبات ت العم ارة أش كال 

لرؤی  ة والتجرب  ة ب  ال مض  امین ورؤى ب  ال م  دلول تفتق  د الح  س وا
وأصبح یغلب على العمارة السكون اإلس تاتیكي  إلنسانیة،اإلبداعیة ا

وانعزل  ت ع  ن محیطھ  ا المك  اني فانفص  لت ع  ن محتواھ  ا الفراغ  ي 
  .والحضاري

والمساھمة في في طرح رؤیة مستقبلیة وآعدة  :أھمیة البحث تتأكد 
ربط اإلبداع في العمارة والتصمیم الداخلي بفلسفة اإلستلھام 

ن ومن ثم تعدد منابع إستلھام الفكرة، والتجرید من الطبیعة والكو
كمساھمات للغة إبداعیة مستحدثة تعمق دور القیم الفنیة للحركة في 

نشیط المستویات المعرفیة بالفكر التجریدي التصمیم من خالل ت
وربطھ بالطبیعة والكون مع ربط وتألیف وتنظیم جدید للمثیر الفني 

عمارة مستدامة مكتملة الطبیعي من أجل إستحداث أو إنتاج إبداعي ل
التكوین مبنیة على التفكیر والتخیل، وھذا التوجة یستحدث مفاھیم 
الحركة في التصمیم ویساھم في تغییر أسلوب تناول الفكرة وطرح 
الموضوع المكاني ـ ومن ثم إثراء الحاسة البصریة والذھنیة 

من  بدینامیكیة البنیة وتحقیق اإلستدامة المترتبھ على الشكل بالعدید
  .الرؤى الغیر نمطیة

   :ھدف البحث المعرفي 
  ). ٦صورة ( یوضح الشكل فى 

  :الھدف المعرفى للدراسة الحالیة

مما سبق  یتحدد ھدف البحث المعرفي في محاولة وضع رؤیة 
إبداعیة ذات طابع فكري یصوغھا المصمم بعد أن یتفاعل مع ذاتة 

لمثیر أو الموضوع ا( ومع المثیر الطبیعي الكامن في قوى الكون 
، من أجل أن یجسد لنا ھذا التفاعل عمارة تكوینیة وآعدة )الفني 

لھا من القیم الروحیة والجمالیة ما یكفل للمتعایش ، ببنیتھا الفراغیة
العادي أن یبحث لیكتشف عما وراء الشكل العابر من مضامین 

 ، ھذه الرؤیة اإلبداعیة البد أن تنتھي إلى)٧إبراھیم، ص (ورؤى 
رؤیة تتفق ومبادئ الطبیعة بعد تجریدھا، صاعدا من إدراك مبادئ 
الصیاغة والتشكیل إلى مرحلة الفكر والتجرید ومن ثم تحقق الرؤیة 

  .اإلبداعیة للعمارة التكوینیة المتنامیة ببنیتھا الفراغیة
وارتباطھا بعلم  طاقة القوى الكآمنة في الطبیعة الكونیة: ثانیا 

  البایوجیومتري  اإلیكولوجي وعـلـم 
  :الطاقة الكونیة  ٢- ١

ھي طاقة عظیمة خلقھا هللا في الكون، وجعل لھا تأثیرا عظیما على 
حیاتنا وصحتنا وروحانیاتنا وعواطفنا وأخالقیاتنا ومنھجنا في 
الحیاة، وطبقا لعملیات حیویة كامنة یخضع التصمیم لقوى متغیرة 

  .في بناء الشكل
http://www.alfowz.com/topic.php?action=topic&i
d=36(مقالة د.فوز كردي -  ٢٠١٠- ٠٦- ٠٦  
لماذا تدور الشمس حول محورھا ضد عقارب الساعة، ولماذا 
تطوف االلكترونات حول نواتجھا عكس عقارب الساعة وما ھو 

كل ھذه الحركات، الروح اعتقد  النظام العجیب الذي یوحد مسار

العلماء في الماضي انھم یستطیعون حساب وزنھا وقاموا بوزن 
شخص كان یحتضر ثم اعادوا وزنھ بعد الوفاة ظانین ان الفرق في 
الوزن ھو وزن الروح التي خرجت من الجسم لكنھم وجدوا العكس 
حیث زاد الوزن بعد الوفاة، حركة الحیوان المنوي نحو البویضة 
والفیروسات التي ال تستمر ثواني خارج الجسم الحي حتي تموت 
في حین انھا تصبح كالعاصفة داخل الخلیة وتتكاثر بسرعة ھائلة 
وتقود الخالیا وتبرمجھا لصالحھا، ولھذا لیست المشكلة في عدم 
تمكننا من تحویل ھذه المالحظات الي حقائق ملموسة ولكن علینا 

  .لعلومان نستمر في البحث في ھذه ا
https://sites.google.com/site/alinsanalmoutawezen/
page2. 

ھى الشیيء الكآمن فى المادة الذي یعطي المقدرة  energyالطاقة 
على أداء عمل ما، فى الغالف الجوى الذى یتغیر دائما، وفى 

التى ال تھدأ، وفى المیكروبات التى ال نراھا بالعین  البحار
الطاقة في الغالف الجوى تولد الریاح الكاسحة، ، المجردة،

والعواصف القویة، تعمل الطاقة الحراریة في أعماق باطن األرض 
وتحرك القارة التي نقف علیھا، والطاقة فى كل مكان، وفي كل 

ؤثر على كل شىء فى كائن حي وفي جمیع الموجودات، فالطاقة ت
، اى القدرة workھذا الكون، علمیا ھي القدرة على بذل الشغل 

على عمل شىء ما، والشغل ھو بذل قوة لتحریك جسم ما في حالة 
سكون او ایقاف جسم متحرك خالل مسافة، وبھذا فالطاقة تكون 
مرتبطة مع بذل قوة ما،  فعندما یتم التعبیرعن الطاقة ببذل الشغل 

http://www.alfowz.com/topic.php?action=topic&i
https://sites.google.com/site/alinsanalmoutawezen/
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  .  ما، تكون ھناك قوة تؤثرعلى ھذا الجسمعلى جسم 
الطاقة ال تفنى وال تستحدث من العدم ولكن تتحول من شكل إلى "

قانون بقاء (وھذا ھو القانون األول لعلم الدینامیكا الحراریة " آخر
، الطاقة توجد في عدة اشكال او صور مثل الطاقة الكھربیة )الطاقة

، عند انتقال الطاقة )اقة الوضعط(والطاقة الحركیة والطاقة الكامنة 

من مكان الخر، فإنھا تنتقل من المستوى األعلى طاقة الى 
المستوى األقل طاقة، تستمر تحوالت الطاقة وانتقالھا من مكان 
الخر في كوننا الشاسع، فتتحول بصفة مستمرة من شكل آلخر او 

  ). ٨، ٧صورة (  تنتقل من مكان آلخر، في تسلسل ال ینتھي،

  

  
  

 kineticالطاقة الحركیة : وھناك نوعان أساسیان من الطاقة
energy  والطاقة الكامنة أو طاقة الوضعpotential energy ،

الطاقة الحركیة ھى الطاقة التى توجد في الشيء ألنھ یتحرك، 
وتوجد الطاقة الحركیة في عدة انواع منھا الطاقة الكھربیة، 

  . لصوتیةوالطاقة الكھرومغناطیسیة، والطاقة ا
والطاقة الكامنة ھي طاقة ال تقوم بعمل، ولكنھا نوع من 
الطاقة المخزنة في انتظار ان یتم تحریرھا وتحویلھا الى نوع اخر 
من الطاقة، ان اى شىء یوجد على ارتفاع أعلى من مستوى 
االرض، یكون لھ طاقة كامنة ألنھ یقاوم تأثیر جاذبیة األرض، 

من أعلى إلى أسفل، وعندھا تتحول  وعندما یتم دفعھ، یقع ویسقط
الطاقة الكامنة فیھ الى طاقة حركیة، وتوجد الطاقة الكامنة في عده 
انواع منھا الطاقة النوویة، والطاقة المطاطیة، وطاقة الجاذبیة، 

  .والطاقة الكیمیائیة
http://hopelelm.com/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=64&Itemid=86. 
الحركة قوى موجودة  داخل تركیب كل ذرة من ذرات المادة 
الكونیة وكل عنصر ممیز ومدرك ومحسوس وفي سلوكھ التفاعلي 

ھا مع نفسھ ومع محیطھ المادي، القوى الكامنة في طبیعة الكون فی
طاقة وحیاة وحسب علم الفیزیاء الحدیث حیث ثبت بأن داخل 

  . المكون الطبیعي قوة ھائلة، تلك القوة الكامنة وراء ھذا التكوین
http://samiqab.blogspot.com/2011/03/blog-
post_3283.html 

یحویھ من مكونات وظواھر طبیعیة یمكن أن یرد إلى  الكون وما
مبدأ واحد ھو القوة الدافعة والمحركة بدافع النمو للمادة الكامنة فیھ 
التي تتخلل ثنایاه وتضبط وجودھا، وھي قوة ال تتجزأ، وھي تشكل 
نظاما ضروریا كلیا لألشیاء، ومع تطور العلوم الطبیعیة أمكن 

ءات العقالنیة األداتیة على مكنونات تطبیق الصیغ الكمیة واإلجرا
الكون، وتحویل العالم إلى واقع حسي مادي نسبي خاضع للقوانین 

) ومن ثم قابل للقیاس والتحكم الھندسي والتنمیط(العامة للحركة 
وإلى مادة استعمالیة یمكن توظیفھا وحوسلتھا، في ھذا اإلطار 

  .تصبح الحركة مسألة تستند إلى الحواس
http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWIS
H/ENCYCLOPID/MG1/GZ1/BA2/MD17.HTM
 . ( صورة ٩ ).

  
لمحركة بدافع النمو للمادة الكامنة فیھا وھي التي مكونات وظواھر وعناطر الطبیعة ترد إلى مبدأ واحد ھو القوة الدافعة وا)  ٩صورة ( 

  .تعطي الشكل خصائصھ الدینامیكیة التي تدركھا الحواس
  : Ecological scienceعلم اإلیكولوجي أو علم البیئة  ٢-٢

أصبحت االیكولوجیا جزءا أساسیا من السیاسة العالمیة، تھدف إلى 
لد علم البیئة توسیع المعرفة عن عالقة اإلنسان بالطبیعة، تو

عن علم األحیاء والتي تختص بالكائنات الحیة، ) االیكولوجیا(
یدرس عالقة كل عنصر في الكون مع العناصر األخرى، علم 

إیكولوجیا أحد العلوم الطبیعیة وبالتحدید أحد  Oecologia: البیئة
الذي یدرس التفاعالت بین الكائنات الحیة من (فروع علم األحیاء 

بعلم "، یعرف )وكائنات دقیقة بالمحیط الذي حولھانبات وحیوان 
، ویدرس تدفقات )االیكولوجي(، یشكل النظام البیئي"شروط الحیاة 

الطاقة والمادة التي تتوزع في نظام بیئي، كما یدرس الخواص 
الحركیة والكفاءة البیوكیمیائیة والصفات النباتیة وخصائص 

  .الكائنات الحیة
لعلوم تضم العدید من األنواع قد تكون االیكولوجیا مجموعة من ا

مستقلة عنھا كالجیولوجیا، الكیمیاء البیولوجیة، بیدیولوجیا 
البیولوجیا : وھناك عدة مستویات في البیولوجیا . الخ...والفیزیاء

الجزئیة، البیولوجیا الخلویة، البیولوجیا العضویة، األنظمة البیئیة 
دینامیكیة التنوع البیولوجي االیكولوجیا مھتمة بو .والمحیط الحیوي

على كل النطاقات المكانیة والزمانیة، تحت تأثیر التفاعالت المعقدة 
بین العملیات االیكولوجیة وتنظیم البنى المكانیة كالتي أصلھا 
طبیعي بشرط توافر مقاییس التأھیل االیكولوجي، وتدرس 

إلى  االیكولوجیا الحضریة التفاعالت بین الكائنات الحیة لإلشارة
النظام البیئي، ومحیطھا الجیولوجي، وتعلقھا بالتربة والغالف 

: ، مرتبطة بفروع أكثر تخصصا مثل الھیدرولوجیا )الوسط(الجوي
، )خصائص ما تحت التربة:(خصائص وحركة المیاه، الجیولوجیا

خصائص : ، الطوبوغرافیا)خصائص التربة:(البیدولوحیا 
  .https://ar.wikipedia.org/wiki .االرتفاعات

http://hopelelm.com/index.php?option=com_co
http://samiqab.blogspot.com/2011/03/blog
http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWIS
https://ar.wikipedia.org/wiki
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  Bio Geometry :عـلـم البایوجیومتري ٢- ٣
یعني ھندسة التشكیل الحیوي، یمكن اعتباره علم شمولي مرتبط 
بالكثیر من العلوم االخرى أھمھا الھندسة، وھو علم حدیث نسبیا، 

أحد علوم  لكن مازال مجال البحث والدراسة فیھ مفتوحا، وھو
  .المستقبل

http://www.kuwaitmag.com/index.jsp?inc=5&id=
1341&pid=3003 
یرتبط علم البایوجیومتري بالقوى الكامنة في الطبیعة الكونیة، فمن 

الوظیفة یمكن  –اقة الط –الشكل : خالل العالقة بین عناصر ثالثة
ادخال التوازن التام بین ھذه العناصر، فالشكل یؤثر على الطاقة و 
من ثم الوظیفة، ومن خالل الشكل یمكن ادخال الطاقة المنظمة في 
جمیع أنواع الطاقات، ومن ثم اعادة االتزان للوظیفة، لذلك یسعى 

الحركة، والصوت إلى ، للوصول من خالل طاقة الشكل، اللون
ل األشكال لمسارات الطاقات المحیطة بنا في ھذا الكون،  أفض

وبالتالى یمكن إعادة التوازن والتوافق للوظائف الحیویة، من خالل 
إستخدام أشكال ھندسیة تردد وتضخم الصفات النوعیة للطاقة من 
خالل تفاعلھا مع كل ما یحیط بالجسم البشري طبقا لقوانین 

ثابتة مثل وجود المجاالت  الطبیعة، كذلك ھناك حقائق علمیة
الكھربیة والمغناطیسیة والكھرومغناطیسیة كما ان ھناك طاقات 
ومجاالت غیر مرئیة لھا مدلول حسي واضح وال نعرف عنھا 

   http://www.startimes.com/f.aspx?t=35238144.شیئ
مما سبق أن رؤیة المص مم تخض ع عمل ھ الفن ي نستخلص : مناقشة 

لعالقة بین مصادر ذاتیة تأملیة، وبین الواقع الموضوعي یعبر فیھ ا 
أس   تخالص (ع   ن ق   وانین الطبیع   ة، وعالق   ة األرض وم   ا علیھ   ا 

، فالعناص  ر التش  كیلیة ال  ذي یمنحھ  ا )الج  وھر م  ن الش  كل الطبیع  ي
م ینفص  ل المص  مم لتص  میمھ غی  ر طبیعی  ة لكنھ  ا تتمی  ز بإنطب  اع ل  

عنھا، كتتداخالت تكشف اإلحساس اإلنطباعي ال ذي خلفت ھ الطبیع ة 
  ). ١٠صورة ( في ذاكرتھ، 

  
  .العمارة التكوینیة وبنیتھا الفراغیة كرؤیة مستلھمة من القوى الكامنة في الطبیعة الكونیة)  ١٠صورة (  

أقتران مفھوم الحركة في التكوین بتطور النظریات : ثالثا
  الفنیة والعلوم الحدیثة والمعاصرة واألتجاھات

  :في التكوین المفھوم المعاصر للحركة ٣- ١
ھذا المفھوم ھو باعث فكري شغل المصممین والمعماریین 
والفنانین التشكیلیین على حد سواء، وتطور منذ بدایة ظھور 
األسلوب التجریدي الحدیث وتمایزه بأنماطھ التي تجسدت في 

فحرر ھذا األسلوب شكل ومضمون  العدید من الرؤى الفكریة،
الفنون، واندمج مع اإلنسان المعاصر فساھم في تلبیھ احتیاجاتھ 
الوظیفیة والنفسیة الحسیة والروحیة على حد سواء، ولم یعد مفھوم 
الحركة قاصرا على الشكل فقط بل تعداه لتصبح حلول الحركة في 

الفراغیة، التكوین حال معماریا للمشاكل التصمیمیة واإلنشائیة و
وباعثا لتحقیق وظائف العمارة على النحو األمثل وتحقیق مبادىء 

اإلستدامة مثل معالجة األمور المرتبطة بالعوامل المناخیة 
والحراریة والتھویة واإلنارة الطبیعیة، وقد أقترن مفھوم الحركة 
بل واندمج بكافة األكتشافات الحدیثة والمتطورة في العلوم الطبیعیة 

لة بالكون وما یحتویھ من موجودات طبیعیة وكائنات ذات الص
حیة، ومع مزید من األبحاث العلمیة التي تبحث في أسرار التكوین 
الطبیعي وما وراءه، أقترن مفھوم الحركة بمراكز بحوث وعلوم 
التصمیم التي أصبحت في تطور مزھل مع ذیادة تقنیات الحاسوب 

األبعاد، باتت الحركة وأسالیب النمذجة وبرامج الحركة ثالثیة 
مفھوما وآعدا شكل ومیز طابع اإلنتاج الفني الحدیث برمتھ 

  ).١١صورة (
  

  
  أقتران مفھوم الحركة في التكوین بأھم النظریات واألتجاھات الفنیة والعلوم الحدیثة والمعاصرة) ١١صورة ( 

http://www.kuwaitmag.com/index.jsp?inc=5&id
http://www.startimes.com/f.aspx?t=35238144
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وقد قامت كآفة األتجاھات الحدیثة والمعاصرة في الفنون التشكیلیة 
الظاھرة الممیزة  - عمارة والتصمیم الداخلي على مبدأ التجریدوال

لإلنتاج الفني في القرن العشرین، وأھم مبادىء التجرید ما یعرف 
  :بمنطق الشكل 

م  ا " منط  ق  الش  كل" ٣-٢
وراء الق   وى الكامن   ة ف   ي 

  :الطبیعة الكونیة
كل ما ف ي الك ون یخض ع إل ى عملی ات نم و لق وى طبیعی ة، وإذا م ا 

لوص  ول إل  ى ق  وانین عام  ة لھ  ذه العملی  ات فإنن  ا نك  ون ق  د اس تطعنا ا
وجدنا فى الطبیعة مقیاس الش كل ال ذى یمك ن تطبیق ھ عل ى األعم ال 
الفنیة، ویعتبر القانون الریاضي ھو األساس في جمیع األشكال التى 
تتخذھا المادة، س واء كان ت عض ویة أم غی ر عض ویة، فنم و أش یاء 

ما ھو نمو تق رره ق وى تعم ل وفق ا بعینھا لكي تتخذ أشكاال خاصة إن
ص  ورة (لق  وانین حتمی  ة معین  ة وھ  ي ق  وانین ریاض  یة أو میكانیكی  ة 

١٢.(  

  
تقرر أشكال كافة الموجودات فمن خالل التحلیل التجریدي لتكوین الجبال والصخور یمكن تسجیل   القوى الكامنة في الطبیعة)  ١٢صورة ( 

ین ریاضیة، ویمكن على ھذا قیاس كافة أشكال الوجود والكون والطبیعة المرئیة والغیر مرئیة ھیئة ھندسیة ذات طبیعة عضویة وفقا لقوان
  .بالعین المجردة

واألشكال األولیة التي یعطیھا البشر ألعمالھم بالفطرة الفنیة تتشابة 
م  ع األش  كال األولی  ة الكائن  ة ف  ي الطبیع  ة، وھ  ذا م  ا یق  رره العال  ـم 

، ویـرى أن ھ ـذه األش كال Herbert Read" ھربرت رید"الفنـى 
، )١٧، ص ١٩٦٢، ری  د( موج  ودة ف  ي الطبیع  ة وجزیئ  ات الم  ادة 

الص خور، وحط ام األش جار الت ي ، فالمكونات الطبیعی ة ف ي الك ون

إل  خ ھ  ى لیس  ت أش  كاال ... یص  عقھا الب  رق، والجب  ال ومالمس  ھا،
عفوی  ة، لكنھ   ا تش   كیل م  ادي لق   وى الطبیع   ة، وھ  ى التعبی   ر ع   ن 

الق   وى الداخلی   ة للنم   و، والق   وى الخارجی   ة للبیئ   ة األت   زان ب   ین 
(  ھ     ي بمثاب     ة ق     وانین عام     ة لعملی     ة التش     كیل... المحیط     ة
  ). ١٣صورة (  )١٢٣، ص ١٩٨٠البسیونى،

  
 تسجیل الحركة في األثر التجریدي المستلھم من قانون التشكیل العام من قوى الطبیعة في تھیئة التصمیم الداخلي كمحاولة) ١٣صورة ( 

  .إبداعیة للتعبیر عن قوى األتزان بین القوى الداخلیة لنمو البنیة الفراغیة والقوى الخارجیة للعمارة التكوینیة المتولدة عنھا
فالقوى التى تحدث الشكل الكروي أو الشكل األسطواني أو البیضاوي، ھي قوى ثابتة ال تتغیر بتغیر الزمن ونحن : ومھما تنوعت نسب النمو

(  ،) ٢١، ص ١٩٦٢، رید(، ومنھ ینبثق اإلنفعال بالجمال "منطق  الشكل"القوى ال بالتنوع فحسب، بل بما قد نطلق علیھ  مدینون لھذه
  ) . ١٦، ١٥، ١٤صورة 

  
في ھندسة " منطق  الشكل"استلھام التكوین اإلنشائي لجزیئات المیاة المتكونة بفعل قوى الطبیعة الكامنة بما یطلق علیھ  ) ١٤صورة ( 

 .ھذا األثر التجریدي المتولد من تلك القوى الثابتة ینبثق منھ اإلنفعال بالجمال، إلنشاء المعماري الحدیثا
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الموضوع الفني للتصمیم الداخلي ھنا تسجیال مباشرا لحركة التنامي المتتابعة في النبات، لذلك ، متحف سلفادور دالي بفلوریدا)  ١٥صورة ( 

ا ثابتا، بل تعبیرا وتأكیدا على الحالة العفویة والتلقائیة للمصمم وإحساسھ المباشر، وبالتالي قادت التجربة الفنیة عناصر المكان لیست وجود
 للمصمم بتسجیل أھم ما یمیز أعمال سلفادور دالي ھو اعتماد أفكاره النابعة من ذاتیتھ الفنیة وإعمال خیالھ، قادت ھذه الفكرة المكونات

  .اغیة فأصبحت دینامیكیة بفعل الحركةالسكونیة للبنیة الفر

  
تحلیل التكوین التشریحي واإلنشائي لورقة شجر جفت بفعل سقوطھا على األرض، یكشف عن القوى الكامنة المسیطرة على  ) ١٦صورة ( 

فاستلھمھ المصمم " الشكلمنطق "التكوین في اتجاة الشبكة التشریحیة التي تمثل األعصاب اإلنشائیة للورقة وتكون بفعل قوى الشد والجذب 
ة في تطبیعھ على السلم في حالة من التضاد التشكیلي بین الخطوط الحرة والمتنامیة للسلم والخطوط الحادة للمكان فتحركت الشاشة التشكیلی

  .للبنیة الفراغیة بالكامل في اتجاة تلك القوى المسیطرة
التكوین وھناك العدید من التطبیقات المعاصرة للقوى الكآمنة في 

  :الطبیعي نحدد أبرزھا كما یلي 
  GD(: Geometric Design(التصمیم الھندسي  ٣- ٣

یعرف أیضا باسم النمذجة الھندسیة، كفرع من فروع الھندسة 
الحسابیة، تتعامل مع البناء بتمثیلھ في ھیئة منحنیات سطحیة ذات 
شكل حر، ویتم من خالل التالعب بالمنحنیات والسطوح تغییر 

، أشكال التمثیل عبارة عن مجموعة من النقاط Form الھیئة
باستخدام أسالیب عقالنیة متعددة الحدود، أھم األدوات ھي 

ویمكن بناء النماذج الھندسیة لألشیاء من أي بعد وفي  المنحنیات،
النماذج الھندسیة  ٣Dو  ٢Dأي مساحة ھندسیة، وتستخدم كل من 

الرقمیة یمكن أن  على نطاق واسع في رسومات الحاسوب، الصور
تفسر على أنھا مجموعة من المربعات الملونة، واألشكال الھندسیة 
یتم تحدیدھا من خالل المعادالت الریاضیة الضمنیة وبالتقنیات 
الھندسیة واإلجرائیة بمساعدة الحاسوب ویعتمد ھذا على قوة 
أجھزة الكمبیوتر والبرامج المصممة باستخدام تقنیات النمذجة، 

 االت التطبیق التصمیم المعماري، والتصمیم الداخليوتشمل مج
، بناء السفن، والطائرات، وصناعة السیارات حتى واألثاث

زجاجات العطور والشامبو، والعدید من المجاالت الفنیة التطبیقیة 
  .مثل الجیولوجیا ومعالجة الصور الطبیة

 Parametric" التصمیم الحدودي"التصمیم البارامیتري  ٣- ٤
nesigD:  

التصمیم البارامیتري أحد استراتیجیات التصمیم المعاصر كحالة 
وآعدة لدمج العلوم والفنون والریاضیات، یشكل جزءا أساسیا من 

یعرف بأسلوب المحاكاة بالحاسوب، الھندسة المعماریة والفراغیة، 
تصمیماتھ تخضع للنمذجة وعملیات حسابیة دقیقة وفق حدود 

من التعبیر عن فكرة اكتشاف الشكل،  تفكیر یمكنومقاییس معینة، 
وترمز  للعالقة بین القصد التصمیمي ومدى االستجابة لھ، تستخدم 
العالقة بین عناصر التصمیم للتالعب التشكیلي، من خالل نموذج 
تدفق البیانات وتغییر النتائج النھائیة للمعادالت أو األنظمة الحسابیة 

حلول عام ومع املة، حتى بلوغ التصمیم مرحلتھ الھندسیة الك
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، أنشأ جیري والشركاء، وفریق البحث والتكنولوجیا بدعم ٢٠٠٢
) ١٩٩٧(التقدم في ھذا المجال، وقد أظھر متحف غوغنھایم بلباو 

كیفیة تنفیذ ھذه ) ٢٠٠٠(وتصمیم قاعة حفالت والت دیزني 
لتحویل الظروف البیئیة بمساعدة  parametricallyالتقنیات 

ق تفاعلي ثالثي األبعاد، جزء كبیر من ھذا الكمبیوتر في تطبی
النجاح یرجع إلى تضافر الجھود التي حدثت على مدى السنوات 
الخمس عشرة الماضیة بالمھارات الالزمة والممارسات التجریبیة 

  .والشركات ذات الرؤى الطلیعیة
العدید من الدراسات والبحوث التطبیقیة المعاصرة االن في عام 

ات التجریب والتطویر ووضع الحلول خاضعة لعملی ٢٠١٥
والھیكلیة للمباني والبنى الفراغیة ذات  التصمیمیة والنظم اإلنشائیة

الكشف عن البنیة التحتیة  المعقدة، لضرورة ذلك یتمالطبیعة 
واجراء الدراسات البیولوجیة  الحضریة للتكوینات الطبیعیة

والحیوانیة التشریحیة والمورفولوجیة للحیاة النباتیة والبحریة 

والھیكلیة والتفصیلیة واألنماط، المترابطة  والدراسات العضویة
parametrically  والتغیرات في بناء اإلجھاد ومدى التوتر

ومصدر القوى الكآمنة الدافعة وراء تلك التشكیالت عن طریق 
إدخال مجموعة من المعاییر المحددة مع وسائل التحریك باستخدام 

كة والتقنیات التي تحقق األفكار ذات الصلة برامج الرسوم المتحر
باألنظمة الحدودیة لضبط الحسابات الجمالیة والكشف عن الصفات 
البنائیة وخصائصھا الكآمنة واألشكال الناشئة حدیثا، وأسالیب 
المحاكاة الشكلیة في الھندسة المعماریة، كما أعد ھذا النظام 

صناعة الصور التصمیمي برامج تم تطویرھا ألبحاث الفضاء و
والتالعب في التنسیق مع مجموعة " تحریك النموذج"المتحركة 

من البیانات إلنتاج منحنیات وتراكیب وتكوینات ورسومات 
  ).١٧صورة (متحركة من خالل الرسوم البیانیة 

-iacc.org/2012/06/25/parametrichttp://www.a
history)-brief-a-design/(  

  

  
توظیف مبادىء التصمیم البارامیتري في تسجیل المالمح األساسیة لخطوط التكوین الطبیعي لجبل جلیدي، حیث تستحوز )  ١٧صورة (

عالقات ھندسیة في تطبیق تفاعلي ثالثي األبعاد من خالل القوى الكامنة في تشكیل الھیئة الطبیعیة على الفكرة الرئیسیة للمصمم وتحولھا إلى 
  .المحاكاة الشكلیة والضمنیة وتحویل الجمالیات الطبیعیة للعالقات التشكیلیة الطبیعیة للحركة إلى حسابات جمالیة إلكترونیة

http://www.a
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 .musée des confluences, lyon, coop himmelb(l)au design ,wolf d. prix & partner zt   gmbh )١٧تابع صورة (

the new guggenheim.(http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/musee-des-confluences.(  
یعرف المبنى بالسحابة ، ٢٠١٥تم افتتاح المتحف للجمھور في  

الكریستالیة للمعرفة، بوابة المعرفة، سحابة تطفو على أعمدة، 
لسلة دینامیة لألحداث المكانیة بناء حامال علوم المستقبل في س

بلوري من الزجاج والصلب، یقوم على فلسفة توصیل المتلقي 
  . للفضاء

من خالل ما سبق نستنتج أنھ ینبغي أن نأخذ بعین األعتبار أن 
الكمبیوتر ال یمكن مواكبة الحدس البشري البتكار األشكال 

المعقدة  المعماریة والفراغیة واشتقاق حلول التصمیم للمشاكل
بشكل مطلق بل البد من تدخل الحدس والحس اإلنساني ألنھ 
المتحكم األول والمسیطر على العملیة اإلبداعیة برمتھا، حیث 
یتوقف إعداد النموذج التصمیمي على القدرات التشغیلیة ألجھزة 
الكمبیوتر فقط، فالحدود الریاضیة واإلجراءات الحسابیة في معظم 

ثیر من تصمیم المباني والمدن باستخدام األحیان جامدة جدا، ك
أدوات التصمیم الحدودي والبرمجة تمیل إلى إدراج عدد كبیر جدا 
من األفتراضات العمیاء التي ال تستجیب اال استجابة طفیفة للعالم 
الخارجي، وقد بدأت التوجھات الطلیعیة في التركیز أكثر على 

شكال والتكوینات الصفات األدائیة والوجدانیة أكثر من مجرد األ
  .التصمیمیة

  آلیة تسجیل الحركة في األثر التجریدي: رابعا 
تعتمد آلیة تسجیل الحركة على الجانب الذاتي عند المصمم وحدسھ 
وبصیرتھ ودرجة استجابتھ وأسلوبھ التجریدي الخاص ویعرف ھذا 
األسلوب بالتجرید الحدسي أو التعبیري، ولتسجیل الحركة في 

جریدیة تحمل العدید من المعاني والدالالت یمكن التصمیم آثار ت
  : تتبعھا، نوضحھا من خالل المثال التالي

المع   اني وال   دالالت المرتبط   ة بتس   جیل الحرك   ة ف   ي األث   ر  ٤-١
  :التجریدي 

إن الخ ط یمك ن أن یتعاق ب أو ینطل ق (یقول بول كلي عن الخط وط 
ى قی د كسرعة البرق، وبذلك تبق ى روحانی ة العم ل الفن ي ویظ ل عل 

 Max Ernest"  م  اكس إرنس  ت"ف  ى تفس  یر للفن  ان و.   الحی  اة
الخطی ة، یص ف خطوطھ ا كأنھ ا رحل ة " بول كل ي" إلحدى صور 

دعون ا بطریق  ة رس م طوب  وغرافي نق وم بنزھ  ة قص یرة ف  ي : فیق ول
توق   ف ... ینطل  ق فع   ل التح  رك م  ن نقط  ة.. أرض الفھ  م األفض  ل

خ ط موص ول (ا لنأخ ذ نفس .. وقف ة بع د وق ت قص یر). خط(مفاجئ 
حرك ة (أی ة مس افة قطعناھ ا .. نظرة إلى الخل ف). بتوقعات متكررة

نھ ر ).. حزم ة خط وط(عندما نتفحص الطریق ھنا وھناك ) مضادة

بع  د مس  افة یظھ  ر جس  ر ) حرك  ات متموج  ة(یج  ذبنا، نرك  ب قارب  ا 
، بالقرب من نھر )سطح محدد بخطوط(نعبر حقال ) سلسلة أقواس(

حرك ات (طفل ة بض فائر مبھج ة ) يعنصر فض ائ(آخر ثمة ضباب 
خ   ط (، بع   دھا الرطوب   ة والظ   الم وثم   ة ب   رق ف   ي األف   ق )لولبی   ة

إن النزھ  ة تخل  ف ف  ي الم  رء ).. نق  اط(ھ  ذه النج  وم فوقن  ا ). منكس  ر
أن  واع ش  تى م  ن الخط  وط، الض  ربات، (الكثی  ر م  ن األنطباع  ات 

حرك   ة  –اللمس   ات، الس   طوح الملس   اء، المظل   ة، حرك   ة تموجی   ة 
الخ   ط  –، مض   ادة، منبعج   ة، إجم   اع، مجتم   ع مح   ددة، موص   ولة

     ).١٠ت،  ص . ب، اتین(  ،)یتالشى، ویستعید قوتھ ثانیة بحیویة
: وھناك حالتین لمصدر تسجیل الحركة في التصمیم الحالة األولى  

قد : قد یكون مصدر الحركة مشتق من مكون طبیعي الحالة الثانیة 
اشرة وانفعالھ یكون مصدر الحركة  نابع من ذات المصمم مب

  .الجمالي
المشتق من ) الحدسى أو التعبیري(التجرید : الحالة األولى  ٤-٢

  :مصدر كوني
أسلوب أكثر تحررا یعتمد علي اإلمالءات الذاتیة، أو اإلشارات 
التجریدیة المختزلة، یحتوي علي دالئل ومالمح تضعھ خارج 

على  ھو رؤیة مبنیة، و)١٤ت،  ص . ب، اتین( التنسیق الھندسي 
تحلیل الشكل واإلرجاع التخیلي للوصول إلى معاني اإلستبصار 
والتدبر والتأمل واإلستمعان واإلمعان، حیث یتم إدراك األثر 
التجریدي للخصائص الدینامیة والحركیة التي تشیع في الھیئة 

  .العامة للتكوین الطبیعي من خالل فراسة المصمم وبراعتھ
ا األسلوب كنوع من إعادة اإلبداع یأتي الدافع إلي التجرید في ھذ

معاني الخالص، متجاوز المواد الجاھزة في الطبیعیة، وصوال إلي 
، ١٩٩٣محمود، (أبدیة لیس لھا عالقة بالمظاھر الحسیة للطبیعة 

أى أن الدافع إلى التجرید یتوافق مع النزوع إلى  ،)١٥٧ص
اولة التسامى، واستنادا إلى ھذا المفھوم الجمالى یصبح الفن مح

( للتعبیر عن العالقة األكثر شموال بین اإلنسان والعالم الخارجي 
  . )٢١٦ص ، ١٩٩٦، أمھر

حیث یلتقط عقل المصمم المواد الطبیعیة الخام من خالل أتصالھ 
بالعالم الخارجي للتكوین الطبیعي وتوزیعھ على الخالیا التخزینیة 

المالمح  للعقل ثم تحلیلھا وإعادة إفرازھا في ھیئة تحمل بعض
التجریدیة للتكوین الطبیعي األصلي محافظا على المعلم األساسي 

، ١٨صورة (   )٢٥، ص ١٩٩٨رید ،( ، للحركة في إطارھا العام
١٩ .(  

http://www.coop
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تحلیل التكوین الطبیعي وإعادة إفرازه في تصمیم فراغي جدید یحمل بین طیاتھ بعض مالمح الشكل الطبیعي محافظا على  )١٨صورة (

  .الرئیسیة التي أكسبت الشكل دالئل الحركة في إطارھا العامالمعالم 

  
، Influx_Studioمن تصمیم ، MAKE THE WORLD BY LINE" أصنع العالم من خالل الخط"مشروع بعنوان  )١٩صورة (

المركز عبارة ، ة، مقترح مقدم كتصمیم حضري لمجمع ثقافي ترفیھي على حدود المدین٢٠١٠تایوان، ، Kaohsiung كاوشیونغ : الموقع
 .ساعة ٢٤عن كوكبة من المحالت التجاریة والمكتبات واألسواق والمقاھي والحانات والمطاعم كمجمع مفتوح على مدار 

الرؤیة اإلبداعیة مستلھمة من مشھد كوني من خالل التسجیل 
المرئي لألثر التجریدي المتولد من القوى الكامنة في اندفاع حركة 

القائم على فكرة مركزیة الحركة " منطق الشكل"األمواج واستنباط 
وانتشارھا في اتجاة متنامي من المركز الذي تمثلھ البنیة الفراغیة 
لألنشطة صعودا إلى العمارة التكوینیة التي تشكل ھیئة الشریط 
الساحلي، وتشیر الدالئل اإلبداعیة إلى مكمن القوى وأثرھا على 

 :الفكرة فیما یلي 
متنامي إشارة لتعزیز فكرة التواصل الثقافي الخط المتموج وال - 

والتكاتف بین الجمھور محلیا وخط متنامي یشیر للصعود 
 عالمیا 

تجسید الھویة المستدامة من خالل الخط اإلیكولوجي المتنامي  - 
، من الداخل للخارج، كحالة من الدینامیة والحركة المستمرة

ارة إلى مظھر مادي لطاقة الحیاة، الخط المتامي للطاقة إش
  .الحفالت الحیة فیھا طابع األرتجال

أثار أمواج البحر المجاورة للموقع تشكل جزءا من المشھد  - 
البحري والحضري للمدینة بمفھوم الموجة التي تحتضن المدینة 
كطابع رمزي إلستحضار الذمن من الموسیقي في العمارة 

 .فیتالشى ویذوب الثقل المادي في الكتل المعماریة والفراغیة
الدمج الحضري تساھم فیھ موجات مرسلة من الطاقة للمدینة  - 

واألسقف والجدران المتماوجة المنتشرة كما المد والجزر تخلق 
حالة فنیة من اإلستمراریة البصریة بین الكتل والعالقات كما لو 

 .كان كائن واحد
   :مناقشة

عة التسجیل المرئي لتوابع األثر التجریدي للقوى الكامنة في الطبی
في الھیئة الداخلیة للتصمیم الداخلي والمتمثلة في بنیة فراغیة 
تتنامي لعمارة تكوینیة ھو دمج للقیم الجمالیة والبیئیة والحضریة 

من خالل إنعكاس  واألخالقیة والثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة،
من خالل كتلة مجردة ناقص لعالم المعقول في عالم المحسوس، 

مھا مقیاس معین تسیطر علیھ ذاتیة المصمم من قوى الحركة یحك
وحدسھ واحساسھ العمیق بالجمال، إنھا تلقائیة المادة وفوضاھا 

  .تبحث عن إیقاع للحیاة
المعروف ) الحدسى أو التعبیري(التجرید : الحالة الثانیة  ٤-٣

 بالتصمیم الحركي تمثیل مرئي للقوى الكامنة في ذات المصمم
  :) ٢١،٢٢، ٢٠صورة (

 لحالة اإلبداعیة ھي حالة فنیة إلستلھام بنیة فراغیة أنفصلھذه ا
فیھا المصمم عامدا عن المنحنى التقلیدي في التصمیم مطلقا 

،حالة تمثیل مرئي للقوى الكامنة في "الصدفة"أو " للحدس" العنان
  .ذات المصمم 
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الوظیفة واطالق حدس المصمم إلیقاع تصمیمي صرف ناتج من بدأت فكرة البنیة الفراغیة المتنامیة باستبعاد كل ما یتعلق ب ):٢٠صورة (

العالقات الخطیة المتداخلة وكثافة الخطوط المطروحة على المساحة التصمیمیة، لیتحقق من خالل تنوعھا في الكثافة إحساسا بالتقابل 
، والجمع بین المھارة الیدویة، والسرعة، فقد والدیمومة والتواصل، وتعمد المصمم التفاعل التجریدي المتولد من تتابع الحركات المرتجلة

ویكتسى الكل  ،٢١تتعثر األلوان أو الخطوط على مسطح التصمیم صانعة خطوطا تسبح برشاقة متجھة إلى مراكز تلھم بفكرة الصورة رقم 
یة تحل السكینة والسالم محل وفي النھا". الزمن كلعبة"مفھوم " الزمن ككم"في النھایة بطابع نسیجي، یتدفق من الجسد كلھ ویحل محل 

  ) .٣١٣ص ، ١٩٩٦، أمھر(  العنف والضراوة
تسجیل الحركة في الفكرة التكوینیة من خطوط الطاقة الكامنة من الطرح التجریدي لألنسجة العضویة، ویمكن تأویل التكوین  ):٢١صورة (

العین مشاھد تصمیمیة وعوالم وأشكال مختلفة تستمد داللتھا  في العدید من األتجاھات فالطابع الخطي و الشبكة الخطوطیة معقدة ترى فیھا
وتقیم مقامھا " الصورة المرتبطة بداللة طبیعیة"من المظاھر الكونیة، دون أن تمثلھا فعال ،الحركة تستحوز على الفكرة، وتحطم مدلول 

  ).٢٢٠- ٢١٨، ص ١٩٧٩عطیة، ( لھام تلقائي تأملي، والفكر التصمیمي ھنا یعرف بأنھ است"حركة اإلبداع البحت"وھو " جوھر العمل ذاتة"
قادنا المصمم بحسھ التصمیمي المرھف وخیالھ الواسع وتمكنھ في التعبیر التشكیلي عن انفعاالتھ المباشرة، العفویة  ): ٢٢صورة (

ات مالمح تكوینیة وبذلك یكون المصمم ذ واإلنفعالیة إلى تجربة تعایش حقیقیة لإلنسان داخل الحركة التلقائیة لخطوط التكوین في بنیة فراغیة
أو " فن الرقص التصویرى"مثل " العرضیة"و" السرعة"كحالة تجریبیة غیر تقلیدیة تحكمھ  قد حقق فكرة التنامي التي بدأت بأسكتش

  .من حركات ارتجالیة إلى بنیة فراغیة یتعایش فیھا اإلنسان بجسده ومشاعرة وعقلھ" التصویر الراقص"
  :حركة في التجرید العضويتسجیل ال ٤-٤

دمج مفھوم الحركة كفكرة دافعة مستقلة عن أي فرض خارجي 
یتعارض مع الطبیعة البشریة، لھا حریة لتفسیر ومعالجة أي مسألة 
تصمیم للتتوافق مع كل شيء والبحث عن حلول للوصول إلى 

  )./https://ar.wikipedia.org/wiki( الكمال 
 Frank Lloydت التجری د العض وى رائ ده فران ك لوی درای §

Wright )١٩٥٩-١٨٦٧( 
http://www.alhandasa.net/forum/printthread.ph

p?t=1..659  یلمح بین طیات أش كالھ المج ردة ن بض الحی اة ،
بص  رف النظ  ر ع  ن م  دلوالتھا البص  ریة، ویعن  ي ) الحرك  ة(

یعنى التعبیر " عضوى"بالخواص المتحركة داخل العناصر، و
عن خصائص الجسم الحي، وترتبط التكوینات العضویة بالفھم 

، وتش  یر إل  ى ق  وة الخل  ق، والش  كل العمی  ق للتش  ریح العض  وى
إحس  اس عمی  ق، یعك   س الحقیق  ة، ویتخط   ى ظ  واھر األش   یاء 
المرئیة ویبقى فقط على الص ورة الجوھری ة م ن خ الل تحوی ل 

  .)١٠١ص ، ١٩٩٠دسوقي، ( الطبیعة إلى تعبیر تشكیلى 
وع  ن دالئ  ل الحرك  ة ف  ي التجری  د العض  وى أن  ھ یعتم  د عل  ى  §

الك ون، ویتخ ذ خصائص ھ م ن القوانین والمبادئ األساس یة ف ى 

الت  ي تخض  ع عملیاتھ  ا ) الت  ى تتمی  ز بالحی  اة(ك  ل المخلوق  ات 
الجاذبی ة ـ التماس ك ـ النش وء ـ (الحیوی ة لق وانین الك ون العام ة 

، وأھ م م ا )االرتقاء ـ التآكل ـ التھالك ـ الموت ـ التحل ل ـ الفن اء
 Organic Unityیمی  ز الك  ائن الح  ي ھ  ي الوح  دة العض  ویة 

عل لھ شخصیة فردیة وتعطیھ طابعا وشكال ممیزا ناتج التي تج
واتباعھا نظام ع ام واح د یتمی ز ، من انسجام األجزاء واتحادھا

أن : ، فمع شئ من التجاوز یمكن القول .باالتصال واالستمرار
من تلك القوى الكامنة التى تعمل من خل ف ) ینمو(شكل المبنى 

ك فإن حقیق ة لذل،  )٧٢،ص١٩٩٣جدو،(شكلھ الظاھر المرئى 
م  ن ال  داخل إل  ى ) ینم  و(المبن  ى ف  ى فراغ  ھ ال  داخلي أن المبن  ى 

الخارج أى أن الواجھة ھى آخر ما یتوصل إلیھ المعم ارى ف ي 
  ). ١٣٧ص، ١٩٩٧، سمیث(تصمیمھ 

التجرید العض وى ھ و الثم رة الذاتی ة ل روح الفن ان فالش كل ھ و  §
وح ھى الر(الروح الذاتیة متجسمة فى صورة مادیة، والوظیفة 

،  یجم ع ب ین )٢٥٣، ص ١٩٨٧عص فور، ( ) تبحث عن م ادة
التفكیر والشعور ـ بین المادة والروح ـ یندمج فی ھ موض وعیة (

التحلیل والحس اب ـ المنط ق الس لیم م ع الش عور ـ الرومانتیكی ة 
 .)٢٣صورة (، )٢٧،ص١٩٧٩سامي،( ) الذاتیة واإللھام

https://ar.wik
http://www.alhand
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  .بولندا  Warsawمتحف تاریخ یھود بولندا في وارسو) ٢٣صورة (

 Rainer Mahlamäki، من تصمیم ٢٠١٣افتتح للجمھور في 
and Ilmari Lahdelma عقدت مسابقة  ٢٠٠٥، في ربیع عام

معماریة دولیة لتصمیم المتحف وتم توجیة دعوة لالنضمام 
  :للمسابقة لكل من

Studio Daniel Libeskind, Kengo Kuma & 
Associates, Zvi Hecker Architects, Peter 
Eisenman, David Chipperfield and six other 
groups, including Lahdelma & Mahlam.ki 

Architects.  
 Holocaustومحرقة الیھود ، فكرة المتحف لتأصیل تاریخ الیھود

واإلبادة الجماعیة النازیة على ید األلمان في الحرب العالمیة 
المجردة من خطوط یكشف المصمم فكرتھ المستلھمھ و .الثانیة

الصخور فیبدو مطابقا من حیث الھیئة لألودیة الجبلیة الطبیعیة في 
واستخدام الطوب األجوف ، بالبحر األحمر canyonأودیة 

  .المحفور علیھ بالعبریة
https://en.wikipedia.org/wiki/POLIN_Museum_of
_the_History_of_Polish_Jews  

استغالل خصائص الحركة في التكوین لتحقیق مبادىء  ٤-٥
  اإلستدامة 

العمارة المستدامة مصطلح عام یصف تقنیات التصمیم الواعي بیئیا 
في مجال الھندسة المعماریة، وھي عملیة تصمیم بأسلوب یحترم 

عتبار تقلیل استھالك الطاقة والمواد والموارد البیئة مع االخذ في اال
مع تقلیل تاثیرات اإلنشاء واالستعمال على البیئة وتنظیم االنسجام 
مع الطبیعة، استغالل كل أصول الطبیعة ومصادرھا، المواد 
الطبیعیة والضوء الطبیعي والتھویة الطبیعیة، والتبرید الطبیعي، 

لكافي من متطلباتھ البیئیة توفر عمارة اإلستدامة للمواطن الحد ا

والحد األدنى من التلوث البیئي والحد المقبول من الشروط 
الصحیة، وھي الحد من التأثیر السلبي على البیئة من خالل الطاقة 

  /http://la394khanbashi.blogspot.com.وفعالیة الموارد
ئص التشكیلیة للتصمیم المعماري المستنبض من دراسة الخصا

األثر التجریدي للحركة في التكوین الطبیعي واألستفادة منھا في 
فمن خالل الشكل یمكن تغییر أنظمة المناخ  تحقیق مبدأ اإلستدامة،

والتھیئة الحراریة والعضویة أیضا، حیث أن الطبیعة تتمتع بالعدید 
فیھا الشكل مع وظیفتھا المثالیة،  من األنظمة الطبیعیة التي یتوافق

وتتمتع ھذه األنظمة بخاصیة النمو والتجدید واألستمراریة وھذه 
الخصائص من أھم مبادىء العمارة المستدامة، لذلك فإن اإلستدامة 
تعني استمراریة التفاعل بین المجتمع والنظام البیئي، وتكامل 

إلستمراریة األنظمة الطبیعیة مع األنماط اإلنسانیة إلعطاء ا
والتفرد لصنع المكان، ترتكز أھم أھدافھا على علم التنبؤ 
اإلیكولوجي الذي یدرس عالقة الكائنات الحیة بالبیئة والتأثیرات 

  ) (Anna.(2000), P.76 االجتماعیة والثقافیة،
 تعتمد على مما سبق یطرح البحث رؤیة إبداعیة جدیدة للدراسة

ارة خصائصھا المتنامیة األتجاة نحو تجرید الطبیعة واستع
وأنظمتھا المرنة التي تمنح القوى التي تساھم في تھیئة العمارة بما 
یحافظ على كفاءة المبنى وتوفیر الطاقة والراحة، بما یحافظ على 

، األعتماد "منح الحیاة للمبنى " النظام اإلیكولوجي، مبدأ مختصر 
خالل تسجیل على فلسفة بنائیة أكثر من األعتماد على الشكل، من 

الحركة المستنبطة من الطبیعة الكونیة كأثر تشكیلي في تحویل 
البیئة الداخلیة لنظام أیكولوجي مستدام على غرار األنظمة الطبیعیة 
في الكون یعتمد على فكر التكاملیة والتصمیم المتجدد والفاعلیة 

  ).٢٤،٢٥صورة ( .األیكولوجیة لتحقق أھم مفاھیم أسس اإلستدامة

  
Design Team: Adrian Smith + Gordon Gill Architecture LLP , http://smithgill.com/work/wings_museum/ 

التي ھي في  تسجیل مادي وحسي للدینامیكیة الحركیة طائر استراح على ضفة میاه بحیرة وكأنھ في وسط عملیة التحلیق، )٢٤صورة (
  .كما یجسد مبادىء اإلستدامة، التصمیم نموذج فقطاألساس من خصائص الحیاة مستلھم من مناطق القوى في تشكیل الطیور،

  
  .كوریا التعبیر عن خصائص الحركة المجردة مباشرة من الطبیعة التي تحقق استدامة المبنى  Busan بیت األوبرا، بوسان )٢٥صورة (

http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2011/09/17/busan-opera-house-proposal-in-south-korea-
by-solus4/  

https://en.wikipe
http://la394khanbashi.blogspot.com/
http://smithgill.com/work/wings_museum
http://www10.aeccafe.com/blogs/arch
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  : Resultsالنتائج
مبدأ تصمیمي وآعد كأھم سمات تبرز الحركة كقیمة فكریة و §

ومعاییر التقییم العالمیة لألنتاج المعماري المعاصر، بتحقیقھا 
تتحقق مبادىء اإلستدامة لتوافقھا مع الطبیعة تشكیلیا ووظیفیا 

 .وفكریا
تمنح : الحركة الضمنیة من أھم توابع تسجیل األثر التجریدي §

العمارة "تصمیم " المتولدة في خطوط الطبیعة"القوى الكامنة 
حركة إیھامیة، فتكتسب المكونات " التكوینیة وبنیتھا الفراغیة

ألن ) المتعایش(السكونیة خصائص الحیاة، فتقود المشاھد 
یتحرك ویتأمل من خالل اإلحساس بالحركة اإلیھامیة فى 

 .التكوین العام
نمو العمارة التكوینیة من بنیتھا الفراغیة معناة نمو من الداخل  §

ائفھ واحتیاجاتھ اإلنسانیة واإلستخدامیة إلى الفراغي بوظ
  .الخارج التكویني بقیمھ التشكیلیة والبیئیة والحضریة والثقافیة

تسجیل خصائص الحركة في العمارة التكوینیة وبنیتھا الفراغیة  §
بما یساھم في الكشف عن " یعني تسجیل لخصائص الحیاة "

  : عاملین أساسیین ھما 
ستلھم من مناطق القوة أو م" یرى ویحس"تسجیل مادي  -

الحبكة التشكیلیة في التكوین الطبیعي الناتج من قوى كامنة 
 .تمنحھ خصائص دینامیكیة 

الكشف عن مضمون الفكرة " حسي معنوي" أو تسجیل  -
العامة أو فلسفة ما وراء الشكل المرئي، فلسفة بنائیة أكثر 

 .من مجرد الشكل
لتوازي مع حس وحدس تقود العملیة اإلبداعیة عبر مراحلھا با §

المصمم إلى حالة فنیة من التمعن واألستبصار والتفكر والتدبر 
في عظمة الخالق فتعینھ على تمثیل اإلشارات أو النعوت 
المعبرة عن الحقیقة وإختزال یؤول إلى إیجاد مادة تفكیر صافیة 

 .وموضوع للتأمل الخالص
   :فلسفة المضمون في التجرید الحدسي للتصمیم الحركي  §

التعبیر عن نزعة  –عن حدس المصمم بالحقیقة تعبیر  -
  .الخلق الكامنة

اإلیفاء بالحاجات الروحیة، وترجمة اإلمالءات الذاتیة  -
التحریریة، على " الذاتیة"للمصمم ومن ثم إعالء 

  .القالبیة" الموضوعیة"

تكسیر التفرقة بین الفن والحیاة، فالتصمیم ھنا تجربة  -
سد التي ھى مادة الحیاة وبذلك معاشة تسجل انتفاضات الج

  .على كل اعتبار" الحركة الخالقة"تعلو 
تسجیل لحركة، والحركة ھي خط لھ  التصمیم الحركي -

 .اتجاه فضائي وذمني
جاءت النتائج محققة للفرض األول البحث فأي تكوین طبیعي  §

في الوجود تسیطر علیھ قوى خارجیة وأخرى داخلیة تكسب 
كیة، ویمتلك المصمم المبدع حس الھیئة العامة دالالت حر

واعي وقدرة على تسجیل تلك المالمح التشكیلیة واتخاذھا كمبدأ 
تصمیمي وآعد لھ نفس خصائص الحركة الضمنیة في التكوین 

الشكل المعماري " تنامي" العام، ویتوافق ھذا المبدأ مع نمو
من مكوناتھ واحتیاجاتھ الفراغیة الوظیفیة، Formالخارجي  

من الداخل للخارج بعد إستیفاء كافة الوظائف اإلنسانیة متنامیا 
  .التي تحققھا الحیزات المعماریة الداخلیة

ـ ) المادى والمعنوى(خبرة المصمم المستبصرة لعالم الطبیعة  §
ھي القادرة على ربط العمارة وبنیتھا الفراغیة بھذا العالم، فعین 

عیناه المصمم الداخلي ھي عین كائن حي ـ فعندما تستبصر 
وتنتقي من الطبیعة ما تشاء، فینعكس على إنتاجھ الفني، أى أن 
الطبیعة تبصر الطبیعة ـ فما ینتجھ العقل من أفكار تصمیمیة، 

 .وتترجمھ األیدي البد وأن یكون مرتبط بھا عضویا
رصد المصمم لفكرة الحركة في التكوین الطبیعي وتطویعھا  §

ن الشكل المطلق طبقا لرؤیتھ، یؤدي إلى الوصول إلى قانو
، )رصد وتسجیل حركة الكون واللحظة العابرة فى الشكل(

 ).الكون فى حالة حركة دائمة(انطالقا من المبدأ الكوني 
اإلستلھام التشكیلي لمبدأ الحركة :تحقق الفرض الثاني للبحث  §

وتسجیلھا تجریدیا في الفكرة التصمیمیة للعمارة ومحتواھا 
كة الضمنیة المتنامیة من الداخل الفراغي ھو تأكید لمبدأ الحر

الوظیفي للخارج التكویني محققا منطق الشكل والذي قررتھ 
الوظائف واإلحتیاجات اإلنسانیة الداخلیة، یؤكد متحف مدینة 

تحقق الفرضیة بالحصول على ) ٢٤صورة (أوردوس بالصین 
" تصمیم معماري مستدام یلبي الوظائف الداخلیة ویتوافق 

انطالقا من مبدأ محاكاة مبدأ " ووظیفیا وإبداعیا تشكیلیا وبیئیا 
الحركة المستلھمة من تنامي التكوین الطبیعي للصخر وقدرتھ 

 .)٢٦صورة ( على مقاومة كآفة عوامل البیئة المحیطة

  
  الصین Ordosمتحف في مدینة  )٢٦صورة (
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،  یضم ٢٠١١الصین، Ordosمتحف في مدینة  )٢٦صورة ( 
متر من تصمیم،  ٤٠قصى ارتفاع للمبنى صاالت عرض داخلیة أ

MAD Architects . نموزج لتطبیق مبدأ الحركة المستلھمة من
التكوین الطبیعي، في الوصول لھیئة معمارة متنامیة من البنیة 
الفراغیة والتي تقرر شكلھا الخارجي من وظائف الحیزات الداخلیة 

لعمراني للمتحف فبات التكوین العام جزء من النسیج الحضري وا
والطبیعة المحیطة، محققا مبدأ اإلستدامة من حیث القدرة على 
مقاومة العوامل الجویة والبیئیة واستخدام الخامات الطبیعیة 

 .واإلعتماد على عنصر اإلضاءة والتھویة الطبیعیة
http://www.dezeen.com/2011/12/13/ordos-
museum-by-mad/ 

  : Recommendations توصیات البحث
ضرورة األعتماد على علوم التصمیم والبرامج المرتبطة بفھم  §

الطبیعة والكون والوجود وكشف أسرار ما وراء الشكل 
مع أھمیة دمج وتفعیل  والبحث في أدق التفاصیل الطبیعیة،

وانعكاس ذلك على ستلھام الكوني بالمناھج الدراسیة مفھوم اإل
 .التصمیم المعماري وبنیتھ الفراغیة

قادت الرؤیة اإلبداعیة للبحث إلى ضرورة ملحة لتأصیل فكرة  §
  : التوافق بین مفاھیم حداثیة وآعدة مثل 

أھمیة ربط فنون العمارة والتصمیم الداخلي بالخصائص  -
فكر حداثي وآعد یأصل المستنبطة من الطبیعة الكونیة ك

ویتفاعل مع مفاھیم اإلستدامة والتصمیم البیئي 
واإلیكولوجي والعمارة الخضراء وعلوم الطاقة، من خالل 
استمراریة التفاعل بین التصمیم واألنظمة البیئیة والطبیعیة 

  .وتكاملھا مع األنماط اإلنسانیة
ضرورة استلھام العدید من األنظمة الطبیعیة المتنوعة من  -

خالل تأصیل وتفعیل الفكر التأملي للطبیعة ومكوناتھا 
الدینامیة باعتبارھا األكثر أستقرارا، ویقود ھذا التنوع في 
العملیات التصمیمیة إلى اإلستدامة من خالل العمارة 
والعملیات التصمیمیة والتخطیطیة واألنظمة األستخدامیة 

 .التي تؤدي إلى إستدامة ثقافیة واقتصادیة وبیئیة
لواقع الحالي للعمارة یعكس حتمیة الوعي بفلسفة التجرید، ا §

وإدخالھا حیز التطبیق العملي على العالم الفكري للتصمیم 
 .  الداخلي

تقدیر فعل االجتھاد والتجریب والتجرید المستنبض او المستلھم  §
من الطبیعة وتطبیقھ في حقل التصمیم الداخلي، بعیدا عن 

المعرفة، مھما كانت الصفة  نتائجھ، وتشجیع كل محاولة فى
المالزمة آلثارھا، فالمحاولة في ذاتھا التقل في قیمتھا عن 
نتیجتھا، واستعادة فكرة التأمل بالوجود، واإلصغاء إلى تلك 
الموسیقى الكونیة التي تعكس توترات الحیاة والوجود، فكر 

  .یأخذ من الطبیعة ویعطیھا في حركیة متناغمة
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