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   Introduction:مقدمة
والتي لھا  ھو تیار في الفنون ضمن الفن الحدیث حركيالفن ال

 عامل جذب قوي، والذي كان قد مارسھ جزئیا أو مھد لھ عدد من
، اختصارا لما عرف بالفن البصري Op Artفناني األوب آرت 

Optical Artاألعمال التي تثیر عند  ا، وھو الذي تمثل فیھ
استعمال الفنان رسوما ذات فیزیولوجي ب - المشاھد رد فعل نفسي

 بدأموتحیرھا لتوحي بحركة تقوم على  تأثیرات متموجة تثیر العین
ّ على تداخل األشكال الھندسّیة والتي ت  كونخداع البصر اعتمادا

ركة الحعادة باألبیض واألسود. ثم تطّور ھذا التیّار من اإلیحاء ب
سم في اللوحة إلى الحركة الفعلیّة في الفن الحركي وقد عرف با

Kinetic Art.  
الحدود الفاصلة بین الفن من المالئم التنویھ أوًال بأن 

دود ح  l’art-cinetique  الفن الحركيو  l’art-optique  البصري
واھیة إلى حد كبیر، فكالھما یحمالن اإلرث المشترك نفسھ، 

ن، واألھداف المتشابھة الواحدة، مع أن الفن الحركي قاد الفنا
ً، إلى ھجران حدود التصویر الضیقة، في حین حمل الفن  عملیا

  .ئھانان على االكتفاء بھذه الحدود، والعمل على إثراالبصري الف
ان أساس الفن الحركي یتلخص في الضوء والحركة واللذان من 

ة خاللھما یكون ویظھر االبداع في العمل الفني. الحركات بصور
شبھ متساویة تعطي مظھرا مختلفا في كل لحظة عن األخرى. أي 

ة الفنی مالالعدید من األع أن الحركة في العمل الفني الواحد تنتج لنا
  التي أصلھا عمل فني واحد فقط بإضافة عامل الزمن علیھ. 

  Research Ambiguity اشكالیة البحث 
ضرورة وجود بناء معرفي للفن الحركي في مجال التصمیم 

  الصناعي وكیفیة االستفادة منھ في تطویر المنتجات.
  Research Objectiveھدف البحث 

كأحد مصادر االلھام في  Kinetic Artركي استخدام الفن الح
التصمیم، لما لھ من قدرة على ایجاد حلول جمالیة وحركیة، 

في  كیةواستغالل الخیال والفكر المنظم الذي تتمتع بھ الفنون الحر
  مجال التصمیم الصناعي.

  Approach Researchمنھجیة البحث 

 Inductive Approachالبحث یتبع المنھج االستقرائي 
 Research Planطة البحث خ

ف تمثل المراحل التالیة األسلوب المتبع للوصول الى تحقیق ھد
  :البحث

 : First Stageالمرحلة األولى  -
 Review of Literatureمراجعة األدبیات وھذه ھي مرحلة 

بھدف دراسة ظواھر أو أحداث الفن  المرتبطة بموضوع البحث.
ووصف الظروف  الحركي وجمع الحقائق والمعلومات عنھا

قف الخاصة بھا وتقریر حالتھا كما توجد علیھ في الواقع. وال ت
البحوث في ھذا المجال عند حد الوصف أو التشخیص الوصفي، 
 ولكن تھتم أساسا بتقریر ما ینبغي أن تكون علیھ الظواھر أو
 األحداث التي یتناولھا الفن الحركي. وذلك في ضوء القیم أو

لیھا تخصص التصمیم الصناعي، واقتراح المعاییر التي یقوم ع
ُتبع للوصول بھا إلى ا رة لصوالخطوات أو األسالیب التي یمكن أن ت

تى التي ینبغي أن تكون علیھا في ضوء ھذه المعاییر أو القیم ح
یمكن االستفادة منھا عند ممارسة أنشطة التصمیم الصناعي 

ي ف ة البحثاإلبداعیة. وسوف یتم مراجعة األدبیات المرتبطة بقضی
عدة مجاالت من جمع للبیانات والمعلومات في ھذه المرحلة 
 أسالیب ووسائل متعددة مثل شبكات ومواقع المعلومات الدولیة

اصل لتووالمواد الوثائقیة النصیة والفیلمیة باإلضافة الى وسائل ا
  االجتماعي، وغیرھا.

 :Second Stageالمرحلة الثانیة  -
وتكوین أنماط  ،ssificationClaمرحلة التصنیف  وھذه ھي
Patterns  العالقات الممكنة بین الفن الحركي والتصمیم
  الصناعي.

ات نتائج مراجعة األدبی Clusteringفي ھذه المرحلة یتم تصنیف 
Review of Literature  المرتبطة بموضوع البحث بعد تحلیلھا

Analyzingل . ومن ثم تحدید أماكن االرتباط والعالقات. بین ك
من الفن الحركي وجوانبھ من ناحیة وجوانب تخصص التصمیم 

  الصناعي على الناحیة األخرى.
 : Third Stageالمرحلة الثالثة  -
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قاط نویتم فیھا اختیار وتحدید  .Inductionمرحلة االستقراء وھي 
بین جوانب كل من الفن الحركي  Touchpointsالتالمس 

دراك التفاعل بینھما وإ Patternsوالتصمیم الصناعي وبناء انماط 
  .ھاأبعاد المفاھیم المشتركة التي تحدد العالقة بینھما وجوانب

 :Forth Stageلمرحلة الرابعة ا -
یتم ذلك بعد إقامة الدلیل المنطقي و .مرحلة عرض النتائِج وھذه ھي

كأحد  Kinetic Artعلى استخدام الفن الحركي  العقلي المجرد
اعي، وإمكانیة إعادة تطبیقھ مصادر االلھام في التصمیم الصن

Replication،  إلبداع ما یمكن أن نطلق علیھ التصمیم الحركي
Kinetic Design وعرض النتائِج من خالل أسالیب التفكیر .

 Visual، والعرض المرئي Visual Thinkingالبصري 
Presentation .  

  Kinetic Art الفن الحركى   .1
وتعنى  “kinema ”ونانیةمشتقة من الكلمة الی “kinetic ”كلمة

 "الحركة وھي علم دراسة الحركة بغض النظر عن المسبب لھا".
قد وة. وھو یعنى بالفن الذي یشتمل على الحركة الفعلیة، أو الظاھر

 ة،كأشكال الرسوم المتحرك ارتبط ھذا الفن بالعدید من الظواھر
أو  ةدویوتُطبق الحركة الفعلیة في الفن من خالل وسائل میكانیكیة ی

ت محركات كھربائیة، أو بواسطة االتزان الحر المعلق مع تیارا
 الھواء. 

  تطور الفن الحركي .2
مر الفن الحركي بسلسلة من التطورات، وكانت لھ 
مصطلحات كثیرة، وقد أخذ یتطور ویتغیر على أیدي مجموعة من 
الفنانین الذین أخذوا على عاتقھم اعتناق ھذا الفكر الجدید 

Modernismأصبح الفن الحركي مدرسة مستقلة بذاتھا،  ، حتى
لھا قواعدھا وأسسھا في الستینیات من القرن العشرین، وأصبح لھا 

  .kinetic artمفھوم ومصطلح دقیق وھو الفن الحركي 
ذي أستخدم ھذا المصطلح للمرة األولى في البیان الواقعي ال

)، Naum Cabo )1890 - 9771جابو لفنان الروسي أصدره ا
)، عام Antoine Pevsner )1886 -9621أنطوان بفسنر وأخیھ 
یة عیبفي موسكو؛ (ھذا البیان الذي سعوا فیھ الي تجاوز التك 1920

والمستقبلیة لصالح عنصر جدید سماه "االیقاعات الحركیة" 
 لفناألشكال األساسیة لتصورنا للوقت الحقیقي)، إال أن عبارة ا

 ولم تدخل في قاموس الحركي لم تصبح متداولة على نطاق واسع،
  .1960مؤرخي الفن والنقاد إال في عام 

وكان الدادي ، 1920و 1913نشأ الفن الحركي بین عامي 
أول  )،Marcel Duchamp )1887 - 1968مارسیل دوشامب 

من أدخل الحركة في العمل الفني، فأھتم بمظھر الحركة اآللي 
ً، لیقترب بذلك من المستقبلیة  ، Futurismبوصفھا موضوعا

وینجز تشكیالت تھدف بدورانھا إلى خلق خداع بصري أو مكاني، 
التي أطلقھا في حدیثھ » متحركات«وإلیھ یعود استخدام التسمیة 

 Alexander Calderعن أعمال الفنان األمریكي ألكساندر كالدر 
) التي عرضت في كل من باریس ونیویورك في 1976 - 1898(

لفنیة الحدیثة لدوشامب ھي واحدًا من أشھر القطع ا .1932عام 
" Nude Descending a Staircaseلوحة "عاریة تنزل السلم 

، )1(شكل  ) حیث اظھر فیھا الحركة بصورة جلیة1912( 2رقم 
في صالون المستقلین بباریس لكنھا  1912والتي أراد عرضھا عام 

ُرفضت برر المنظمین رفضھم للوحة كونھا ال تعكس ما ینبغي أن 
العري! فالعاري ال ینزل السلم فقد اعتادوا مشاھدتھ یكون علیھ 

جالًسا أو مستلقیًا على كنبة، لذا یعتبر دوشامب فنانًا من طراز 
  خاص.

      
  Nude Descending a Staircase) 1912( 2عاریة تنزل السلم رقم  - مارسیل دوشامب : 1شكل 

 یة أوالفن الحركي ھو فن یضم حركة حقیقیة أو خیالیة میكانیك
تلقائیة، ویرجع أساس الفن الحركي إلى المذھب اإلنشائي 

Constructivismوكانت مبادئھ األساسیة ھي الزمن ، Time ،
.. ویمكن أن نرجع Automaticوالتلقائیة  Change والتغیر

ن جذور الفن الحركي إلى مقاییس الضوء واللون في القرن الثام
یة لى إنتاج أعمال ھیكلعشر والتاسع عشر، وقد توصل الفنانون إ

متحركة بمصاحبة الضوء والصوت، ویلعب عنصر الزمن الفعلي 
 ھدفبمنھا اتجاه یستخدم الحركة المیكانیكیة ر اساسیا فیھا. ودو

إیصال فكره االلھ وھي في حالھ العمل أو باستخدام الضوء 
  ووحدات اإلضاءة.

 كان للتطور التكنولوجي وظھور النظریات العلمیة الحدیثة
، Isaac Newtonمثل تحلیل الضوء، وقوانین الحركة لنیوتن 

الكبیر على   تأثیرھا Albert Einsteinوالنظریة النسبیة ألینشتین 
ً المصمم.    وعى وتحرر فكر الفنان وخاصة

ء وعلیھ فقد اختلفت النظرة إلى صیاغة وتشكیل التصمیم بنا
على المعطیات واألفكار الجدیدة ومنھا علوم الحركة 

vement ScienceMoالحجم،  ،، والتي تعنى بتغییر الجسم
وة قالكتلة، وغیرھم في المستوى أو الفراغ من مكاٍن آلخر بفعل 

سواء كانت تلك  .خارجیة أو داخلیة خالل فترة زمنیھ محددة
، كذلك الفن Optical Artالحركة ذھنیة مثل الفن البصرى

وغیره  ،Kinetic Art، والفن الحركي Art Mobileالمتحرك 
 من األنواع الفنیة للحركة.

 الزمن والفن الحركي .3
ان تغیر مفھوم الزمان كان لھ تأثیر واضح ومباشر على 

 :كانتناول الفنان للمكان في أعمالھ من خالل محوري الزمان والم
o .الزمان: ویضم الزمان التاریخي. والزمان االدراكي  
o ھ زا یشغلالمكان: ویضم المكان موقعا جغرافیا. والمكان حی

 العمل الفني.
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o  :الزمان التاریخي  
ي فبمعني سنة انجاز ھذا العمل، فاألعمال مثال التي أنجزت 

ن ق.م مثال البد، وأن یكو 1300الحضارة المصریة القدیمة عام 
ا إذ لھا دالالت ایدولوجیة قد تؤثر في إطار التذوق للمشاھد عما

 قورنت بعمل أنجز في العصر الحدیث.
o راكي:الزمان االد  

 –1942یقول المفكر والكاتب المصري "زكریا ابراھیم" (
): "أن العمل الفني البد وأن یصدر عن مھارة ابداعیة 1976

تترقب الحركة ابتداء من الساكن وتحقق "الزماني/ المكاني"، وھنا 
یستعین الفنان بأسالیب االیقاع والتنظیم والتناسب من أجل ضرب 

ضوعھ من تعدد األشكال أو نوع من الوحدة علي ما في مو
الحركات أو الصور، غیر أنھ لیس كل ما ھو منظم ومتناسب 

ومتألف یصبح ایقاعا زمانیا فقط، فأحیانا توجد في اللوحات 
الزخرفیة مثال فراغات، أي سطح لیس بھ أي مفردات أو ألوان اال 
أنھ مكان راحة بصریة یجھز العین لفترات راحة زمانیة قد تكون 

انتظار وترقب الستئناف الحركة االیقاعیة المرتبطة في حالة 
 بالزمكان علي مسطح العمل نفسھ.

 الفن الحركي تصنیفات .4
 :تحریضات بصریة 

 )Tadasuke Kuwayama )1935 - 2015 مثل أعمال الیاباني
والتي تعتمد على خداع  Tadaskyالذي أشتھر باسم تداسكي 

 .لتي توحي بالحركةالبصر الناتج عن تداخل األشكال الھندسیة وا
والحق أن أعماًال على ھذا المنوال مثل أعمال "تداسكي" (شكل 

 )، ھي وحدھا التي یمكن تصنیفھا باألعمال البصریة الخالصة.2

        
 Tadaskyتداسكي  جانب من أعمال: 2شكل 

 :األعمال التي تتطلب تدخل المشاھد  
" Victor Vasarelyمثل أعمال الفرنسي "فیكتور فازاریللي 

)، الذي قدم تجارب عدیدة كالرسم على طبقات من 1997 - 1906(
ورق السلوفان (ورق شفاف عازل) أو على البلیكس كالس (زجاج 
الوقایة، وھو بالستیك لھ نقاء الزجاج في شفافیتھ، كما انھ ینقل 
الضوء من خالل مقطعھ)، ووضعھا على مسافات متفاوتة فیما 

ھا مع انتقال المشاھد من مكان آلخر؛ أو بینھا بشكل یغیر تأثیر
 Jesús Rafael Sotoأعمال الفنان الفنزویلي ج.ر. سوتو 

)، الذي علق شبكات معدنیة (من أسالك حدید أو 2005 - 1923(
غیرھا) أمام خلفیة مخططة (لوحة: اھتزازیة)، ویتغیر انطباع ھذه 

  ).3اللوحة وتأثیرھا كلما تحرك المشاھد (شكل 

      
  Victor Vasarelyفیكتور فازاریللي جانب من أعمال : 3ل شك

 :اآلالت الحقیقیة 
التي دخل في إنتاجھا الفني أجھزة أو ما سمي بالسبرانیة 

Cybernetics ،(النظم المعقدة ذاتیة التنظیم)  مثل أعمال الفنان
) الذي قدم Pol Bury) "1922 - 2005بول بوري "البلجیكي 

)؛ وآالت "جان تانغلي" 4سان اآللي (شكل أعماال تعتبر نظیر اإلن
القادرة على الرسم والتصویر بأسلوب تعبیري تجریدي، اشتھر 

) بأعمال Jean Tinguely )1925 –1991النحات السویسري 
، Métamatic)، والتي أطلق علیھا باسم 5الفن الحركي (شكل 

والتي مدت إبداعات مذھب الدادا حتى الجزء األخیر من القرن 
تمتھ الفنیة الساخرة األیحمل فكرة  Tinguely فن شرین.الع

Satirized Automation واإلفراط في اإلنتاج التكنولوجي ،
  للسلع المادیة.

وغالبا ما یكون لألصوات، من جھة أخرى، أھمیة المشھد نفسھ 
الذي تقدمھ اآللة أثناء عملھا. یبدو لنا من خالل ما سبق ظھور 

وسیقى) في العمل الفني باإلضافة إلى بوادر لدخول (الصوت/ الم
   الحركة والفنون التشكیلیة.
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  1965 - طائرة مائلة 14مخاریط على  56        2002 -یشرح أودیب لغز أبو الھول                   1999 -الحجم المجمد            

   Pol Buryجانب من أعمال بول بوري : 4شكل 

  

         
  Jean Tinguelyجانب من أعمال النحات : 5شكل 

  المتحركاتmobiles: 
"السیرك المصغر" بأشخاصھ  Calderمثل أعمال كالدر 

المصنوعة من الخشب واألسالك الحدیدیة، والذي أعتبر الحقا رائد 
)، وقد عرض "كالدر" أول محركاتھ في عام 6المتحركات (شكل 

 Günterاني غونتر ھیز ؛ كذلك أعمال النحات األلم1932
Wilhelm Grass )1927 - 2015،(  التي صنعھا بأسالك

حدیدیة لتقدم تشكیالت بحجوم مصغرة تتألف بشكل عام من إطار 
مرن وغیر ثابت، ویحتوي على العدید من العناصر المتذبذبة؛ 

أعماال تھتز عناصرھا  Yaacov Agamوكذلك قدم الفنان آغام 
ند أي احتكاك فتتولد عنھ كل أشكال المثبتة بواسطة النوابض ع

  الخداع البصري.

–Alexander Calder )1898الفنان األمریكي كالدر 
) وھو شخصیة رئیسیة في تاریخ فن القرن العشرین. لقد 1976

ً من الفنانین، ولكن كانت أعمالھ  ألھمت أعمالھ الحركیة أجیاال
 Radicallyتجریبیة رادیكالیة (متحررة) بشكل جذري 

experimental  متأصلة في افتتانھ بدینامیكیة التباین. كان ً ودائما
تصور "كالدر" الدقیق لألشكال في الفضاء یعید تخیل إمكانیات 
ًا ما یتضمن المسرح والرقص، ودائًما ما یقول بأن  النحت، وأحیان
عملھ لیس لھ بدایة وال نھایة. وفي معرضھ الشھیر متحركات 

Mobiles  ،كانت العناصر النحتیة المعلقة في ) 1959(امستردام
  ).7الفضاء الثالثي األبعاد تتحول إلى تناغم دائم (شكل 

       
  1959 ، امستردام،Mobileفي معرض  Alexander Calderجانب من أعمال : 6شكل 
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 في الذكري المئویة لمیالده 1998أعمال ألكسندر كالدر على طوابع بریدیة تذكاریة صدرت عام : 7شكل 

 :أعمال الضوء والحركة 
"، حیث luminocinétiqueحركیة  - أو ما سمي ب "الضو

بتجارب  )Thomas Wilfred )1889 - 1968قام توماس ولفرد 
؛ وأطلق art Luminaحركیة) فیما سمي بالفن الضوئي  - (ضو

) على أعمالھ اسم Frank Malina )1912 - 1981فرانك مالینا 
"  images luminesces mobiles"الصور الضوئیة المتحركة

حیث یستعین بمصادر ضوئیة یصنعھا في علبة خشبیة )، 8(شكل 
مزودة بمرآة عاكسة ولوح من الزجاج الصناعي یتحرك آلیا، 
ویغلق العلبة بلوح زجاج غیر مصقول لیسقط علیھ الضوء، فیتكون 
تالعب في األشكال واأللوان متبدل دوما؛ عدد من الفنانین 

ا في أعمالھم الحركیة إلى استخدام غازات نادرة األمریكیین لجأو
  .كالنیون وبخار الزئبق واألرجون

      
  Thomas Wilfredجانب من أعمال توماس ولفرد : 8شكل 

برزت تیارات وتطلعات داخل الفن الحركي  1961منذ سنة 
تسعى إلى إدخالھ في الحیاة االجتماعیة في مجال الدینامیكیة 

رة وتخطیط المدن، حیث أنجز الفنان الفرنسي التشكیلیة للعما
 1961سنة  )Nicolas Schöffer ")1912 - 1992"شوفر 

"، والمشھد Spatiodynamiqueالدینامیكي  - ءالبرج "الفضا

المرافق لھ في منتزه "بوفري دي لییج" في مدینة "لییج" في 
) متر، 52بلجیكا، وھو عبارة عن عامود یصل ارتفاعھ إلى (

بأشكال  Plaque- mirrorsمرآة  - جسور وصفائح ویتألف من
مختلفة تدیرھا محركات بسرعات متباینة، مرتبطة بنظام إلكتروني 

  ).9لإلعالم والحركة (شكل 

        
 Nicolas Schöfferمن أعمال شوفر  Spatiodynamiqueالدینامیكي  - برج الفضاء: 9شكل 
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  للفن الحركي األساسیةالمفاھیم  .5
  ي: وھ مفاھیم األساسیة التي یقوم علیھا الفن الحركيوھنا تتضح ال

 الزمن Time  
 المتعة Pleasure   
 الدینامیكیة Dynamics   
  التفاعلInteraction  بین المتلقي والعمل الفني 

 Kinetic Designالتصمیم الحركي  .6
ي حركإذا ما تدارسنا ارتباط تلك المفاھیم التي تمیز الفن ال

م شاط إبداعي بشرى، نجد أن ھذه المفاھیعن غیره من الفنون كن
، Industrial Designتشكل أھم قیم ومعاییر التصمیم الصناعي 

یة یھدف الى تحقیق الراحة االستعمالیة والمتعة السیكولوج حیث
ي فأثناء االستخدام عموما. بعد تطور مفاھیم التصمیم الصناعي 

ر ھولحالي، وظأواخر التسعینات من القرن العشرین وأوائل القرن ا
 جیل جدید انضم الى مجاالت األبداع البشرى للمصمم الصناعي،

  .Interaction Designمجال التصمیم التفاعلي أال وھو 
تؤدى  Digital productsعند تصمیم منتجات رقمیة 

 ، وعلى المستعملSoftwareوظائفھا من خالل برمجیات 
للحصول على تلك الوظائف أن یتفاعل مباشرة مع تلك المنتجات 

متعددة والتي تشكل في  Hardwareأو تركیبات  من خالل بناءات
. وذلك User Interfaceمجموعھا ما یطلق عیھ واجھة المستعمل 

ببذل جھد بدنى ودقة ومھارة في األداء وجھد ذھني كبیر ولمدد 
وظیفة  pleasureل المتعة زمنیة طویلة، كان من الضروري جع

 Interactiveرئیسیة ضروریة من وظائف المنتج التفاعلي 
product  مجموعھ المستعملین حتى یمكن ضمان استمرار تفاعل

  .Frustrationوتقلیل إلحساسھم بالملل والضجر 
 تتضح المفاھیم األساسیة التي یقوم علیھا التصمیم وعلیھ

ي شطة تصمیم المنتج التفاعلوأن Interaction Designالتفاعلي 
Interactive product :ومن أھمھا  

 :الزمن وقت حدوث التفاعل 
ً لطب یعة ھل التفاعل یحدث في توقیتھ المناسب وذلك تبعا

التفاعالت الواقعة على المستعمل فقد یكون التوقیت غیر 
 مناسب للحالة التي علیھا المستعمل. 

 :المدة التي یستغرقھا التفاعل 
ً فتصبح العملیة ھل الت فاعل یستغرق وقت طویل جدا

مملة وبطیئة بالنسبة للمستخدم، أم الوقت سریع جدا وغیر 

 كاف، ھل الوقت المتاح للتفاعل مناسب لطبیعة التفاعل؟
 :إیقاع التفاعل 

قد یكون إیقاع التفاعل بطيء جدا فیسبب الملل 
ً فیسبب التوتر أو عدم إدر  اكللمستخدم، وقد یكون سریع جدا

 المستعمل للتفاعل أو اإلحباط نتیجة الفشل فیجب أن یكون
إیقاع التفاعل مناسب لطبیعة التفاعالت. ومرتبطا بمده 

 صالحیھ التفاعل: متى تنتھي صالحیھ التفاعل؟
 :الجدول الزمنى من البدایة للنھایة 

 على المصمم تحدید جدول زمني دقیق لسلسلھ التفاعالت
االستعمال. حتى تكوین  المرتبطة ببعضھا البعض خالل

 الخبرة یجب أن تكون محدده، ومصممھ بجدول زمني.
 :إدراك الزمن للمستعمل 

ء الزمن یعتبر ھو ولید الحاضر الثالثي، فحاضر األشیا
، الماضیة ھو الذاكرة، وحاضر األشیاء الموجودة ھو الرؤیة

  وحاضر األشیاء المستقبلیة ھو التوقع.
ل على أكمل وجھ كانت وفوق كل ذلك وحتى یتم التفاع

بق أثناء االستخدام، كما س pleasureضرورة توفیر جانب المتعة 
  ان أشرنا.

  من منظور التصمیم الصناعي الحركيالفن  .7
وھو نوع من أنواع الفنون  Kinetic Artالفن الحركي 

ي الحدیثة والتي لھا عامل جذب قوي، فنجد أن أساس الفن الحرك
لذان من خاللھما یكون ویظھر یتلخص في الضوء والحركة وال

االبداع في العمل الفني. الحركات بصورة شبھ متساویة تعطي 
ل مظھرا مختلفا في كل لحظة عن األخرى. أي أن الحركة في العم

 مل فنيعھا الفني الواحد تنتج لنا العدید من األعمال الفنیة التي أصل
 فعلیةعبارة عن حركة واحد فقط بإضافة عامل الزمن علیھ. وھو 

 من خالل العناصر المكونة للعمل الفني أو من الحركة العامة
  للمشاھد فھي تكاد تكون حركة فعلیة حقیقیة. 

ھذه الحركة ھي التي تعمل على تنمیة قدرة المصمم الصناعي 
 ً ً رابعا واتساع خیالھ. رصد ھذه الحركة ومتابعتھا یضیف بعدا

بعض المنتجات  للتصمیم وھو البعد الزمني، حیث نجد أن ھناك
ً على الحركة. فالفن الحركي یخدم  الصناعیة التي تعتمد أساسا
الجوانب الوظیفیة والفنیة في المنتج من حیث االتزان وتحقیق 
العالقات البصریة واللونیة المنسجمة والحصول على احتماالت 

  )11، 10متعددة للحركة. (شكل

         
  ئیة والیدویةمجموعة من المراوح الكھربا: 10شكل 

       
  مجموعة من الخالطات والعصارات الكھربائیة والیدوي: 11شكل 

 Kineticومن النماذج التي جمعت بین التصمیم الحركي 
Design  ،الذي حقق المتعة البصریة أثناء تأدیة الوظیفة

، ھو منتج عصارة البرتقال Sustainabilityواالستدامة 
من ابتكار األستدیو » Feel the Peelفیل ذا بیل «المستدامة 

والتي تستخدم الحركة » Carlo Rattiكارلو راتي «االیطالي 
الدائریة كأسلوب إنتاج، حیث تقدم عصیر البرتقال في أكواب 
بالستیكیة حیویة مصنوعة بالطباعة ثالثیة األبعاد من فضالت 
قشر البرتقال المعصور نفسھ، وھي أكواب قابلة إلعادة التدویر 
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  ).12كل (ش

   
  عصارة برتقال مستدامة: 12شكل 

أمتار  3بطول » Feel the Peelفیل ذا بیل «عصارة البرتقال 
ً، تتربع فوقھا قبة داریھ ملیئة بـ  عند الطلب برتقالة. و 1500تقریبا

ینزلق البرتقال في العصارة، حیث یجري تقطیعھ إلى نصفین 
عب أسفل اآللة، وعصره، فتتجمع فضالت قشر البرتقال في مستو

یجري مزجھ » غبار برتقالي«حیث یجري تجفیفھا وطحنھا لصنع 
عدھا لتشكیل مادة بالستیكیة حیویة، ب» حمض الالكتیك«مع بولیمر 

یتم تسخین المادة وصھرھا لتشكیل خیوط یتم وضعھا في طابعة 
عد ثالثیة األبعاد في اآللة لصنع أكواب یمكن إعادة تدویرھا ب

 كمال التصمیم الدائري.االستخدام الست
ً لتطبیق الفن ال ي حركإن من بین أكثر الظواھر البصریة استخداما

 structuresفي التصمیم الصناعي، ھي تلك البنیات أو التركیبات 
أثیر التوالمتناوبة، والحركة المطردة، وتأثیرات التوھج واالنتشار، 

ي. صرا البالمتموج، وتضاد األلوان المتزامنة والمتوالیة، ومزیجھ
ً. وم ن تلك ھي المحرضات البصریة التي تستجیب لھا العین آلیا

 راءالممكن، إضافة إلى تأثیر الحركة، استثارة الشعور بالضیق ج
عجز العین عن تثبیت المكان الوھمي الذي توحي بھ الحركة: 

ً وبمنأى عن الحصر، ومدّوِ  ً مالسطح یتقدم ویتقھقر فیصیر ملتبسا ا
ة. یده، فیصطبغ بألوان تولدھا تفاعالت الشبكیووامضا یصعب تحد

محددة  formsإن تنظیم السطح، بوساطة مفردات من أشكال 
ر ناصومستعارة من التجرید الھندسي، منوط بعالقات قائمة بین الع
م المالئم (سلم األلوان أو  نین للوادقیقة ومضبوطة، واختیار السلَّ

  حدة التأثیر. األسود واألبیض وغیرھما) ھو عامل حاسم في
كن لساتحتل األعمال ذات الحركة الكامنة أو الظاھرة مكانھا بین ا

والمتحرك. وكان الھدف الرئیسي للمصممین الصناعیون إحداث 
ً ما  ً بفعل تأثیرات بصریة، وغالبا ان كشعور بحركة وھمیة قْصرا

ع ھؤالء المصممین یضیفون إلى تلك التأثیرات حركة حقیقیة، وم
ً بصریة. تلك األعمال المجذلك فمن الم  سمةمكن أن نعدھا أعماال

ذات الثالثة أبعاد التي تستثیر بوساطة ظواھر بصریة محددة 
ً بعدم استقرار الرؤیة، مما یعني أن الحیز أو المكان  شعورا

 ً ً مفروضا ً بھ أو واقعا ً مسلما   .التشكیلي لیس حیزا
ي، یستعد في ھذه المرحلة من التاریخ مع ظھور التصمیم التفاعل

المصمم الصناعي للخضوع لتغییرات تطوریة رئیسیة. تتطلب 
التقنیات الجدیدة والمواد الجدیدة وأذواق المستھلكین المتزایدة 
التعقید جمیع التحوالت الھائلة. ولعل أكثرھا إثارة ھو تطویر 
التصمیم الحركي الذي یستلزم التصمیم الجمالي للحركة الجسدیة 

والعمل  Body Languageلغة الجسد  للمستخدم، حیث تلعب
على تحقیق انسیابیة الحركة للمستخدم والى یطلق علیھا حركات 

، وذلك ما وصى بھ علم النفس Ballistic Movementsالبالیھ 
لتجنب التعب والملل في  Industrial Psychologyالصناعي 

تلعب  Performance Artsنفس الوقت. كما أن فنون األداء 

ا من خالل ھذه الممارسة. وعلى ذلك لن یقوم دورا كبیر
 Staticالمصممون الصناعیون فقط بإنشاء النماذج الساكنة 

Models ولكن أیًضا تصمیم حركات التفاعل مع تلك النماذج ،
عبر الفضاء. سیفتح التصمیم الحركي حرفیا بعدا جدیدا للتطور 

ثراء من  الوظیفي والجمالي لألجسام المادیة وسیكون العالم أكثر
  أجلھ.

 Kinetic Design الحركيالتصمیم  .8
نظًرا ألن الحركة عنصر أساسي جدًا وغیر مكتشف تماًما في 

ي ھ فوظائف وجمالیات التصمیم، فال یوجد حد لكیفیة االستفادة من
المستقبل. سیؤدي ما یمكن أن نطلق علیھ "التصمیم الحركي 

Kinetic Designمیم " إلى ظھور أنواع جدیدة من التص
الصناعي والمعماري والھندسي من خالل رؤیتھ من خالل عدسة 

یتم الكشف عن أن العالم وسوف ، Kinetic Artالفن الحركي 
  .ركيمليء باألشیاء التي ال حیاة فیھا والتي تنتظر التصمیم الح

یسعى التصمیم الحركي إلى استقطاب جمھور تتضاعف أعداده 
ً بعد یوم، ویعمل على تنشیط جم ه كاریع مجاالت التصمیم بابتیوما

األعمال الى تحتاج الى تجھیزات بصریة لھا زوج من العدسات 
. إنھ فن التصمیم الذي Spectacles  لتصحیح الرؤیة الغیر سلیمة

دي لعاایتوجھ إلى العین التي تبصر، والید التي تتدخل، والمستعمل 
General User  الذي یتفاعل، من دون أن یقتصر في توجھھ

ثر جماعة من المجربین أصحاب االمتیاز، السیما أن تحقیق أ على
ً یقوم بھ فریق كامل،  ً جماعیا ً ما یستوجب عمال ا كلمفحركي غالبا

اعترضت المصمم قضایا ومشكالت تتجاوز حدود الفردیة 
  الخالصة إلى حد بعید یزداد اندماجھ في الواقع االجتماعي.

توارث من عصر فمن البدیھي أن یصیر مفھوم الفراغ، الم
ر نظوالنھضة، والقائم على إدراك عالم مرئي توحده أنظمة علم الم

ً عن تلبیة متطلبات العصر ً وعاجزا ً قاصرا  التقلیدي، مفھوما
ام الحالي، وعلیھ فإن إدراك معطیات الواقع المتجددة على الدو
ً دینامیك ً بالعلوم والتقنیة الرقمیة تتطلب من المصمم تطورا : یا

 اكتشفھا الفن كماTheory of relativity ألینشتین فالنسبیة 
ً من المبتكرین ا ً، وھذا ما دفع فریقا ركین لمداكتشفھا العلم تماما

ل سائللحاجات اإلنسانیة الجدیدة إلى استخدام الحركة وسیلة من و
 ن.لزمالتعبیر في تجاربھم في الحیز (المكان والفراغ) المرتبط با

من الضروري أن یقوم المصممون  الصناعة المتنامیة،خضم في 
باستمرار بتحدیث مجموعات أدواتھم لتوجیھ المستعملین وإلھامھم 

 Design of Movementبشكل أفضل. تعلم تصمیم الحركة 
وھي إحدى الطرق التي سیبدع بھا المصممون منتجات أكثر إثارة 
وجماًال وفاعلیة. مع تطور التكنولوجیا واختالف أذواق المستعملین 

شكل أكثر تعقیًدا، ستظھر تصمیمات تعتمد على الحركة من حولنا ب
أكثر. ھناك الكثیر من العوامل الحدیثة مثل صغر حجم المحركات 
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والبطاریات، والمواد والخامات الجدیدة، وانخفاض أسعار عمالة 
التجمیع، وزیادة الطلب على تفاعل المنتجات، وعدد ال یحصى من 

وھو أن عالمنا  - إلى نفس االستنتاج  العوامل األخرى التي تشیر
المادي مھیأ للحصول على المزید من التصمیمات الحركیة. وھذا 
یمنح المصمم الصناعي فرًصا مثیرة لتصمیم منتجات مستقبلیة 
تستفید من المتحركات. بینما یرى المصمم الھندسي فقط حل 
 المشكالت الھندسیة التي تحركھا الكفاءة الوظیفیة للمنتجات،

سیضیف المصمم الصناعي الشخصیة والحیاة والرغبة في اقتنائھا 
  واالستمتاع بھا.

 Elements ofعناصر منھجیة التصمیم الحركي  .9
Kinetic Design Methodology 

a.  مفردات الحركةA Vocabulary for Motion  
یجب أن یكون المصمم قادر على شرح ومناقشة أفكاره حول 

الغایة، یجب أن یقترض بصراحة  الحركة بوضوح. تحقیقا لھذه
ى وحریة من كل تخصص، على الرغم من أنھ قد یبدو للوھلة األول

مترابًطا عن بُعد فقط. فمثال تنطبق كل مبادئ الحركة التي 
على  Choreographersیستخدمھا مصممي الرقص الحدیث 

حركة المنتجات. في المقابل، سیقوم المصمم بإنشاء كلماتھ 
 اصة مع تطور التعقید الحركي.واصطالحاتھ الخ

b.  طرق رسم الحركةMethods for Sketching 
Motion 

ات من أجل حل مشكلة حركیة من الناحیة الجمالیة، فإن الكلم
وحدھا لن تفعل ذلك. یجب أن یكون المصممون قادرین على 
نمذجة المفاھیم المتحركة. یمتلك معظم المصممین الممارسین 

نات إلنشاء رسومات ونماذج بسیطة للكائبالفعل التدریب والخبرة 
ن ا أالثابتة. من ھناك، لیست قفزة كبیرة لرسم نموذج حركي. طالم

أن  مكنالمرء ال یھتم كثیًرا بالتفاصیل الھندسیة/ المیكانیكیة، ی
یحتوي نموذج الرسم التخطیطي على معلومات وافرة إلیصال 

ا. ً و أالتفاصیل  الفكرة. یمكن تطویر العمل الفني للمفھوم الحق
العناصر المیكانیكیة لیست ضروریة لمثل ھذه النماذج، وفي 

ب، الواقع، یمكن أن تصبح عائقا. طالما أن الرسم یتحرك كما یج
فال یھم كیف تم صنعھ أو من ماذا. عادة ما تكون الرسومات 

  السریعة كافیة إلثبات مفھوم الحركة. 
c.  تسجیل الحركةRecording Motion 

مفید فقط مثل تسجیل  kinetic conceptالحركي إن المفھوم 

الفكرة. ولكن من أجل تحلیل حركة وتطویرھا وصقلھا بشكل 
فعال، یجب أن تكون قابلة للتكرار. ھناك مجموعة متنوعة من 
طرق التسجیل التي تسمح للمصممین بالتقاط الحركة وستختلف 

ًا لطبیعة الرسم التخطیطي. في بعض األحیان ، ھذه الطرق وفق
. في gestureیمكن لسلسلة من الرسومات أو الصور التقاط إیماءة 

حاالت أخرى، یمكن أن یكون النموذج ثالثي األبعاد "محمًال 
"، مما یسمح للمستخدم بتنفیذ حدث spring-loadedبنابض 

حركة ثم إعادة تعیینھ إلى أجل غیر مسمى. في نھایة المطاف، یعد 
وفعالیة لتسجیل مفاھیم الحركة. قد  الفیدیو الطریقة األكثر طبیعیة

یتطلب األمر عدة مرات من زوایا مختلفة اللتقاط ما یجري بدقة، 
ولكن ال شيء یمكن مقارنتھ بالفیدیو لتوثیق تحركات نموذج حركي 
بدقة عبر الفضاء، بمرور الزمن. إذا قام المصمم بإنشاء نموذج 

نھ استخدام لنوع جدید من باب السیارة، على سبیل المثال، یمك
الفیدیو للمساعدة في تحدید مدى سرعة فتح ھذا الباب. ربما یحاول 
فتح الباب بسرعات مختلفة ویحلل الحركات من زوایا الكامیرا 
المختلفة. سیؤدي ھذا إلى إنشاء سجل مفید لجھوده لتصمیم وتیرة 

  حركة ھذا الباب عبر الفضاء.
 لحركياالتجاھات والتطبیقات المستقبلیة للتصمیم ا  .10

مفیدًا  Kinetic Designیمكن أن یكون التصمیم الحركي 
  بطریقتین رئیسیتین: 

 :الطریقة األولى  
ة كوسیلة لتحسین الطریقة التي تؤدي بھا المنتجات الموجود
و وظائفھا، یمكن أن تكون الحركة طریقة مبتكرة إلضافة قیمة أ

ن ن أیمكتوفیر بُعد جمالي جدید. بالنسبة ألفكار المنتج الجدید، 
  ا.ینھیكون الرسم الحركي أداة ال تقدر بثمن لتولید األفكار وتحس

، ھناك kitchen faucetعلى سبیل المثال، صنبور المطبخ 
اآلالف من التصامیم المتاحة لھذه األشیاء، ومعظمھا تتحرك بطرق 
یمكن التنبؤ بھا. من المسلم بھ أن ھذا عادة ما یكون نتیجة إلمام 

قلیدیة، ولكن إذا تحرك مقبض صنبور جدید الناس بواجھة ت
)، فقد تكون تفاصیل مثیرة 13بطریقة أكثر إثارة لالھتمام (شكل 

في مطبخ شخص ما. ماذا لو، لم یتمكن كل عمیل جرب ھذا 
الصنبور الجدید من التوقف عن اللعب ألنھ كان جذاًبا للغایة؟ 

كت بطریقة ستعكس المبیعات الفائدة والقیمة المضافة. ماذا لو تحر
جمیلة بحیث استمتع الناس بصنابیرھم أكثر من ذلك بكثیر؟ یمكن 

 أن یؤدي صنبور متواضع إلى تحسین حیاة شخص ما.

     
  Carbon faucet from kohler كولر انتاج شركةتصمیم حركي لصنبور كاربون  :13شكل 

  :الطریقة الثانیة  
التصمیم الحركي  كطریقة الختراع وتطویر مفاھیم المنتج الجدید.

ھي وسیلة الختراع وتطویر مفاھیم وأسواق جدیدة تماًما للتصمیم. 
على وجھ التحدید، یعد إنشاء نماذج رسم حركیة طریقة فعالة 
لتولید أفكار جدیدة. من خالل اللعب وتجریب المواد، واالنحناء، 

والقطع، وتحویل قطع الرسومات، تتكاثر األفكار الجدیدة. من 
سم التجریدي ھذا الوظائف والغرض. ھناك رغبة عناصر الر

فطریة في البشر لتعیین معنى لألشیاء، وھذه الرسومات الحركیة 
المجردة توفر إغراء قوي لمثل ھذه االرتباطات. إن االھتمام 
الجمالي بالحركة لیس فعاًال فقط كوسیلة لتحسین المنتجات الحالیة 
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  ).14تراع أیًضا (شكل بل یحتمل أن یكون ذا قیمة كوسیلة لالخ - 

  

      
  نماذج على تصمیمات حركیة في مجال التصمیم الصناعي: 14شكل 

 Resultsالنتائج 
الحركة عنصر أساسي حیوي في وظائف وجمالیات  .1

 التصمیم.
الزمن، یقوم الفن الحركي على أربعة محاور رئیسیة:  .2

 . والمنتجالتفاعل بین المتلقي  المتعة، الدینامیكیة،
إلى ظھور  Kinetic Designي ظھور التصمیم الحركي أد .3

 أنواع جدیدة من التصمیم الصناعي والمعماري والھندسي.
من الطرق  Design of Movementتصمیم الحركة  .4

لتصمیم الحدیثة والتي ستفتح أفاق االبداع لدي المصمم 
 منتجات أكثر إثارة وجماًال وفاعلیة.

خیال المصمم  دراسة الفن الحركي تعمل على توسیع .5
الصناعي، لما أضافھ من أفكار من خالل البعد الرابع 

 ).Time(الزمن 
ینتج عن تطبیق التصمیم الحركي منتجا مبھر الشكل،  .6

 وممتعا أثناء االستخدام، ومحقق للوظیفة المرجوة.
  :Recommendations التوصیات

االستمرار في دراسة التصمیم الحركي والتشجیع على  - 
الفنون یساعد الطالب علي التخیل وتنمیة تدریسھ لطالب 
 القدرة االبتكاریة.

رصد وتجمیع أسالیب تغییر ونقل الحركة الحدیثة  - 
ستطیع ی - دائم التحدیث- والمتطورة في صورة دلیل 

المصممون والفنانون الوصول الیھ لالستفادة منھ في 
 ابداعاتھم.

االھتمام بالفن الحركي والتصمیم الحركي لما لھما من  - 
طبیقات في مجاالت واسعة خاصة مع سیادة المنتجات ت

 التفاعلیة على العالم االن.
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