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 ملخص البحث

االنسان لدیه رغبة دائمة فی تغیر وتجدید  أصبحالتغیر والتجدید المستمر سمة من سمات عصرنا الحدیث، حیث  أصبحلقد 

 .کل ما حوله لما یضیفه علیه من تأثیر سیکولوجی وفسیولوجی یجعله أفضل على کلى المستویین

وقد الحظنا ذلک فی اإلتجاهات المعماریة الحدیثة التی إتبعت فکرة التغییر فی التشکیل عن طریق الحرکة، حیث تناولت 

عیة فی المجال المرئی، أو ذهنیاً فی عملیة اإلدراک، فالحرکة الموضوعیة ) الدینامیکیة( نوعین من الحرکة إما موضو

تعتمد على التقدم التکنولوجى فی ابتکار اسالیب وتقنیات تساعد المصمم فی الوصول إالى الحرکة التی یتخیلها للمبنى 

ى تنتج من قدرة المصمم بالتالعب بالکتل والعناصر وکیفیة التحکم فی ذلک، أما بالنسبة للحرکة الذهنیة )اإلستاتیکیة( فه

التشکیلیة والتی تخلق جو من الحرکة بصورة مختلفة مما یضفى جانباً جمالیاً وإیقاعاً ذهنیا على المتلقى. ومن هذا تظهر 

قی مما سیرفع أهمیة الجانب اإلدراکى للبعد الرابع فی التصمیم وما یعکسه من مدلوالت نفسیة وبیئیة وجمالیة على المتل

من جودة التصمیم بإستخدام فکر الحرکة إلیجاد تکوین معماری یتسم بالحیویة والتفاعلیة والذی سیکون له مردوده 

 . المباشر على التصمیم الداخلى وهذا ما سیسعى إلیه البحث للوصول إلیه وتوضیحه

ی لدى المستخدم للفراغ الداخلی والمبنى بوجه ومن خالل التعرف على مفهوم البعد الرابع وتأثیره على الجانب اإلدراک

عام، والذی سیظهر من خالل سرد البحث لمجموعة من النماذج التی توضح أشکال الحرکة المختلفة وتأثیر ذلک على 

فلسفة الحرکة من خالل الجانب اإلدراکی للمتلقی وما لتأثیره على الجوانب السیکولوجیة والفسیولوجیة لالنسان داخل 

األمر الذی سیصل بنا إلى مجموعة من النتائج من أهمها تأثیر الحرکة على المستخدم  کمتلقی.غ کمستخدم وخارجه الفرا

 .والفراغ والعناصر التی یحویها الفراغ وکیفیة تحلیل شکل الحرکة فی التصمیم تحقیقاً لفلسفة الحرکة

 .االدراك( -الحركة الذهنیة  -ركة الموضوعیةالح –البعد الرابع  –: )العمارة الدینامیكیة الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Constant change and innovation has become a feature of our modern era, where man has a 

permanent desire to change and renew everything around him because of the psychological  

and physiological effect he makes on both sides. 

We have noted this in the modern architectural trends that followed the idea of change in the 

form of movement, where it dealt with two types of movement either objective in the visual 

field, or mentally in the process of perception, the dynamic movement (dynamic) Based on 

the technological advances in the invention of methods and techniques to help the designer to 

access the movement of the imagination of the building and how to control it, As for the 

movement of the mind (static) It is produced by the designer's ability to manipulate blocks 

and plastic elements that create a different atmosphere of movement, which adds aesthetic and 

rhythm Mentally to the recipient. This shows the importance of the cognitive aspect of the 

fourth dimension in the design and its reflection on the psychological, environmental and 

aesthetic aspects on the recipient, which will increase the quality of the design using the 

thought of movement to create a dynamic and interactive architectural design, which will have 

a direct impact on the interior design and this is what the search will seek to reach and clarify 

it. 

And by understanding the concept of the fourth dimension and its impact on the cognitive side 

of the user to the internal space and the building in general,Which will appear through the 

narration of the research of a set of models that illustrate the different forms of movement and 

its impact on the philosophy of movement through the cognitive side of the recipient and what 

its impact on the psychological and physiological aspects of man in the vacuum as a user and  

outside as a recipient. 

Which will reach us to a range of results, the most important of which is the impact of the 

movement on the user and the vacuum and the elements contained in the vacuum and how to 

analyze the shape of motion in the design, to achieve the philosophy of movement. 

Keywords: (dynamic architecture - fourth dimension - objective movement - mental 

movement – perception).  

 المقدمة

العمارة المعاصرة، والذي یعتبر وسیلة وأداة مرجعیة لما یخص "  الجدیدة فيكأحد المفاهیم  )الزمن(یصنف البعد الرابع 

 التدفق الوقتي " الذي صمم لیجرى من الماضى عبر الحاضر إلى المستقبل.

ومن جانب أخر تناول المنظرین المعماریین العالقة بین العمارة والزمن في عملیة التصمیم التي جعلت الزمن من أبعاد 

ئي للمكان من خالل تكون متتابعة حركة بصریة التي تحدث دینامیكیة فكریة تولد الحركة في التصمیم، والتي االدراك المر

تظهر إما موضوعیاً في المجال المرئي " دینامیكیة " والتي تعتبر حركة مباشرة، أو ذهنیاً في عملیة االدراك والتي تعبر 

"االستاتیكیة" من ترتیب العناصر التشكیلیة في التصمیم بالتتابع وفیها  عن الحركة غیر مباشرة، وتنتج تلك الحركة الذهنیة

یتم محاكاة الحركة الدینامیكیة لكن بمعدل أقل، فهي تعتمد على قدرة وخیال المصمم على التركیب الحركى للكتلة وهذا 

 لي.النوع هو ما سیختص به موضوع البحث وما سیظهر من مردود لذلك على عناصر التصمیم الداخ

موجز ومن ثم عرض لمجموعة من النماذج المعماریة والتصمیم  بشكل فلسفة الحركة إیضاح بهدف البحث جاء هذا لذا

 الداخلي لها لیظهر التكامل بین التصمیم الخارجي والداخلي للمنشأة.
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 مشكلة البحث

البعد الرابع )الزمن(، الزمن المتمثل في الحركة هو أحد أهم المصطلحات الحدیثة في التصمیم على جانبیه الموضوعي 

والذهني، ویعتبر وجود مصطلح جدید في مجال التصمیم یتطلب التعمق في مفرداته بالشكل الذي یصل بنا إلى مجموعة 

 اإلنسان بتطوراتالداخلي بالشكل الذي ترتبط فیه من االسس التي تساعد في التطبیق في مجال التصمیم 

 وتؤثر فیها بالشكل اإلیجابي المطلوب بأشكال الحركة المختلفة. السیكوفیزیولوجیة

 -عن: وفي هذا البحث نتسأل  

 ما هو المفهوم االدراكي للبعد الرابع؟ -

 والعمارة؟هل أوضحت الدراسات السابقة الجانب اإلدراكي للبعد الرابع في التصمیم الداخلي  -

 ما معنى فلسفة الحركة في التصمیم؟ -

 فروض البحث

 التكنولوجي وهل اتاح التطور العمارة في المستقبل، نمط في حدوث تغییر الستشراف مستقبلیة، رؤیة الدراسة تناقش

 ومتغیر، ومتفاعل وجذاب وحیويالداخلي قوي  العمارة والتصمیم على ملموس تغییر من عشرینال القرن نهایة مع الهائل

( التي تجلعه ینسجم ویتآلف مع الفراغ )اإلداركیةبشكل یلعب فیه المصمم على التأثیرات الذهنیة  المبني قیمة من یزید

 الداخلى للمبنى كل حسب نشاطه.

 أهداف البحث

 للبعد الرابع في التصمیم الداخلي.توضیح المفهوم اإلدراكي  -

 وقوة والتفاعلیة یتسم بالحیویة تكوین إلیجاد تصمیمي إستخدام المفهوم اإلدراكي كأحد جانبي البعد الرابع كمدخل -

 والخارجیة. الداخلیة فراغاته

 الوصول إلى فلسفة الحركة في التصمیم الداخلي. -

 أهمية البحث

المستخدم والتصمیم الداخلي من أهم التفاعالت التي تحقق المتعة الحسیة والذي یظهر من ( بین )اإلدراكيالتفاعل الذهنى 

 خالله فلسفة الحركة وما لها من تأثیرات على المستخدم.

 منهجية البحث

 -األتیة: یتبع البحث المناهج 

الداخلي للمفهوم اإلدراكي للبعد الرابع في التصمیم المعماري و تحليلي وصفي بمنهج نظرية دراسة 

  المعاصر.

 فلسفتها في اعتمدت وداخلیة معماریة ونماذج لمشاریع استنباطي تحليل منهج على تعتمد دراسة 

 .الحركة(+ )الزمنتطبیق التأثیر الذهني للبعد الرابع  على وتصمیمها

 الزمن كأحد أبعاد اإلدراك المرئي للفراغ

لقد تناولت الدراسات في مختلف المجاالت مفهوم الزمن كمصطلح له تأثیره في مناحى الحیاة، وما زال العلم یكشف لنا أن 

الزمن له أهمیة بالغة، سواء كان ذلك على مستوى التأثیر الفسیولوجي على االنسان أو على محیطة البیئى الذي جعل له 
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التغييرات في مفهوم 
الزمن

التغيير الدوري جيالتغيير الفسيولو 

على الزمن وتالشت بها الحدود والمسافات، ومن هذا وجب علینا فهم وتفسیر عوالم افتراضیه من خالل تكنولوجیا قفزت 

 الزمن في عالمنا ونختص في هذا العمارة والتصمیم الداخلي.

  -ي: فمثلت وعرف اإلنسان مفهوم الزمن خالل تطوره، عن طریق إدراك التغیر الذي یحدث في المكان الواحد والتي ت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أنواع التغييرات التى تحدث من خالل الزمن.يوضح يوضح  (1شكل )

 الباحثة( المصدر:)

 بر.التغییر الفسیولوجي فنجد أنه هو ما یالحظة اإلنسان في جسمه والمتمثل في العجز أو الك  -أوالً: 

 التغییر الدوري والذي یتمثل في حركة الشمس والقمر والكواكب. -ثانياً: 

ن ة وال یمكلشیخوخوكال النوعین السابقین لهما أهمیة خاصة، فالتغییر الفسیولوجي له إتجاه واحد واضح من الصغر إلى ا

یر س اطرادن تجاه فإإ( ال یتبین له إتجاه ولما كان مفهوم الزمن یتطلب تعیین )الدورىأن یرتد للخلف، أما النوع الثاني 

 (785، ص1)الزمن. عملیة الحیاة وسیر ذاكرة االنسان أوجد لدى البشر فكرة 

عریفات ت تومنها تتابع ومما سبق نجد أن االنسان یستخدم التغییر الدوري منذ القدم لقیاس الزمن " الیوم، الشهر، السنة "،

 -الزمن: يقول حسن فتحى عن مفهوم  الزمن حیث

، أو الطبیعیة البیئةببة لنقطة ثابتة، إما بتعدد الصور المتعاقبة، أو ما یرصده من تغییرات "هو الفترة بین حدثین بالنس

یر غجاه واحد في إت التغییرات الفلكیة في حركة الكون، وأن التغییرات الفسیولوجیة التي یالحظها اإلنسان في جسمه تسیر

 إلنسان فياعملها التي یست وهيل والنهار وفصول السنة، قابل للتغیر، في حین أن التغیرات الفلكیة دوریة، كتعاقب اللی

 (8قیاس الزمن.")

 (7)التعریف. " حیث اتفق الكثیر من العلماء على هذا  الزمن هو الحركةوعرف أرسطو الزمن بأن: " 

ورة نه في الصخذ مكاومما سبق یتضح لنا أن مفهوم الزمن لیس بالبساطة التي یبدو علیها، وأنه یتطلب إعمال الفكر لكي یأ

 .شكیلهاالمتكاملة الحركة تطور الكون وما یحتویه من عمارة وفنون ومجاالت مختلفه یكون فیها الزمن أداه لت

الفضاء  ( لتعبر عنSpace- timeمصطلح فیزیائي منحوت من كلمتى الزمان والمكان ) بأنه“ الزمكانوقد عرف " 

 (p57-58، 10)الفارغ. الحدث بدالً من المكان المطلق فضاء  النسبیة لیكونرباعي األبعاد الذي أدخلته 

ثر طریقة أكبفي نموذجه النسبي الخاص، لتحدد مكان جسم في الفضاء ألبرت اينشتاين وظهرت هذه االطروحة بواسطة 

 دقة باإلعتماد على عنصر الزمن كبعد رابع بدالً من اإلعتماد على الثالثة محاور للمكان فقط.
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" الزمكان" في كتابه )الفراغ والزمن والعمارة( بأوائل القرن  *)Giedion Sigfried) جيثيونسيجفريد  كما صاغ

 -كاألتي: العشرین 

 تداخل الزمن والمكان.  

 انیة إلىمن الثواإلنبهار بالحركة وتطور قیاسها بإختالف وتطور وحدات القیاس من المتر إلى النانومتر،   

لبعد لحركة بافي ا الفیمتوثانیة، ویظهر في الحركة بإستخدام الوسائط المتعددة وتكنولوجیا االستشعار، اإلبهار

 (p2، 11(. )، والبعد الخامس )المعلوماتیة)الزمن(الرابع 

 لزمن والعمارة المعاصرةا

افقها تطلب توتكون منظمة وغیر عشوائیة، ی لكيیقول حسن فتحى عن المعاصرة، إن عملیة التغیر والتحول في العمارة 

 (8نها. )مع التغیرات الحادثة في البیئة الطبیعیة، أو الحضریة، بما یجعلها "معاصرة " مرتبطة بزمانها ومكا

  (p76، 13بتعریفه للزمن على أنه البعد األكثر قوة في الحیاة، )*(David Fisher(ديفيد فيشر وقد قام المعماري 

ذلك في تصمیماته لناطحات السحاب الدوارة، التي تمثل نقلة وحقبة زمنیة جدیدة في مجال الهندسة والذي قام بترجمت 

المعماریة، والتي جعلت من حركة المبنى  رد فلسفى على تغیرات الحیاة السریعة، والتي ظهر مردودها على العمارة التي 

 وفیزیولوجیة.وجدت إتجاهها المرتبط إرتباطاً وثیقاً بتطورات االنسان السیك

 تطور مفهوم الحركة وفقاً للزمن

 دون زمن،وحركة ب إن الزمن مصاحب لكل حركة في الكون، فال مادة " والحركة:قال العالم اینیشتین في عالقة الزمن 

 (7، ص2". )وال زمن بدون مادة وحركة، وإن الزمن بدء الحركة في الكون 

لتفاعل نظومة االتصمیم المعماري والذي یظهر مردوده من خالل وجوده في مومما سبق تبرز أهمیة عامل الزمن في نتاج 

 بینه وبین االنسان والمكان من خالل تجربة بصریة حركیة.

 مفهوم الحركة في التصميم من خالل عملية االدراك

هنیا (، أوذيةاميكدين حركةتتضمن الحركة فكرتین هما: التغییر، والزمن، فالتغییر قد یحدث موضوعیاً في المجال المرئي )

احي ق بین النوأن نفر الحاالت، وعلینا (، أو كالهما معاً، والزمن هنا یدخل في جمیعحركة إستاتيكيةفي عملیة اإلدراك )

 (48-47، ص4الموضوعیة والذهنیة للحركة في التصمیم. )

 -األتي: ویمكن أن نقسم فكر الحركة كجانب إدراكي في التصمیم إلى 

 

 

 

                                                            
في  Heinrich Wölfflinفي تاريخ الفن تحت  زيوريخ( مؤرًخا معماريًا. حصل على الدكتوراه. 9681 -براغ  1888) كان سيجفريد جيثيون*

رلز إليوت ذ الشعر تشاون أستاغادر سويسرا قبل وقت قصير من الحرب العالمية الثانية ليك في الجامعة في زيوريخ. ون أستاذاً تم تعيين جيثي ميونيخ.

اب له بعنوان "الفضاء والوقت والهندسة أشهر كت 1939-1938لعام  نورتون محاضراً  حهارفارد. أصبمعة في جا 1938نورتون في عام 

 آليته العام التالي ظهرت . وفي1947عاد إلى أوروبا ليترأس كلية الفنون التطبيقية الفدرالية في زيوريخ في عام  المعمارية: نمو تقليد جديد".

 للفنون،يلون في المتحف الوطني م AWألقى محاضرات كما  المعماري،فارد دورات تاريخية في الهندسة المعمارية لبرنامج هار عقد .ةالميكانيكي

 .الحاضر األبدي باسم 1964التي نشرت في عام  العاصمة،واشنطن 

وعمل محاضراً للفن المعماري وهندسة البناء في  جامعة فلورنسا .تخرج فيفلورنسا مقيم في إيطالي إسرائيلى مهندس معماري هو ديفيد فيشير *

شكال نفس الجامعة. يقوم فيشر بتصميم األبنية ويعيد تصميم بعض المعالم القديمة واكتسب شهرته باألساس من تصميمه لسلسلة من األبراج ذات األ

 Dynamic. تم تصميم برج دافينشي بواسطة شركة Dynamic Architectureهو مؤسس ورئيس مجموعة و .الديناميكية المتقلبة

Architecture Group وسيحتوي على طوابق قابلة للدوران بعضها سيتحرك بناًء على أمر من  باإلمارات العربية المتحدة بدبي والموجود

 يبدعه فيشر. ناطحة سحاب اللة متجددة, ويعد هذا البرج أول تصميماألدارة وهذا سيوفر للمقيمين شكل دائم التغير جنباً إلى جنب مع إط

http://web.archive.org/web/20090524073153/http:/www.chicagotribune.com:80/business/chi-david-fisher-architect-080625-ht,0,4537094.story
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8
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 يوضح مفهوم الحركة من خالل عملية اإلدراك للتصميم. (2شكل )

 الباحثة( المصدر:)

 أوالً: الحركة الذهنية

ت یق ترتیباعن طر ( فهي حركة باإلیحاءالحركة اإلستاتيكيةتتمثل الحركة الذهنیة في عملیة اإلدراك أو ما یعرف بـ )

رة عن اإلحساس بالحركة، حیث تكلمت نظریات العما عناصر المنشأ وخطوطه وأشكاله األساسیة ومستویاته لتعطي

 ل وإلتقاءات تداخواإلشعاعیة والمركزیة والتجمیعیة، أونظری المفاهیم المختلفة للتكوینات الحركیة كالشبكیة والخطیة

ة، أو تلك الكتل واءأو الت والتتابع وغیرها أو الحركة الناجمة عن التفكیك أو میل األشكال كالتقاطع وإلتقاء الحواف والتجاور

معماریین بعض ال الكونیة علي المنشأ كتأثیر الریاح أو الزالزل أو ما شابه، فقد فكر الناتجة عن تأثیر بعض الظواهر

 جهاته عليني ووابرؤیة مختلفة لمعمار المستقبل كي یتخطوا بعض المعوقات التي تقابل العملیة التصمیمیة، كثبات المب

 ثبات لرغم منة وملل للمترددین، حیث أبدع بعض المعماریین مباني وواجهات دینامیكیة بابما یعطي رتاب نفس النمط،

قوة  بها عمارة المبني، أو تغیر شكل الكتلة في الوضع أو الحجم أو االتجاه أو اللون أو غیرها من األسالیب، لتنتج

ركیب لي التع رة هي مدى قدرة المعماريدینامیكیة تعطي حیویة للتصمیم، ویعتبر أحد مداخل الحركة الذهنیة بالعما

واإلستاتیكیة  دینامیكیةركة الوالتعقید والتهجین بین تلك العناصر، حیث یعتبر التغییر على التتابع متغیراً رئیسیاً في دالة الح

 (47، ص4الذي یقود إلى إحساس عالي بالحركة. )

 

 

 

 

 

 

ات التي كن اإلنحناءلمبنى كأنه متحرك لكن األمر ليس كذلك، فهو أساساً غير متحرك لاحيث يظهر  -لـ مبنى فرانك جيري بنيويورك (1صورة )

 (33كانت الصفة األساسية لتصميم البناء هي ما تعطي ذلك اإلنطباع. )

 

 

 

 

 

 

 

دون وجود حركة فعلية لـ برج دبي الذي استوحيت فكرته من أضواء الشموع والذي يظهر فيه تأثير وجود حركة للمبنى على المتلقى  (3شكل )

 (27له. )
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من خالل اإليحاء الحركى في الخطوط والكتل  اإلستاتيكية()الذهنية يوضح مبنى ستون تاور للمعمارية زها حديد وإتباعها للحركة  (4شكل )

 (26والعالقات بينهم مع تأثير الظالل ليخلق تأثير البارز والداخل في الكتل ويجعلهم في وضع الحركة. )

 

لمجموعة من المباني توضح أثر التالعب بالكتل في خلق شكل من أشكال من الحركة اإلستاتيكية والتى تظهر من خالل إيقاعات  (2صورة )

 (25ومستويات مختلفة ومتنوعة مما تجعله يتفقد التصميم ويشعر بحركته وهذا ما يعرف االدراك من خالل الحركة الذهنية. )

 ثانياً: الحركة الموضوعية

والتي تعنى التغییر في الوقت ودخول البعد الرابع في عملیة الديناميكية(  )الحركةویتمثل هذا النوع من الحركة في 

التصمیم، حیث یظهر ذلك من خالل حركة كل أو بعض العناصر بسرعة ثابتة أو متغیرة حسب المتدخالت أو اإلحتیاجات 

ع اإلیقاعات الخارجیة الناتجة من هذه الحركة، ویتمثل هذا النوع من المطلوبة والتي تسمح للفراغ الداخلي بالتفاعل م

 (p2، 12الحركة أنه أكبر مساحة للحركة في عملیة اإلدارك سواء للمستخدم أو المتلقى. )
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شكل الحركة من 
خالل تفاعل 

المستخدم

حركة المستخدم في الفراغ

الحركة الديناميكية لعناصر 
الفراغ

حركة الشكل في الفراغ

 
 (23للمتلقى. )يوضح أحد نماذج األبراج الديناميكية والذي ُيظِهر مراحل حركة المبنى في الفراغ بشكل يعطى متعه بصرية  (5شكل )

 شكل الحركة طبقاً للمستخدم 

وبعدما تعرفنا على أنواع الحركة وفقاً لعملیة اإلدراك للمستخدم، سوف نتعرف على شكل الحركة من خالل تفاعل اإلنسان 

 -إلى: معها ویمكن أن نصنف أشكال الحركة من خالل تفاعل اإلنسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من خالل تفاعل المستخدم.يوضح أشكال الحركة المختلفة  (6شكل )

 الباحثة( المصدر:)

نتعرف على هذه األشكال من الحركة المختلفة یجب أن نحدد أهداف الحركة داخل الفراغات الوظیفیة التي یتعامل  ولكي

 ویتفاعل معها والتي ستحدد شكل وطبیعة الحركة التي ستظهر فیها طبقاً إلحتیاجته.

 -كاالتي: ( 7الشكل )الحركة داخل الفراغ الوظیفي كما في  وتتلخص أهداف

 

 المصمم.( يوضح أهم األهداف التي تحققها الحركة داخل الفراغ الوظيفي من خالل المعالجات التي يقوم بيها 7)الشكل 

 الباحثة( المصدر:)
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أنواع الفراغات طبقاً لدرجة الخصوصية 
في المسكن

فراغات خاصة

النوم-

منطقة الخدمات-

فراغات شبة خاصة

مناطق المعيشة-

منطقة الطعام-

فراغات عامة

مناطق اإلستقبال-

المدخل الرئيسي-

ا ، یخلق هذمتعددةومن خالل تحقیق هذه األهداف داخل الفراغات الوظیفیة المختلفة التي یؤدي فیها اإلنسان نشاطاته ال

داخلي لتصمیم الناصر اتفاعالً دینامیكیاً بین المستخدم والفراغ الوظیفي من خالل تحقیق هذه الحركة بمختلف أشكالها في ع

ابیاً دوداً إیجخلق مرفیها اإلحتیاجات الوظیفیة والجوانب الحسیة والتفاعلیة بما ی المختلفة، لتخلق بیئة داخلیة تتكامل

ت ل الفراغاله داخسیكولوجیاً وفسیولوجیاً على مستخدم الفراغ نتیجة لهذا المزیج من التفاعل الدینامیكي بمختلف أشكا

 ( 67-66، ص5المختلفة. )

 إلظهار تأثیر الحركة على عناصر التصمیم الداخلي فیه.وعلى سبیل المثال سوف نتناول الفراغ السكني 

 أشكال وأهداف الحركة داخل الفراغ السكني

یوفر له وارجیة تتمثل طبیعة تفاعل اإلنسان مع المسكن في كونه المأوى أو الفراغ الواقي الذي یقیه من العوامل الخ

 نشاطاته سةممار على تحفزه مع الفراغات الداخلیة لمسكنه والتي خالل تفاعلهذلك من  ، ویظهرالضروریةإحتیاجاته 

 (247، ص 3المختلفة داخله. )

 (.6وسوف نتناول أشكال الحركة داخل الفراغ السكني بأنشطته المختلفة كما في شكل )

 حركة المستخدم داخل الفراغ السكني بأنشطته المتنوعة -1

 -خالل: وترتبط أشكال الحركة داخل الفراغات الوظیفیة السكنیة بعدة أهداف تظهر من 

 أوالً: الوظيفية

 -ومنها: تنقسم الوظیفة داخل الفراغات السكنیة طبقاً لطبیعة األنشطة التي یمارسها اإلنسان داخلها 

 اإلستقبال. -1

 المعیشة. -2

 النوم. -3

 الطعام. -4

 ثانياً: الربط

 ویكون من خالل ممرات الحركة التي تربط بین الفراغات الداخلیة وبعضها البعض. 

 ثالثاً: التسلسل

عة  لطبیویكون من خالل طبیعة ارتباط االنشطة بین الفراغات ومدى خصوصیة الفراغات حیث تنقسم الفراغات طبقاً 

 -إلى: الخصوصیة 

  

 

 

 

 

 

 

 (6)المختلفة. يوضح درجات الخصوصية في الفراغات الداخلية السكنية بأنشطتها  (8)شكل 

ویتم التسلسل ألنواع الفراغات الداخلیة للمسكن تدریجیاً حسب درجة الخصوصیة من العام إلى الخاص لمرعاة الجوانب 

 السیكولوجیة والفسیولوجیة لإلنسان داخل مسكنه.
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 رابعاً: المرونة

لحركة داخل الفراغات الداخلیة السكنیة نتیجة لتحقیق الوظائف التي یحتاجها اإلنسان داخل الفراغات تظهر المرونة في ا

 – )الوظیفةكالً حسب النشاط مع مراعاة التسلسل والربط بینهم طبقاً للعالقات وترابطها. أي أن المرونة تشمل تحقیق 

 التسلسل(. –الربط 

 للفراغات الداخلیة السكنیة. ویمكن أن نوضح ذلك من خالل بعض النماذج

 

 (32شقة سكنية ثالثية األبعاد موضح عليها الفراغات الداخلية لها بالتسلسل وفقاً لدرجة الخصوصية طبقاً لألنشطة التي تقام بها.) (9)شكل 

راغات ( التسلسل ألنشطة الفراغات الداخلیة طبقاً لدرجة الخصوصیة، حیث ظهرت لنا الف9ویظهر لنا من خالل شكل )

المدخل واإلستقبال(، ثم تتدرج الفراغات وتتسلسل إلى  )منطقةالعامة كأول ما یتعامل معه صاحب المسكن أو زائره 

 -األنشطة الشبه خاصة والتي تمثلت في )منطقة الطعام(، ثم اإلنتقال إلى الفراغات الخاصة والتي تتمثل في )فراغات النوم

الفراغات التي تحتاج درجة كبیرة من الخصوصیة لما لها من تأثیر فسیولوجى  وهي مطبخ( -والخدمات )حمامات

مستخدمیها. وهذا یتمثل في حركة المستخدم في الفراغ من خالل إنتقاله بین الفراغات المختلفة داخل  وسیكولوجي على

 المسكن.

 الحركة الديناميكية لعناصر الفراغ الداخلي السكني -2

 -ومنها: الدینامیكیة لعناصر الفراغ والتي تظهر في عدة صور متنوعة وعندما ننتقل إلى الحركة 

 حركة عناصر التصمیم الداخلي من خالل خط التصمیم. -أ

 حركة عناصر التصمیم الداخلي من خالل إستخدام التقنیات المتقدمة والتكنولوجیا الحدیثة. -ب

 الشكل من الحركة.  توضح هذاویمكن أن نعرض مجموعة من النماذج التي 

  -: التصميمعناصر التصميم الداخلي من خالل خط  أ: حركة

ویمكن أن یظهر ذلك النوع من خالل استعرضنا لمجموعة من التصمیمات الداخلیة ألنشطة متنوعة داخل الفراغ السكني 

 -كالتالي: 
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صري الذي یر البتتمثل في التأث ومن خالل الصور السابقة یظهر لنا تأثیر خط التصمیم في خلق صورة دینامیكیة للحركة

لونها أعت في أظهر حركة منتظمة توحي باإلتزان والهدوء في إستخدامه للخطوط العرضیة التي تساوت في أبعادها وتنو

( في 3لصورة )وفي الخط المستخدم في ا (،4وهذا ما أعطى دینامیكا بصریة متزنة لمستخدم هذا الفراغ كما في صورة )

نوعة كیة متیظهر إستخدام الخطوط العرضیة ولكن بنسب وأبعاد مختلفة وهو ما أعطى إیقاعات دینامی النموذج األول

یة ذات ط الطولاستخدم المصمم الخطو النموذج الثانيوحركة بصریة تجعل المستخدم یشعر باإلستمتاع وعدم الملل. وفي 

 ري الحركي المنتظم للتصمیم. المسافات المتساویة والتي أعطت الشعور باإلرتفاع واإلیقاع البص

نطقة موعندما نستعرض التصمیم الداخلي لنشاط المعیشة نجد أشكال مختلفة من الخطوط ذات تأثیرات تختلف عن 

 اإلستقبال ومن خالل النماذج التالیة یمكن أن تظهر لنا هذه التأثیرات. 

 

 

                    (3صورة )
توضح تصميمين مختلفين لمنطقة المدخل في الفراغ السكني بإستخدام 

 (31)الخطوط العرضية والطولية. 

 

ي بإستخدام الخطوط ( توضح تصميم منطقة المدخل في الفراغ السكن4صورة )

 (22العرضية. )

( توضح إستخدام الخطوط المنكسرة مع مجموعة لونية في 5صورة )

ميم فراغ المعيشة والذي يعطى الشعور بالحركة وديناميكا بصرية. تص
(21) 

 

 

( توضح فراغ المعيشة والذي إستخدم في تصميمه الخطوط اإلنسيابية 6صورة )
في تشكيل خطى يعطى الشعور بالحركة والعمق كخداع بصري والذي يعطي 

 (20الشعور للمستخدم بالمتعة داخل الفراغ. )
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تخدم یختلف طبقاً لطبیعة النشاط في ومن فراغ المعیشة إلى فراغ النوم نجد أن التأثیر السیكولوجي الذي یحتاجه المس

الفراغ، حیث یحتاج فراغ النوم إلى اإلیقاع الهادئ الذي یعطى الشعور بالهدوء والسكینة والذي یمكن أن یظهر استخدام 

 (.9(، )8)صورة دینامیكا حركیة تخنتلف شكلها نتیجة الختالف النشاط وهذا ما تظهره 

 

 

 

 

 

بالبساطة والخطوط ( لفراغ النوم والذي تميز 8صورة )

الساكنة وااليقاع الثابت نتيجة للخطوط العرضية 
 (18المستخدمة في الحائط الخلفي للسرير. )

 

( توضح فراغ النوم والذي اعتمد في تصميمه 9صورة )

على التالعب بالكتل والمستويات واإلضاءة الغير مباشرة 
والذي خلق روحاً مختلفة من الحركة واإليقاع البصري 

 (18المتناغم بين أجزاء ومفردات التصميم المختلفة. )

 

( توضح تصميم شكل أخر لفراغ المعيشة والذي استخدمت 7صورة )

فيه الخطوط المنكسرة ثالثية األبعاد بما يعطى الشعور بالعمق والكتلة 
 (19عطى ديناميكا بصرية للفراغ. )الخطية واللونية مما ي
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ومن فراغ النوم ننتقل إلى فراغ الطعام والذي یمكن أن نتعرف على شكل الحركة الدینامیكیة لعناصره من خالل الصور 

 -األتیة: 

 
 األلوان المستخدمة لخلق ديناميكا داخل ( توضح فراغ الطعام والذي نرى فيه اإلتزان في التصميم، والحركة من خالل توزيع10صورة )

 (17الفراغ. )

     

 

 

(  نجد أنه تم اتباع التصمیم المتزن من خالل الخطوط المستخدمة البسیطة مع االعتماد 12( ، )11ومن خالل صورة )

على دینامیكا اإلتصال البصري بین الداخل والخارج من خالل النوافذ لما یحققه من تأثیر إیجابیي على المستویین 

 السیكولوجي والفسیولوجي لمستخدمي هذا الفراغ. 

 حركة عناصر التصميم الداخلي من خالل إستخدام التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثةب: 

وفي هذا النوع من الحركة نجد تأثیر التقنیات المتقدمة في تشكیل وتنظیم عناصر التصمیم الداخلى واألثاث بشكل یجعل  

ب رغبة مستخدمیه ویجعل المستخدم عنصراً المستخدم یشعر بدینامیكیة الفراغ من خالل إمكانیة تشكیلة وتحویله حس

 أساسیاً في دینامیكیة الفراغ.  

             

 

 (27( )11صورة )

 

 (15( )12صورة )

 

 (29( )10شكل )

 

 (15)( 13)صورة 
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ها تتكیف ل یجعلیظهر من الصورة والشكل السابقین حركة عناصر األثاث المستخدمة في الفراغات الداخلیة المختلفة بشك

لداخلي الفراغ مع رغبة المستخدم داخل الفراغ من خالل استخدام تقنیات حدیثة تجعلها أكثر مرونة وتزید من مساحة ا

 المستخدم. تلبیتاً لرغبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -النتائج: 

 ( هو الحركة والتي تخضع إلى إدراك المستخدم للتصمیم وعناصره.)الزمنالبعد الرابع  -

 یتمثل مفهوم الحركة من خالل عملیة اإلدراك في )التغییر، والزمن(. -

یظهر مردود الزمن من خالل وجوده في منظومة التفاعل بینه وبین االنسان والمكان من خالل تجربة بصریة  -

 حركیة.

 ى تغیرات الحیاة السریعة مما كان لها األثر على التصمیم المعماري والداخلي.الحركة في التصمیم هى رد فلسفى عل -

 ( 14صورة )

رومانيا، حيث اعتمد المصمم على امكانية دمج أو فصل المساحات المختلفة  - rosu-ciocodeicaتوضح شقة سكنية للمعماري 

 (14داخلها من خالل قواطيع يتم تطبيقها أو قفلها حسب رغبة المستخدم مما يخلق ديناميكية في الفراغ. )
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 تتمثل فلسفة الحركة من خالل أشكال الحركة وأهدافها والتي تظهر وتتبلور من خالل التفاعل بین المستخدم والفراغ. -

طبقاً لتغیر موضوعي في المجال المرئي )حركة دینامیكیة(، أو  تصنف أشكال الحركة وفقاً لعملیة اإلدراك للمستخدم -

 ذهني في عملیة اإلدراك )حركة إستاتیكیة(.

 المرونة(. -التسلسل -الربط -)الوظیفة وهيترتبط أشكال الحركة داخل الفراغات الوظیفیة بعدة أهداف  -

التصمیم الداخلى واألثاث، یجعل المستخدم  تأثیر التقنیات المتقدمة على شكل الحركة من خالل تشكیل وتنظیم عناصر -

یشعر بدینامیكیة الفراغ من خالل إمكانیة تشكیلة وتحویله حسب رغبته ویكون المستخدم عنصراً أساسیاً في دینامیكیة 

 الفراغ.  

أنه قوي ( والذي أصبح تصمیم یتسم بوالخارجيالداخلي )التصمیم على جانبى  ملموساً  تغییراً  اتاح التطور التكنولوجي -

 ومتغیر، فزاد ذلك من القیمة التصمیمیة للمبنى. ومتفاعل وجذاب وحیوي

 -التوصيات: 

البعد الرابع والمتمثل في الحركة كعنصر مدثر في  –توصي هذه الورقة بإعداد دراسات متخصصة عن تأثیر الزمن  

والتصمیم الداخلى وتأثیر ذلك نفسیاً عملیة اإلدراك البصري والتغیر في موضع الصورة على التصمیم المعماري 

واجتماعیاً، على المتلقي والمستخدم، واقتصادیاً وبیئیاً على المجتمع، لیس فقط من وجهة النظر المصمم المعمارى 

والداخلي التي تناولتها الدراسة، ولكن على مستوى العلوم والتخصصات األخرى كعلم النفس واالجتماع واالقتصاد، مما 

 وفهم متكامل لهذا الموضوع. یعطي صورة

یجب دراسة تأثیر مفردات وعناصر التشكیل األخرى والمفاهیم الجدیدة التي ظهرت وتطورت نتیجة تطور المجتمع  

الداخلي وما یستجد من مفاهیم أخري  في التصمیموعلومه واحتیاجاته ونمط معیشته، وتأثیر ذلك على تطور فلسفة الحركة 

 تظهر في المستقبل.
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