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 ملخص البحث :

مصدر إلهام لبداية اإلنسان في جوانب مختلفة من حياته عبر التاريخ  وكانت العمارة و التصميم الداخلي  كانت دائما  الطبيعة

اهم ما يتم اخذ الطبيعة في االعتبار بهم بينما في الوقت الحاضر ، يقوم المهندسون المعماريون ومصممو الديكور الداخلي 

قيمة المباني. و ال يمكن فصل العمارة و التصميم الداخلي في كل ببناء المباني دون وجود هدف أو هدف محدد يقلل من 

مجتمع عن الطبيعة حيث يستخدم العديد من المصممين مفاهيم مستوحاة من الطبيعة ولكن مع وجود بعض األجزاء المفقودة 

يادة التحسين في أعمال في أحد أشكالهم أو وظائفهم أو هيكلهم. لذلك ، فإن أفضل حل للمهندسين المعماريين والمصممين لز

التصميم الخاصة بهم هو النظر إلى الطبيعة بمنظور أعمق ومحاولة تطبيقها في تصميمهم لمشاريعهم الذي يمثل قلب عملية 

 التصميم ومحاولة فهم الطبيعة  شكال و بناءا حيث ان الطبيعة دائما ما تؤثر على اإلدراك البشري.

لبيئية المحاكية للطبيعة و الكائنات الحية كأحد إتجاهات التطور الفكري اإلنشائي للعمارة يتناول البحث أهمية دراسة العمارة ا

، فهو يفترض ويلقي الضوء علي أهمية اإلستفادة من العلوم الحيوية في مجال التصميم المعماري الحديث وماله من أثر 

 علي السلوك اإلنساني و الصحة العامة لدي المستخدم .

البحث هو فهم العالقة بين الطبيعة واإلدراك البشري والدور الذي تلعبه الطبيعة في التصميمات المعمارية الهدف من هذا  

المعمارية لتحقيق المباني المتكاملة مع البيئة المحيطة. كما أنه يلفت انتباه المهندسين المعماريين إلى الطبيعة واإللهام من 

لورقة المشاريع التي لها مفاهيم مختلفة في التصميم المعماري والداخلي لتقديم الطبيعة في وجهات نظر مختلفة. تقدم هذه ا

مبادئ توجيهية لتصميم المباني المتكاملة مع الطبيعة من خالل تحليل األمثلة. وتخلص هذه الورقة إلى أهمية تحقيق تكامل 

واضح من البيئة المحيطة لحل مشاكل  كامل بين المبنى الخارجي والداخلي والطبيعة المحيطة باستخدام مفهوم طبيعي

 التصميم.

 الكلمات المفتاحية:

 العمارة. –التصميم الداخلي  –اإلستلهام  –الطبيعة  

Abstract  :  

Nature has always been a source of inspiration for a person’s start in various aspects of his life 

throughout history and between architecture and interior design. The most important thing that 

nature is taken into account is at the present time. Architects and interior designers build 

buildings without a specific goal or goal in the value of the buildings. In every society, 

architecture and interior design cannot be separated from nature as many designers use concepts 

inspired by nature, but with some missing parts in one of their forms, functions, or structure. 

Therefore, the best solution for architects and designers to further improve their design work is 

to look at nature with a deeper perspective and try in their design for their projects that 

represents the heart of the design process and try to understand nature in form and construction 

where where nature has always been created on human perception. 

mailto:marwasafty1987@gmail.com
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The research takes the importance of studying the environmental architecture simulating the 

nature and living organisms as one of the directions of the structural development of 

architecture, it assumes and sheds light on the importance of benefiting from the biological 

sciences in the field of modern architectural design and its wealth of impact on human behavior 

and public health of the user. 

 The aim of this research is to understand the relationship between nature and human perception 

and the role nature plays in architectural and architectural designs to achieve buildings 

integrated with the surrounding environment. It also draws the attention of architects to nature 

and inspiration from nature in different perspectives. This paper presents projects that have 

different concepts in architectural and interior design to provide principles for designing 

buildings that are integrated with nature by analyzing models. This paper concludes with the 

importance of achieving a complete integration between the exterior and interior building and 

the surrounding nature, using a clear natural concept from the surrounding environment to solve 

design problems. 

Key words: 

 nature - inspiration - interior design - architecture. 

 المقدمة

الطبيعة هي عنصر مادي ومعنوي داخل البيئة المحيطة وهي جانب مهم للتعامل كل يوم مما يؤثر على كل شيء حول 

الطبيعة ؛ فمنذ البدء في بناء المالجئ واستخدامها ، تم استخدام الطبيعة كجزء مهم اإلنسان. حيث يتواصل اإلنسان دائًما مع 

وأساسي في الخطط والتصميم. كما الحظ اإلنسان مزايا التواصل مع الطبيعة ؛ كتحسين الصحة وتقليل االمراض. فيمكن 

عالقات االجتماعية والتفاعل في البيئات أن تساعد النباتات والمساحات الخضراء في الكمال والسالمة في المدن وتحسين ال

 (517-507ص – 2)السكنية. 

تبدأ معظم العلوم في النظر إلى الطبيعة واإلستلهام منها كما تم إجراء العديد من األبحاث والدراسات في هذا المجال، و في 

 Jirapongلإلستلهام منها. يعتقد الوقت الحاضر يعمل العديد من الباحثين على ذلك ألنهم يشعرون أن الطبيعة مصدر عظيم 

أن الطبيعة لديها العديد من الدروس العظيمة لإلنسان للدراسة والتعلم منها. يعمل االستخدام اإلبداعي لألنظمة الهيكلية المادية 

من  والحيلة استجابة لنوع مختلف من القوى المناخية والبيئية. ويقول توماسز ورافال في تصميمهما اإلنشائي المستوحى

 (15)الطبيعة "مشاكل التصميم المعقدة تحتاج إلى حل جديد لحلها ومعظم الحلول التي تم إجراؤها بالفعل في الطبيعة". 

يحتاج المصممون إلى فهم كيفية تأثير المساحات على األفراد لتصميم مساحات موازنة لضغوط الحياة اليومية وخلق بيئات 

حاجة إلى إطار نظري ومفاهيمي في الحصول على إرشادات لتصميم المباني الطبيعية لذلك ، هناك  من الرفاهية الشخصية ،

 . (.35ص - 12)الجديدة ليتم دمجها مع البيئة المحيطة.

 مشكلة البحث:

هناك بعض مفاهيم مفقودة لتصميمات المعماريين و المصممين الداخليين و المستوحاه من الطبيعه من حيث الوظيفه و الشكل 

 .و البناء

 فروض البحث :

إستخدام علم التشكل و نقل خصائص الكائنات الحية في مجال الهندسة المعمارية و األتجاه للمحاكاة البد وأن يتم وفق 

 دراسات عميقة وغير عشوائية ليؤدي الي تصميم معماري و داخلي مدروس.

 أهداف البحث :

 المحيطة من حيث شكلها الجمالي و الوظيفي و البنائي.الوصول الي فكر تصميمي بيئي مبتكر يواكب البيئة الخارجية 
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 أهمية البحث :

تكمن أهمية البحث في إظهار أهمية اإلتجاه الي العلوم الحيوية كعلم التشكل للكائنات الحية و محاكاة الطبيعة في العملية 

صميم بدراسة و محاكاة الطبيعة ليس التصميمية في التصميم المعماري و التصميم الداخلي و محاولة إيجاد حلول لمشاكل الت

 بالشكل الظاهري الفقط و لكن أيضا محاكاة الشكل البنائي و الوظيفي.

 مناهج البحث :

إستخدم المنهج الوصفي التحليلي حيث يهدف الي دراسة و تحليل عناصر الطبيعة و كيفية اإلستفادة من هذه العناصر و 

و جماليا في مجال العمارة و التصميم الداخلي بغرض إيجاد حلول لمشكالت التصميم من خالل اإلستلهام من الطبيعة  ظيفيا

 و محاكاة البيئة الطبيعية.

المحاكاة ليست مجرد التقليد بل انها التقليد الواعي لعبقرية الحياة ، فال يكفي تصميم منتج يشبه امرا طبيعيا دون االستناد الي 

يعة ،فالمحاكاة هي التفكر الواعي االرادي بالطبيعة . كما ان المحاكاة ال تعني إعادة اختراع الكائن الذي ندرسه بل هي الطب

تقليد مبادئ تصميمه و دروس حياته .ومعرفة كيف لهذا الكائن تامين حاجاته و في نفس الوقت تحسين موطنه الخارجي و 

ضع هذه المعايير ضمن حساباتنا ال يكفي فيه تسجيالت وحسابات ألحجام و محيطه .ليس فقط معرفة كيف ينسج خيوطه وو

ص -14)أشكال عناصر الطبيعة بل أيضا التامل الدائم للمسيرة الكاملة لحياتها و كيفية انسجامها و تاثيرها في موطنها. 

655-656.) 

 أوال :ماهي المحاكاة أو االستلهام من الطبيعة:

( وتعني mimesis( و هي تعني الحياة في اللغة اإلغريقية  و )biosاشتق مصطلح علم محاكاة الطبيعة من كلمتين ) 

المحاكاة وهذا العلم قديم بجذوره و حديث في تطبيقاته ، فعملية المحاكاة هي عملية تنفيذ للطبيعة أو محاولة تقليد لصفات أو 

ئي في الطبيعة ،حيث يتم تحديد مجاالت و إمكانيات استغاللها علي هيئة أفكار تصميمية سلوك مميز للكائن الحي أو النظام البي

مستوحاة من فكرة سلوك أو وظيفة هذا الكائن الحي ثم محاولة البحث عن حلول للمشاكل التصميمية من خالل مراقبة هذه 

ية الحيوية السابقة و المتوفرة للوصول ألفضل الحلول الكائنات الحية والنظم البيئية مع االستعانة بالبحوث العلمية و البيولوج

و النتائج التصميمية الصديقة للبيئة.فعلم المحاكاة الطبيعية يعرف بانه العلم الذي يدرس البناء و األفعال الموجوده في األنظمة 

البنائية لنظم البيئة و الكائنات  البيئية بهدف تصميم و هندسة المواد يعتمد االستلهام على فهم الخصائص الشكلية و اللونية و

 (68ص -4)الحية و محاولة تشكيل الفكر التصميمى للنتاج معتمدا على محاكاة تلك األنظمة المختلفة. 

 ثانيا :مبادئ استلهام  التصميم من الطبيعة:

يمكن أن يصمم على نحو  المشروع من خالل المشاركة مع الطبيعة، بشكل إيجابي ونشط  التفاعل مع الطبيعة: .1

 أكثر فاعلية عن طريق محاكاة الشكل او النمط.

 استخدام وتقييم الموارد المتجددة .2

 التصميم من النماذج الى التفاصيل .3

 (73ص-1)اتخاذ الطبيعة كمصدر للمرونة في التصميم.   .4

 ثالثا:مستويات اإلستلهام من الطبيعة:

 الشكل او البنيه الظاهرة. .1

 حاكمة او البنيه العميقة.مستوى القوانين ال .2

 المضمون من معانى رمزيه. .3
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 رابعا:أنماط اإلستهام من الطبيعة:

يكون االستلهام مباشر او غير مباشر من خالل اإليحاء الظاهري  بأنها تشبه احدى  :وفيهانمط االشكال المتشابهة  .1

جماد( كونها الصورة المثلى التي يرغب المصمم الوصول اليها ويحكمها ثالث قوانين -نبات-حيوان-الكائنات الطبيعية)انسان

 داءقانون االقت-3القانون االستنباطى ، -2قانون المحاكاة و التقليد ، -1هم: 

 يوضح نمط االشكال المتشابهه النماط  االستلهام من الطبيعه1جدول رقم:

 المثال القانون

يهدف هذا  أ.قانون المحاكاة و التقليد:

األسلوب الى محاكاة مظاهر الطبيعة و 

البيئة الخارجية و محاولة إدخالها 

ضمن التشكيل الفراغى لمنظومة 

 التصميم الخارجي و الداخلى.

 (12ص-5)

 

 

Javier Senosiain of Arquitectura  designed by Nautilus House,

Orgánica 

 
، صممه خافيير سينوسيان من  Nautilus House( توضح شكل بيت 2صورة)

Arquitectura Orgánica 

-http://www.atlasobscura.com/places/nautilus-house-seashellنقال عن: 

architecture 

 مستوحى من

 

 (1صورة )

 توضح شكل الحلزون

 :وهو ب.القانون االستنباطى

استنساخ ألحدى مفردات التصميم 

بتشكيل يقارب الطبيعة دون ان 

يماثله,من خالل التبسيط او التركيب 

وهو أكثر عمقا من المحاكاة حيث 

نكتفى باستعارة بعض الخصائص من 

األشكال الطبيعية ثم نقوم 

 (14ص -8)بتجريدها.

  

Leaf House, Rio de Janeiro, Brazil 
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 مستوحى من

 
 ( توضح شكل  ورقة شجر3صورة )

 

 (توضح شكل ليف هاوس ، ريو دي جانيرو ، البرازيل4صورة )

 http://artsonearth.comنقال عن : 

 ويعنى ج.قانون االقتداء:

تنظيم عناصر و أجزاء المنتج وفق 

 بنائية انشائية نستخلصها من الطبيعه

مع وجود اختالف تام بين المفردات 

وتتميز التصميمات بهذا القانون انها 

التشابه االشكال الموجوده بالطبيعة 

واستخدام الوحدات الحركيه و التي يتم 

استعارتها من حركة نمو العناصر 

 الحية.

 (8-14ص) 

World Financial center, designed by C.Y. Lee &  TAIPEI 101 v,

Partners 

 

. لي C.Y، المركز المالي العالمي ، من تصميم  TAIPEI 101 v( توضح شكل 6صورة )

 وشركاه

 

 

 

 

 

 مستوحى من

 
 ( توضح نمو اغصان البامبو5صورة )

 

 

تكشف عن اسرارها الكامنة ومعانيها  :والتجريد هو تعرية الطبيعه من حلتها العضوية كىنمط األشكال التجريدية .2

 (2ص- 10)الغامضة واستخالص الجوهر من الطبيعة من خالل االختزال و االختصار وعرضه بشكل جديد وينقسم الى: 
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 يوضح نمط االشكال التجريديه النماط  االستلهام من الطبيعه2جدول رقم:

 

:وهو وسيلة تعبيرية ايحائية دون تصريح ذات بعد اجتماعى لتجسيد فكرة او صورة معينه نمط االشكال الرمزية .3

 عالقة غير ملموسة بين االنسان و أفكاره التي تمثل الرمز والناتج عن احداث معينه.مثال: من خالل ربطها بالتصميم,وهو

 (177ص-11)

 :فيه  يتمأ.التشكيل البسيط

تقديم االشكال بصوره صريحة وحره 

على مستوى هندسى وتبسيط لالشكال 

الهندسيه مثل 

الهرم,المخروط,الكره,....... الخ فيميل 

الشكل الى التماثل و التناسق بين الشكل 

 و االتزان.

:وفيه تعمل الوحدة ب.التشكيل المتراكب

التصميمية بالتراكب الغير مستقر ومن 

ظيفى بين الكل و خصائصه الترابط الو

 األجزاء و تحقيق االتزان من الداخل.

 مستوحى من الهرم

  

 
 ( شكل الهرم7صورة )

 

Ramos Carlos JuanPyramid House designed by  

 
 بيت الهرم من تصميم خوان كارلوس راموس ( شكل 8صورة )

-http://inhabitat.com/amazing-pyramid-house-is-a-daylitنقال عن: 

countryside-residence-worthy-of-a-pharaoh/juan-carlos-ramos-

pyramid-house-1/ 

pyramid, New York City, New York-Future Eco 

 
 ( هرم المستقبل البيئي ، مدينة نيويورك ، نيويورك9صورة )

-http://assets.inhabitat.com/wpنقال عن:

content/blogs.dir/1/files/2011/02/Bjarke-Ingels-West-57.jpg 

http://juancarlosramos.me/
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 خامسا:نظريات االستلهام من الطبيعة:

بدأت مفاهيم االستلهام منذ اللحظة األولى التي قرر فيها االنسان البحث عن مأوى الى بداية أولى الحضارات اإلنسانية لتكون 

البداية استلهاما بصريا بعيدا عن التعمق في التفاصيل لهذه العناصر ثم ينتقل الى ماوراء الشكل من اجل أداء وظيفى على 

 .(108ص-8)نظريتين هما:  اكمل وجه ويصنف االستلهام الى

:وهو مدى تأثر المصمم بما تحويه الطبيعة من عناصر و مدى االستفادة منها,بحيث االستلهام البصرى من الطبيعة .1

تقليد االشكال  تنعكس على التصميم ليعطى قيمة جمالية عالية وليس بالضرورة تحقق الحاجة النفعية على اكمل وجه,فيتم

 الموجودة في الطبيعة بغض النظر عن اضافتها الوظيفية.

 
 ( شكل مقاعد مستوحاة من الطبيعة12صورة )

 chairs.jpg-dolphin-and-snake-elephant/2013/10upload/-http://www.sixdifferentways.com/wpنقال عن : 

 
 

:وهو ظهر حديثا من خالل حركة التجديد في المدارس التصميميه وعملية ربط االستلهام التحليلى من الطبيعه .2

ابتداءا من اشكالها الخارجية وصوال الى النواة التصميمات بالبيئة و الطبيعة ,ان خضوع العناصر الطبيعية للتحليل الدقيق 

او اصغر خلية موجودة فيها أدى الى ظهور فلسفات انشائية لمحاكاة الطبيعة,لتكون الطبيعة مدخال لمفهوم هندسة التكوين 

ي تحكم اى مستوى تجريدى يتخلى فيه التكوين عن صورته المادية الظاهرة ويصبح ممثال لمجموعة القوانين التشكيلية الت

 (179ص-8) العالقات بين مكوناته و عناصره عن طريق أربعة مداخل الستقراء االعمال التصميميه:

 

 

 يرمز الى:ورق الشجر

 
 (10صورة )

Santiago CalatravaAtlanta, Georgia, USA,, 

Symphony CenterThe new Atlanta  

 
مركز أتالنتا السيمفوني الجديد أتالنتا ، جورجيا ، الواليات المتحدة األمريكية  (11صورة )

 ، سانتياغو كاالترافا

/http://www.arcspace.com/CropUp-نقال عن : 

media/18125/1atlanta.jpg/ 

http://www.sixdifferentways.com/wp-upload/2013/10/elephant-snake-and-dolphin-chairs.jpg
http://www.arcspace.com/features/santiago-calatrava/
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 يوضح االستلهام التحليلي من الطبيعه 3جدول رقم:

أ.المدخل البنائى  .1

 االنشائى:

ب.المدخل  .2

 البنائى التكعيبى:

ج.المدخل  .3

 البنائى الهندسى

د.المدخل  .4

 االنشائى

وفيه يتم تشريح الشكل الى 

ثالث مجموعات من 

المستويات يتخذ كال منها 

احد االتجاهات األساسية 

وهى الطول و العرض و 

االرتفاع ويبتعد كل مستوى 

عن االخر بمسافة محددة 

ثم يتخلى الشكل عن هيئته 

الفضائية ليتشكل التصميم 

من عالقات التقاء 

المستويات الثالثة فيكون 

ة عن شبكة التصميم عبار

انشائية مكونه للخاليا 

بأختالف أشكالها من مربع 

و مثلث و دوائر حسب 

 المدخل االنشائى.

 

 

ظهرت ثورة فنية في 

عشرينيات القرن 

الماضى عملت على 

تبسيط ووضح و 

صراحة االشكال 

المستخدمة في التصميم 

وامتدت الى التركيبة 

البنائية ثالثية االبعاد 

للتصميمات ذات 

تشكيلية  الخصائص

هندسية كمقارنة بالثنائية 

 ( 94ص -3) االبعاد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفيه يتم توظيف االشكال 

الهندسيه الصريحه او 

االساسيه مثل الهرم و 

المنشور و األسطوانة 

وغيرها في تكوين من 

خالل التجاور او 

التركيب او احدى 

العالقات البنائية وفق 

ترتيب محدد ليعطى 

الشكل المطلوب وكل 

هذه االشكال الهندسية 

موجوده في الطبيعة 

متزنة و متماثلة وبعضها 

يكون في خاليا مجتمعة 

في حدود الفضاء 

الهندسى ,جميعها سهلة 

االدراك و االستيعاب 

واقترنت في العقل 

الباطن بالوضوح 

 -6)والجمال و النقاء. 

 (296ص

 

يعد االنشاء النظام 

 التاسيسى او التكوينى

للتصميم و القوة التي ينمو 

بها الشكل وفيه يتم تجريد 

الشكل الى عالقاته 

االنشائية المؤسسة له حيث 

تخنزل البنية الشكلية الى 

مجموعة من العناصر التي 

تعبر عن القوى الداخلة و 

العاملة فيه ويمكن توضيح 

هذا المدخل من خالل 

 بعض األنماط  و النماذج.

 (182ص-11)

 اهمها :

 التفرع .1

 التعرج .2

 التلولب)الحلزون( .3

 االنفجار .4

العقده  .5

 الثالثية)السداسية(
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 يوضح نماذج المدخل االنشائي لالستلهام التحليلي من الطبيعه 4جدول رقم:

 المثال التصميمى النموذج

 يمثل ظاهرة التوازى في التصميم.التفرع:  .1

المتدادات غير منتظمة  :شكل ايقاعىالطبيعة الهندسية

 من مصدر خطى غير منتظم االمتداد.

-1):فروع األشجار وجزيئات الثلج.المصدر الطبيعى

 (124ص

 
 ( شكل فرع شجرة13صورة )

 
 ( شكل مقعد مستوحي من فرع شجرة14صورة )

 pinimg.com0ak-cache-media-https://s./نقال عن : 

 

 التعرج: .2

 يمثل التشكيل في التصميم.

: هو التواءات بزوايا مختلفة تتميز الطبيعة الهندسية

 بالمرونة الشكلية.

 :اشكال التعرج في الطبيعة.المصدر الطبيعى

وهو شكل شائع بالطبيعة وهى تعطى اإلحساس بالحركة 

البطيئة على سبيل المثال حركة الثعبان ,مكونات 

 (124ص-1)المخ.

 
 ( تعرج باالرض15صورة )

 
 ( تعرج الثعبان16صورة )

 

 (مقعد مستوحي من تعرج األرض17صورة )

 http://cdn.decoist.comنقال عن : 

 
 (مقعد مستوحي من تعرج الثعبان18صورة )

 https://www.ofdesign.netنقال عن : 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/
http://cdn.decoist.com/
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 التلولب)الحلزون(: .3

 يمثل ظاهرة التماثل في التصميم.

هو انحناء يبدأ من نقطة األصل و  الطبيعة الهندسية:

يتقلص تدريجيا النحناءات اكبر مما ينتج عنه االشكال 

 اللولبية.

اشكال االصداف و دوامات البراكين و المصدر الطبيعى:

 البحار كمصادر لشكل الحلزون في الطبيعة.

 ومن اهم صفاته: .1

غير مباشر وملتوي حول نفسه بطريقة متكررة 1. 

 .ويمكن أن يملئ كل الفراغ ذو البعدين إلى ماال نهاية

هو انحناء يبدأ من نقطة األصل ويتفلص تدريجيا 2. 

 .اكبر وكأنما تريد أن تتباعد عن هذه النقطةالنحناءات 

النمو الحلزوني يتم بتكبير األسطح الخارجية األطول 3. 

التي تلف حول األسطح الداخلية األقصر وتغلق عليها 

واختالف السرعة في النمو يخلق مباشرة العمليات 

 .اللولبية

الحلزونيات مزدوجة بمعنى أن كل صورة منعكسة 4. 

 (16) .للثانية

 
 ( شكل التلولب هندسيا19صورة)

 
 ( شكل التلولب في الطبيعة20صورة )

 

 ( سلم شكل الحلزون21صورة )

 http://www.placestoseeinyourlifetime.comنقال عن : 

 
 ( مبني مستوحاة من الحلزون22صورة )

-http://weburbanist.com/wpنقال عن: 

content/uploads/2014/02/Spiral-Architecture-

Main.jpg 

http://www.placestoseeinyourlifetime.com/
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 االنفجار: .4

 يمثل ظاهرة االشعاع في التصميم.

هو مجموعة من االشعاعات الخطية  الطبيعة الهندسية:

 المنبعثة من المركز الى الخارج بزوايا مختلفة.

يتمثل شكل االنفجار في الطبيعة من  المصدر الطبيعى:

شكل انقسامات الخاليا تحت المجهر و اشكال النجوم و 

 الكائنات البحرية.

    
 ( شكل ظاهرة االنفجار في الطبيعة23صورة )

 

 ( وحدة اضاءة مستوحاة من ظاهرة االنفجار24صورة)

-http://assets.inhabitat.com/wpنقال عن:

content/blogs.dir/1/files/2014/05/icff-macmaster-

designs.jpg 

 

 

 العقده الثالثية)السداسية( .5

وتضم كل االشكال في الطبيعة مثل خلية النحل وقطرات 

الماء على األرض ,خاليا النحل تكون أشكاالً سداسية في 

ممكن لكتلة من  بناء متكامل ,، يوصف بأنه أقوى بناء

الخاليا المتالصقة . وكل خلية في قرص العسل الشمعي 

تقترب إلى حد بعيد من أحد األشكال الرياضية الدقيقة ، 

أو باألحرى من شكل رياضي كامل غير منته، وذلك ألن 

أحد األطراف يظل مفتوحاً ،والشكل الرياضي الذي تتخذه 

ية ، هذا ما خلية النحل يعود إلى نشاط آلي للقوى الطبيع

يجعل الخاليا تتخذ طابعاً من االنتظام الرياضي بطريقة 

 . آلية أكثر اعتداالً 

ولتفسير نشاط القوى الطبيعية التي تجعل خلية النحل تتخذ 

هذا الشكــل المنتظم ، توجد في حالة الوحدة المنتظمة 

لمجموعة الدوائر المكونة من سبع دوائر )دائرة مركزية 

( وكل منها متماسة مع جاراتها ومع  محاطة بست دوائر

الدائرة المركزية ، وفى حالة خلية النحل وعندما تتكون 

في وقت واحد مجموعة جديدة من الخاليا ، فإن الضغط 

الواقع على كل خلية من جاراتها يساعد على تسطيح 

الجوانب الداخلية ، وتصبح ذات شكل سداسي أو 

السداسية ، بينما مستعمرة متعادلة تماماً من األشكال 

 . األسطح الخارجية فقط هي التي تتخذ الشكل الدائري

 module ) وخاليا النحل تعمل وفق مبدأ وحدة القياس

 

 ( تصميم داخلي مستوحي من العقدة السداسية25صورة )

http://sofiarodrigues.com/wp-نقال عن : 

content/uploads/2011/02/Shelves1.jpg 

 

 من العقدة السداسية ( مبني مستوحي26صورة )

-http://www.urukia.com/wpنقال عن : 

content/uploads/2016/01/Adaptable-facade-

hexagonal-parametric-pattern-Chameleon-mixed-

use-office-02.jpg 

http://sofiarodrigues.com/wp-content/uploads/2011/02/Shelves1.jpg
http://sofiarodrigues.com/wp-content/uploads/2011/02/Shelves1.jpg
http://sofiarodrigues.com/wp-content/uploads/2011/02/Shelves1.jpg
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 سادسا:مصادر االستلهام من الطبيعه:

سعى المفكرين والمخترعين األوائل للتصميمات التي نعرفها اليوم الى استلهام األمور التي تحدث امامهم في الطبيعه و 

تحليلها لعمليات وأداء لوظيفة معينة بقوم بها انسان او حيوان او نبات وحتى الجماد ومحاولته تقليدها او محاكاتها من خالل 

 نية,وتعددت مصادر االستلهام لالشكال من الطبيعة فيمكن تصنيفها الى ثالث اتجاهات :ميكانيكية او كهربائية او الكترو

وهدفها االساسى هو استغالل كل المزايا التصميمية المتوفرة في الهيكل المتكامل للكائن  االالت)الميكانيزمات( .1

-9)نقل وتكييف القوى و الحركة وهذا النوع يعد هندسيا اكثر من كونه تصميميا ومن أنواعها:  كمنظومة عمل,مهمتها

 ( 81ص

 يوضح االالت كمصدر استلهام من الطبيعه5جدول رقم:

فهي مبنية خالل وحدة أساسية للبناء ، تشكل كتالً هائلة  (

من أقراص الشمع ، فالوحدة متشابهة جداً ومرئية في 

 . بدرجة كبيرةأنماط نظامية تماماً ، و التناسق واضحاً 

ومما سبق يتضح أن هناك نسق من االنتظام الدقيق وأن 

هناك قانوناً أساسياً أو عاماً يربط تكوين األشكال بعضها 

ببعض في الكون ، أو قانوناً يتحكم في انتظام النسق 

بالرغم من اختالف مصادرها ومكوناتها ، ليكون ذلك 

ى الجمال داللة على أن هذا االنتظام في النسق يؤدى إل

 .(149ص -7)

 

 

 مثال مصدره من الطبيعة النوع

هللا وجعلها تنمو  :خلقهاالمفاصل .1

بطريقة تجعلها مجتمعة وال يمكن فصلها 

دون كسرها فكل زوج منها نما مرتبطا و 

 متداخال مع االخر ومزود بالقوى,متزن

 .(52ص-13)

  
 ( شكل مفاصل االنسان27صورة )

 
( وحدة اضاءة شكل مفاصل 28صورة )

 االنسان

نقال عن : 

http://www.designoffurniture.c

om  

http://www.designoffurniture.com/
http://www.designoffurniture.com/
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التي خلقها هللا حتى تنقل و تكثف  :وهى تكوينات من أجزاء او أعضاء الداء وظائف معينة تجمع بين االالتالنظم .2

الحركة و القوى و البناءات التي تساعد وتقاوم القوى ومن امثلة النظم في الطبيعة الجهاز الهضمى لجسم االنسان والمتكون 

م من الفكين و االسنان و الغدد اللعابيه و المرئ والمعدة و األمعاء وما الى ذلك من أعضاء أخرى تتكامل مع بعضها.والنظ

في الطبيعة متنوعة استلهم االنسان العديد منها في الحياة اليومية واستغل االنسان طريقة تحرك الحيوانات في الكثير من 

التصميمات من خالل اليات الحركة ,فمعظم الحيوانات ذات هياكل عظميه كاالسماك و الزواحف و الطيور تتحرك عن 

حالى تتحرك بالتموج و الحشرات و العناكب مفصلية ,نظام الدفع في الطيور طرق ارتباط العضالت بتلك الهياكل بينما الس

 وامثلة على ذلك:(. 101ص10)من خالل حركة االجنحة. 

 يوضح النظم كمصدر استلهام من الطبيعه 6جدول رقم:

 مثال تصميمى النظام في الطبيعة

 حركة جناح الطيور في الطبيعة: .1

 
 ( حركة جناح الطائر31صورة )

Mashhad City Entrance, Iran 

 
 مدخل مدينة مشهد ، إيران ( حركة جناح الطائر32صورة )

 / http://studioprzedmiotu.plنقال عن :

 حركة فتح و اغالق العين: .2

 
 ( حركة فتح واغالق العين33صورة )

Valencia's City of Arts and Science 

Museumdesigned by sentiago calatrava        

   
متحف مدينة فالنسيا للفنون والعلوم صممه سانتياغو  (34صورة )

 كاالترافا

 http://www.spanish-living.comنقال عن : 

:وهو عبارة عن الصمام المروحى .2

ازواج من قواطع للهواء و السوائل تتوافق 

 mollusesبشكل جكيل كما في صدفة

والتي ينطبق جزيئها على بعضهما فال 

تسمح للماء بالدخول رغم وجودها تحت 

في األعماق,ويعطى اقل ضغط كبير 

مقاومة للحركات الموجية للسائل الضاغط 

وقد استفاد االنسان في تصنيع المضخات 

والتوربينات وفى االشكال المعمارية 

واالثاث وفى المحركات وتعمل الصمامات 

 في نظام متكامل.

 (42ص -13)

 

 

 ( الصمام المروحي في الطبيعة29صورة )

The Aldar Headquarters 

Building in Abu Dhabi 

 

( مبني مبنى مقر الدار في 30صورة )

 أبوظبي

نقال عن : 

http://www.ucreative.com  

http://www.ucreative.com/
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وهو توضيح العالقات الوظيفية بين األجزاء والعناصر التي لها وظائف بسيطة نسبيا وتعمل البناءات على البناء: .3

في أداء عملها ,وتنمو بشكل منتظم في الطبيعة وباشكال متنوعة وغريبة ومتناسقة  مقاومة القوى او مساندتها ومؤزارتها

الجمال دائما وهى من قدرة هللا سبحانه وتعالى في ميزة عدم تكرارها ابدا,وتكون البناءات بشكلين متكاملين هما الدعامات 

ومن امثلة الطبيعة التي خلقها هللا سبحانه وتعالى  والتي تتحمل الضغط بينما االربطة او الشدادات هي التي تتحمل اجهاد الشد

في اكمل صورة العظام التي تمثل الدعامات ,واالوتار تمثل االربطة والشدادات ,اما في النباتات فنجد الفروع و الجذوع هي 

 (87ص -9)الدعامات بينما االلياف تمثل االربطة والشدادات . 

 المسارات الحيوية لتوالد االشكال األساسية:محاكاة البناءات الناتجة عن حركة 

مكونات الطبيعة دائمة النمو و التطور من خالل حركة منتظمة و ايقاعية, يمكن من خاللها رصد المسارات كالحيوية لتوالد 

لتركيبات ا –التركيبات المنطوية  –البناءات الناتجة عن تداخل االشكال األساسية في الطبيعة كما في تركيبات الجوديزيك 

 التركيبات القشرية. –الشبكية 

 يوضح البناءات كمصدر استلهام من الطبيعه 7جدول رقم:

 مثال تصميمى مصدره في الطبيعة التركيب

لتركيبات أ.ا .1

 المنطوية.

الطبيعة الهندسية: هي 

مستويات حرة في 

انحناءتها و زواياها و 

تتميز تركيباتها بالدقة و 

 التنوع, و تعدد اتجهاهاتها

 مع كثرة اعدادها.

المصدر الطبيعى: التركيبات المنطوية 

 في أوراق الزهور و أمواج البحار.

 

 ( شكل أوراق الزهور35صورة )

The Lotus temple in New Delhi 

 

 ( معبد اللوتس في نيودلهي36صورة )

 /http://www.ucreative.comنقال عن : 

ب.تركيبات  .2

 الجوديزيك.

الطبيعة الهندسية: هي 

تركيبات هندسية تتكون 

من مجموعة ال نهائية من 

الخطوط و تكون المسافة 

فيها بين كل نقطتين اقصر 

ما يمكن, و تتميز 

تشكيالتها بالتلقائية و 

 النوع.

 

 
 ( تركيبات الجوديزيك 38صورة )

تمثل مجموعة من النماذج التي تعتمد على 

 التركيبات الجوديزيك

MMAA BUILDING 

 
 MMAA( مبنى  39صورة )

 / http://www.ucreative.comنقال عن : 

 

http://www.ucreative.com/
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( تركيبات  37صورة )

 الجوديزيك

ج.التركيبات  .3

 الشبكية.

الطبيعة الهندسية: هي 

مجموعة من العالقات 

المحددة  المتشعبة و غير

الزوايا ينتج من ارتباطها 

معا تشكيالت بصرية 

 معقدة و متداخلة.

 
( الشكل الشبكي 40صورة )

 هندسيا

المصدر الطبيعى: مجموعة من 

االشكال الطبيعية لشبكة العنكبوت و 

تشكيالت األرض الشبكية عند تشققها 

 و جفافها.

 

 
 ( الشكل الشبكي فالطبيعة41صورة )

 

/ 

 شكل منضدة من التركيب الشبكي ( 42صورة )

-https://s-media-cacheنقال عن : 

ak0.pinimg.com 

د.التركيبات  .4

 القشرية

الطبيعة الهندسية:هي 

تركيبات منطوية الى 

الداخل وتتميز انحنائتها 

بانسيابية الشكل وصالبة 

 الملمس.

 

من الطبيعة  المصدر الطبيعى:اشكال

لعناصر تتميز باالنحناءات القشرية 

 مثل االصداف.

 

 

 ( التركيبات القشرية فالطبيعة43صورة )

This design by Manfredi and Luca 

Nicoletti was an entry for a design 

challenge for Taiwan’s new Center for 

Disease Control BioLab 

 

التصميم من قبل مانفريدي ولوكا  هذا ( 44صورة )

نيكوليتي كان مدخالا لتحدي التصميم لمركز تايوان الجديد 

 BioLabلمكافحة األمراض 

 /http://www.ucreative.comنقال عن : 

 

http://www.ucreative.com/
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 النتائج:

  ان البيئة الطبيعية هي مصدر خصب دائم لالستلهام فهي الملهم األول للمصمم ولذا فالبد من تحقيق اقصي استفادة

ممكنة من التصميم المعماري البيئي وخلق عمارة بيئية متميزة كما يعد االستلهام من الطبيعة من نظمها وبناءاتها و تكويناتها 

 الستلهام الشكلي منها فقط.هي الطريقه المثلي و االنجح مقارنة با

  تتلخص أنماط اإلستهام من الطبيعة في ثالث أنماط أساسية وهي نمط االشكال المتشابهة :وفيها يكون االستلهام مباشر

او غير مباشر من خالل اإليحاء الظاهري ، نمط األشكال التجريدية:والتجريد هو  تعرية الطبيعه من حلتها العضوية ،نمط 

ية:وهو وسيلة تعبيرية ايحائية دون تصريح ذات بعد اجتماعى لتجسيد فكرة او صورة معينه من خالل ربطها االشكال الرمز

 بالتصميم.

 من الطبيعة دون تجريد او  تنقسم نظريات االستلهام من الطبيعة الي استلهام نظري وذلك بنقل الشكل واضح و صريح

تحليل و استلهام تحليلي وهو تحليل االشكال األساسية من الطبيعة تحليل انشائي او هندسي للوصول الي اصل الشكل و 

 تركيبه.

   هناك ثالثة مصادر لالستلهام من الطبيعة هم االالت و هي كيفية عمل األشياء في الطبيعة  وهو يعتبر هندسيا و النظم

 بين االالت و البناءات و البناءات وهي العالقات الوظيفية بين العناصر الموجوده بالطبيعة. وهي تجمع

 التوصيات:

  يجب علي الدارسين بمجال التصميم الداخلي و العمارة االتجاه الي االهتمام بالنظم االنشائية و البنائية اكثر من االهتمام

 عمل تصميماتهم.بالشكل الخارجي عند االستلهام من الطبيعة عند 

  يجب علي المصممين الداخليين و المعماريين عمل الدراسات الالزمه و الكافيه الخاصة باالستلهام من الطبيعة قبل

 الشروع التصميم لمشاريعهم.

  ضرورة االهتمام بالدراسات الحيوية لعلم االستلهام من الطبيعة و تكامل و تعاون عدة جهات علمية لرفع قدرة المصمم

 و إيجاد حلول تصميمية ناجحة وفتح مجال فكري متميز محققا للغرض من التصميم .

 المختصين بالمجال حتي يكون  علي الجهات المختصة بتنفيذ مشاريع تتكامل و تقوم بمحاكاة الطبيعة ان يلجاوا الي

 تصميم المشاريع قائم علي دراسه وافية و صحيحه.
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