
 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

DOI:  01801.01 /mjaf.2019.11619.1095                                                                                                            87 

 القٌم الحٌوٌة للعناصر الجمالٌة والهندسٌة فً المبانً التراثٌة
 رصد لمفهوم العمارة المقدسة و تأثٌراتها الحٌوٌة

Biological values of aesthetical and geometrical elements in heritage 

buildings 
Monitoring the concept of sacred architecture and its biological effects 

 / إسالم رأفت محمدم.د
 مصر -كفر الشٌخ - قسم الهندسة المعمارٌة بالمعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا –مدرس العمارة 

Dr. Islam Raafat Mohammed 
Lecturer - architectural dept. H.I.E.T – Kafrelsheikh- Egypt 

hiet.edu.eg-islamrm@kfs 

 Introductionمقدمة 

اختٌار علً مر العصور تعامل اإلنسان مع المبنً علً انه كائن حً ٌؤثر علً مستعملٌه وٌتأثر بهم، وبالتالً لم ٌكن 

مكان المبنً بالنسبة لإلنسان األول أمرا هٌنا، وكان ألمر البناء قدسٌة خاصة و لم ٌكن ٌقوم بمهمة البناء إال طائفة من 

البشر ُمختارة بعناٌة ، حتى أنهم كانوا من صفوه الكهنة عند قدماء المصرٌٌن، ورفع المصرٌون القدماء بعضهم إلً مرتبة 

 ألمر المصرٌٌن فتبعهم البطالمة و الٌونانٌٌن فً ذلك.اآللهة التً تعبد، وتعدي ا

وفرضٌة أن للفراغ المعماري تأثٌر علً الوظائؾ الحٌوٌة لمستعملٌه لٌست ؼرٌبة علً العمارة، بل هً ضاربة فً 

خوفو جذورها بعمق. فالدارس للعمارة المصرٌة القدٌمة ال ٌعدم مجموعة من الدراسات العلمٌة الحدٌثة التً تناولت هرم 

بالبحث والتحلٌل والتجرٌب، نتج عن هذه الدراسات والتجارب مجموعة من النتائج سارت فً اتجاه أن للهرم كمبنً 

 تأثٌرات مختلفة علً كل من بداخله.  

أن للعناصر الجمالٌة والهندسٌة للفراغ المعماري تأثٌراً علً بناء على ذلك  ٌبدو مالئماً أن ٌؤسس البحث لفرضٌة " 

" خصوصا مع ظهور مجموعة من الدراسات المحلٌة واألجنبٌة التً تناولت فكرة المقارنة ؾ الحٌوٌة لمستعملٌهالوظائ

بٌن األشكال الهندسٌة األولٌة و تأثٌراتها عل مستعملٌها، وتنوعت وجهات كل بحث مابٌن باحث عن تأثٌرات حٌوٌة و 

 مابٌن مستهدؾ للجوانب النفسٌة.  

 عمارة المقدسة، التأثٌرات الحٌوٌة، العناصر الجمالٌة، المبانً التراثٌةالالكلمات المفتاحٌة: 

Abstract: 

Over the ages, man handled the building as a living thing that affect users and affected by 

them, thus choosing the location of the building was never easy, it was a sacred mission only 

given to a selected few who were considered sacred priests for the ancient Egyptians, then 

conveyed to Greeks and Ptolemais. 

The hypothesis that the architectural space has an impact on the vital activities of the 

inhabitants is not new to architect, there are several studies that analyzed the great pyramid 

that speculate that the pyramid as a building has various effects over everything inside. 

Thus, this research is adopting the hypothesis that the aesthetical and geometrical elements of 

the architectural space affect the biological functions of the users.  Especially with the 

growing number of researches varied between proving the effects of the basic geometrical 

figures on the vital activities to the psychological effects on the inhabitants. 

Key word: Sacred architecture, Biological effects, Aesthetic elements, Heritage buildings 
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 Research importanceأهمٌة البحث 

تنبع أهمٌة هذا البحث من كونه ٌحاول دراسة جانب هام من الجوانب المؤثرة فً عملٌة التصمٌم، وهو تأثٌر التكوٌن 

الهندسً للفراغ المعماري علً الوظائؾ الحٌوٌة لمستعملٌه. هذا الجانب الذي ٌشهد سجاالً وجداالً بٌن فرٌقٌن من 

رٌٌن، فبٌنما تري طائفة ؼٌر قلٌلة العدد أن للشكل الهندسً طاقة معٌنة لها القدرة علً التأثٌر علً الجوانب الحٌوٌة المعما

لمستعملً الفراغ؛ ٌري الجانب اآلخر فً هذه األطروحات ثؽرات علمٌة، السٌما عدم إمكانٌة قٌاس هذه الطاقات باألدوات 

 واألجهزة المعروفة والمعتمدة علمٌاً.

معمارٌا ٌمكن االستفادة من كل ما سبق بتوظٌؾ النسب والعالقات واألشكال ذات التأثٌر الحٌوي فً التكوٌنات الفراؼٌة 

للتصمٌمات المختلفة و ذلك بهدؾ رفع كفاءة الفراؼات المعمارٌة وظٌفٌاً. فمثالً، ٌمكن توظٌؾ الزواٌا والنسب والعالقات 

راؼات اإلدارٌة والتعلٌمٌة والصحٌة وذلك لتحقٌق أداء أعلى للموظفٌن والطالب التشكٌلٌة ذات التأثٌر الحٌوي فً الف

 وكفاءة عالجٌة أعال للمرضً.    

  Research problem مشكلة البحث

منذ تطور العلوم الحدٌثة فً القرن المنصرم، أصبح العلماء ال ٌهتمون كثٌراً بالجانب النوعً للظواهر وركزوا جل 

لجوانب الكمٌة. والن الكون فً األصل مبنً علً النوعٌة، فظهر الكثٌر من القصور فً تفسٌر العدٌد اهتمامهم فً بحث ا

 من الظواهر باستخدام الجانب الكمً من العلوم فقط.

هما  qualitative physicsوالعلوم النوعٌة  quantitative physicsوعلً الرؼم من أن العلوم الكمٌة الحدٌثة 

، إال أن أحداً من الفرٌقٌن لم ٌحاول دراسة ما تحت ٌد اآلخر من علوم، فال أصحاب العلوم الكمٌة وجهان لعملة واحدة

حاولوا إخضاع علوم الطاقة النوعٌة لالختبار، وال أصحاب علوم الطاقة نزلوا لمضمار العلوم الكمٌة البحتة وأخضعوا ما 

 لدٌهم الختبارات ومعاٌٌر البحث العلمً الحدٌث.

  Research Goalهدؾ البحث

ٌهدؾ البحث إلً مد جسر ٌربط علوم الطاقة النوعٌة بالعلوم الكمٌة الحدٌثة وربط هذه العلوم والتوجهات بالعمارة، وذلك 

عن طرٌق إٌجاد عامل مشترك بٌنهم، بتحلٌل مصادر الطاقة النوعٌة التً تمثل ظاهره فً بعض المنتجات المعمارٌة 

رفة مصدرها وأسبابها، ثم إخضاع ذلك كله للتجرٌب العلمً، ومحاولة الوصول لسبب للحضارات القدٌمة، ومحاولة مع

 علمً منطقً لهذه الظواهر واألسرار.

   Research Methodology منهج البحث

البحث فً سبٌل إثبات الفرضٌة أو نفٌها ٌسلك منهجا استقرائٌا لدراسات  الهندسة المقدسة والنسبة الذهبٌة  ومجموعه من 

األطروحات التً تزعم وجود نسب وعالقات هندسٌة لها تأثٌرات حٌوٌة علً اإلنسان. ثم منهج تحلٌلً لهذه الدراسات 

واستنتاج مجموعه من التصمٌمات المعمارٌة مبنٌة علً تحلٌل هذه الدراسات وتلك النظرٌات. ثم منهج تجرٌبً بإخضاع 

راتها الحٌوٌة علً مجموعة من الكائنات الحٌة البسٌطة التً ٌمكن هذه اإلشكال لمجموعة اختبارات معملٌة لدراسة تأثٌ

 زرعها داخل هذه التصمٌمات.

  Sacred architecture العمارة المقدسة 1

قد ٌبدوا مفهوم العمارة المقدسة ؼرٌباً بعض الشًء، ولكنه ضارب بعمق فً تارٌخ العمارة، وإن اختلفت تعرٌؾ هذا 

المفهوم وتعددت تصنٌفاته، إال أنه ٌرمز لمجموعة المبانً ذات الطابع الفرٌد المرتبط وجودها بإقامة شعائر دٌنٌه أو 

 تعرؾ علً مفاهٌم هذه العمارة. المرتبط بمقاٌٌس كونٌة. فً هذا البحث سٌتم ال
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  Concept of sacred architecture مفهوم العمارة المقدسة 1-1

ٌستلزم وضع تعرٌؾ  لهذا المصطلح. ٌذكر )الدن مانن(   (Sacred Architecture) مناقشة موضوع العمارة المقدسة

اآلثار التذكارٌة ذات الوظٌفة الدٌنٌة وتلك التً  المصطلح قد ٌندرج تحته العدٌد من المعانً؛ فقد تعنً المبانً أو أن هذا

تستعمل مفردات تشكٌلٌة ذات دالالت دٌنٌة، ولكن أكثر ما ٌهمه عند تناول العمارة المقدسة هً تلك العمارة ذات الجذور 

، وفً هذه المشتركة مع حٌاة الروح فأهمٌة أن ٌكون للمبنً رؤٌة روحٌة أكثر أهمٌة من أن  ٌكون ذو طابع تكوٌنً دٌنً

 [2] الحالة ٌكون التركٌز علً الرمزٌة والمعنً فً العمارة أكثر من المعانً الجمالٌة.

دٌنٌا، تعرؾ العمارة المقدسة بأنها أماكن الصالة، التعظٌم، التأمل والتعلم. ومن خالل عناصرها التصمٌمٌة المعمارٌة 

ألشخاص من المثل الدٌنٌة، والقٌم الروحٌة والمجتمعٌة؛ بدءا وتصمٌمها الداخلً وجمالٌاتها، فإنها ذات قدرة علً تقرٌب ا

من المبانً المزخرفة مروراً باألضرحة البسٌطة وصوالً لألدٌرة النائٌة الهادئة، فإن هذه المبانً هً بمثابة احتفال بقدسٌة 

موذج مصؽر للكون المكان، ورهبتها مصدر لإللهام، وفٌها ٌستحضر الخشوع. وبعض هذه المبانً المقدسة تبنً كن

 [13] الواسع، وهً استنساخ دنٌوي لنموذج ساٍم.

وتعرؾ الرؤٌة والقٌم الروحٌة علً أنها الجانب الحٌوي النشط من النفس، ولٌس له شكل محدد، ولكنه الجوهر الذي من 

ٌة  تعكس الشعور خالله تفسر المعانً فً الكون ودائما ما ٌستثمر فً أشكال،هذه األشكال تتدفق من خاللها طاقه روح

 [2] بالقدسٌة .

العمارة المقدسة كذلك هً نوعٌه من العمارة مرتبطة فً مقاٌٌسها بالمقاٌٌس الكونٌة نسباً أو قٌاساً . ولعل اشهر نموذج 

ٌتجلى فٌه هذه الصفة هو مبنً الهرم األكبر حٌث توسط موقعه للٌابسة و توجٌهاته الفلكٌة لألجرام السماوٌة وكذلك عالقة 

 وهذا ما ٌستوجب دراسته كأحد التطبٌقات القوٌة للعمارة المقدسة. [5] رتفاعه بأبعاد الكره األرضٌة وعالقتها بالشمس.ا

 Sacred architecture throughout history العمارة المقدسة عبر التارٌخ 1-2

ٌرصد تارٌخ العمارة والفنون مجموعه من هذه األشكال 

ففً الهند المقدسة التً أفرزتها حضارات الشرق والؽرب. 

تظهر المانداال الدائرٌة ذات االرتباط الوثٌق بالدٌانة 

الهندوسٌة. كذلك فً حضارة التبت وحضارة أوروبا فً 

القرون الوسطً والحضارة اإلسالمٌة إنتاجا ؼزٌرا من هذه 

األشكال، ووظفت هذه األشكال فً منتجات تلك الحضارة، 

ات شعبٌه فتارة تظهر فً شكل لوحات فنٌه، وأخري فً رقص

وتشكٌالت معمارٌة لمبانً. وؼالبا ما تكون هذه األشكال مبنٌة 

علً تقسٌم الدائرة إلً أربعة أجزاء تترابط هذه األجزاء فً 

تصمٌم موحد وتكون ذات دالله رمزٌه للكون. فتارة تعبر عن 

االتجاهات األصلٌة األربعة أو الفصول األربعة، وتارة أخري 

) الماء والهواء والتراب والنار(،  إلً عناصر الكون األربعة

 أو تقسم إلً اثنتً عشرة جزءاً ترمز لمنازل األبراج الفلكٌة.

[11] 

 
(  مجموعه من األشكال داخل المربعات الصؽٌرة تعبر 1شكل )

لفهم عناصر الكون , و كل شكل كونً  عن نظام أو تقنٌه
( ٌساعد اإلنسان فً geometric cosmogramهندسً)

محاوالته للتحرر من خالل تناؼمات األشكال 
harmonization . 

 lowlor,robert.2002,p16المصدر: 
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 Attributes of sacred architectureالسمات الممٌزة للعمارة المقدسة   1-3

األبعاد والنسب والتشكٌل الخاص هً أهم ما ٌمٌز العمارة المقدسة، فهً لؽة رمزٌة مشتركة بٌن الحضارات المختلفة. 

فالدائرة والمربع والمثلث وسائر اإلشكال المسطحة األساسٌة األخرى ونظائرهم من األشكال المجسمة )المكعب ،الكرة 

والدٌن والحضارات اإلنسانٌة والتأثٌرات االجتماعٌة، فهً فً الواقع  ،الهرم(، هذه األشكال والمجسمات تتخطً التارٌخ

فً كل العمائر المقدسة عبر تارٌخ  البشر علً أنها حروؾ لؽة التشكٌل وأبجدٌات  -بنسب وأبعاد خاصة  -متواجدة 

 العمارة، ولكل منها أهمٌته الخاصة به. 

والتفسٌر المحتمل لوجود هذه األبجدٌات فً العمارة المقدسة عبر التارٌخ والحضارات المختلفة انه عندما اكتشفت 

مس والقمر والكواكب المختلفة وذلك من اجل إٌجاد التقوٌم؛ فكان الحضارات المختلفة المبكرة وقاست وقدست دورات الش

من الطبٌعً أن تقوم هذه الحضارات علً اختالفها بدمج األرقام واألشكال الهندسٌة والنسب التً وصلوا إلٌها من رحلة 

عابد المخصصة لعبادة البحث عن التقوٌم فً الدورات الفلكٌة فً عمارتهم المقدسة، وهو ما ٌتأكد بوجود الكثٌر من الم

 [2] كواكب بعٌنها .

 

(، وذلك الشتقاقه من النسب الفلكٌة والنسب The canonاتفقت كل الحضارات القدٌمة علً وجود نظام قٌاس واحد )

ٌقصر تعلمه علً فئة معٌنة. كما أنه قابل للتطبٌق فً الموسٌقً، الرسم، العمارة، النحت، اإلنسانٌة وكان نظام القٌاس هذا 

علم الفلك وباقً العلوم والفنون. وكان أفالطون ٌؤمن أن اصل هذا النظام ٌعود إلً المصرٌون القدماء وكان هذا هو 

ر والهالل فً كثٌر من األحٌان تكون رمزٌة، السبب الرئٌسً فً بقاء حضارتهم آلالؾ السنوات. اإلٌقاعات المقدسة للقم

دورة فً السنة الشمسٌة. والمصرٌون  31وٌمكن أن تكون ذات صله بالشهر القمري والذي ٌصل إلً ما ٌقرب من

 836سنة إلً التوفٌق بٌن دورة الشهر القمري والسنة الشمسٌة، فكل خمسون عاما شمسٌة ٌوجد   05استخدموا دورة ال

 [2] دورة قمرٌه.

هذه النسبة فً التوفٌق بٌن الدورتٌن الشمسٌة والقمرٌة تمثل النسبة األكثر شهره فً العمارة خصوصا والفن عموما وهً  

 (.5.836=  3.836÷  3النسبة الذهبٌة )حاصل قسمة 

 Golden Ratioالنسبة الذهبٌة   1-4

أن أول ظهور مكتوب له كان علً ٌد  النسبة الذهبٌة كمفهوم له تارٌخ عرٌض فً علم الرٌاضٌات، علً الرؼم من

. والمفهوم 3610وذلك سنة  -األخ األصؽر للفٌزٌائً المعروؾ جورج ساٌمون اوم  -الفٌزٌائً األلمانً  مارتن اوم 

 [1] الهندسً للنسبة الذهبٌة ٌعود إلً عالم الرٌاضٌات األشهر إقلٌدس.

 
سطٌن ( البالط الفسٌفائً فً الكنٌس القدٌم بفل2شكل )

 جزء ترمز لمنازل األبراج الفلكٌة . 12دائرة مقسمه ل
المصدر: 

en.wikipedia.org/wiki/File:Beit_Alpha.j

pg 

 
 (3شكل )

 تعبر عن احد المانداال المقدسة

 www.123rf.com/ photo_14538936المصدر: 
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ٌُعتبر أبو الهندسة وقد كانت أعماله بشكل عام ُتشكل أهمٌة إقلٌدس هو رٌاضً ٌونانً، عاش فً مدٌنة اإلسكندرٌة و و

كبٌرة فً تارٌخ الرٌاضٌات، وقد كتب فً الرسم المنظوري والمقاطع المخروطٌة والسطوح ثنائٌة البعد، واكتشؾ النسبة 

طة"، إذ هً عبارة عن الذهبٌة. وهو أول من أشار إلى هذه النسبة اإللهٌة وهو من سماها أٌضاً "بالنسبة النهائٌة والمتوس

تناسب أطوال: أن تكون نسبة الطول كامالً للجزء الكبٌر منه، مثل نسبة الجزء الكبٌر للصؽٌر، فان تحققت هذه الحالة 

فٌمكننا القول أن قطعة المستقٌم هذه قد قسمت وفقا للنسبة الذهبٌة. و لٌس ؼرٌباً أن ٌكون تعرٌؾ إقلٌدس للنسبة الذهبٌة من 

سٌة، فكما هو معروؾ أن الٌونانٌٌن اهتموا بالهندسة، حتى أنهم فضلوا التمثٌل الهندسً على التمثٌل وجهة نظر هند

 [14] الجبري.

 

 

 

 

 

 

 

 أن والتجارب الدراسات وتبٌن مع بعده، جاؤوا علماء بها اهتم وقد سبقوه، مالحظات علماء ولٌدة إقلٌدس مالحظة وكانت

 األجمل فإنها الفنانٌن نظر وفً الناس، فً نظر جماالً  ٌكسبها والتقسٌمات واألطوال األشكال الذهبٌة فً النسبة هذه وجود

 [19] .رٌاضٌة دائماً لنسب ٌخضع بات الذي الفنً العمل أجزاء تنظٌم وترتٌب فً

 :بهذه النسبة إذا كان ABتقسم القطعة  cجبرٌا ٌمكن حساب قٌمة النسبة الذهبٌة عندما نفرض أن النقطة 

 

  

 و بتثبٌت الطرؾ األٌسر و عكس الطرفٌن الباقٌٌن فً المعادلة كما ٌلً : 

b/a = 1/φ 

 لطرفً المعادلة ، تنتج الصٌؽة التالٌة : 3ثم إضافة 

 

φ  و ألن الطرؾ األٌسر للمعادلة ٌساوي 

 

 : φ ًبضرب طرفً المعادلة ف 

 

 و ٌمكن تحوٌلها إلً صٌؽة المعادلة التربٌعٌة كما ٌلً :

 

 
ٌمثل النسبة الذهبٌة فً تقسٌم قطعة مستقٌمة (4شكل )  

 المصدر: الباحث
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وألنها نسبة بٌن طولٌن معلومٌن ال ٌقالن عن الصفر ، ٌكون الجذر السالب مستحٌال وٌكون الجذر الموجب هو الحل  

 الوحٌد للمعادلة كما ٌلً : 

 

 [9]وتكون هذه هً القٌمة العددٌة للثابت  والذي ٌمثل النسبة الذهبٌة النسبة األكثر شهرة فً العمارة عبر التارٌخ. 

النجمة الخماسٌة والمجسمات األفالطونٌة الكونٌة الخمسة كانت من الرموز المقدسة عند فٌثاؼورث واقلٌدس وذلك 

 [8] (. 38(، والشكل )30لً بأشكال متعددة، كما ٌظهرها الشكل )فً بنائها الشك øالحتوائها علً النسبة الذهبٌة 

 

 

 

 

النسبة الذهبٌة الموجودة فً الطبٌعة تحكم نمط النمو والتشكٌل لبعض المخلوقات فً الكون كأصداؾ نونٌلوس التً تعتبر 

، كما استخدمت فً sunflower)من الرخوٌات المقدسة فً الهند وكذلك العدٌد من الزهور وخاصة زهرة دوار الشمس )

الذي أنشئ علً هضبة األكروبولٌس لعبادة اآللهة أثٌنا  [2]نسب المعابد المصرٌة والٌونانٌة وخاصة فً البارثٌنون.

، وأشرؾ علً زخرفته النحات الٌونانً Calibratesو Ictinusبارثٌنوس )أثٌنا العذراء( والذي قام ببنائه المعمارٌان 

Phidias  والذي اخذ من اسمه الحرؾ األولø .[10] لٌكون رمزا لهذه النسبة المقدسة 

 

 

 
 ( ٌوضح الشكل الخماسً و ٌظهر به النسبة الذهبٌة فً عده صٌػ5شكل )

 , Hejazi , Mehrdad . Geometry in nature and Persian architecture المصدر :

Building and Environment 40 (2005), p 1413–1427 
 

 
 ( المجسمات األفالطونٌة6شكل )

 Mehrdad Hejazi, p 1413–1427 المصدر :
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ٌظهر فً الهرم األكبر. النسبة الذهبٌة لٌست فً العمارة المصرٌة تتجلً النسبة الذهبٌة فً الكثٌر من المبانً الشهٌرة كما 

النسبة الوحٌدة التً استخدمت فً العمارة المصرٌة القدٌمة، فالتصمٌم التناؼمً المبنً علً النسب المختلفة التً تربط كل 

 [3] عناصر التصمٌم تظهر فً جمٌع المبانً المصرٌة القدٌمة.

 

 

 
(  توضح علً الٌمٌن  معبد البارثٌنون  و علً الٌسار 8شكل)

 رسم توضٌحً لتحقق النسبة الذهبٌة فً واجهته 

  A.T Mann, p 23المصدر : 

 
(  ٌوضح مجموعه من النباتات منها نبات دوار الشمس و 7شكل )

 أصداؾ نونٌلوس و التً ٌتواجد فً نسب تكوٌنها 
المصدر : 

http://www.pinterest.com/trudiejwebster/the
-fibonacci-spiral-the-golden-ratio 

 
 علً الٌسار رسم توضٌحً لتحقق النسبة الذهبٌة فٌه ( توضح علً الٌمٌن  الهرم األكبر  و9شكل)

  Mehrdad Hejazi , p 1418 المصدر :

 
. و أبٌدوسفً المجموعة الجنائزٌة لمعبد سٌتً األول فً  Osireonأو  Osirion(  رسم توضٌحً لما ٌعرؾ بـ 10شكل )

 لنسبة الذهبٌة فً جمٌع مكوناته .ٌظهر فٌه ارتباط أعمدته العشرة بالشكل الخماسً المعروؾ باحتوائه ل
  Robert Lowlor, p61المصدر : 
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وترجمته تعنً "المدٌنة  برسبولٌسفً العمارة الفارسٌة لم تؽب النسبة الذهبٌة عنها ، فالموقع األثري المعروؾ باسم 

كم 05الموقع مسافة الفارسٌة تخت جمشٌد )أي عرش جمشٌد( أو پارسه وهً عاصمة اإلمبراطورٌة األخمٌنٌة. ٌبعد هذا 

شمال شرق مدٌنة شٌراز فً محافظة فارس فً إٌران، فً هذا الموقع األشهر وؼٌره من المبانً القدٌمة فً إٌران تظهر 

 [8] (.13النسبة الذهبٌة بوضوح فً الواجهة األمامٌة كما ٌبٌنها الشكل )

 

 

جدها فً كنٌسة نوتردام الشهٌرة بفرنسا، والمبنٌة فً الفترة وفً نماذج معمارٌة أكثر حداثة تظهر أٌضا النسبة الذهبٌة، فن

جزٌرة المدٌنة على ) إٌل دوال سٌتً تقع فً الجانب الشرقً من) بارٌس أبرشٌة م. وهً كاتدرائٌة3105و3381من

الذي ساد القرن الثانً عشر حتى بداٌة  والعمارة القوطٌة الفن أي فً قلب بارٌس التارٌخً. ٌمثل المبنى تحفة السٌن نهر

بٌن عشر، وٌعد من المعالم التارٌخٌة فً. وتظهر النسبة الذهبٌة فً عالقات عناصر الواجهة، مثل العالقة القرن السادس 

 الشكل التالً.ارتفاعات الكتل الرئٌسٌة بعضها البعض، كما تظهر فً عالقة األبراج العلوٌة للكنٌسة، وذلك كما ٌبٌنه 

[15] 

 

 

 

 

 

 

 

 
فٌه استخدام النسبة الذهبٌة )فً األعلى ( و )فً األسفل ( ( ٌظهر مسقط أفقً لما ٌعرؾ باسم تخت جمشٌد  وٌظهر 11شكل  )

 الٌمٌن و الوسط : قبة  تاج الملك بأصفهان و الٌسار  مبنً علً قابو بأصفهان  و فً كالهما نلحظ وجود النسبة الذهبٌة

  Mehrdad Hejazi . p 1413–1427  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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اإلمبراطور المؽولً  شاه جهان شٌده الملك بالهند أنٌق العمارة من الرخام األبٌض  ضرٌح وهوفً تاج محل بالهند ، 

( لٌضم رفات زوجته. وضع تصمٌمه المهندس المعروؾ باألستاذ عٌسى شٌراز ی وامان هللا خان 3866 – 3815)

األبٌض على مصطبة، وأقٌمت عند كل زاوٌة من زواٌا المصطبة مئذنة متناسقة األجزاء ارتفاعها  بالمرمر شٌد .شٌرازی

 30ٌسٌة، وقطرها م. فً وسط المصطبة ٌرتفع الضرٌح فً شكل رباعً، وتشؽل الجزء األوسط من البناٌة القبة الرئ 10

م. ولكل من واجهات البناٌة األربع مدخل عال مؽطى بعقد. وٌعتبر من أجمل نماذج العمارة  11.0م. وارتفاعها 

تظهر النسبة الذهبٌة فً نسب تكوٌن الواجهة، خاصة فً عالقات الفتحات والعقود والمدخل الرئٌسً، وذلك  .اإلسالمٌة

 [7] (.14علً النحو المبٌن بالشكل )

. كما استخدم فً  C.N.Towerكما تظهر النسبة الذهبٌة فً العدٌد من المبانً المعاصرة كمبنً األمم المتحدة وبرج 

 بعض األعمال الفنٌة الشهٌرة، كلوحة المونالٌزا . 

 

 

 

 

 

 

 

 
النسبة الذهبٌة المحققة ( ٌظهر مجموعه من عالقات 13شكل  )

 فً تاج محل بالهند
 المصدر :

http://www.goldennumber.net/architecture/ 

 
( ٌظهر مجموعه من عالقات النسبة الذهبٌة المحققة 12شكل  )

 فً واجهة كنٌسة نوتردام ببارٌس
 المصدر :

http://www.goldennumber.net/architecture/ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1
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والعلوم الحدٌثة لدٌها شؽؾ عظٌم بالكشؾ عن تطبٌقات النسبة الذهبٌة، ولكثرة هذه االكتشافات فمن الممكن الفرض بأننا 

خلة فً كل مناحً الحٌاة، فً النبات، الحٌوان، الموسٌقً والفنون، نعٌش داخل عالم النسبة الذهبٌة. فهذه المتوالٌة متدا

الفلك، الفٌزٌاء النظرٌة، علوم البلورات، الفٌزٌاء والجسٌمات عالٌة الطاقة وؼٌرها الكثٌر الذي ٌقود إلً أن هذا العالم 

 [14] المادي قائم علً قاعدة النسبة الذهبٌة.

 The Great Pyramid - as one of كأحد تطبٌقات العمارة المقدسة ذات التأثٌر الحٌوي:  -الهرم األكبر  1-5

the applications of sacred architecture with biological effect 

راسة التخصصٌة فً عندما تناولت مناهجنا الدراسٌة المعمارٌة الهرم بالدراسة، أقنعتنا بأنه مقبرة الفرعون. وبتطور الد

سنوات دراسة العمارة، ال ٌتعدى طالب العمارة دراسة قٌمة الهرم التشٌكلٌة ومقٌاسه المتعاظم ومساقط ؼرؾ الدفن 

 ومنحدراته المختلفة. وهكذا تنتهً عالقة المعماري التعلٌمٌة بالهرم عند هذا الحد. 

لعالم بفحص هذه األهرامات ودراسة نسبها وزواٌاها علً النقٌض من ذلك قام المهتمون بعلوم المصرٌات فً أنحاء ا

وتوجٌها وأبعادها وعالقتها النجمٌة وكٌفٌه وسبب بنائها وهل هً محض مقبرة ملكٌه، أم أنه مرصد فلكً لرصد حركه 

 النجوم واألفالك، أم أنها قطعه فنٌه قام المصرٌون ببنائها ووضعوا بداخلها كل أسرار علومهم المتقدمة ومقاٌٌسهم

الهندسٌة؛ فصارت مخزنا ألسرارهم المقدسة. السٌما وأن قوانٌن الطبٌعٌة المعروفة ال تسري داخل هذا المبنً. فال ٌحدث 

تحلل لقطع اللحم بداخله وٌعاد ترتٌب كرٌستاالت المعادن حال وضعها داخل الهرم وؼٌرها من الظواهر والتأثٌرات 

 الحٌوٌة لهذا المبنً .

 لب موضوع هذا البحث، فسٌتم تناول هذا النموذج المعماري ذو التأثٌر الحٌوي بالدراسة.وألن هذه النقطة فً ص

متر، وكان ارتفاع  115شٌد هرم خوفو علً مراحل فوق مرتفع صخري علً قاعدة مربعه طول كل ضلع منها كان 

مترا علً الترتٌب،  310ا و متر 110مترا، إال أنه بعد زوال الكساء الخارجً انخفضت قٌمه كل منهما إلً  368الهرم 

متراً عن  15درجه، وٌقع مدخل الهرم فً المدماك الثالث عشر علً ارتفاع حوالً  01مع زاوٌة مٌل لكل سطح حوالً 

 سطح األرض.

 
)الوسط( وفً  CN Tower( ٌظهر مجموعه من عالقات النسبة الذهبٌة المحققة فً مبنً األمم المتحدة)الٌمٌن( وفً 14شكل  )

 لوحة المونالٌزا )ٌسار(

 /http://www.goldennumber.net/architecture المصدر :
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ؼٌر أن الزائر ٌستخدم مدخل آخر منخفض عنه فً المدماك السادس )أي علً ارتفاع عشرة أمتار تقرٌباً من القاعدة(،  

م بإزاحة بعض األحجار،  615وهو كسر أحدثه عمال الخلٌفة عام  -نسبة إلً الخلٌفة المأمون -المأمون ٌعرؾ بمدخل

درجه، حتى ٌصل إلً حجرة سفلٌة  16متراً إلً المدخل األصلً المنحدر بزاوٌة  18حتى تمكنوا من الوصول بعد 

بعض التعدٌالت لزٌادة حجم الهرم، فتم بناء منحوتة فً الصخر تحت مستوي سطح األرض وٌبدو أنه أثناء العمل أجرٌت 

متراً وارتفاعه ٌزٌد قلٌالً عن المتر، ٌصل إلً ممر أفقً بنفس الطول واالرتفاع تقرٌباً، ٌنتهً إلً  18ممر صاعد طوله 

متراً، وتعرؾ هذه 30متراً، وأقصً ارتفاع لسقفها الجمالونً المثلث حوالً  0.0متراً *  0.1ؼرفة مساحة قاعدتها 

 الحجرة بؽرفه الملكة.

 

 

متراً، وٌمكن الوصول إلٌها عن  0.6متراً وارتفاعها  35.6متراً *  0.1أما ما ٌعرؾ بؽرفة الدفن فتبلػ مساحة قاعدتها 

متراً، وٌنتهً عند  6.0متراً وارتفاعه  60الذكر، وٌبلػ طول البهو طرٌق بهو كبٌر ٌبدأ عند نهاٌة الممر األفقً السالؾ 

متراً، وٌتخلله ثالث فتحات أعدت للمتارٌس التً تؽلق  1.3متراً، وارتفاعه  6.6ممر أفقً بنً بأحجار الجرانٌت طوله 

من الجرانٌت، سمكها الدهلٌز المؤدي إلً ما ٌعرؾ حجرة الدفن، التً دعمت حوائطها وسقفها وأرضٌتها بأحجار ضخمه 

 [16] ثالثة أمتار، كما استخدمت فً تسقٌؾ خمس حجرات صؽٌرة ارتفاع كل منها متر، شٌدت فوق حجرة الدفن.

الزاوٌة ˚. 03.6زواٌا رئٌسٌة. أولها زاوٌة مٌل أوجهه علً القاعدة وتعادل  1عموما ٌشكل هٌكله الهرمً  الهرم األكبر

الزاوٌة الثالثة هً زاوٌة مثلث الجوانب المتساوي ˚. 63.4الثانٌة هً زاوٌة مٌل رواسم الهرم عً قطري القاعدة وتعادل 

والشكل التالً ٌوضح ˚. 08التقائها فً نقطة الرأس زاوٌة قٌاسها ٌتولد عن أوجه الهرم عند ˚. 06.1الساقٌن وهً تعادل 

 بشكل مجدول كافة تفاصٌل الهرم الهندسٌة.

 

 

 

 

 
 ( منظور ٌوضح التصمٌم الداخلً للهرم16شكل )

 43المصدر : عالء الحلبً, ص 

 

 

-  

 www.cheops-pyramide.ch/index.html  
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من أهم التجارب التً أجرٌت لبحث التأثٌرات الحٌوٌة للشكل الهرمً، تجربة إنبات مجموعات من بذور حبات الفول 

داخل أشكال هرمٌة ومقارنتها بمجموعة قٌاسٌة داخل شكل مكعب له نفس الحجم. تم وضع الحبٌبات علً إسفنجه ٌتم 

ٌل ورقٌه مبللة. ووضع مجموعه منها داخل مجسمات هرمٌة ملل( ثم تؽطٌتها بمناد 05ؼمرها بكمٌة محددة من المٌاه )

الشكل ومجموعه أخري داخل مجسمات مكعبه الشكل وتم إحكام ؼلق المجسمات علً حبٌبات الفول. وبعد خمسة أٌام ٌتم 

قٌاس طول البراعم التً نبتت من حبٌبات الفول وذلك من نهاٌتها وحتى موضع خروجها من الحبة .تم تصنٌع أشكال 

 8.18بوصات وارتفاعه  35وكانت أبعاد قاعدة الهرم  (mirrors)لتجارب )الهرم والمكعب( من خامة زجاج المراٌا ا

 [6]وكانت نتٌجة التجربة كما ٌوضحها الجدول التالً:  بوصة. 8.6بوصة، أما المكعب فكان طول ضلعه 

 رقم التجربة اسم التجربة الوصؾ الشكل الهرمً المكعب االحتمال

 3 إنبات بذور الفول قٌاس طول البراعم بوصة 3.4 بوصة 3.10 ±5.58 

 فً إنبات بذور الفول داخل الهرم G.patric flanganٌوضح جزء من تجربة    1جدول رقم 

 G. Patric flangan، p 31المصدر : 

 

تجربة أخري عقد فٌها مقارنة بٌن عملٌات حٌوٌة وكٌمائٌة تتم  33بإجراء  G. Patric flanganوفً نفس السٌاق قام 

داخل الهرم وخارجة وداخل أشكال قٌاسٌة مكعبة، ففً التجربة األولً و الثانٌة والخامسة استهدؾ قٌاس البراعم األولٌة 

لمجموع الجذري تحت كال الظرفٌن. البذور المستنبتة داخل الهرم و مقارنتها باألخرى المستنبتة خارجه أو مقارنة حجم ا

وفً الثالثة قارن بٌن تحلل اللحم الطازج داخل وخارج الهرم. فً التجربة الرابعة والسابعة والتاسعة استهدؾ مقارنة 

الفرق بٌن نمو البكتٌرٌا علً وسط ؼذائً مختلؾ داخل وخارج الهرم. أما فً السادسة والحادٌة عشر فاستهدؾ قٌاس 

لفٌزٌائٌة للمحالٌل المعالجة داخل الهرم وخارجه. إما التجربة الثانٌة عشره واألخٌرة فاستهدفت قٌاس بعض التؽٌرات ا

 تأثٌر النوم داخل الهرم وخارجه علً بعض الوظائؾ الحٌوٌة للجسم كالنبض ودرجة الحرارة.

النتائج إحصائٌاً . و الجدول  وٌمكن الرجوع لكتابه سابق الذكر لالستزادة عن خطوات ومحددات التجارب وكٌفٌة معالجة

 التالً ٌوضح نتائج التجارب سالفة الذكر. 

 

 

 
 ( ٌوضح أبعاد الهرم و زواٌاه المختلفة بالمتر17شكل )

 Löhner, Franz.(2006), www.cheops-pyramide.ch/index.html المصدر :
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Probabi

lity 

Uncov

ered 
Cube 

pyrami

d 

No. 

Of 

Blo

cks 

Name 
No

. 

 6 1.9 1.27 ــــــــــــ 0.06
Black-eyed peas sprout 

length  
1 

 2 1.641 0.679 ــــــــــــ 0.284
Lima Beans Sprout 

length  
2 

0.001 4.637 4.618 2.25 8 
Hamburger meat 

freshness ( 0 - 5 )  
3 

0.001 100% 94% 48% 5 

Throat Bacteria 

(normalized area with 

respect to area of 

undercover treatment) 

4 

0.1 32.8 33.5 0.6 2 

Rooting ( volume of 

roots  

in 0.0001 cubic in ) 

5 

0.1</<0.

25 
18.2 19.9 20.1 3 

Crystal (WT .in grams  

of crystal formed) 
6 

0.1 100% 86% 50% 6 

Yeast bacteria  ( 

normalized area with 

respect to uncovered 

treatment) 

7 

 dead dead alive 2 live plant 8 ـــــــــــــ

 none 100 1.16* 1 ــــــــــــــ

Bacteria on egg (Area 

of growth based on 

area of pyramid 

treatment as 1)  

9 

 ـــــــــــ
decaye

d 

deca

yed 
fresh 1 Banana 10 

no noticeable difference 4 Colloidal Suspension 11 

 

 

0.160 

0.500 

0.174 

0.092 

0.025 

 Out-

side 

tent 

0.880 

0.993 

1.681 

0.926 

0.961 

Inside 

Tent 

 

0.944 

0.944 

1.263 

0.966 

1.041 

 

 

 

  

Sleep Ratio of AM to 

PM  

 

 

Measurements  

Pulse 

Temperature 

GSR 

Systolic 

12 

* two pyramids were used ، one mirrored ، one plain . the mirrored bacteria area will taken as 1  

 كاملة G.patric flanganٌوضح نتائج تجربة   2جدول رقم 

   G. patric flangan، p 33-31المصدر : 
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   Experimental studyالدراسة التطبٌقٌه 2

بناء علً الدراسة النظرٌة ٌتضح وجود 

بٌن كل نماذج الهندسة عوامل مشتركة 

المقدسة، أهم هذه العناصر هً الزواٌا 

والتكرار. وكأختٌارأولً سٌتم إختبار زواٌا 

الهرم كأحد أهم نماذج العمارة المقدسة مع 

األكثر تكرارا فً العمارة  0&0التكرارات 

 المقدسة كما ٌظهر بالشكل التالً:

 

ومع هذه الزواٌا تم إدخال قٌمة التكرار مع 

مرات  0,0الزواٌا, بحٌث ٌتم تكرار الزاوٌة 

ومعهم شكل  ٌمثل النموذج  Radialبشكل 

القٌاسً وهو مربع له نفس مساحة القاعدة 

ونفس االرتفاع المحدد لكل شكل من األشكال. 

تمت التجربة كما سابقتها بمعمل 

 –كلٌة العلوم المٌكروبٌولوجً، بقسم النبات ب

الدكتور / محمد جامعة دمٌاط . تحت إشراؾ 

 , أستاذ مساعد بالقسم.علً دٌاب

سٌتم اختبار تأثٌر هذه النماذج علً نمو 

فً بٌئة  Escherichia coliالبكتٌرٌا 

خاصه مجهزه لها وسٌتم اختبار النمو عن 

. تم Turbidityطرٌق قٌاس معدل العكارة 

وتم التقطٌع بتقنٌة اللٌزر وتؽطٌة األشكال بقطع زجاج بنفس شكل القاعده.  p.v.cدة التصنٌع كل هذه األشكال من ما

 والشكل التالً ٌظهر مجموعة األشكال أثناء التجربة.

 

 
األشكال المختبره  أثناء التجربة( ٌوضح مجموعه من 22شكل )  

 المصدر : الباحث

 

 
( المجموعة الثانٌة لألشكال المبنٌة علً المودٌول التصمٌمً 21شكل )

 وكٌفٌة استنباطها

 المصدر: الباحث
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  Result and Discussion نتائج التجربة و مناقشتها 1-2

 بعد إجراء عملٌة قٌاس العكارة فً المرحلة السابقة, تم رصد نتائج التجربة فً الجدول التالً:

 

 متوسط العكارة الشكل

 310* خماسً 16

 361* سباعً 16

 *364 خماسً 61

 * 330 سباعً 61

 310 خماسً 01

 *316 سباعً 01

 *333 خماسً 06

 *331 سباعً 06

 *366 مربع قٌاسً

means extremely significant difference at 0.05* 

 ( ٌوضح نتٌجة أشكال المجموعة الثانٌة3جدول )

 المصدر: الباحث

 

 

 

 

 

 

 
التمثٌل البٌانً لنتائج التجربة( ٌوضح 23شكل )  

 المصدر : الباحث

لألشكال( ٌوضح التمثٌل البٌانً لنتائج تجربة المجموعة الثانٌة  71شكل )  

 المصدر : الباحث 
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ٌظهر من نتائج تجربة مجموعة األشكال التً تمثل زواٌا الشكل الهرمً باختالؾ تكرار الزاوٌة فً الشكل الواحد, ٌظهر 

درجه  61أن الشكل القٌاسً هو األعلى فً معدل نمو البكتٌرٌا واألشكال محل التجربة اقل ماعدا الشكل الخماسً للزاوٌة 

بر من القٌاسً بوحدة واحده. ولكن ٌبقً تأثٌر جمٌع الزواٌا المختبرة لألشكال مثبطا للنشاط الحٌوي لبكتٌرٌا فهو اك

E.coli .رؼم استخدام متكررات الزاوٌة 

التً باإلضافة لكونها أحد زواٌا الهرم، فهً زاوٌة ˚ 06.1النسبة األعلى فً التأثٌر فً هذه التجربة هً ألشكال الزاوٌه

%, وٌبدوا أنها ال تتأثر بتكرار الزواٌا، أما جمٌع 00الذهبٌة فً نفس الوقت, وكانت نسبة تأثٌرها فً حدود النسبة 

 األشكال األخرى فٌبدوا أن تكرار الزواٌا ٌؽٌر فً طبٌعة تأثٌرها.

 

 Conclusionالخالصة والتوصٌات    2-2 

ي باألشكال الهندسٌة الثنائٌة األبعاد وكذلك المجسمات ٌبدوا أن طاقة األثٌر فً الفضاء المحٌط بنا ٌتأثر بشكل جوهر

الثالثٌة األبعاد. والزالت آلٌة هذا التأثٌر والتفاعل ؼامضة بالنسبة لمعظم الناس، والسبب هو عدم إدراكهم حقٌقة األثٌر 

 الذي ٌمأل الفراغ من حولنا، وطبٌعة الكون بشكل عام.

فً التقالٌد الهندوسٌة، باإلضافة إلً اعتبارهم أن األفكار والصلوات لها أصوات معٌنة )ذبذبات( والتً ٌشٌرون إلٌها بـ 

، ٌعتقدون أٌضا بان هناك  أصوات )ذبذبات( كامنة فً األشكال الهندسٌة والتً تتداخل أو تخلط مع  Mantra"مانترا" 

.  كما أن هناك الكثٌر من طقوس السحر التً Yantraوٌشار إلٌها بـ "ٌانتر"  تلك الصادرة نتٌجة الصلوات أو األفكار، 

تستخدم الرموز الهندسٌة فً طقوسها، هذه الرسوم الهندسٌة تستخدم من اجل التحدٌق إلٌها بهدؾ تركٌز وتكثٌؾ الطاقة 

 [12] الفكرٌة الموجهة والمشحونة برؼبات ونواٌا مختلفة .

بحٌث  -األثٌر -آلن: هل من الممكن وجود ظاهرة موجٌة كامنة فً الطاقة الكونٌة المحطٌة والسؤال الذي ٌطرح نفسه ا

تتجاوب مع ترتٌب الخطوط الهندسٌة المختلفة؟ هل تستطٌع النجمة أو الخماسٌة، والمرسومة  بالذهب علً خلفٌة من 

ٌستقٌل  الذبذبات المرؼوبة؟. فً الحقٌقة، السٌرامٌك أن تتفاعل مع )األثٌر( كما ٌعمل الهوائً االلكترونً الذي ٌرسل و

هذا الشكل الهندسً هو أقوي بكثٌر من كونه رمز أو شعار أو حتى تحفة هندسٌة فنٌة. رؼم أننا لم نفهم هذه األمور، إال 

 أنها ظهرت أساسا  ألسباب وؼاٌات ارفع مستوي من تلك التً ٌنشدونها الٌوم. 

رق أو محفورة علً الخشب أو الحجر أو ؼٌره  لها أثر بالػ فً إعادة توازن إن أشكال هندسٌة معٌنة، مرسومة علً و

الطاقة إذا كانت مصابة بخلل ما. هذه الحقٌقة لم تؤكدها النظرٌات بل ٌثبتها التطبٌق العملً والخبرة التجرٌبٌة. فهناك 

ها لؽاٌات فنٌة وتجمٌلٌه لكن هذه لٌست الكثٌر من النقوش الهندسٌة المرسومة فً مواقع أثرٌة كالصروح والمعابد، نظن بأن

الحقٌقة الهدؾ االساسً منها هو التعامل مع الطاقة الكونٌة بطرٌقة أو بأخرى. وتالحظ بوضوح فً النقوش المرسومة 

 علً األوانً واألدوات المنزلٌة القدٌمة. 
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من بٌن اآلثار التً خلفتها حضارة الماٌا مثال، تبٌن بعد التجربة واالختبار أن بعض الكتابات الصورٌة.)مشابهة 

، وهذه للهٌروؼلٌفٌة ( هً لٌست كتابة أكثر من كونها نقوش ورسومات ترسل ذبذبات أثٌرٌة خاصة لطرد الحشرات

 [17] العملٌة تعتمد علً نوع من علم الهندسة األثٌرٌة التً ال ٌعلم عنها العلم الحدٌث شٌئا حتى اآلن.

فاألساس العلمً لتأثٌرات هذه األشكال الهندسٌة هو أن النموذج الهندسً لكل منها ٌنتج ذبذبات معٌنة من الطاقة األثٌرٌة 

مجسم طاقة، فبمجرد تكوٌن شكل هندسً ٌتم استثارة الطاقة التابعة له، فٌتولد بحٌث ٌتجسد من خاللها كٌان أو حالة أو 

 مجسم لطاقة هذا الشكل، وٌمكن االستفادة من ذلك فً عدة مجاالت كالزراعة أو الصحة أو الحماٌة من طاقات سلبٌة مثال.

[4] 

وقدٌما كان ذلك ٌتم بأسالٌب معقدة نعتبرها الٌوم طقوسا سحرٌة، ولكن السحر فً العالم القدٌم كان علما، والكهنة كانوا  

ٌمثلون المجتمع العلمً الرسمً ولٌس مسوقٌن للخرافات. وكانت هندسة الطالسم السحرٌة قدٌما تعتمد علً عملٌة تطوٌع 

سٌة محددة. هذه المسارات الهندسٌة هً أساسا انعكاس لهٌكل هندسً ثالثً جرٌان الطاقة األثٌرٌة وفق مسارات هند

األبعاد ٌتذبذب بتناؼم مع هٌاكل هندسٌة متشابهة تماما والموجودة فً كل مكان فً الكون، فٌتم التواصل بٌنها بفعل ظاهرة 

 [17] الرنٌن الناتجة من تناؼم هذه األشكال مع بعضهما البعض.
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