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 البحث:ملخص 

د أهمية هذا النوع ما أوج البينية،في الوقت الراهن تتجه المؤسسات األكاديمية العالمية نحو الدراسات البحثية ذات الطبيعة 

سات البينية حيث تؤدي المنهجية الفكرية المعتمدة على تطبيق الدرا التطبيقية،من الدراسات على مستوى تخصصات الفنون 

Interdisciplinary Studies  مزودة وبين تخصصات الفنون التطبيقية المتعددة إلى مخرجات تصميمية ذات جودة عالية

  بمعلومات تكاملية مبنية على تالقي المعارف والعلوم في التخصصات المشتركة.

يم الخزف لمعدنية وتصموعلى ذلك يهدف هذا البحث إلى وضع منهجية لإلستفادة بعلم البيوجيومتري في تصميم المنشات ا

 المعماري كدراسة بينية بين تخصص األثاثات واإلنشاءات المعدنية وتخصص الخزف.

بأقل  المنشأت المعدنية والخزف المعمارييستطيع علم البيوجيومترى أن يدخل طاقة التوازن إلى  وتوصل البحث إلى

طبيق بعض أسس تيحتاجه هو  ولكن كل ما عالية،نيات مادية إمكا أو معقدة،يحتاج إلى أجهزة  حيث أنه ال ،الممكنةالتكاليف 

 بسهوله. يطبقهايستطيع المصمم أن  التي يالتصميمالتشكيل 

 تصميم الخزف المعماري  – شأت المعدنيةتصميم المن – البيوجيومتريالمفتاحية: الكلمات 

Abstract: 

At the present time, the international academic institutions are moving towards interdisciplinary 

research studies, which has created the importance of this type of studies at the level of applied 

arts disciplines. The intellectual methodology based on interdisciplinary studies between the 

various disciplines of applied arts leads to high quality design outputs, with complementary 

information based on convergence of knowledge and science in common disciplines. 

BioGeometry is one of the sciences that aims at reaching the appropriate design solutions 

compatible with human energy in the design of architectural spaces, including the design of 

metal structures and architectural ceramics by introducing a balance between different design 

elements. The aim of this research is to develop a methodology for the use of BioGeometry 
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science in the design of metal constructions and architectural ceramic as an internal study 

between disciplines metal furniture and constructions and ceramics. The research found that 

BioGeometry can introduce balance energy into metal constrictions and architectural ceramics 

at the lowest possible cost. It does not require complex devices or high material possibilities, 

but all that is needed is to apply some of the design elements that the designer can apply easily. 

Keywords: BioGeometry - Metal Constructions Design - Architectural Ceramics Design 

 البحث:مقدمة 

د أهمية هذا النوع ما أوج البينية،في الوقت الراهن تتجه المؤسسات األكاديمية العالمية نحو الدراسات البحثية ذات الطبيعة 

سات البينية حيث تؤدي المنهجية الفكرية المعتمدة على تطبيق الدرا التطبيقية،من الدراسات على مستوى تخصصات الفنون 

Interdisciplinary Studies  مزودة وبين تخصصات الفنون التطبيقية المتعددة إلى مخرجات تصميمية ذات جودة عالية

  بمعلومات تكاملية مبنية على تالقي المعارف والعلوم في التخصصات المشتركة.

اقة اإلنسان فى طفعلم البيوجيومترى هو أحد العلوم التى تهدف إلى الوصول إلى الحلول التصميمية المناسبة والمتوافقة مع 

لتوازن بين تصميم الفراغات العمرانية والمعمارية ومنها تصميم المنشات المعدنية والخزف المعماري وذلك عبر إدخال ا

ل الطاقة العناصر التصميمية المختلفة, حيث يرتكز علم البيوجيومتري على انه من خالل األشكال الهندسية يمكن إدخا

علم البيوجيومترى  ات ومن ثم إعادة اإلتزان للوظيفه, وباإلضافه إلى األشكال الهندسية يستخدمالمنظمة فى جميع أنواع الطاق

 هندسية . لما طاقة اللون والصوت والحركة وعالقات الذبذبات المختلفة بينها والتى تترجم أيضا إلى زوايا ونسب وعالقات

 ،الضارة طاقاتالمفيدة وتشتيت ال الطاقات في تركيز كبيره أهمية من لألشكال المعتمدة على هندسة التشكيل البيوجيومتري

   .مباشره غير مباشره أو المستخدم بطريقه على إيجابا   أو سلبا تؤثر والتي

 البحث:مشكلة 

 التالية:من التساؤالت  تنبع مشكلة البحث

 والخزف؟ أسس البيوجيومتري في التصميم البيني بين تخصصات اإلنشاءات المعدنية توظيفكيف يمكن  .1

المعماري  من أشكال المنشات المعدنية والخزفهل تؤدي منهجية البيوجيومترى المقترحة إلى إبداع تصميمات جديدة   .2

 للمستخدم؟قادرة على تحسين النظام البيولوجى 

ت هل تؤدي منهجية البيوجيومترى المقترحة إلى إحداث تكامل من الناحية التصميمية والمعرفية بين تخصصا  .3

 والخزف؟شاءات المعدنية اإلن

 البحث:هدف 

لمعماري ايهدف هذا البحث إلى وضع منهجية لإلستفادة بعلم البيوجيومتري في تصميم المنشات المعدنية وتصميم الخزف 

 كدراسة بينية بين تخصص األثاثات واإلنشاءات المعدنية وتخصص الخزف.

 للدراسة:المنهج المتبع 

 اء تلك الدراسة البحثية.يتبع البحث المنهج الوصفي إلجر

 -التالية: وللوصول إلى وضع تلك المنهجية تم دراسة المحاور 

 تصنيف(.ال –أشكال وعلوم الطاقة )البعد التاريخي  -1

 التطبيق التصميمي(.-لفكر الفلسفيا –علم البيوجيومتري )المفهوم  -2

 ي.تطبيقات البيوجيومتري في تصميم المنشات المعدنية وتصميم الخزف المعمار -3

 المعماري. المناقشة والمنهجية المقترحة لإلستفادة بعلم البيوجيومتري في تصميم المنشات المعدنية وتصميم الخزف -4



 عشر ثامند اللعدا                                                     مجلة العمارة والفنون                                      

604 

 لتصنيف(ا –أشكال وعلوم الطاقة )البعد التاريخي  األول:المحور 

 البعد التاريخي لعلوم الطاقة أوالً:

بالنظرة المتعمقة في تراث الحضارات القديمة نجد أن الدالئل يرجع تاريخ  علوم  الطاقة  الكونية إلى آالف السنين ، ف

والمؤشرات التي وصلتنا عبر الرسوم والنقوش والكتابات القديمة تؤكد مما ال يدعو مجاال  للشك بان تلك الحضارات القديمة 

ضارات القوانين كانت تعرف عن علوم الطاقة وطرق استخدامها وتوجيهها أكثر مما نعرفه أالن, حيث عرفت تلك الح

الكونية الستجالب الطاقة واالنتفاع منها في كل تفاصيل الحياة وفي مقدمتها العالج الذاتي ومعالجة اآلخرين بطرق مشابهة 

، وتبين النقوش القديمة العالقة الكبيرة بين  اإلنسان Reflexology(()لما نسميه في العلوم الحديثة بعلم المنعكسات )

 شمس والقمر والنجوم والمسارات الطاقية الكونية وكل ما كانوا يعرفونه عن الفلك في ذلك الوقت. والكون من خالل ال

اإليمان الغيبي بفنجد أن الحضارة المصرية القديمة تناولت مفاهيم الطاقة من منطلق المعتقدات الدينية الخاصة والمرتبطة 

أسرار الكهنة  ب ان تحفظ داخل جدران المعابد، ومن ثم كانت منوتقديس األلهة, واعتبرت علوم الطاقة من األسرار التي يج

ة الحضارة التي ال تتاح للعامة، كذلك لم يتم صياغتها في صورة منهج أو طريقة علمية, ولكن الثابت علميا  عبر دراس

ده وعالقته جزاء جسالمصرية القديمة أن قدماء المصريون قد عرفوا أن اإلنسان له طاقة حيوية يمكنها التأثير على كل أ

جهزة في أوالذي يقيس الذبذبات عن طريق اإلنسان وقد استعملوا  Pendulum)باآلخرين، لذلك قاموا بابتداع البندول )

الستفادة بها, شكل بندولي أو صولجان أو عصاه لقياس الذبذبات, ويعتبر الهرم نموذجا قويا لقمة إدراكهم لهذه الطاقة وا

ك كان ئص الشكل الهرمي الذي يعمل على توليد وتفاعل هذه الطاقة مع الطاقة الكونية, كذلويظهر ذلك من خالل خصا

 (5:ص 2015لتوجيهه عامال قويا إليجاد الطاقة وتوزيعها وانتشارها.)الصاوي, محمد سمير:

 
 ( الطاقة في الحضارة المصرية القديمة1شكل )

م في العملية هو أحد العلوم التي ترتبط بعلوم الطاقة ويستخد وىالفنج شوفي الحضارة الصينية القديمة تم ابتكار علم 

لحضارات السابقة هو تطوير لعلوم ا الفنج شوىويعتبر  باإلنسان،التصميمية ألحداث التوازن في الطاقة في البيئة المحيطة 

لصيني القديم اسه وهو العلم التي تعاملت مع بعض المواقع التي اعتقدوا بوجود قوى أرضية مركزة بها على أنها أماكن مقد

قديم الحلول لوضع فراغات المسكن في وفاق مع رغباتنا وذلك بدراسة التعامل مع البيئة المبنية وملوثاتها وطاقاتها وت

ى. )رأفت، المبن)الهواء والماء( الصيني من الطاقة داخل الجسم إلى الطاقة داخل  الفنج شويلمشكالتها. وينطلق علم 

 (120: ص2007:علي

                                                           
 Reflexology نقاط معينة في اليدين والقدمين، تسمى بمناطق ردات الفعل. ويُصنف هذا  هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة وممارسة الضغط على أو علم المنعكسات

ُدونت في تاريخ كالً من  لممارسات الشبيهة بعلم المنعكسات ربما تكون قد وجدت في المراحل التاريخية السابقة. الممارسات المشابهة قد التكميلي،العلم من الطب 

صي في (، اختصا1872-1942عن طريق ويليام ه. فيتزجيرالد، دكتور في الطب ) 1913الواليات المتحدة عام  جلب علم المنعكسات إلى وقد تم. ومصرالصين 

ي الثالثينيات بواسطة تم تطويره ف الجسم،، و د. ادوين باورز. ادعى فيتزجيرالد أن ممارسة الضغط له تأثير تخديري على مناطق أخرى من واألذن والحنجرةاألنف 

ن قبل االختصاصية في بينما استخدم االختصاصيون الجدد في علم المنعكسات طريقة إنغهام، أو تقنيات مشابهة تم تطوريها م خاصة،لنفسه طريقة  إنغهام الذي وضع

 علم المنعكسات لورا نورمان.  
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 ( الطاقة في الحضارة الصينية القديمة )الفنج شوى(2شكل )

فاستو على , وتعتمد فلسفة ال Vastu Shastraبينما تمثلت علوم الطاقة في الحضارة الهندية في فلسفة الفاستوشاسترا 

 Waterوالماء  Fire، وكذلك تعتمد على العناصر الخمسة ) النار Pranaوجود طاقة حيوية لإلنسان وتسمى البرانا 

م الفاستو (، وهي مكونات الحياة األساسية التي يتكون منها كل شيء، يستخدEtherواألثير  Earthواألرض  Airوالهواء 

ئة من حوله عن تلك الطاقة لترويضها لصالح اإلنسان ولجعل معيشته أكثر راحة، فالفاستو يحدث التوازن بين اإلنسان والبي

لحياة متوازنة اعناصر الخمسة التي يجب أن تتواجد بطريقة متوازنة حتى تنساب الطاقة بتناغم وتجعل طريق االستفادة من ال

.( M. Cox ,Kathleen: 2000:p.15)  

 
 ( الطاقة في الحضارة الهندية القديمة )الفاستوشاسترا(3شكل )

 أشكال الطاقة وأجهزة استكشافها وقياسها  ثانياً:

 دقيق، بشكل فةالمختل الطاقات يشمل مفهوم أن يستطيع ال التعريف هذا ولكن ،"تأثير أو فعل داثإح على القدرة هي" الطاقة

 (قطبية فيه يءش أي من يأتي التأثير وهذا طاقة فهو تأثير أن كل أي تأثير بكلمة طاقة كلمة نستبدل البيوجيومتري علم وفي

 مفهوم بحيص هذا وعلى والموجب، السالب القطبين بين اعلالتف هو والتردد هي تردد والطاقة طاقة شيء كل ألن ،) تضاد

 .عالقة في تأثير أنها أي شيئين التأثير بين نوعية هي الطاقة

 وشخصيته، ولونه طاقته اإلشعاعية وهو له الموجي الطول هو والتردد ثابت، واحد تردد الكون عناصر من عنصر فلكل

 طاقات محصلة عن عبارة رئيسية طاقة وتصبح هناك معا   اإلشعاعية الطاقات تتداخل مركب إلى العنصر يتحول وعندما
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 إلى تصل حتى والحيوان النبات ثم األولية، الحية في الكائنات األمور وتتعقد .المركب هذا تركيب في الداخلة العناصر

ا يمتلك الذي اإلنسان ا وأكبر عصبيا   جهاز   .والخواص الصفات من كمية متطور 

 ل الطاقة إلى أربعة مجموعات رئيسية تندرج تحت كل منها مجموعات فرعية أخرى كما يلي:يمكن تصنيف أشكاو

 Energy Linesخطوط الطاقة األرضية  .1

  Ley Linesخطوط لي  -

  Black Streamsاألنهار/العواصف السوداء  -

  Geological faultsالصدوع الجيولوجية  -

 Energy Spots and Spiralsنقاط ودوامات الطاقة  .2

  Energy Power Spotsط الطاقة نقا -

  Energy Vortexدوامات الطاقة  -

   Global Geomagnetic Gridsالشبكات المغناطيسية األرضية العالمية  .3

  Hartmann gridشبكة هارتمان  -

  Curry gridشبكة كاري  -

  Benker Cubic gridشبكة بينكر المكعبة  -

  Schneider gridشنيدر شبكة  -

  Schneider Second gridشبكة شنيدر الثانية  -

  Global Zonesالنطاقات العالمية  -

 Energy Drains, Waves and Elementsموجات وعناصر ومصارف الطاقة  .4

  Energy Drainsمصارف الطاقة  -

  Energy Clouds or Fogsسحابات الطاقة أو الضباب  -

  Schumann Wavesموجات شومان  -

  Radioactive Elementsالعناصر المشعة  -

لتقييم نوعية  وتستخدم هذه األجهزهيمكن من خالل العديد من األجهزة المعقدة قياس الترددات الموجية لخطوط الطاقة كما 

, والعاطفى  vitality, والحيوى physicalالطاقة فى المستويات المختلفة لنظم الطاقة بجسم اإلنسان على المستوى المادى 

 emotional والعقلى , mentalحى , والروspiritual (2010:239 :  Karim, Ibrahim)  

 صا اإلستشعار( وهي التي تقيس الطاقة نوعيا  وليس كميا . ع–ووسائل القياس التقليدية مثل )البندول 

ذبذبات الطاقة  أما وسائل القياس الحديثة فتعتمد على القياس الكمي للطاقة الكهرومغناطيسية وتقيس الوسائل الحديثة إما

تميتر ( وإما الطاقة الكهربية عن طريق الفولHigh frequency detectorsمثل  أجهزة كشف عالية التردد ) بالموقع

اقة المغناطيسية عن طريق الماجنوميتر ( أو الطVoltmeter – Micro ammeterاو الميكروميتر)

(Magnetometer(أو الطاقة الكهرومغناطيسية عن طريق االوراميتر )Aurameter Electro magnetometer )

ان بوفيز (، كما يمكن قياس شدة الموقع عن طريق جهاز قياس الطاقة الحيوية لجسم اإلنسgauss meterاو الجاوسميتر )

(، ومن Geiger Counter( أو قياس النشاط اإلشعاعي للموقع عن طريق عداد جيجر )Bovis biometerبيوميتر )

 .Etascanرة حاليا  االيتا إسكان أحدث أجهزة المسح الحديثة المستخدمة بكث

 ويمكن تلخيص أجهزة قياس واستكشاف خطوط الطاقة من خالل الجدول التالي:
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 الشكل الوصف اداة القياس

 وسائل القياس التقليدية

العصا 

 الكاشفة 

the lobe 

wand 

 Yويوجد منها نوعين العصا الكاشفة على شكل حرف 

لتحديد دم وتستخ Lوالعصا الكاشفة على شكل حرف 

 situating the hartmann هارتمان موقع شبكات

network 
 

األجهزة 

 البندولية

هو جهاز يستخدم المجاالت الذبذبية لجسم اإلنسان 

للوصول إلى معلومات، عن طريق الرنين 

Resonance  بين مجاالت الطاقة المختلفة، حيث

ات بيستخدم الجهاز جسم اإلنسان لحساسيته العالية للذبذ

 ومن ثم يستخدم لتحديد موقع شبكات وخطوط الطاقة
 

 وسائل القياس الحديثة

 عداد جايجير

the 

Geiger 

counter 

أشعة  اإلشعاعات المؤيَّنة، مثل هو أحد أدوات اكتشاف

ومنها  اإللكترونات السريعة واألشعة السينية وكذلك غاما

أشعة ألفا. ويسهل استخدامه في في كل  أنواع لقياس

ان حيث هو عبارة عن مكشاف حساس في صورة مك

متصلة بجهاز  سنتيمتر 15اسطوانة طولها نحو 

إلكتروني يشبه الراديو الصغير بواسطة كبل، ويسهل 

 حملهما, ومن ثم يستخدم لقياس نشاط الموقع اإلشعاعى

site radioactivity 

 

 بيوفيز بيومتر

the 

bovisbio

meter 

ف الذبذبات، وطّوره هو جهاز لقياس مدى قوة أو ضع

،ويستخدم الجهاز وحدة  Andre' Bovisالفرنسي 

.  كما أن له تدريج من صفر Bovis Unitsالبوفيس 

وحدة لقياس كثافة طاقة الموقع  18000إلى 

measuring site intensity  

الجاوس ميتر 

gauss 

meter 

 جهاز لقياس موجات الطاقة الكهرومغناطيسية 

electromagnetic wave measurements 

 وبالتالي تحديد وقياس التلوث الكهربي
 



 عشر ثامند اللعدا                                                     مجلة العمارة والفنون                                      

608 

 ( وصف وأهمية أجهزة قياس الطاقة1جدول )

 

 التطبيق التصميمي(-الفكر الفلسفي –علم البيوجيومتري )المفهوم  الثاني:المحور 

 مفهوم علم البيوجيومتري  اوالً:

وتاريخ العمارة وعلم  Pythagorean harmonicsفيثاغورث ت علم البيوجيومتري هو العلم الذي يجمع بين توافقيا

 والفرنسية وذلك لتكوين االلمانية Physical Radiesthesiaوعلم الراديستزيا الفيزيائية  القدماء،معابد المصريين 

ت البيولوجية وهو العلم الذي يوجد انسجام بين المجاال العلم،" كأساسيات لهذا Physics of Qualityالجودة "فيزياء 

، Gin)والصوت. وبيئاتها من خالل لغة التصميم الهندسي الحيوي المعتمد على تناغم الشكل واللون والحركة 

Jerry:2015: p.290) 

علم البيوجيومتري هو أحد العلوم التي تستهدف الوصول إلى الحلول التصميمية المناسبة في الفراغات العمرانية والمعمارية 

الوظيفة( فمن خالل الشكل يمكن إدخال الطاقة المنظمة في  –الطاقة  –زن بين عناصر ثالثة وهي )الشكل عبر إدخال التوا

 جميع النظم التصميمية ومن ثم إعادة االتزان للوظيفة لكل مكونات هذه النظم.

ذبية المختلفة بينها والتي وباإلضافة إلى طاقة األشكال يستخدم علم البيوجيومتري طاقة اللون والصوت والحركة والعالقة الذب

 تترجم أيضا  إلى زوايا ونسب وعالقات هندسية.

 

جهاز كشف 

الهالة 

)األوراميتر( 

Aura 

Camera / 

Auramete

r 

تحديد توزيع الطاقة في طيف من الضوء المشع 

Spectrum of luminous Radiation حيث ،

يقيس الجهاز هالة الجسم عن طريق شريحتين حساستين 

 Electromagneticللطاقة الكهرومغناطيسية 

Sensors  وتوضع عليها اليدين وهي موصلة بكاميرا

تترجم تلك الذبذبات إلى ألوان، وتحولها إلى صورة 

  فوتوغرافية في خالل ثوان

االيتاسكان 

Etascan 

 

ة هو ينتمي إلى أجهزة المسح البيولوجي الطاقي الشديد

الحساسية, حيث يقيس اإلشعاع الطفيف المحيط 

عرض النموذج الخاص بها بمساعدة ألوان باألعضاء وي

 متنوعة على شاشة الكمبيوتر,هذه األلوان تتبع قواعد

معينة بحيث تعطي شكل تدريجي مفيد والتي تمكن 

ضو الجهاز من التعبير عن القيم الحرارية ألي نظام للع

م في صورة ألوان تتدرج من األصفر الفاتح ) أدنى القي

تى حثم األحمر واألرجواني الحرارية( عابرة بالبرتقالي 

 األسود ) أعلى القيم الحرارية (.
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 ( عناصر إدخال التوازن على النظم التصميمية وفق البيوجيومتري4شكل )

بعضها )طاقة  الطاقة،أنها صورة من صور بالطبيعة الموجودة بعناصر عنصر من العلم البيوجيومترى كل  يعتبرحيث 

الطبيعة من منظور علوم وهو بذلك يتناول  ،فعليا  ة موجود اعلى الرغم من أنه طاقة غير مدركة()األخر مدركة( والبعض 

 الطاقة.

" بأن كل شيء في الطبيعة له شكل الدورة البيئية/عمارة المستقبل"  الفكري،دورات اإلبداع  رأفت في كتابه " د. علىويراه 

ل واالتزان في مجاالت الطاقة. ورغم أن تأثير األشكال الهندسية على الطاقة والبيوجيومتري تدرس العالقة بين الشك وطاقة،

استعمل قديما  القطاع الذهبي كقمة للتوافق والجمال  تدريجيا . وقداإلنسانية أمر معترف به إال أن هذا االعتراف قد اختفى 

وحاني كاألهرامات وأنصاف الكور واألخيرة األشكال المشهورة بالتأثير الر المقدسة. فهناكوالروحانية في تصميم المباني 

مشهورة في الكنائس والجوامع والمعابد. هذه األشكال لديها اإلمكانية على إنتاج موجات حاملة خارقة. الخضراء السلبية 

Negative Green  وذلك على محاورها الرئيسية واألخضر السالب في أغلب األحوال له خواص ضارة إذا ما طال

أما في مباني العبادة فتكون موجاته على محورها المركزي األفقية منها غير الضارة قائمة أما الرأسية الضارة التعرض له. 

 (121: ص2007علي: رأفت،)رمزية. فهي ملغية بما يوضع حولها من وحدات معمارية أو 

 الفلسفي للبيوجيومتري في التصميم  ثانياً: الفكر

ا في خط مستقيم كان  السالبة،خالل بنظام الطاقات تقوم فلسفة البيوجيومتري على اإل حيث انه كلما كان اتجاه الطاقة مستمر 

أقوى وله تأثير كبير، كما أن الشكل أو الفراغ المتماثل يعمل على اتزان سريان الطاقة فيه، أما إذا حدث تغيير في اتجاه 

ا، فسوف ينتج عنه طاقة سلبية ضارة، وهو ما يمكن سريان الطاقة نتيجة لوضع الفتحات بشكل غير مالئم التجاه سريانه

 (p.57 :Karim ،Ibrahim :2016) التحكم فيه باستخدام أشكال وألوان محددة في التصميم.

يقوم البيوجيومتري في فلسفة تشكيله على إدخال نوع من الطاقة المنظمة داخل الشكل الهندسي وقد تم اكتشاف هذه المكونات 

دة وقياس األشخاص عند أداء الصلوات المختلفة وهذه الطاقة تتكون من عدة مستويات ذبذبية تختلف في بقياس أماكن العبا

أطوال موجاتها وكل طول موجي لهذه المكونات يكون في حالة رنين مع طول يماثله في مستويات أخرى فمثال  عندما يذكر 

لك أن هذه النوعية من الطاقة تكون في حالة رنين مع طول أن أحد مكونات هذه الطاقة هو فوق البنفسجية يكون المقصود بذ

موجة الطاقة فوق البنفسجية ولكن في مستويات أعلى ويمكن قياسها بأجهزة القياس الوترية والتي تتبع في قواعدها علم 

تلفة والتي ال الراديستزيا وهو علم استخدام اإلنسان لحساسيته لالهتزاز للحصول على معلومات من مستويات الطاقة المخ

تستطيع حواسنا الخمس استقبالها, وذلك من خالل أدوات بسيطة مساعدة كمؤشرات تقيس التفاعالت االهتزازية الدقيقة بين 

 الشكل

 عناصر إدخال التوازن 

وفق البيوجيومتري   

 الطاقة

 الوظيفة

لنظم التصميمية ا   

 العمرانية والمعمارية

 تأثير متبادل 
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(. ومن هذا المنطلق نستطيع تفسير هذه المكونات فنقول إن 35:ص2015حقول الطاقة المختلفة.) الصاوي ,محمد سمير:

ذبذبية هي المستوى التناغمي ألعلى للذهب أي الطاقة النوعية في المستويات العليا للذهب من األهمية تواجد ثالثة مكونات 

 وكذلك الطاقة النوعية للمستوى التناغمي األعلى لألخضر السالب وللموجات فوق البنفسجية.  

  
 ( مستويات الطاقة وفق البيوجيومتري5شكل )

 ية للذهب في المستويات العليا(الذهب )الطاقة النوعية التناغم األول:المكون 

هنا أدركنا  وهذا المكون الذهبي إختص بصفة هي أنه عند تواجده البد أن تتواجد باقي المكونات وليس العكس صحيحا  ومن

مستويات  إنه المكون األساسي وعند دراسة طوله الموجي وجد أنه يكون في حالة رنين مع الطول الموجي للذهب ولكن في

ن البرتقالي كثانوي وأمكن عة وأقرب األطوال الموجية له هو الطاقة الذبذبية للون النيلي والطاقة الذبذبية العليا للوذبذبية مرتف

الزوايا الهندسية  قياسه بأجهزة القياس البندولية، وفي علم البيوجيومتري أمكن إيجاد هذه الطاقة عن طريق إيجاد عالقة بين

كة ينتج معها دوران اسية لتوليد هذه الطاقة من األشكال الهندسية هو مركز الدائرة أو أي حرالمختلفة ومن أهم المفاتيح األس

 ( Karim, Ibrahim: 2010:110) يوجد مركزا .  

 العليا(المستويات  فوق البنفسجي )الطاقة النوعية التناغمية للطاقة فوق البنفسجية في الثاني:المكون 

لممارسات يوجيومتري من خالل دراسات األلوان المرتبطة بالقديسين والتي تظهر عند اوإكتشفت هذه الطاقة في علم الب

لى "أوكتاف" أو الروحية المختلفة وما كتب عنه في الكتابات القديمة فكان هذا هو المفتاح لقياس هذه الطاقة ووجد أنها ع

البيوجيومتري به الطاقة بإستخدام أسس التصميم مستوى ترددي رنيني مرتفع مع الموجة فوق البنفسجية ومن الممكن توليد هذ

لروحية على كما وجد إنها ترتبط بموجات األخضر السالب األفقي, وقد عرفت هذه الموجة الترددية في كثير من المدارس ا

فة وأن المختل مستوى العالم وفي بعض مدارس الهيمااليا أشاروا إلى إحتياجاتهم لهذه الطاقة اللونية عند عمليات التأمل

مي.  ترسيخ هذا اللون بداخل النفس يظهر عند التأمل في ضوء بنفسجي داكن وأطلقوا عليه لون طاقة المستوى النج

(2010:111 :Karim, Ibrahim  ) 

سالب في المستويات النوعية التناغمية لطاقة األخضر ال )الطاقةاألخضر السالب األفقي  الثالث:المكون 

 العليا(

له أهمية خاصة في أنه المكون المضاد لألخضر السالب الرأسي والذي وجد إنه يتصاعد من المجاالت  وهذا المكون 

الكهربائية ويتواجد أيضا  في مناطق اإلجهادات األرضية )الجيوباسيك( وهو من األسباب الرئيسية المسببة لعديد من 

ان المطلوبة. وحتى يمكن فهم األخضر السالب كموجة األمراض والبد من وجود األخضر السالب األفقي إليجاد حالة اإلتز

ذبذبية فالبد من فهم الموجات األفقية والموجات الرأسية فاألخضر السالب يتكون في حقيقة األمر من مكونين ذبذبين أساسين 

ت وهذان المكونان في حركة مستمرة دائمة ويكونان في وضع أفقي ووضع رأسي وهما ما أطلق عليه شوماريه موجا
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كهربية وموجات مغناطيسية ومن صفات األخضر السالب المنبعثة من األشكال الهندسية مثل قاعدة القبة أو الهرم إنها طاقة 

حاملة تستطيع إيجاد إتصال بين العالم المادي والعالم غير المادي كما لألخضر السالب الرأسي المقدرة على التحنيط ألنها 

 ي شيء. تقوم بتجفيف المياه الموجودة بأ

وقف أشعة كما أن لطاقة األخضر السالب المقدرة على إختراق أي شيء تمر به فتستطيع أن تمر من ألواح الرصاص التي ت

لكون وعند اإكس وهذه الطاقة بنوعيهما األفقي والرأسي تتواجد في جميع مراكز الطاقة بجسم اإلنسان وهي جزء من طاقة 

ط بكميات كبيرة ريين استخدموا هذه الطاقة بنوعيها الرأسي واألفقي في عملية التحنيدراسة المومياوات وجد أن قدماء المص

اسطة فإستطاعوا إيقاف نمو البكتريا والفطريات وبالتالي أصبحت هذه المومياوات خطرة ألي شخص يحاول قياسها بو

ي لموجات نب إصدار الشكل الهندسأجهزة القياس البندولية وذلك ألنه يكون في رنين معها وهناك العديد من الطرق لتج

ي زوايا الميل فاألخضر السالب الرأسية مثل ما فعله المصريون القدماء في هرم ميدوم )الهرم المنكسر( فإن هذا اإلختالف 

 (  Karim, Ibrahim: 2010:112)قد ألغى الموجات الرأسية الضارة.  

منه  ذيواليمثل الضفيرة األساسية لألعصاب  الذي الفقري الجسم على شحنات كهرومغناطيسية موزعة على العمود يحتوي

لى عيفقد قدرته  المناعيوعند تعرض الجسم إلشعاعات كهرومغناطيسية إضافية فإن الجهاز  الجسم، باقيتوزع على 

 ( Radwan, Samer S.:2016:p.1543 )األمراض. مواجهة هذه الزيادة وتحدث 

اء السالبة اإلشعاعات إللغاء الشق الضار بها وهو ما نطلق عليه األشعة الخضرلذلك فإن البيوجيومترى يتعامل مع هذه 

من هذه الطرق ضبط حركة الجسم .... و في بوظيفتهويقوم  المناعينرفع الضغط على الجهاز  وبالتالي الموجبة،وإبقاء فقط 

 :اآلتي

 ه والكهرباء والغاز(. إدخال طاقة التوازن للمبنى من خالل شبكة المرافق )شبكة التغذية بالميا -

ون مصدرا حيث أن ذلك من الممكن أن يك البيوجيومترى،فى الفراغ وفقا ألسس  وعناصر الخزف المعماريتوزيع األثاث  -

 الفراغ.لطاقة التوازن داخل 

اكن إلى أم فى حالة اإلجهادات األرضية نغير طبيعة الضرر وذلك بإضافة طاقة التوازن الناتجة عن األشكال الهندسية -

 هذه الطاقات األرضية السرطانية.

لضرر امن تصميم البيوجيومترى على أماكن  منتج أو إطار تشكيليوتتعدد أساليب إدخال طاقة التوازن فمنها وضع  -

 لتغيير طبيعة الضرر. 

ة بين قخالل اكتشاف العال من Bio signatureكما أدت أبحاث د. ابراهيم كريم إلى وضع ما يسمى بالبصمات الحيوية 

 Bio signatureهذه األنماط لمسارات الطاقة تسمى " البصمات الحيوية  وشكله،وظائف العضو ونمط مسار الطاقة فيه 

دي والطب البديل. عن استعمالها، من خالل قانون الرنين توازن في الطاقة وزيادة في المناعة تدعم عالج الطب التقلي وينتج“

شكل  وى استقبال المعلومات للجسم يحدث رنين بين هذا الشكل مع نماذج طاقة أىوقد وجد أنه عند وضع شكل فى مست

ة, بصمة حيوية على شريحة واحد 500إلى  400مماثل له داخل الجسم وقد تمكن الدكتور إبراهيم كريم من وضع من 

كون كل تصمات الحيوية وذلك باستخدام نفس فكرة تصنيع الدوائر الكهربية المطبوعة لشرائح الحاسب اآللية, وفى الب

ل أى مشكلة كما البصمات متواجدة على الشريحة ولكن اليتم تنشيطها إال عند اإلحتياج لوظيفتها, وتواجدها مع بعضها اليمث

 .أنه ليس هناك بصمة ضارة, وإذا كان الرسم غير سليم فإنه ببساطة لن يحدث الرنين ولن يكون له تأثير

(2016: p.22 :Karim, Ibrahim) 
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 Bio signature( البصمات الحيوية 6شكل )

 معماريتطبيقات البيوجيومتري في تصميم المنشات المعدنية وتصميم الخزف ال الثالث:المحور 
 أوال: أسس البيوجيومتري في التصميم بصفة عامة:

 إدخال الطاقة المنظمه باستخدام أسس التصميم بالبيوجيومترى: -أ

 الوصف اسس التصميم

ل الطاقة إدخا

المنظمة من خالل 

 فكرة المركزيه:

المركز  وتتواجد نقطة .أن فكرة المركزية هى الفكرة األساسية فى التصميم بالبيوجيومترى

ة من عندما تتوازن المتضادات األربعة لحاالت الطاقة, ويأتى إدراك صفة المركز النوعي

صفاته  لتالي ينشر هذا المركزعمل حركة فى التشكيل تؤدى إلى اإلشارة إلى مركز خفى, وبا

 وبالتالي تنظيم انبعاث الطاقة. فى التشكيل كله ومن ثم يجعله متوازن

إدخال الطاقة 

المنظمة من خالل 

 الدوران:

 خفيركز عملية دوران األشكال هى من أهم عمليات توليد وإعادة تنشيط طاقة الشكل بإيجاد م

الطاقة  قتها باألشياء األخرى دورا فى إنتاجبه. كما تلعب وضعية الزوايا لألشياء فى عال

 اللطيفة.

إدخال الطاقة 

المنظمة من خالل 

 تحقيق اإلتزان:

ذا سريان أية طاقة يوجد حوله نوعين مختلفين ومتكاملين من الطاقة على يمين ويسار ه

لمنظمة ا وجود الطاقةومع تضاد هذين النوعين من الطاقة يتولد اإلتزان الناتج عن  المحور،

ة اللون والمستوى األعلى لطاق للذهب،المتكونة من ثالثية البيوجيومترى )المستوى األعلى 

 والمستوى األعلى لطاقة األخضر السالب األفقى(.        البنفسجى،فوق 

إدخال الطاقة 

المنظمة من خالل 

اإلنتقال أو 

 الترحيل

خاللها موضعاً  تغيير في موضع البنية التشكيلية تخذخاصية االنتقال أو الترحيل عملية تتم فيها 

يعمل على  آخر، وفي إتجاه معين بحيث تحتفظ البنية بسماتها قبل علمية اإلنتقال أو بعده ما

التي توجد  صنع اإليقاع الذي يصنع الحركة الترددية وبالتالي خلق نوع من الحركة اإليقاعية،

 طاء توازن نابع من هذا المركز مراكز لها, وبالتالي تنظيم للطاقة وإع

إدخال الطاقة 

المنظمة من خالل 

تنتج الطاقة المنظمة من اإليحاء بالعمق والحركة في المنظور مما يولد إيقاع زمني ناتج عن 

الحركة أو البعد الثالث ... إلخ , كما أن التدرج بين الغامق والفاتح قد يعطى اإلحساس بالعمق, 
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المنظور 

perspective  

كذلك وجود غائر وبارز بشكل إيحائى وليس واقعى وهذا بعد منظورى ينتمى لفكر 

 تنظيم للطاقة .ينتج عنه  البيوجيومترى

إدخال الحركة 

للتشكيل من خالل 

 التكرار :

رة على التكرار يوجد نوعا من الحركة داخل التصميم مما ينتج عنها الطاقة المنظمة القاد

 الفراغية المتواجدة بهاإدخال التوازن إلى الحيزات 

إدخال الحركة 

 للتشكيل بالتداخل

)الموجب 

 والسالب(

ب سالب التداخل هو أيضاً نوع آخر للقطبية ,فأي تداخل أو تقابل بين مكونين ينتج عنه قط

,  وآخر موجب , إن استخدام خصائص التداخل الشكلي يعمل على إيجاد نوعاً من الموجات

وع نوع من الحركة فصعودها لألعلى ثم هبوطها لألسفل يخلق هذه الموجات في شكلها هي ن

قة وإعطاء من الحركة المتضادة، هذه الحركة المتضادة تخلق مراكز لها, وبالتالي تنظيم للطا

 .توازن نابع من هذا المركز

التصميم عن 

طريق النسب 

المثالية التى 

 تسبب اإلتزان 

 

جاد المكونات ثير هذه النسبة فى إدخال طاقة التـوازن وإيالبيوجيومترى يوجد مفهوم للنسب يرتبط بتأ

لذهبي ااألساسية للطاقة المنظمة بداخل التشكيل, ومن هذا المفهوم وبالقياسات عرف أن القطاع 

ل اإلتزان ( يتولد معها طاقة إيجابية منظمة تدخ1.618( أو )16والنسبة الذهبية والمرتبطة برقم )

 ى على ) مستوى الذهب, ومستوى األعلى للفوق بنفسجى, وموجاتإلى التشكيل حيث أنها تحتو

 .األخضر السالب االفقي (

 ( يوضح اسس التصميم البيوجيومتري2)جدول 

 الطاقة:خدام األلوان لتحقيق التوازن في است -ب

القة بين االلوان تعني ع عند استخدام لونين أو مجموعة ألوان فقد يتواجد هذين اللونين تبعا  للدورة التدميرية للطاقة وهي

مما يؤدي إلى  ،االيجابيةتعمل على تركيز الطاقات السلبية وعكس الطاقات االيجابية ومن ثم فهي تعد دورة تدميرية للطاقة 

ل لتحقيق وجود خلل في التوازن الطبيعي لصور الطاقة داخل الفراغ المعماري وهذا يستلزم إضافة لون آخر كعنصر معاد

 ( www.BioGeometry.org.com) الطاقة.تعادل بين صور التوازن أو ال

 ة للطاقة.ويوضح الجدول التالي وفق علم كيفية عمل األلوان في إضفاء التوازن في الطاقة في حالة وجود دورة تدميري

 العالج اللوني العنصر المؤثر العنصر

 لمعدنيةأللوان اا–األخضر أو األبيض  ألصفرا –األرض  ألسود ا -الماء: األزرق

 األلوان المعدنية أو األلوان الدافئة األخضر لبنيا –األرض: األصفر 

 األحمر أو األزرق األبيض الخشب : األخضر

 أو األخضر-البني األصفر ألسودا –األزرق  النار: األحمر

 أو األصفر -األزرق األحمر المعدن : األبيض

 ن في الطاقة عند وجود دورة تدميرية للطاقة( يوضح استخدام األلوان في إضفاء التواز3)جدول 
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 ثانياً: تطبيقات البيوجيومتري في تصميم المنشات المعدنية
 Geodesic Domesالقباب الجيوديسية  -أ

شأ أكثر راحة بحاث المعماري فوللر بخبرته الرياضياتية والعملية إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة نحو جعل المنأتجهت إ

النمط من  على ذلككمسمى إنشائي طلق ما يسمى بالقباب الجيوديسية أ هو من لرلفووكان قتصادية، إقدرة وفاعلية وأكثر 

ن األشكال أن تركيب إنشائي كروي وحداته البنائية م "فوللر"كتشف إنشائية, حيث شكالها اإلأالمنشأت الكروية، وطور 

عتمدت الفكرة أوحتواء داخلي بأقل مساحة سطح خارجي إقق أكبر المثلثة يكون له قوة إنشائية فريدة، باإلضافة إلى كونه يح

اتيا  في تجمعات ذستخدام أشكال من المثلثات المثبتة إقتصادي في البناء بإستخدام أسلوب إاألساسية للقبة الجيوديسية على 

 ستخدام أقل مواد إنشائية.إستقرار البنية وتعطي أقصى فائدة إنشائية وبالتالي إتؤمن 

 للقبة،نحنائي من عناصر مستقيمة على شكل مثلثات متالقية أو رباعيات أضالع لتكون الشكل اإلالقباب الجيوديسية ن وتتكو

لى كون اإلجهاد تقريبا  وتكون المثلثات التي منها يتكون المنشأ تقريبا  من المثلثات المتساوية األضالع كلما أمكن، مما يؤدي إ

 .دة بالقبة "الكفاءة في توزيع األحمال"متساوا على كل الدعامات الموجو

تجه نحو من ناحية علوم الطاقة فإن التكوين الشكلي للقباب الجيوديسية عبارة عن شكل كروي مكون من أشكال هرمية ت

 مركز هذا الشكل الكروي كما بالشكل التالي:

     
 ( التكوين الشكلي للقباب الجيوديسية مكون من أشكال كروية وهرمية7شكل )

حيث تصدر نوعا من الموجات االختراقية الحاملة   Energy Emittersوهذه التكوينات الشكلية مصدر إلنبعاث الطاقة 

Penetrating Carrier Waves   والتي يمكنها اختراق االجسام وقد أطلق عليها العالمان شومري ودي بلزال باألخضر

ل بنفس طريقة عمل موجات الراديو التي تحمل المعلومات وهي موجات حاملة للطاقة تعم Negative Greenالسالب 

 الصوتية.

حيث تصدر عنها موجات  كروي،موجات األخضر السالب تخرج بشكل مكثف من محور منتصف الشكل الهرمي والنصف 

أيضا كما إنها  االيجابية،وهي الموجات المفيدة ذات الطاقة  Horizontal Negative Greenاألخضر السالب األفقية 

كما وهي الموجات الضارة ذات الطاقة السلبية  Vertical Negative Greenموجات األخضر السالب الرأسية  تولد

 التالي:بالشكل 

 
 ( موجات األخضر السالب تخرج من محور منتصف الشكل الهرمي والنصف كروي8شكل )
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لها دوق رنين, يمتص المجاالت الكونية ويحوحيث ان لكل من الشكل الهرمي والشكل الكروي خاصية تحولهما إلى صن

درة على لطاقة خاصة تعمل على رفع مستوى ذبذبات مراكز الطاقة والغدد المتصلة بها, حيث ان مراكز الطاقة لها الق

 يرمن خالل تأث استقبال الطاقة وتوزيعها وبالتالي زيادة طاقة الجسم كله وارتفاع ذبذبته إلى المستوى المثالي المناسب,

قباب يجب ان يتم تصميم ال الضارةموجات األخضر السالب األفقية, وإللغاء تأثير موجات األخضر السالب الرأسية 

 الجيوديسية من خالل إدخال تعديل في الشكل الكروي العام كما بالشكل التالي:

 
 ( طرق إلغاء تأثير موجات األخضر السالب الرأسية9شكل )

فاءة عالية من ة الخاصة بالطاقة تتوافق والخصائص العامة للقبة الجيوديسية والتي تعمل بكإن هذه الخصائص البيوجيومتري

 Davis, Tom:2013:p.9) )الناحية البيئية واإلنشائية كما يلي:

 أن طبيعة السطح الكروي تتوافق بيئيا  كونها تقلل المساحة السطحية المعرضة ألشعة الشمس أو للرياح. -

فة أنحاء القبة هوائي طبيعي الذي يسمح للهواء الحار أو البارد لتدفق بإنتظام في كا يخلق تيار السطح الداخلي المقعر -

 (.Return Air Ducts عودة هوائي)بمساعدة خاصية أنبوب 

 .حول الشكل الكروي للقبة تتدفق بيسرضغط الرياح يكون صغيرا  ألن الرياح التي تساهم في فقدان الحرارة  -

 إنشائية أقل. مواد يتطلباحة السطح مما أنها تقلل من مس -

 الوفر في إستخدام الطاقة اإلنشائية لطبيعتها المستقرة والمتزنة ذاتيا . -

  األضالع. مثلثات متساويةتقسيم سطحها الكروي إلى  الناتجة عنكفاءة توزيع األحمال والصالبة اإلنشائية  -

 العظمى الناتجة من الرياح من مختلف اإلتجاهات. مالئمة توزيع األضـالع بإنتظام مع توزيع اإلجهادات -

  Tensegrity Structuresالمنشأت االنشدادية  -ب

معماري , وقد ابتكر هذه المنشأت الTensional Integrityكمصطلح إختصارا  للشد المتكامل  Tensegrityاإلنشدادية 

ئية للمنشأ على العالقة اإلنشا لتي تصفاإلنشدادية هي ووفقا  إلى تعريف فوللر فإن ا فوللر،والمفكر االمريكي باكمنستر 

د بشكل شامل ، فإن هناك سلوكا  مستمرا  للشFinitely Closedأساس المبدأ اآلتي " أنه في أي شكل إنشائي بحدود مغلقة 

 (Gilewski, Wojciech et al.:2015:p.243وموضعي للضغط".  ) وسلوك متقطعللنظام 

مر والضغط الموضعي انون الطبيعي لسلوك القوى في المنشأت باعتبارها العالقة البنائية بين الشد المستوتمثل االنشدادية الق

مثالي والذي والذي يحقق إتزان األعضاء في هذه المنشآت وهي الخريطة التي تصف السلوك اإلقتصادي للترتيب اإلنشائي ال

قطتين، لذا فأن د تنقل نفسها طبيعيا  على المسافة األقصر بين نفقوى ش المجاورة،يتجه نحو المسار المختصر بين األعضاء 

تغل الطاقة ولهذا السبب فالمنشآت اإلنشدادية تس لإلجهاد،أعضاء المنشآت اإلنشدادية تتموضع بالضبط في أفضل مقاومة 

 (Y.Zhang, et al.:2006: P. 2260) اإلنشائية إلى أقصى حدودها الممكنة.



 عشر ثامند اللعدا                                                     مجلة العمارة والفنون                                      

616 

 

 
 ذج الهيكلية القائمة على مبدأ االنشدادية( بعض نما10شكل )

األساسية مثل )دفع  واستنادا  إلى فكر وفلسفة فوللر بأن هذه فاإلنشدادية  تمثل التعايش بين تضاد أزواج القوانين الطبيعية

لظواهر ا وسحب ، أو ضغط وشد، أو نفور وجاذبية (, فإنه يعبر عن االتزان بين طاقات الظواهر األساسية باعتبار هذه

البيوجيومتري  ليست متضادة ولكنها المتكامالت التي يجب أن تكون دائما  موجودة مع بعضها البعض, وهو ما يتفق مع فلسفة

سلبية خارج هذه ومن ثم فإن السلوك المثالي للطاقات االيجابية المفيدة سوف يتبع نمط هذه المنشأت وسوف تتجه الطاقات ال

تصميم  الطبيعة, خاصة وان النسق الشكلي الذي تتبعه هذه المنشأت يتوافق وتحقيق أسسالمنظومة التي تتوافق ونسق 

ية(التي تتوافق وانبعاث األخضر السالب او النصف كرو-البيوجيومتري مع اتجاهها نحو األشكال الذاتية )سواء الهرمية

 األفقي. 

وضيح مفهوم اإلنشدادية في الخاليا الحية أنه في في ت Donald E. Ingber() ما يؤكد ذلك ايضا  تجارب دونالد انجبر 

، تتجه الطاقة االيجابية المسئولة عن التكوين الذاتي نحو تركيز نفسها في The Molecular Levelالمستوى الجزيئي 

الموضعية داخل  بناء الخاليا بينما يمكن إهمال تأثيرات الطاقة السلبية والمتمثلة في الجاذبية وذلك بالنسبة إلى تفاعالت القوى

الخاليا )معتمدا  على تجارب أساسها علوم الفضاء ، حيث أن الخاليا )ورواد فضاء( تبقى سالمتهم الهيكلية والوظيفية في 

بيئة إنعدام جاذبية( وأكد "انجبر" بأن الجزيئات التي تختلق الخاليا والخاليا التي تعطي مقاومة بشكل مستمر للضغط, هي 

الهيكلي واإلنشائي الناتج  توضيح لإلستقرارمل الذي نسميه "الحياة". وهذا النمط وفق البيوجيومتري هو صيانة للنمط المتكا

عن عالقات بنائية مكانية يمكنها أن تصل بعناصر هيكلية غير مستقرة إلى حالة اإلتزان العام وعلى ذلك، فإن األنظمة 

 ذلك، فأنيمكن أن تكون مستعملة من قبل الخاليا. وعلى النقيض من  يمثل الطاقة السالبة( ال)الضغط البنائية المعتمدة على 

الخاليا، مما يجعل تلك الخاليا الحية  بسهولة إلستقرارالترتيب وفقا  للمنظومة اإلنشدادية )الطاقة الموجبة( يمكن أن يستعمل 

للوظيفة بالنسبة لألنسجة والخاليا يمكن  فإن التفسير الكامل لكيفية األداء الجيد ولذلك، داخلية،تعمل على توليد قوى شد 

 توضيحه من خالل اإلنشدادية التي يمكن أن تستعمل إلستقرار الخاليا الحية.

 

                                                           
 -  دونالد انجبر:IngberDonald E.  وضح أوطها ببنائية الخاليا دادية وارتبااول من أكد نظرية فوللر في االنش ،هارفاردجامعة أستاذ محاضر ب

 بان الخاليا تسلك نفس سلوك المنشأت االنشدادية."  Modelingفي تجربة له عرفت بالنمذجة " انجبر
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 ثالثاً: تطبيقات البيوجيومتري في تصميم الخزف المعماري
ات فقد لحضارلقد اكتسب تصميم الخزف المعماري عبر العصور المختلفة لونا  يزيد من بهاء وعظمة العمارة في جميع ا

فية منها المثلث غطت البالطات الخزفية مساحات كبيرة من العمارة الدينية والدنيوية ووجدت أشكال كثيرة من البالطات الخز

مختلفة أن يقدم وقد تمكن الخزاف فى العصور ال والمقوس،والدائرة والمستطيل والمربع والنجمة الثمانية والمعين والمسطح 

ء ال يتجزأ من فيا  غير ممل بهذه البالطات الخزفية التي خدمت العمارة خارجيا  وداخليا  وكانت جزتنوعا  وتكرارا  زخر

 التطور المعماري والفكري لكل عصر. 

 يلي: فيماويمكن تلخيص دور الخزف معماريا  من منظور البيوجيومتري 

يا  مع التأكيد على الشكل المخروطي إليجاد ستخدام قوالب الطوب كعنصر بنائي وزخرفي في العمارة خارجيا  وداخلا -أ

ن فتحي وأفضل تطبيق في العمارة ما نجده في عمارة حس األفقي،طاقة متوازنة ومصدر مستمر إلنبعاث األخضر السالب 

ان األساس في ك اللبن، كماوطورها فقد استعان بكل مفردات العمارة اإلسالمية والعمارة الريفية النوبية المبنية بالطوب 

والخامات  التقنية عمارته، بسببعمارتها لتوسع األفقي بأي شكل، ولم يلجأ إلى االرتفاع الرأسي ألكثر من دور في كل 

 المستخدمة.

 

 

 

 

 

 

استخدام اشكال البيوجيومتري في تصميم عناصر الخزف المعماري واختيار اماكن وضعها لتتناسب ومسارات الطاقة  -ب

أسلوب التطعيم  (. استخدامعمل تكسيات جدارية بالبالطات الملونة والمزخرفة -لفسيفساء خاصة مع )زخرفة الجدران با

 كأسلوب للزخرفة على البالطات الزخرفية بألوان متعددة تتبع نظام الدورة التدميرية للطاقة.

(www.BioGeometry.org.com)-استخدام أسس البيوجيومتري في الفنون القديمة هو الفن  وأفضل تطبيق على

االسالمي حيث انها تحقق عناصر متعددة من أسس البيوجيومتري من مركزية وتكرار حيث اثبتت االبحاث العلمية ان 

القوة الطاقة المنظمة والتي يسعى لتواجدها علم البايوجيومتري متواجدة في مركز جميع االشكال ,لذا فالمركزهو مكان 

 والسيطرة الي شكل، حيث تعمل المراكز على نشر القوة المنظمة للوصول لإلتزان.

 

 

 

 

 
 أسس علم البيوجيومتري أحدوهو ( يوضح مبدأ االتزان في العمارة اإلسالمية 12شكل )

تعمل على تولد نوع  للعمارة الخزفية التكنولوجية الحديثة جماليات إنشائية معمارية ساعدت على إدخال الحركة فهي -ج

ان وجود أي حركة بأي شكل يوجد  للشكل، حيثمعين من الحياة داخل الشكل وهذه الحياةهي ما نطلق عليه الطاقة الذاتية 

 ألي حركة تحديد متطلبات الحركة وهي االتجاه والسرعة. المنظمة، ويستلزممركز خفي ويتواجد بهذا المركز مكونات الطاقة 

حسن فتحي عمارة -خارجياً وداخلياً  قوالب الطوب كعنصر بنائي وزخرفي في العمارة استخدام (11)شكل   
 

http://www.biogeometry.org.com)-/
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فاللون يؤثر على سريان الطاقة سلبا او إيجابا فهو يعمل على  ومن جانب لون الخزف معماريا من منظور البيوجيومتري

اتزان وسريان الطاقة في العمل فاذا حدث تغير في اتجاه سريان الطاقة نتيجة لوضع األلوان بشكل غير مالئم التجاه سريانها 

يجب علينا دراسة اللون للخزف المعماري في بيئته الن لون البيئة سيؤثر على الطاقة سوف ينتج عنه طاقة سلبية، ولذا 

 13الكلية لبيئة العمل المعماري و الذي ينحصر في هذه العالقة )لون العنصر و اللون المؤثر و اللون العالجي( جدول ص

ب وضع لون عالجي إلزالة الدورة التدميرية فاذا تواجد العمل البني )لون الطوب( وجاء معه اللون األخضر فان ذلك يتطل

 للطاقة و يجب ان يكون هذا اللون من األلوان المعدنية او األلوان الدافئة .

والمنهجية المقترحة لإلستفادة بعلم البيوجيومتري في تصميم المنشات المعدنية  الرابع: المناقشةالمحور 

 وتصميم الخزف المعماري

نية بين مجال تصميم المنشات المعدنية ومجال تصميم الخزف المعماري نحو توحيد الكفاءات استهدفت هذه الدراسة البي

والمعارف التخصصية على مستويات متنّوعة من التفاعل. من خالل عمليات نقل أو استعارة مفاهيم أو طرق من حقل علمي 

ف المعماري، كما تستهدف هذه الدراسة أن إلى آخر أو تهجين أو تقاطع بين مجال تصميم المنشات المعدنية ومجال الخز

 بهدف تحقيق مجموعة من األهداف وهي: التخّصصْين،تكون نواة إلنشاء حقول بحثية جديدة من خالل المزاوجة بين هذين 

Tile Frida Escobedo’s Cement 

Celosia 2018 Serpentine 

Pavilion 

 بالطات من االسمنت جناجسربنتن

 

This twisting tower is made out of 2,000 3D-printed terracotta bricks 

تطبيقات الشكل البيوجيومتري في  (13شكل )

 عمارة الخزف
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إن الحاجة إلى إجراء الدراسات البينية بين تخصصات  :Knowledge producing إنتاج المعرفة -أوالً  

ايدة التي ل عام أصبحت اآلن أقوى من أي وقت مضى، ويرجع ذلك إلى أن العديد من المشاكل المتزالفنون التطبيقية بشك

ة تهم المجتمع ال يمكن أن تحل بشكل كاف عن طريق تخصص واحد معين، وإنما تتطلب دراسات بينية ذات رؤى واضح

ية مشتركة مكن تحقيقه من خالل وضع منهجتعتمد على الطرق الحديثة وعلى باحثين مؤهلين إلنتاج معارف جديدة وهو ما ي

 للتصميم البيوجيومتري بين تخصصات تصميم المنشات المعدنية والخزف المعماري.

ط وتكامل المدارس الفكرية والمهنية والتقنية لتخصصات تصميم المنشات المعدنية وذلك من خالل ربدمج المعرفة:  -ثانياً 

 جودة عالية مبنية على العلوم األساسية والطبيعية. والخزف المعماري للوصول إلى مخرجات ذات

تعني تطوير القدرة على عرض المشكالت ومزج  :modes of thinkingالتفكير  اإلبداع في طرق -ثالًثا

المعلومات المرتبطة بطرق التصميم البيوجيومتري من وجهات نظر تخصصات تصميم المنشات المعدنية والخزف 

والتحقيق من  اضات التي بنيت عليها وتعميق فهمها، مع األخذ في االعتبار استخدام أساليب البحثالمعماري لتحدي االفتر

 التخصصين لتحديد المشاكل والحلول للبحث خارج نطاق النظام الواحد.

مل بين تخصصات تصميم المنشات المعدنية والخزف المعماري تحقيق التكا :Integration تحقيق التكامل  -رابعاً 

واألكثر  يعني إدراك ومواجهة االختالفات بين التخصصين للوصول إلى وحدة المعرفة المتكاملة حول البيوجيومتري بما

 شموال من المسموح به من قبل رؤية أي تخصص واحد.

ري تصميم الخزف المعما ونقترح المنهجية التالية لألستفادة بعلم البيوجيومتري في مجال تصميم المنشأت المعدنية ومجال

 كما يلي:

 
 خطوات المنهجية المقترحة (14شكل )

 ويتم من خالل  المكان:تحليل طاقة  - أوالً 

 تحديد خطوط وشبكات الطاقة األساسية واألنهار الجوفية السلبية. -أ

 التقليدية.تحديد مناطق الطاقة االيجابية والسلبية في المكان بوسائل القياس  -ب

 اطق محايدة خالية من نطاقات الطاقة اختيار مكان المنشأ وتوجيهه في من -ج
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 ويتم من خالل  والسلبية:تحديد أماكن الطاقة االيجابية  - ثانياً 

 تركيز كتلة المنشأ فوق نطاقات الطاقة االيجابية. -أ

 تحديد مسارات الطاقات السلبية ومسبباتها. -ب

 تحديد الوزن اللوني للعناصر التصميمية وفق مفهوم البيوجيومتري.  -ج

ويتم  البيوجيومتري:مرحلة التصميم: تصميم المنشأ المعدني أو تصميم الخزف المعماري وفق  – ثالًثا

 من خالل

اإلنتقال أو -اإلتزان-الدوران-المركزيه)البيوجيومتري تصميم كتلة المنشأ أو تصميم عناصر الخزف المعماري وفق أسس  -أ

 (.النسب المثالية-إدخال الحركة -المنظور -الترحيل

كال البيوجيومتري والبصمات الحيوية في تصميم كتلة المنشأ المعدني أو تصميم عناصر الخزف المعماري استخدام أش -ب

 لتحسين طاقة المنشأ والمكان.

 استخدام النظم اللونية وفق الدورة التدميرية للطاقة.  -ج

العناصر  اختيار أفضل األماكن وفق مسارات الطاقة لوضع وتوجيه والتوجيه:مرحلة االختيار – رابعاً 

 التصميمية

 تفريغ أجزاء المنشأ من أماكن ومسببات الطاقة السلبية  -أ

 اختيار مكان التكسيات المعدنية للمنشأ وعناصر الخزف المعماري من بالطات وجداريات في مناطق الطاقة السلبية.  -ب

 إدماج مسطحات خضراء مع عناصر الخزف المعماري في مناطق الطاقة السلبية. -ج

 قييم التصميم ت -خامساً 

البندول التقليدي( في حالة التصميم ونماذج )التقليدية في هذه المرحلة يتم تقييم التصميم بواسطة طرق وأجهزة القياس 

 كان( في حاالت المنشأت القائمة. بينما يتم تقييم المنشأ والعناصر التصميمية بواسطة األجهزة الحديثة )كااليتاس المحاكاة،

 البحث:نتائج 

 النتائج التالية: صل البحث إلىتو

أنه من خالل منهجية البيوجيومترى يمكن إبداع تصميمات جديدة من أشكال المنشات المعدنية والخزف المعماري  .1

القادرة على تحسين النظام البيولوجى للمستخدم والذي يمكن أن يتحقق بفاعلية من خالل تعظيم جودة الطاقة الداخلية من 

 رات الضارة المحتملة أثناء عملية التصميم.خالل إلغاء التأثي

 ،الممكنةبأقل التكاليف  المنشأت المعدنية والخزف المعمارييستطيع علم البيوجيومترى أن يدخل طاقة التوازن إلى  .2

 يالتصميمالتشكيل يحتاجه هو تطبيق بعض أسس  ولكن كل ما عالية،إمكانيات مادية  أو معقدة،يحتاج إلى أجهزة  حيث أنه ال

 بسهوله. يطبقهايستطيع المصمم أن  التي

البيوجيومترى له القدرة على وضع الحلول فى أى مرحله من مراحل العمل بالمشروع, ) ففى حالة عدم اختيار  أن .3

االختيار يمكن تحديد الموقع المناسب من خالل  تركيبات الخزف المعماري, أو إنشاء المنشأت المعدنيةموقع محدد للمشروع 

إدخال قيم تشكيل  القائمة بالفعل يمكن تقديم الحل من خاللالمنشأت وفى حالة فق مع منهج البيوجيومترى, المتوا

والمتفقة مع منهج البيوجيومترى فى  وعناصر الخزف المعماري اتعمل التصميمات المناسبة لألثاثعبر البيوجيومترى 

كفل إدخال الطاقة ت التيبالطريقة  هذه العناصرتوزيع  فيحددها البيوجيومترى  التيالتصميم, إضافة إلى إتباع األسس 

  المنظمة للمكان.
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 على القيم التشكيلية دونيدخل طاقة التوازن  هأنحيث أن  ،مصممالنسق التصميمي لكل يحافظ علم البيوجيومترى على  .4

تطبيق أسسه  والفكري من خالل فنياللمصمم حرية التعبير وذلك عائدا  إلى القدرة على منح ا معين،بفكر أو اتجاه  اإللزام

 . يتصميمأي إطار داخل يمكنها أن تتناغم حيث أن أسس التصميم للبيوجيومترى  ،تصميميومعاييره على أي اتجاه 

أو  ،المعدنيةالمنشأت أو  ،تثاثااألمن أكان  )سواءلما هو قائم أو منشأ بالفعل التصميمية البيوجيومترى يقدم الحلول  أن .5

 (.الصناعية المعايير فيدون عمل أي تعديل  لمعماريمن الخزف ا

أن وضع خطة تصميمية مدروسة لتصميم المنشات المعدنية والخزف المعماري يتضمن استخدام أشكال البيوجيومتري  .6

أن  كما السلبية،والتخلص من تأثيرات الطاقة  اإليجابية،بشكل متكامل مع عناصر التصميم األساسية يكفل اإلمداد بالطاقة 

تطبيق أسس التشكيل البيوجيومترى من المراحل األولى لتصميم المنشات المعدنية والخزف المعماري يعمل على تجنب 

 المختلفة.الكثير من المشكالت واألضرار الناتجة من الطاقات السلبية بأنواعها 

 البحث:مراجع 

 دار الهدى. القاهرة. والتطبيق،يل الحيوي بين النظرية هندسة التشك الشكل،( الطاقة ولغة 2015)سمير محمد  الصاوي، .1
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ية اإلبداع المعماري ,  الطبعة ( دورات اإلبداع الفكري , الدورة البيئية عمارة المستقبل" ثالث2007رأفت ,على ) .2

 األولى, مركز أبحاث كونسلت, القاهرة.
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Weaving, International Journal of Science, Engineering and Technology Research 
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