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 ملخص البحث:   

 فوى ظهو  الوي  النسوییة فمفهور  رالفلسوفیة  العلمیوة الد اسوا  مون الکثیو  محور  تشکل التى الجدلیة القضایا من الزمن َعد

 أثو   العلمیوة األرسواط فوى کییو   ثور   أحود  -مطلق رلیس نسیى رکرنه الزمن یعامل تعلق رالي  -العش ین الق ن یدایة

 یاهتموا  النظو  نحور الیدایوة کان  هنا رمن. المصممین یینه  رمن الفنانین، المفک ین، الفالسفة، األدیاء، العلماء، فک  على

 رمنهوا المجوات ، کافوة علوى یظاللهوا رألق  رمؤث  ، ملمرسة تأثی اته رلکن محسرس، غی  عنص  فهر الزمن، عامل إلى

 مثول  ایو  یعود أنه على الزمن فه  إلى تدعر التى التصمیمیة المفاهی  یعض ظه   حی  راألثا ، الداخلى التصمی  مجال

 هويا لتطییوق هائلوة إمکانیوا  مون یورف   رموا التکنرلرجى التقد  م  رلکن اصطالحیاً، القدی  المفهر  يلک الزمکان  مفهر 

 یشوکل کیو  رلکون الثالثوة، المادیوة الف اغیوة األیعواد مو  تصومیماته فوى یتعامول عواد ً  فالمصوم . له ال ؤیة تجدد  المفهر 

 هوي  فوى نتنارلوه موا هويا راألثوا ؟ الوداخلى التصومی  علوى مو درد  هر رما التصمیمیة؟ العملیة فى  ایعاً  یعداً  الزمن مفهر 

  .الیحثیة الر قة

 :لآلتى الترصل ت  یحثیة د اسة من تقد  ما خالل رمن

 العملیوة أیعواد کأحود لدخرله األفق أنا را اليین المصممین یینه  رمن الکثی ین، فک  -الجدلیة القضایا کأحد -الزمن َیشَغل -

  .التصمیمیة

 راألثوا   الوداخلى التصومی  علوى الیوال  أث هوا لهوا کیو   أهمیوة التصومیمیة العملیوة فوى  ایو  کیعود الوزمن مفهور  یشوکل -

 التوى السوما  یعوض هناک يلک، إلى راستناداً . خالله یحد  لما رفقاً  ريلک المعانى، من العدید عن یعی  الزمن فمصطلح

 متلقوى لیو   اإلیداعیة، أعماله فى یحققها تصمیمیة خصائص إلى ریت جمها المعانى، تلک من یستنیطها أن للمصم  یمکن

 فووى ال ایوو  الیعوود یوويلک محققوواً  ملموورس، موواد  ینوواء فووى محسرسوواً  حیوواً  تجسوویداً  المختلفووة یسووماته الووزمن التصوومیمى العموول

  .معه ریتفاعل یاإلیجاب علیه ینعکس مما التصمی ،

 :یاآلتى الیحثیة الد اسة هي  ترصى سیق، ما على ریناءاً 

 الفلسوفیة القضوایا أحود یرصوفه -الوزمن عامول تتنوارل التوى الیحثیوة الد اسا  فى الترس  ض ر  : النظ   المستر  على -

  .الیاحثین لد  یناء فک  من یثی   أن یمکن لما المؤث  ،

 للعمل یمنحه أن یمکن لما راألثا ، الداخلى التصمی  فى الزمن رهر ال ای  الیعد تفعیل أهمیة: التطییقى المستر  على -

 المترلد  النفسیة األفعال ی درد تتعلق معنریة قی  من رللمتلقى له، الجمالیة یالنراحى تتعلق تشکیلیة مادیة قی  من التصمیمى

 .المتلقى م  تفاعلیة أکث  تصمیمیة أعمال إنتاج فى یساه  مما لدیه،

 الكلمات المفتاحيــة:

 الزمن، الیعد ال ای ، أیعاد العملیة التصمیمیة.

mailto:nahmedsabry@yahoo.com
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Abstract: 

Time is one of the dialectical issues that form the focus of many scientific and philosophical 

studies; the concept of relativity that emerged at the beginning of the 20th century- which is 

related to the time factor and its being relative and not absolute- has revolutionized the 

scientific communities, that affected the thought of scientists, writers, philosophers, thinkers, 

and artists, including designers. Hence the beginning to look carefully at the time factor, it is 

an intangible element, but its effects are tangible and influential, and cast a shadow over all 

areas, including the field of Interior Design and Furniture, where some design concepts have 

emerged that call for understanding time as a fourth dimension like the concept of space-time; 

that concept which is old termed, but with the technological advancement and the tremendous 

potentials it offers to implement this concept, the vision to it has been renewed. The designer 

usually deals in his designs with the three physical spatial dimensions, but how does the 

concept of time constitute a fourth dimension in the design process? And what is its return on 

Interior Design and Furniture? This is what we discuss in this paper. 

Through the above research study, the following were obtained: 

- Time- as one of the dialectical issues- occupies thought of the many, including designers 

who illuminated the horizon for entry as one of the design process dimensions. 

- The concept of time as a fourth dimension in the design process has a great impact on 

Interior Design and Furniture; the term of time expresses many meanings, according to what 

happens during it. Based on that, there are some features that the designer can derive from 

these meanings, and translate them into design characteristics to achieve in his creative works, 

achieving the fourth dimension in design, which reflects positively on the recipient and he 

interacts with it. 

Based on the above, this research study recommends the following: 

- At the theoretical level: the necessity to expand research studies dealing with the time factor, 

for the possibility of arousing the constructive thought of researchers. 

- At the applied level: the importance of activating the fourth dimension (time) in Interior 

Design and Furniture, for what can be given to the design work of forming physical values 

related to the aesthetic aspects, and to the recipient of moral values related to the 

psychological reactions generated by him. 

Keywords: 

Time, The Fourth Dimension, Design Process Dimensions. 

 مقدمة:

الیعد الزمنى كیعد  ای  فى تشكل األیعاد الف اغیة المادیة الثالثة أیعاداً تقلیدیة یتعامل معها المصم ، رلكن عندما یدخل 

یختل  الناتج اإلیداعى، ریصیح عمالً تصمیمیاً  یاعى األیعاد یستطی  المصم  من خالله اللعب یأدراته العملیة التصمیمیة 

 زمن، متجهاً یأعماله التصمیمیة نحر الیح  فیما ر اء الجد ان رالحراجز المادیة. الفنیة لینقل المتلقى عی  ال

 البحث: مشكلة

 تتیلر  مشكلة الیح  فى التساؤت  اآلتیة:

 ما هر مفهر  الزمن كیعد  ای  فى العملیة التصمیمیة؟ رما هر م درد  على التصمی  الداخلى راألثا ؟ 
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 هدف البحث:

تشكیلیة تحقیق سما  لدر  الفاعل لمفهر  الزمن كیعد  ای  فى العملیة التصمیمیة، رأث   فى یهد  الیح  إلى ش ح ا

       مضافة للعمل التصمیمى فى التصمی  الداخلى راألثا . 

 البحث:  أهمية

العملیة  رإظها  تأثی  الزمن فىت ج  أهمیة الیح  إلى إسهامه فى نفى فك   األیعاد المادیة المطلقة للعمل التصمیمى، 

رتأكید عد  اقتصا  مفهر  هيا الیعد على خاصیة الح كة فقط للتعیی  عنه كما تتنارلها الد اسا  الیحثیة ، التصمیمیة

 األخ  . 

 فرضيات البحث:

یاإلضافة للقی  الجمالیة التى ُیكِسیها للعمل یفت ض الیح  أن استخدا  مفهر  الزمن كیعد  ای  فى عملیة التصمی  

، تجعله أكث  تفاعالً م  العمل التصمیمى، حی  یخاطب الجانب الرجدانى له حِد  تأثی ا  نفسیة عند المتلقىالتصمیمى یُ 

 یرلد لدیه أحاسیس ر درد أفعال إیجاییة متنرعة. ر

 البحث: منهجية

  یها كل معنى راستنیاط الخصائص التى یتس من خالل استق اء لمعانى الزمن ینتهج الیح  المنهج اتستق ائى اتستنیاطى

منها، رالمنهج الرصفى التحلیلى من خالل استع اض یعض المشا ی  التصمیمیة التى اعتمد  فى فلسفة تصمیمها على 

 إدخال مفهر  الزمن كیعد  ای  فى عملیة التصمی .  

 النظرى للبحث: اإلطار

 ما المقصود بمصطلح الزمن؟      -1

 یمكن ترضیح ما یعنیه مصطلح الزمن من خالل اآلتى:    

 معنى الزمن من الناحية الجغرافية: -1-1

یح كة الكرن رالم تیط  ،اإلنسان فى الطییعة یالحظه الي الدر   الُمناخى التغی  یت  من خالله  الي الرق  ُیقَصد یه 

المختلفة ككسر  الشمس رخسر  القم  رما  الكرنیةحدر  الظراه  رالشمس رالقم  رالكراكب، رما ینتج عن يلك من 

رما ینتج عن يلك من تعاقب اللیل رالنها ، رتتای  الفصرل  إلى يلك... ركيلك در ان األ ض حرل نفسها رحرل الشمس،

، یراسطة إد اك التغی ا  التى تحد  فى حالة الجر فى المكان الراحدریمكن اإلحساس یتلك الظراه  الطییعیة األ یعة. 

 أت رهر اإلنسان.   -ال شىء ثای  فى الكرن  ألن كل عناص   متغی   رمتحرلة رمتح كة یإیقاع معین أما  محر هاف

رما ینتج عن يلك من اتنتقال من رض  آلخ ، أر من مكان آلخ ، یت  من خالله الح كة ر الي الرق  ُیقَصد یه كيلك 

 ح الك   األ ضیة.   لمكان معین على سطتغیی  رض  السكرن، أر اليهاب 

 
 (: ما يتم خالل الزمن من المنظور الجغرافى.1شكل رقم )
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  معنى الزمن من الناحية التاريخية: -1-2

تعاقب العصر  رالِحَقب الزمنیة المختلفة، یدایًة من عصر  ما قیل التا یخ، رحتى یت  من خالله  الي الرق  یه  ُیقَصد

الماضى رالحاض  یإين هللا تعالى. ریالتالى فهر یجسد التراصل الحضا   ما یین زمننا المعاص ، راستم ا اً لما هر آٍ  

رالمستقیل.   

 

 (: ما يتم خالل الزمن من المنظور التاريخى.2شكل رقم )

 معنى الزمن من الناحية العضوية: -1-3

فى جسد  أثناء در   حیاته نتیجة  الحيیحد  للكائن  الي العضر  یت  من خالله النمر رالتطر   الي الرق   ُیقَصد یه

     . التد ج فى عم  ، یدایًة من میالد  رحتى شیخرخته

 
 (: ما يتم خالل الزمن من المنظور العضوى.3شكل رقم )

  الزمن من الناحية اإلدراكية:معنى  -1-4

 رالي  ،یت  من خالله فه  راستیعاب ما یحد  فى الحیا  من أحدا  یتفاصیلها الم كیة رغی  المترقَّعة الي الرق  ُیقَصد یه 

   فى إد اك ما یستشفه من  سائل رد رس مستفاد  لیستنتج المغز  منها. یستغ قه اإلنسان 
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 (: ما يتم خالل الزمن من المنظور اإلدراكى.4شكل رقم )

 معنى الزمن من الناحية الدينية: -1-5

ت یعلمها إت هللا سیحانه  یت  من خالله قدر  الغد، یما یكتنفه من غمرض، لما یخیئه من أحدا  غیییة الي الرق   ُیقَصد یه

 رتعالى، فاإلنسان ت یعل  مايا سیحد  له غداً، ریالتالى یمثل له الزمن معنى المجهرل. 

 یت  من خالله َفناء كل شىء فى الدنیا، فكل ما فیها هالك، رییقى الدرا  هلل عز رجل.  الي الرق  ُیقَصد یه كيلك 

 
 المنظور الدينى.(: ما يتم خالل الزمن من 5شكل رقم )

  الزمن والعملية التصميمية: -2

 كيف نشأ مفهوم الزمن كبعد رابع؟ -2-1

لترضیح مفهر  الیعد ال ای  نتخیل عندما ن ید مع فة إحداثیا  أر مكان طائ  یطی  فى السماء فسر  نحدد مكانه عن 

م   أخ   هل سر  تت   ؤیته كما كان ط یق الطرل أر الیعد "س" رالع ض "ص" رات تفاع "ع"، رعند  ؤیة الطائ  

عند أخي اإلحداثیا ؟ یالطی  ت، ألن اللحظة التى تم  فیها أخي اإلحداثیا  األرلى كان  فى زمن مختل  عن الم   

الثانیة، رلتحدید مكان هيا الطائ  یجب القرل: إن الیعد "س" رالع ض"ص" رات تفاع "ع" فى اللحظة " ز"، رهيا هر 

)الزمن(، رهر ما تط ق إلیه أینشتاین فى نظ یته النسییة لتحدد مكان جس  ما فى الفضاء الشاس  یط یقة أكث   الیعد ال ای 

، مما یعنى نسییة تقدی  مكان (10)تحدیداً یاتعتماد على عنص  الزمان یدتً من اتعتماد على المحار  الثالثة للمكان فقط

 الیدایة نحر نشأ  مفهر  الزمن كیعد  ای . رمن هنا كان  الشىء  ألنه یتغی  تیعاً للزمن، 

مرحلة 
 اإلحساس

مرحلة 
نتباهال   

مرحلة 
تفسيرال  
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( على ید أستاي أینشتاین  عال  ال یاضیا  األلمانى Spacetimeمكان  -  ظه  مفهر  الزمكان )الزمان1908رفى عا  

ای ، جنیاً هی مان منكرفسكى حی  ُیَعد أرل من صاغ هيا المصطلح، رهر فضاء  یاعى األیعاد یشكل فیه الزمان الیعد ال 

إلى جنب م  األیعاد المكانیة الثالثة )الطرل رالع ض رات تفاع(، ریيلك حرل منكرفسكى الزمان إلى یعد شیه مكانى، 

 . (4) راحداً رأصیح الزمان رالمكان یشكالن كالً هندسیاً 

 
 .(11) رابع : تصور لمفهوم الزمن كبعد(6رقم ) شكل

  رابع فى عملية التصميم؟ماذا يعنى مفهوم الزمن كبعد  -2-2
هى حلقة الرصل یین الفك  رالراق ، یین التصر  اليهنى رالمنتج النهائى متعدد  "Design Process"ُتَعد عملیة التصمی  

. ریالتالى (3) اتحتیاجا یصیاغة الیناء الملیى لهي   رتنتهيعملیة مرجهة رمنظمة تیدأ یفه  اتحتیاجا   رهياألیعاد، 

سراء فى مجال التخصص،   (6) الت اكمیةیمكن القرل: إن عل  التصمی  هر نتاج مع فة اكتساییة تتحصل من خالل الخی   

   أر فى الحیا ، رمن خالل هي  الخی   یت  الرصرل لألهدا  المطلریة.

الزمن فى عملية التصميم بهدف جعل  إدخال عنصررإيا تط قنا لمفهر  الزمن كیعد  ای  فى عملیة التصمی  فهر یعنى: "

المتلقى فى العمل التصميمى، ويتحقق ذلك من خالل استشعار بمعنى أن يستشعره  مالمح التصميم توحى بوجوده؛

، رلكن ماد ریالتالى یكرن التصمی  الناتج  یاعى األیعاد یتجلى فیه الزمن یمعانیه المختلفة، فالزمن عنص  غی   سماته".

یحی  تیدر آثا   راضحة علیه ركأنها تجمد  على مالمحه، ریتحقق يلك یاستخدا  عناص   إلیه التصمی یمكن أن یشی  

تتداخل أنراع عدید  لمعانى الزمن رسماته فى التصمی  المختلفة كالخط راللرن راإلضاء  رالخاما ... إلخ، ریمكن أن 

 الراحد.  التصمی 

 
 .الباحثة -ع فى التصميم الداخلى واألثاث(: تصور لمفهوم الزمن كبعد راب7شكل رقم )
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 ما هو دور المصمم فى تفعيل مفهوم الزمن كبعد رابع فى التصميم الداخلى واألثاث؟ -2-3

المصم  الجید یامتالكه القد   على حساسیة اتستلها  من مصاد  عدید  ریأسالیب متنرعة، فكل ما یحیط یه من یتمیز 

. رمن یین هي  (8) التصمیمىمؤث ا  یص یة میاش  ، أر مؤث ا  تدعر  للتفكی  رالتأمل رالتحلیل یمثل له اإللها  

دتلة الزمان رالمكان فى العمل تعمل رفى هيا الصدد، ها . المؤث ا  عنص  الزمن رما له من در  كعنص  فاعل فى اإلل

ُیَعد در  المصم  فى تفعیل ، و(1) المتلقىالتصمیمى على مستریین: مستر  ت كییى یخص المصم ، رمستر  دتلى یخص 

 عملیة يا  شقین:  -تیعاً لهيا المستر  الت كییى -مفهر  الزمن كیعد  ای  فى التصمی  الداخلى راألثا 

 شق استقرائى:  -

   التى یتس  یها تیعاً لمعانیه المختلفة.المعانى المختلفة لمصطلح الزمن، راستنیاط السما  یقر  فیه المصم  یق اء  

 شق تطبيقى: -

التصمی ، محارتً فى سییل يلك اتستلها  مما ت  لتعیی  الماد  عن الزمن فى عملیة یقر  فیه المصم  یاإلیحا  فى ا

من السما  التى یتس  یها تیعاً لمعانیه المختلفة، رمحاكاتها رت جمتها إلى خصائص تصمیمیة یت  تطییقها فى استنیاطه 

 الینیا  التكرینیة.سراء عن ط یق المف دا  الشكلیة أر  لتعطى دتت  زمنیة یحس یها المتلقى، أعماله التصمیمیة

 للتعیی  عن الیعد الزمنى فى التصمی ...   االخصائص التصمیمیة التى یمكن تحقیقه یليرنستع ض فیما 

 تحقيق التغير والحركة فى العمل التصميمى:       -2-3-1

استلهاماً من المعنى الجغ افى لمصطلح الزمن، یمكن للمصم  اإلیحاء یرجرد  فى التصمی  من خالل تحقیق الخصائص 

 التصمیمیة اآلتیة:    

 التغير: -أ

من شكل فى مالمح التصمی  یم ر  الرق  سراء  التیدیلالتغیی  رًیقَصد یالتغی  التحرل رعد  ثیا  الحال  یمعنى إمكانیة 

 اآلتى:ریت  يلك عن ط یق إلى آخ ، أر من رظیفة إلى أخ   ینفس عناص  التصمی  األساسیة، 

ها من تغی ، یأن تكرن يا  محددا  ف اغیة تصمی  ف اغا  داخلیة یتحقق فیها التفاعل م  الطییعة رما یط أ علی -

اختال  رتنرع إد اك المكان نتیجة لتغی  الزمن  ريلك من خالل تسمح ی)أسق ، حرائط، قراطی ، رفتحا  معما یة( 

اإلحساس یأحرال مما یؤد  إلى تغیی  المشهد الیص   للمكان یفعل اتنعكاسا  رالظالل المتكرنة رالتى تتغی  یاستم ا ، 

الطقس عی  أرقا  الیر  المختلفة، رهيا یجعل تصمی  المكان یخ ج من إطا  الثیا  المقید یاألیعاد المكانیة الثالثة الثایتة 

یاستخدا  الشیكیا  رالمخ ما  الثایتة، أر المتح كة يا  األنظمة المكرنة للتصمی  إلى الیعد ال ای  المتغی ، ریت  يلك 

یاستخدا  الخاما  اليكیة مثل الخاما  الك رمرضرئیة رالك رمرح ا یة، رأیضاً الخاما  الشفافة كالزجاج  اليكیة، ركيلك

 رالطرب الزجاجى رالخ سانة الشفافة رالیرلى ك یرنی . 

اتستخدا  المتعدد، مما یعنى أن یتجهیزا  رأثا  قایل للتحرل فى الشكل أر الرظیفة إلمكانیة تصمی  ف اغا  داخلیة  -

ساحة راحد  یمكن استخدامها ألغ اض مختلفة فى فت ا  زمنیة مختلفة، أ  أن رظیفة المكان تتغی  یتغی  الزمن. م

 . (9) الزمنریالتالى تثی  هي  المساحة القایلة للتكی  شعرً ا یــ "الخلرد" نظ اً لتعدد استخداماتها م  
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 ناتج عن استلهام سمة التغير من المعنى الجغرافى لمصطلح الزمن. زمني(: أعمال تصميمية فيها بعد 8شكل رقم )

 الحركة:     -ب

 یالح كة معنیین: ًیقَصد

 تنقس  إلى:  رهيحركة الُمشاهد أو متلقى العمل التصميمى:  -

    :ح كة الُمشاهد الراقعیة، رما ینتج عنها من استمتاعه یتعدد المناظ  رزرایا ال ؤیة للعمل  رهي حركة حقيقية

ريلك یجعل یتحقیق اإلحساس یالتج یة الف اغیة داخل المكان،  ما  تتس رض  تصمیریت  يلك عن ط یق التصمیمى، 

خاصة فى تصمی  المتتایعا   رهر ما یتضح یصر   المشاهد یعیش تج یة یص یة ممتعة خالل ح كته رتجرله فیه،

، سراء فیها الیص  ، رمظاه  اإلیقاع یها، رأماكن الجيب الیص  راإلحساس یتسلسلها  "Sequences" الف اغیة

   كان  تلك المتتایعا  عیا   عن مم ا  تمهیدیة أر ف اغا  متعاقیة... إلخ.  

    على سطح الك    ح كة المشاهد التخیلیة، رما ینتج عنها من انتقاله ريهایه لمكان معین رهي: حركة وهمية

 ما  تتس رض  تصمیریت  يلك عن ط یق  ،األ ضیة  كالییئة الیح یة رأعماقها مثالً، أر الفضاء، أر أ  یلد من یالد العال 

     أجرائه، ركأنه يهب إلیه فعلیاً.یحی  تأخي المشاهد إلى ، یاتستعا   الشكلیة لمالمح هيا المكان
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 ناتج عن استلهام سمة الحركة من المعنى الجغرافى لمصطلح الزمن. زمني(: أعمال تصميمية فيها بعد 9شكل رقم )

 تنقس  إلى:  رهي، أ  تحرله من حالة الثیا  راتستاتیكیة إلى حالة الح كة رالدینامیكیة حركة العمل التصميمى: -

  :ریت  يلك عن ، لحدیثةالراقعیة التى یمكن تحقیقها یالرسائل التكنرلرجیة ا ح كة العمل التصمیمى رهي حركة حقيقية

     یالح كة رالدینامیكیة الفعلیة من خالل اآلتى:      ما  تتس رض  تصمیط یق 

 محددا  التصمی  الداخلى من األسق  المعلقة، ح كة تتعلق ی رهي: ديناميكية عناصر التصميم الداخلى واألثاث

 الحرائط، القراطی ، األ ضیا ، راألثا ... إلخ.   

  :تتعلق یح كة أجهز  اإلضاء  رغی ها من المكمال ، هيا یاإلضافة إلى  رهيديناميكية مكمالت التصميم الداخلى

 .   (2) الدینامیكیةُیَعد التحك  فى ح كته أحد أشكال  رالي العناص  الطییعیة المتح كة  كالعنص  المائى المتح ك، 

  التى تحد  فى اليهن، رالتى یرحى یها التشكیل نتیجة ما تتیعه  ح كة العمل التصمیمى التخیلیة رهي: حركة وهمية

 ما  تتس رض  تصمیریت  يلك عن ط یق  یالح كة یص یاً، أعیننا من مسا  عند إد اك التصمی ، مما یعطى اإلحساس

 یالح كة رالدینامیكیة الیص یة من خالل اآلتى:     

  :تت  یاستخدا  النقط یأشكالها، أحجامها، راتجاهاتها المختلفة. رهيديناميكية النقطة          

 :تت  یاستخدا  أنراع الخطرط المختلفة كالخط األفقى، ال أسى، المائل، المنكس ، رالمنحنى. رهي ديناميكية الخط 

 :ها المختلفة، رالعالقا  التشكیلیة تت  یاستخدا  المساحا  اللرنیة یأشكالها، أحجامها، راتجاهات رهي ديناميكية المساحة

شاشا  الع ض الجدا یة الكیی  ، ركيلك الحرائط التفاعلیة يا  الياك   الضرئیة الحساسة فیما یینها، ركيلك یاستخدا  

 رالی امج المحیطة، معتمد  فى يلك على التقنیا  الییئة م  تتفاعل افت اضیة يا  ح كة رهيلح كة الشخص أمامها، 

  . (2) ةاإللكت رنی

 :رهى تت  یتغیی  الصر   التقلیدیة للكتلة یاعتیا ها تشكیل ثای  ساكن )استاتیكى(، رتشكیلها كأنها فى  ديناميكية الكتلة

رض  ح كة تؤث  علیها الكثی  من القر ، رتلعب تلك القر  الدر  ال ئیسى فى عملیة التشكیل، حی  تأخي الكتلة أكث  من 

لقر  المختلفة على تكرن الكتلة، راألسلرب الثانى یعتمد على أسلرب للح كة  األسلرب األرل یعتمد على محاكا  تأثی  ا

 (7) القي الح كة المتد جة المتجمد  من خالل نظا  ح كى معین، أما األسلرب الثال  فهر الح كة یاستخدا  أسلرب 

 رالسكب راتنسیاب اعتماداً على الجايییة، كما فى ح كة السرائل.    
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 :تت  یاستخدا  التنرع فى الخاما  رمالمسها، ركيلك التنرع اللرنى یالتنقل یین  رهي ديناميكية الملمس واللون

  الد جا  اللرنیة المختلفة فى دائ   األلران.

 :تغیی  المظه  التى یمكن من خاللها التالعب یاإلضاء  ر تت  یاستخدا  أنظمة اإلضاء  اليكیة رهي ديناميكية اإلضاءة

اإلضاء  الدینامیكیة على التحك  فیها إلكت رنیاً من خالل استخدا  تكرینا  مختلفة  الضرئى للمكان، حی  یعتمد مفهر 

أشكاتً جدید  فى حال تغیی  هي  التكرینا  عن ط یق التحك  فى ألرانها راتجاهاتها،  تضفيالت تیب من رحدا  اإلضاء  

أشكاتً  تضفي، هيا یاإلضافة إلى أجهز  اإلسقاط الضرئى التى (2) اإلضاء  ری مجة أنظمة نمطها تیعاً لتغی  ریالتالى یتغی 

  ضرئیة متح كة.

 

 ناتج عن استلهام سمة الحركة من المعنى الجغرافى لمصطلح الزمن. زمني(: أعمال تصميمية فيها بعد 10شكل رقم )

  تحقيق تواجد الماضى والحاضر والمستقبل فى العمل التصميمى: -2-3-2

استلهاماً من المعنى التا یخى لمصطلح الزمن، یمكن للمصم  اإلیحاء یرجرد  فى التصمی  من خالل تحقیق الخصائص 

 التصمیمیة اآلتیة: 

 استحضار الماضى:   -أ

ریت  يلك عن  یأحداثه ريك یاته، یستحض   رح الماضىُیقَصد یاستحضا  الماضى جعل المشاهد یستشع  َعَیق التا یخ، ر

استخدا  التج ید رالتحری  فى كم  إمكان معالجتها یشكل معاص   ما  تتس  یاستثما  معطیا  الت ا  رض  تصمیط یق 

ترظیفها فى تكرینا  ینائیة حدیثة، استخدا  شیكا  تصمیمیة مستحدثة، استخدا  أسس تشكیلیة شكل المف دا  الت اثیة م  

معینة )كاتتزان القائ  على عد  التماثل رعد  الم كزیة(، استخدا  ألران مختلفة عن األلران الت اثیة، استخدا  الخاما  

عتیقاً رلكن یلمسة حالتها الِیك ( أر إعطائها مظه اً أ  على راستخدا  الخاما  یمظه ها الغشی  )، رالتقنیا  الحدیثة

  إیداعیة جدید .   
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 استدعاء الحاضر:  -ب

رض  ریت  يلك عن ط یق ، ُیقَصد یاستدعاء الحاض  جعل المشاهد یشع  یالتعایش م  عص   رالتراكب م  مستحدثاته

تصمیما  یتحقق فیها مفهر  العص یة المناسب لطای  العص ، كاستخدا  الخطرط النظیفة الحاد ، تد جا  األلران 

 المحاید ، الیساطة فى التفاصیل، رغی  يلك مما یتمیز یه عص نا الحالى رهكيا...     

  استشراف المستقبل: -ج

ریت  يلك عن ط یق رض  تصمیما  فیها  ریتخیل المستقیل،یساف  عی  الزمن  ُیقَصد یاستش ا  المستقیل جعل المشاهد

 ؤیة افت اضیة لما یمكن أن یكرن علیه حال التصمی  فى المستقیل، من خالل ترق  كیفیة استكمال إنجازا  الحاض  

  . (5)المستقیل"  ؤیة رالیناء علیها، انطالقاً من مقرلة ألی   أینشتاین: "یالخیال نستطی 

 

    .الزمن لمصطلح التاريخى المعنى والمستقبل منناتج عن استلهام سمات الماضى والحاضر  زمني(: أعمال تصميمية فيها بعد 11شكل رقم )

                                                  

 تحقيق النمو والتطور فى العمل التصميمى:   -2-3-3

استلهاماً من المعنى العضر  لمصطلح الزمن، یمكن للمصم  اإلیحاء یرجرد  فى التصمی  من خالل تحقیق الخصائص 

 التصمیمیة اآلتیة:  

  النمو والتطور فى التكوين البنائى: -أ

ریت    یم ر  الزمن، ُیقَصد یالنمر رالتطر  فى التكرین الینائى التلییة المتزامنة للتصمی  م  احتیاجا  المستخد  التى تتطر

تتس  یإمكانیة تكیفها م  متطلیا  مستخد  العمل التصمیمى تیعاً لظ رفه رإمكانیاته، أر يلك عن ط یق رض  تصمیما  

تیعاً لم احله السنیة المختلفة، مما یعرد ینتائج اقتصادیة إیجاییة علیه، رهر ما یتضح یصر   كیی   فى تأثی  المساحا  

  ركيلك فى األثا  الخاص یاألطفال.الف اغیة الصغی  ، 
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 .الزمن لمصطلح العضوى المعنى من ناتج عن استلهام سمة النمو والتطور الوظيفى زمني(: أعمال تصميمية فيها بعد 12شكل رقم )

 

  النمو والتطور فى الشكل الزخرفى: -ب

ُیقَصد یالنمر رالتطر  فى الشكل الزخ فى التنامى فى الشكل أر الحج  أر اللرن  سراء لعناص  العمل التصمیمى، أر 

تتس  یالتد ج من الصغی  إلى ریت  يلك عن ط یق رض  تصمیما  المستخدمة فیه،  "Motifs"للرحدا  الزخ فیة 

 رهكيا...     رنضجهالكیی ، أر التد ج اللرنى ال مز  المسترحى من نمر النیا

 
 .الزمن لمصطلح العضوى المعنى من ناتج عن استلهام سمة النمو والتطور الشكلى زمني(: أعمال تصميمية فيها بعد 13شكل رقم )

 

 تحقيق التعقيد وعدم األُلفة فى العمل التصميمى:   -2-3-4

یرجرد  فى التصمی  من خالل تحقیق الخصائص استلهاماً من المعنى اإلد اكى لمصطلح الزمن، یمكن للمصم  اإلیحاء 

 التصمیمیة اآلتیة:

 التعقيد: -أ

رجرد تفاصیل م كیة ت یمكن للمتلقى استیعایها من أرل رهلة، رإنما تستغ ق زمناً معیناً إلد اكها یص یاً یالتعقید  ُیقَصد

ریت  يلك عن ط یق رض  حی  یكرن هناك المزید مما یت  اكتشافه، ریزداد إد اكها یزیاد  الفت   الزمنیة ل ؤیتها، ، ريهنیاً 

رالتى تتطلب أن یستغ ق المتلقى جزءاً من الزمن  یجيب اتنتیا ، الي المد رس  الیص  تصمیما  تتس  یغناها 

ق اء   ریهيا تكرن هناك دائماً العالقا  الیص یة یین عناص ها. تفحص راستكشا  تفاصیلها التصمیمیة ر تستیعایها

 الي یتحقق هيا اإلد اك عند نجاح المتلقى فى ق اء  التكرین التصمیمى تحتاج فت   إلد اكها، حی  مؤجلة للتصمی  

  أمامه.
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 ناتج عن استلهام سمة التعقيد من المعنى اإلدراكى لمصطلح الزمن. زمني(: أعمال تصميمية فيها بعد 14شكل رقم )

 

 عدم األُلفة: -ب

تتطلب فت   زمنیة معینة ریت  يلك عن ط یق رض  تصمیما  یعد  األُلفة غ ایة الفك   التصمیمیة رعد  اعتیادها،  ُیقَصد

 إلد اكها راستیعایها رالتأقل  معها. 

 
 ناتج عن استلهام سمة عدم األُلفة من المعنى اإلدراكى لمصطلح الزمن. زمني(: أعمال تصميمية فيها بعد 15شكل رقم )

 

 تحقيق الغموض والتالشى فى العمل التصميمى:      -2-3-5

استلهاماً من المعنى الدینى لمصطلح الزمن، یمكن للمصم  اإلیحاء یرجرد  فى التصمی  من خالل تحقیق الخصائص 

 التصمیمیة اآلتیة:

  الغموض: -أ

ُیقَصد یالغمرض اإلیها  رعد  فه  ما ر اء التصمی ، حی  یمكن تفسی   یأكث  من ط یقة، فهر یقد  معاٍن متعدد  للمتلقى، 

تحتمل التأریل ألكث  من معنى، أر یأسالیب غی  میاش   كاإلضاء   رض  تصمیما ریت  يلك یأسالیب میاش   عن ط یق 

 رالجايییة. راأللران، مما یمنح العمل التصمیمى السح  
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 ناتج عن استلهام سمة الغموض من المعنى الدينى لمصطلح الزمن. زمني(: أعمال تصميمية فيها بعد 16شكل رقم )

  التالشى: -ب

فى الشكل أر الحج  أر اللرن  سراء لعناص  العمل التصمیمى، أر للرحدا  الزخ فیة یالتالشى الزرال رالفناء  ُیقَصد

"Motifs"  ،تتس  یالتد ج من الكیی  إلى الصغی ، أر من الداكن إلى ریت  يلك عن ط یق رض  تصمیما  المستخدمة فیه

 الفاتح رهكيا... 

 
 ناتج عن استلهام سمة التالشى من المعنى الدينى لمصطلح الزمن. زمني(: أعمال تصميمية فيها بعد 17شكل رقم )

 

   على المتلقى؟ ما هو تأثير التصميم رباعى األبعاد -2-4

یؤث  التصمی   یاعى األیعاد على المتلقى، فتحقیق الیعد الزمنى فیه یاإلضافة للقی  الجمالیة التى ُیكِسیها له ُیحِد  تأثی ا  

یرلد لدیه أحاسیس ر درد ر، تجعله أكث  تفاعالً م  العمل التصمیمى، حی  یخاطب الجانب الرجدانى له نفسیة عند المتلقى

ییة متنرعة تختل  تیعاً لنرعیة الخصائص التصمیمیة التى یرف ها المصم  فى العمل التصمیمى، رنتع   علیها أفعال إیجا

         ...  یليفیما 

 ییع  فى المتلقى الشعر  یالتجدد رالحیریة/ رالمتعة الیص یة.    تحقيق التغير/ والحركة: -

 ییع  فى المتلقى الشعر  یاتنتماء/ ال احة النفسیة/ ر رح المغام  . تحقيق تواجد الماضى/ الحاضر/ والمستقبل: -
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 ییع  فى المتلقى الشعر  یال ضا النفسى/ الالتناهى رالح یة.     تحقيق النمو/ والتطور: -

 ییع  فى المتلقى الشعر  یاإلثا   اليهنیة/ اإلیها  رالیهجة.  تحقيق التعقيد/ وعدم األُلفة: -

   الفضرل/ ال احة الیص یة رالصفاء اليهنى. ییع  فى المتلقى الشعر  ی شى:تحقيق الغموض/ والتال -

من تلك الخصائص التصمیمیة، رإنما یقد   یحتر یكرن مقیاس مد  نجاح العمل التصمیمى لیس یما  یمكن أنریالتالى 

 تأثی   على المتلقى رما یثی   فیه من أحاسیس ر درد أفعال. 

 مفهوم الزمن كبعد رابع فى التصميم الداخلى واألثاث:اقتراح آلية لتفعيل  -3

  فى التصمی  الداخلى راألثا  كاآلتى:الیعد الزمنى مما سیق یمكن اقت اح آلیة تساعد المصم  على تحقیق 

 

 (: منظومة ُمقَتَرحة لتفعيل مفهوم الزمن كبعد رابع فى التصميم الداخلى واألثاث.18شكل رقم )
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 النتائج:

 من خالل ما تقد  من د اسة یحثیة ت  الترصل لآلتى:

أنا را األفق لدخرله كأحد أیعاد العملیة فك  الكثی ین، رمن یینه  المصممین اليین  -كأحد القضایا الجدلیة -َیشَغل الزمن  -

 التصمیمیة.   

یشكل مفهر  الزمن كیعد  ای  فى العملیة التصمیمیة أهمیة كی   لها أث ها الیال  على التصمی  الداخلى راألثا     -

استناداً إلى يلك، هناك یعض السما  التى رالعدید من المعانى، ريلك رفقاً لما یحد  خالله.  فمصطلح الزمن یعی  عن

 یمكن للمصم  أن یستنیطها من تلك المعانى، ریت جمها إلى خصائص تصمیمیة یحققها فى أعماله اإلیداعیة، لی   متلقى

الیعد ال ای  فى التصمی ، ملمرس، محققاً یيلك  ماد اء العمل التصمیمى الزمن یسماته المختلفة تجسیداً حیاً محسرساً فى ین

  مما ینعكس علیه یاإلیجاب ریتفاعل معه. 

 :التوصيات

 یناءاً على ما سیق، ترصى هي  الد اسة الیحثیة یاآلتى:

فیة یرصفه أحد القضایا الفلس -على المستر  النظ  : ض ر   الترس  فى الد اسا  الیحثیة التى تتنارل عامل الزمن  -

 المؤث  ، لما یمكن أن یثی   من فك  یناء لد  الیاحثین.  

لما یمكن أن یمنحه للعمل  الزمن فى التصمی  الداخلى راألثا ،تفعیل الیعد ال ای  رهر على المستر  التطییقى: أهمیة   -

ق ی درد األفعال النفسیة المترلد  التصمیمى من قی  مادیة تشكیلیة تتعلق یالنراحى الجمالیة له، رللمتلقى من قی  معنریة تتعل

 إنتاج أعمال تصمیمیة أكث  تفاعلیة م  المتلقى.    ، مما یسه  فىلدیه
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