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 ملخص البحث: 

ان موضوعٌة البعد الرابع )الزمن( على جانب كبٌر من األهمٌة كونه ٌلعب دور هام فى كل فلسفة تخص التطور، فضال 

ٌرتبط عن ان الزمن هو وحدة قٌاس للحدث سواء كان فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل ، و هناك معنى نفسى للزمن 

بقٌاس سرعة حركة األشٌاء و حركة المستخدم فى الفراغ سواء الداخلى أو الخارجى حٌث ٌختلؾ األحساس بالوقت و 

مروره بؤختالؾ الظروؾ ، و قد تتضمن الحركة كال من التؽٌٌر و الزمن حٌث أن التؽٌٌر قد ٌحدث موضوعٌا فى المجال 

ا، و أول من نادى بوجود البعد الرابع هو العالم الفٌزٌائى " ألبرت المرئى و ذهنٌا فى عملٌة األدراك او كالهما مع

اٌنشتٌن" صاحب نظرٌة النسبٌة الشهٌرة التى تعبر عن ارتباط المسار الزمنى بحركة العنصر ، و من هنا ٌجب ان نفرق 

س بهٌئة مسطحة اى بعدٌن بٌن البعد الثالث و الرابع فى التصمٌم حٌث اننا نعٌش فى عالم ثاللثى األبعاد و ما نراه لٌ

)طول * عرض( و لكنه بمدى عمٌق فعلى و هو البعد الثالث الحقٌقى فى التصمٌم الداخلى و من هنا قد ٌضاؾ بعدا هاما 

 ٌثقل التصمٌم و هو البعد الزمنى الناتج من الحركة فى الفراغ الداخلى.

 علم الحركة        -  الزمن   -الحركة التفاعلٌة   -البعد الرابع  - العمارة الحركٌة :مفتاحٌة كلمات

Abstract: 
The objectivity of the fourth dimension (time) is of great importance because it plays an 

important role in every philosophy of evolution, as well as that time is a unit of measurement 

of the event whether in the past, present or future, and there is a psychological meaning of 

time is related to measuring the speed of movement of things and The movement of the user 

in the vacuum, whether internal or external, where the sense of time and time varies according 

to different circumstances. The movement may include both change and time as the change 

may occur objectively in the visual and mental field in the cognitive process or both. The 

fourth is the physical world of Albert Einstein, whose famous theory of relativity Which 

expresses the correlation of the temporal path with the movement of the element. Hence, we 

must differentiate between the third and fourth dimension in design, since we live in a world 

of dimensional dimensions and what we see is not a flat body, The third real dimension of 
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interior design. From here, an important dimension may be added that weighs the design, 

which is the temporal dimension resulting from movement in the inner space. 

Keywords: Kinetic architecture - fourth dimension - interactive movement – time – 

Kinematics. 

 : Introductionمقدمة 

ركة سمة تتسم بها الحٌاة لقد تؤثرت مجاالت التصمٌم فى القرن العشرٌن بالثورة العلمٌة و التكنولوجٌة ، و تعد الح     

فاننا " اذا نظرنا للحٌاة ال نجد شًٌئا ثابًتا بل كل شىء متحرك"، وعندما وجد المصمم أن كل شًء فً الكون له سمة 

الحركة والتؽٌر والنمو والتكاثر فقد أوحت له كل هذه المتؽٌرات بمحاولة تطبٌق الحركة فً أعماله كً ٌساٌر وٌحاكً 

كة عند الفنانٌن فً بادئ األمر حركة إٌهامٌة ثم تطورت بتطور التكنولوجٌا إلى حركة فعلٌة والتً الطبٌعة وكانت الحر

ٌقصد بها "التحرك بقوة دافعة سواء كانت هذه القوة طبٌعٌة أو مٌكانٌكٌة أو كهربائٌة أو مؽناطٌسٌة، والقوة المستخدمة من 

ركة على نظام واحد أو متقطعة أو ٌتخللها فترة من السكون"، و تدخل اإلنسان نفسه للعمل وتحرٌك األشكال وقد تكون الح

استطاع المصمم الداخلى استنباط أنماط معمارٌه حركٌة بدٌلة قابلة للتكٌٌؾ والتعدٌل عن طرٌق تبادل المعلومات بٌن 

 القوى البٌئٌة المحٌطة لتلبى فى النهاٌة المتطلبات األنسانٌة.

وٌتم هذا عن طرٌق ربط مصمم الفراغ الداخلى بتكنولوجٌا المجسات وهى وحدات الٌة للتحكم تشبة الحواس        

اإلنسانٌة حٌث تستقبل المإثرات الخارجٌة وتتكٌؾ وتستجٌب مع اإلحتٌاجات المتؽٌرة لإلنسان و تقوم على اإلدراك 

 تنفٌذ اإلستجابة لهذة المتؽٌرات فى صورة حركة. الواعى للمإثرات المحٌطة من خالل أنظمتها ، و إمكانٌة

 

 مشكلة البحث:

إن االستخدام الشائع للمعلومات وتكنولوجٌا االتصاالت كان له تؤثٌر سرٌع على إدراك اإلنسان للزمن ، و إعادة      

دي. ومع ذلك ظل الفراغ تشكٌل الفراؼات الحدٌثة. فكل أداه من أدوات التكنولوجٌا ٌمكن أن تسخر من أجل االستخدام الفر

 ساكنا" ومتجمدا" ، ؼٌر قادر على التكٌؾ مع العوامل المتؽٌرة لتلبٌة المتطلبات اإلنسانٌة داخل الفراغ.

 أهدف البحث:

 . تحقٌق أقصى قدر من المرونة لمستخدمى الحٌزات المعمارٌة 

  ستتمكن تلك الحٌزات من التالئم والتكٌؾ خلق حٌز ٌتفاعل مع متؽٌرات األحتٌاجات االنسانٌة وٌتطور بسرعة وبذلك

 مع األستعماالت الجدٌدة وٌتطلب ذلك أن تكون دٌنامٌكٌة قابلة للتؽٌٌر و التبدٌل .

 أهمٌة البحث:

  إذا استطاع المصمم الداخلً التعامل مع المنشؤ وكؤنه جسم بشرى تمكنه من التجاوب مع او ضد المتؽٌرات المحٌطه

راغ ٌلبى اإلحتٌاجات المادٌه والمعنوٌه وٌتجاوب مع الفراغ وٌحقق الحد االقصى وظٌفٌا عندئذ ٌمكنه الحصول على ف

 والحد االدنى من المتطلبات و األحتٌاجات األنسانٌة للمستخدم .

 فروض البحث:

 ٌفترض البحث أن:

  وذلك بمرور الزمن.البعد الرابع فى التصمٌم الداخلى ٌضفى التجدد المستمر من خالل تفاعل األنسان مع الفراغ 

 .العمارة الدٌنامٌكٌة تستخدم أحدث األسالٌب للوصول الى التصمٌم الذى ٌحقق اعلى استؽالل للفراغ 

 مسلمات البحث 3
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  اى دراسة تصمٌمٌه ٌجب أن تبدأ من دراسة وتحلٌل السلوك االنسانى. واإلنسان فً حٌاته ٌحاول الوصول إلى التؽٌٌر

 لتحقٌق هدؾ معٌن.لتحقٌق وجوده وراحته، او 

  ٌجب على المصمم الداخلى اثناء وضع التصمٌم او تجسٌد الفكره توفٌر احتٌاجات اإلنسان االنتفاعٌه والملموسه دون

 اؼفال راحته النفسٌة و إستٌعاب احتٌاجاتة السٌكولوجٌة والفسٌولوجٌة فً الوقت نفسه . 

 ها تتعامل مع األبعاد الثالثٌه األساسٌه " الطول ، والعرض ، تتمٌز العمارة الخارجٌه والداخلٌه عن كل الفنون فً كون

واالرتفاع " إلى جانب البعد الرابع وهو الزمن. فهى تمثل قطعة نحتٌة إنشائٌة ضخمة ٌقترب منها اإلنسان ، وٌدخلها ، 

 وٌسٌر فٌها متمتعاً متفحصاً لها على كل مستوٌاتها فً تتابع زمنً وفً نطاق تخطٌطً معٌن.

 البحث: أدوات

 .القوامٌس و المعاجم 

 .الكتب العربٌة واألجنبٌة المتخصصة 

 .)الدورٌات )المجالت العلمٌة و القارٌر الدورٌة 

 .الدراسات و البحوث 

 .المواقع اللكترونٌة 

 :  منهج البحث

 لتحقٌق فروض البحث ٌتم اتباع المنهج األتً:

  العمارة الحركٌة وانعكاس ذلك على التصمً الداخلى . وعمل المنهج الوصفى التحلٌلى3 دراسة تحلٌلٌة لمفاهٌم وأفكار

 دراسة تحلٌلٌة لنماذج للعمارة الحركٌة.

 

 تعرٌف بالمفاهٌم: -1

ًٌا:1-1)  (  مفهوم البعد الرابع معجم

( ٌعنً البعد الرابع فً الفٌزٌاء ، كما أشار البلعبكً إلى مصطلح Fourth Dimension( )1ٌذكر الخطٌب )

(DimensionFourth .بؤنه البعد الرابع ) 

 ( التً تعتبرها بعض األدبٌات بعًدا رابًعا فتعنTime3ًأما كلمة )

 نقطة معٌنة بالزمن ٌعبر عنها بالساعات والدقائق واألٌام واألشهر والسنٌن وممكن أن تقرأ من الساعة أو التقوٌم.

 تعاقب ومرور للدقائق واألٌام والسنٌن.

 تإشر بحدث ما أو صفة معٌنة. هو نقطة أو فترة والتً

 :Kinematics( مفهوم علم الحركة 1-2)

الحركة هً حالة تؽٌر وضع الجسم من حالة السكون من مكان إلى آخر،  وٌطلق علٌها اصطالًحا باإلنكلٌزٌة 

Movement or Motion  وعلم الحركة ٌقوم على دراسة دقٌقة لعملٌة الحركة فً حد ذاتها، وعلم التحرٌك باإلنكلٌزٌة

Kinetics  أو الدٌنامٌكا ٌقوم على دراسة مسببات الحركة وهً باإلنكلٌزٌةDynamics وعلم الحركة )أي التحرٌك أو .

حركة لألجسام بدون أي اعتبار للكتل أو القوى الحركة( "هو أحد فروع علم المٌكانٌكا الذي ٌصؾ المفهوم الفٌزٌائً لل

                                           
(

1
 .224ص،2008، قطى انُٓدضة انًعًبرٚة ، انجبيعة انتكُٕنٕجٛة،جٛةرنخبءات انفضبافٙ د انرابع نبعٔو اًفٓٔ٘، دكتٕراِ، عببٔو ُعٔز٘ فرٔاء (

 .235،ص1948* انخطٛب، أحًد شفٛق، "يعجى انًصطهحبت انعهًٛة ٔ انفُٛة ٔ انُٓدضٛة اَكهٛسٖ عربٗ ، انطبعة انطبدضة يكتبة نبُبٌ ، بٛرٔت ، 

 .366، ص1972* انبهعبكٗ،يُٛر"انًٕرد قبيٕش اَجهٛسٖ عربٗ ، انطبعة انخبيطة ، دار انعهى نهًالٍٚٛ ، بٛرٔت ، 
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التً تسبب الحركة، وٌدرس علم الحركة كٌؾ ٌتؽٌر وضع الجسم من حالة السكون إلى الحركة مع الزمن، أما السرعة 

فهً معدل تؽٌر فً الوضع للجسم )بالنسبة للزمن(. والحركة علم هام ، إذ بدونه لما وصل العلماء إلى اختراع السٌارات 

 لطائرات والمركبات الفضائٌة، فقد شؽلت نظام الحركة فكر اإلنسان منذ القدم.وا

 :Dynamica – Mechanicsمٌكانٌكا(:  -( مفهوم علم التحرٌك: )دٌنامٌكا 1-3) 

 فً علم الفٌزٌاء بصفة عامة وفً علم المٌكانٌكا بصفة خاصة، ٌقوم علم التحرٌك أو الدٌنامٌكا بدراسة العالقة بٌن العوامل

الخارجٌة المإثرة إلحداث الحركة على جملة قوى مثل أنواع القوى المختلفة المسببة للحركة، وحركة هذه القوى ٌشكل 

 (.2فرًعا واسًعا من علم المٌكانٌك)

 ( مفهوم علم مٌكانٌكا الحركة:1-4)

ركة لألجسام بصفة عامة هو العلم "الذي ٌختص بدراسة وتحلٌل المتؽٌرات والتؤثٌرات المتعلقة بحاالت السكون والح

(". والحركة تتضمن العالقة بٌن قٌاس المسافة التً قطعها الجسم فً حركته والزمن المستؽرق فٌه الحركة كمعدل 3)

 لحركة جسم فً الفراغ المحٌط.

 أنواع الحركة: -2

الفعلٌة، وهما ما سوؾ نستعرضهم ٌوجد نوعان للحركة هما الحركة اإلٌهامٌة والتً كانت بدورها تمهًٌدا لظهور الحركة 

 فٌما ٌل3ً

 

 ( الحركة اإلٌهامٌة ومفهومها العلمً:2-1)

هناك العدٌد من المصطلحات المرادفة للحركة اإلٌهامٌة كالحركة الظاهرٌة والتقدٌرٌة والضمنٌة والنسبٌة وكلها تدل على 

والفراغ التمثٌلً ومن خالل اإلٌقاعات السرٌعة معنى واحد فً صور متعددة حٌث  " أنها حركة ناشئة لعالقات من الشكل 

ا أو تكون قابلة للحركة من خالل تحلٌل وتبسٌط وتجرٌد  ًٌ لألشكال فً الفراغ والتً توحً بالحركة دون أن تتحرك فعل

(. وترتبط الحركة اإلٌهامٌة ببعض المصطلحات كالبعد 4األشكال والعالقات لتحقٌق آثار وجدانٌة ونفسٌة وإدراكٌة")

 لثالث اإلٌهامً والخداع البصري واإلدراك الحسً الذٌن ٌإكدون على ظهور الحركة اإلٌهامٌة.ا

هو التجسٌد أو التجسٌم الذي ٌقتصر على بعدٌن فً إبراز المرئٌات، الطول والعرض، وهناك البعد الثالث اإلٌهامً:  . أ

 على المسطحات ذات البعدٌن.ما ٌعرؾ بالحجم اإلٌهامً التقدٌري والذي ٌعنً الطول والعرض والعمق 

ٌعرؾ الخداع البصري بؤنه "انحرافات بصرٌة، بدرجة نسبٌة صؽٌرة وٌمكن أن تكون االنحرافات الخداع البصري:  . ب

فً الحجم والشكل واالتجاه، والحركة تسمى أوهاًما ألن الخطوط الخارجٌة للرسوم تحتوي على مقومات للشكل ولكن مع 

اء نظامٌة مقصودة تإدي إلى إدراك مؽاٌر وهو ما ٌطلق علٌه أوهام بصرٌة أو هندسٌة وجود عناصر محرفة نتٌجة أخط

 (.5بصرٌة")

ٌقصد به إنه "هو قدرة المرء على تنظٌم التنبٌهات الحسٌة الواردة إلٌه عبر الحواس المختلفة اإلدراك الحسً:  . ت

ا فً إطار الخبرات السابقة والتعرؾ علٌها وإعطائها مع ًٌ  انٌها ودالالتها المعرفٌة المختلفة".ومعالجتها ذهن

                                           
(

2
) http://en.wikipedia.org/wiki/dynamics_(mechanics)  

(
3

ٕو انحركة فٙ يُحٕتبت انحضابرتٍٛ انًصارٚة انيدًٚاة ٔايقرٚيٛاة فاٙ عصإرًْب انًبكاري"،  كهٛاة انتربٛاة يحًد أحًد يبضٙ، يبجطتٛر "يفٓ (

 .8، ص 2003انفتٛة، جبيعة حهٕاٌ، 

(
4

، 2014يُٗ يحًٕد فراج، دكتٕراِ، "انكشف عٍ َظى انحركة انفعهٛة فٗ عُبصر انطبٛعة ٔ اضتخدايٓب فٗ انتشكم انًعدَٗ،كهٛة تربٛاة َٕعٛاة،  (

 .37ص 

(
5

 .203، ص 1988دٚكٕالش ٔٚد، األْٔبو انبصرٚة، ترجًة فٙ يظرٔف، دار انًأيٌٕ، بغداد  (

http://en.wikipedia.org/wiki/dynamics_(mechanics)
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 ( الحركة الفعلٌة ومفهومها العلمً:2-2)

"الحركة الفعلٌة هً السمة التً تتمتع بها الكائنات الحٌة فً الطبٌعة والظواهر الكونٌة كالرٌاح والشمس، وكذلك هً 

الحركة الصناعٌة باختالؾ أشكالها والتً استخدمها اإلنسان كاَالت والعربات و الطائرات" إن الحركة هً الدلٌل 

من حال إلى حال وبدون الحركة ال ٌتطور أو ٌتقدم الكائن الحً سواء  الواضح على حٌاة الكائن الحً وهً أساس انتقاله

كان إنسان أو حٌوان أو نبات، وهناك مفهوم علمً للحركة وهو "التؽٌر المستمر الحاصل فً موقع الجسم بالنسبة إلى 

ا بؤنها )االنتقال من نقطة إلى أخرى ف6ًموقع جسم آخر نفترضه ثابًتا") ًٌ (.وقد اهتم 7زمن ما( ) (. وتعرؾ الحركة علم

علم الحركة بؤربع عناصر ٌجب توافرها لحدوث الحركة وهً )المادة، القوة، المسافة، الزمن( كما اهتم علم الحركة 

 بدراسة الكمٌات القائم علٌها علم المٌكانٌكا المهتم بالحركة وهذه الكمٌات هً )الفراغ ، الزمن ، الكتلة، والقوة(.

 :Spaceالفراغ  . أ

الحٌز الذي ٌتحرك فٌه الجسم فؤي جسم ٌدرك البد وأن ٌشؽل حًٌزا من الفراغ كما أن تحركه ٌعنً انتقاله من مكان وهو 

ا بمعنى أن الجسم الموجود فً مكان ما ٌتحرك لٌترك مكانه وٌشؽل  ًٌ ما فً الفراغ إلى مكان آخر وقد ٌكون هذا االنتقال كل

ا بمعنى أن الجس ًٌ  (.8م بكامله ٌحتل نفس مكانه ولكن" أجزاء الجسم تنتقل من مكان َخر" )مكاًنا آخر وقد ٌكون جزئ

 :Timeالزمن  . ب

ٌعبر عن تتابع األحداث كما أنه ال ٌمكن تصور حدوث حركة حرة لجسم ما بدون أن ٌستؽرق فترة زمنٌة مهما قصرت، 

ة أو كمٌة أخرى وال ٌمكن أن ٌتوقؾ فالزمن هو الكمٌة الوحٌدة التً تتؽٌر باستمرار وبانتظام دون االرتباط بؤي ظاهر

 ألنه مرتبط بالحركة األبدٌة للكرة األرضٌة حول نفسها وحول الشمس فً العالم الالنهائً.

 :MASSالكتلة  . ت

أي مقدار المادة التً ٌتكون منها أي جسم وهً تختلؾ باختالؾ طبٌعة الجسم وتكوٌنه، فقد ٌكون الجسم سائالً أو صلًبا أو 

ا وفً الحا ًٌ  (.9الت الثالث تعتبر الكتلة مقٌاس لخاصٌة الجسم أي مقٌاس مقاومته لتؽٌٌر حالة السكون)ؼاز

 :Powerالقوة  . ث

القوة هً المإثر الذي ٌعمل على تؽٌٌر حالة الجسم إلى الحركة أو من الحركة إلى السكون أو حتى من الحركة البطٌئة إلى 

الحركة فً اتجاه مختلؾ وجمٌع القوى ال تظهر أو تإثر إال باالتصال بٌن الحركة السرٌعة أو من الحركة فً اتجاه ما إلى 

األجسام إذ ال ٌمكن أن ٌتؤثر جسم ما بؤي قوة إال إذا كان متصالً بجسم آخر ٌنقل هذه القوى إلٌه فٌما عدا الوزن والقوة 

 (.10المؽناطٌسٌة)

 تأثٌر الزمان فً تطور المفهوم الحركً الدٌنامٌكً: -3

                                           
(

6
) Ibid. 

(
7

 .332، ص2007شبكر عبد انحًٛد،انفٌُٕ انبصرٚة ٔعبيرٚة األدراك،دار انعٍٛ نهُشر، (

(
8

 .17عالء اندٍٚ حًد٘، اندُٚبيٛكب ٔتطبٛيبتٓب، دار انراتب انجبيعٛة، بٛرٔت، ص  (

(
9
)  F.P. Beer and E.R. Johnston: Mechanics for Engineers, Static's McGraw Hill, London, 1987, p.p. 13-14. 

(
10

( Edmund B. Feldman: Vativties of Visual Experience, Arts Image and Idea, New York, 1972, p. 506. 
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على جانب كبٌر من األهمٌة كونه ٌلعب الدور األول فً كل فلسفة عن التطور، وهو كذلك   (11)ة الزمن إن موضوعٌ

مرتبط بالعمل الفنً ارتباًطا وثًٌقا، فضالً عن أن بالزمن تقاس األشٌاء الحقٌقٌة التً تحدث سواء كانت فً الماضً أو 

 الحاضر أو المستقبل .. والحركة بالقٌاس إلى الزمن لها اتجاهان3

 كة بوصفها استرداد والزمن الماضً أي اإلمساك بالحركة فً ماضٌها.الحر .1

التطلع إلى الزمن القادم، أي محاولة السٌطرة على الحركة فً مستقبلها، والزمن لٌس إال حركة فلو لم تتحرك األرض  .2

 حركتها لما كان هناك احساس بالتعاقب ولما نشؤ معنى الزمن.

 

 

 

فالزمان والمكان و الزال من األهمٌة فً تحدٌد مسائل ومفاهٌم عدٌدة سواء أكان  فً مجال األدب أو الفن أو الفلسفة 

 -العرض  –تتعامل مع األبعاد الثالثة األساسٌة "الطول وحتى العمارة الداخلٌة )فالعمارة تتمٌز عن باقً الفنون كونها 

االرتفاع" إلى جانب البعد الرابع وهو الزمن، ففً كل من التصوٌر والنحت ٌتعامل اإلنسان مع ثالثة أبعاد، ولكن ٌبقى 

 اإلنسان خارج كل هذه األعمال ٌنظر إلٌها وٌراقبها(.

منها اإلنسان، وٌدخلها وٌسٌر فٌها فً كل مستوٌاتها فً تتابع زمنً وفً تمثل هٌكلٌة إنشائٌة ٌقترب   فالعمارة الداخلٌة

نطاق تخطٌطً معٌن. فالمكان والزمان هما الشكالن األساسٌان لوجود المادة وصفتان جوهرٌتان من صفاتها، فلٌس ثمة 

ترتبط ارتباًطا وثًٌقا بالزمن عمل من أعمال العمارة الداخلٌة ٌمكن أن ٌختبر دون الزمن الالزم لكشفه فاإلضافة الجدٌدة 

صوًرا متباٌنة. إن المعنى التعبٌري أو  (12)ؼٌر أن ربطها بما ٌلٌها أو بما ٌسبقها من زمن البد أن ٌثٌر فً الذهن 

الرمزي للمكان هو الدرجة التً تمثل بها الشكل رمًزا مركًبا لقٌمها األساسٌة وعملٌاتها الحٌاتٌة أحداثها التارٌخٌة وبنٌتها 

جتماعٌة أو نظرتها إلى طبٌعة الكون والوجود، فنن الزمان والمكان ٌشكالن نسٌج متكامل الستخراج دالالت العالقة اال

وأن اإلنسان هو مادة الربط بٌن الزمان والمكان. ولكل زمن أسبابه الذى ٌرتبط مع االنفعاالت وأحاسٌس الشخص 

. وتتضمن الحركة فكرتٌن هما التؽٌٌر والزمن، فالتؽٌٌر قد ٌحدث وسٌكون بداٌة لٌلتقً مع الزمن األخر )الزمن الذهنً(

ا فً عملٌة اإلدراك أو كلٌهما مًعا والزمن هنا فننه ٌدخل فً جمٌع الحاالت ومن خالل  ًٌ ا فً المجال المرئً وذهن ًٌ موضوع

ا أو مح ًٌ سوًسا، وأن الزمن بحد الحركة نحس بالزمن، ألن وجود أي حركة البد ٌرافقها زمن سواء كان هذا الزمن مرئ

ذاته ال نراه، بل نحسه، وعندما نراه بموجب الحركة فنننا ال ندركها مباشرة ولكننا نحسها. ومن أهم المبادئ التً أثرت 

على العمارة الدٌنامٌكٌة الداخلٌة والنابعة من الفكر الحركً فً كونه تعبٌر "الثابت" الذي ٌنعكس على الشكل الذي اعتبره 

                                           
(11)

اضتُتبج انببحثة. 
 
. 

(12)
 انًرجع انطببق.. 

رابع و التتابع ( تىضح نظريت البعد ال1صىرة ) 

الشكلً و الوادي لحركت االجسام و ها ينتج هن 

 تشكالث فراغيت هعواريت.
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وإن مفاهٌم الثابت والمتحول وتؤثٌرهما على العمارة الداخلٌة فً ضوء الزمان والمكان فقد وصفا أنهم ٌتكامالن  "المتؽٌر".

مًعا، وهما الثابت والمتحول، وٌنتقل التطبٌق على الزمان والمكان، المكان هو الوعاء لكل متمكن، وهو الجسم المحٌط به، 

السكون والثبات إلى الحركة والتؽٌٌر والنقل، إن وحدة الوجود تتضمن  المكان الجوهر، والزمان الحركة والتحول من

الحركات الحسٌة داخل الحٌزات الداخلٌة التً ٌحتضنها الزمان والمكان. وإن المضمون فً المنهج الدٌنامٌكً ٌكون أمام 

 قواعد ثابتة لكل زمان ومكان ؼٌر خاضعة للتبدٌل أو التؽٌٌر مهما اختلؾ الزمان والمكان.

 نظام الحركة: -4

( أو المفردات فً 13وهذا النظام ٌشٌر فً مجمله إلى أن النظام هو ذلك األسلوب الذي ٌنظم به عدد من العناصر)

عالقات تخدم بعضها البعض بحٌث تبدو فً وحدة كلٌة وعند دراسة النظم الحركٌة نستطٌع الوقوؾ على مقٌاس هام 

 لها تتوقؾ على الكٌفٌة التً ٌتحرك بها الجسم داخل نظام خاص وله شكله الممٌز.للحركة نمٌز من خالله أنماًطا مختلفة 

وٌقصد بها أن ٌتحرك الجسم على خط مستقٌم ثابت أي ٌنتقل من نقطة إلى أخرى فً أزمنة نظام الحركة المستقٌمة:  . أ

ا أو مائالً)متتالٌة على أن تقع جمٌع هذه النقط التً ٌمر بها الجسم على خط مستقٌم سواء أكانت أف ًٌ ا أو رأس ًٌ  (.14ق

ا حول نقطة ثابتة وقد نظام الحركة الدائرٌة:  . ب ًٌ وٌقصد بالحركة الدائرٌة ألي جسم أنه ٌتحرك بحٌث ٌتبع مساًرا دائر

ا بحٌث تتؽٌر من لحظة ألخرى  ًٌ ا أو وقت ًٌ تكون هذه النقطة مثبتة تثبًٌتا تاًما فً الفراغ كما قد تكون أًٌضا مثبتة تثبًٌتا لحظ

 (.Instantaneous Centreأو تعرؾ عندئذ بما ٌسمى المركز اللحظً )

هً حركة دوران حول محور ثابت تصحبها حركة انتقال فً اتجاه هذا المحور وٌشترط فٌها نظام الحركة الحلزونٌة:  . ت

 (.15أن تظل النسبة بٌن سرعتً الدوران واالنتقال ثابتة فً أثناء الحركة)

 تثبٌت نقطة من الجسم بحٌث ٌمكن أن ٌدور حولها. وهًنظام الحركة المفصلٌة:  . ث

وهً الحركة التً تشع من نقطة مركزٌة فاإلشعاع نمط جدٌد من أنماط النظام تبدو فٌه نظام الحركة اإلشعاعٌة:  . ج

 (.16األجسام أو العناصر وكؤنها صادرة من مركز إشعاعً)

جاه حركة الجسٌمات وهذا االنتقال تسببه قوة فعالة هً موجات تنتقل من اتجاه عمودي على اتنظام الحركة المتموجة:  . ح

 مثل الموجات الكهرومؽناطٌسٌة.

 وهً حركة فً خط مستقٌم بجذب مركزي فً اتجاهٌن متقادمٌن وفً أزمنة متساوٌة.نظام الحركة الترددٌة:  . خ

جة متفاوتة أو قد وهً حركة تتحقق نتٌجة تفتٌت أجزاء الشكل وانحرافها عن بعضها بدرنظام الحركة االهتزازٌة:  . د

تنتج عن موجات خطٌة تتضاؼط وتتؽلؽل فً مناطق مختلفة من الشكل وهً متباٌنة من حٌث درجة تؤثٌرها، وكلما 

ازدادت التفاصٌل وتقاربت أدت إلى زٌادة اإلحساس باالهتزاز فً الشكل حٌث ٌقل ثبات الرإٌة نتٌجة معدل تتابع 

 (.17العناصر)

 

 

                                           
(

13
) Johnson. R: Kastand Rosen Zueing the theory of Management system, McGrow Hill Books Co. Y. New 

York, 1967, p. 4. 

(
14

 .124، ص 1995، 4إبراْٛى فٕز٘، انًٛكبَٛكب انُٓدضٛة، جبيعة عٍٛ شًص ، انيبْري، ط (

(
15

، 2014ُبصر انطبٛعة ٔ اضتخدايٓب فٗ انتشكم انًعدَٗ،كهٛة تربٛاة َٕعٛاة، يُٗ يحًٕد فراج، دكتٕراِ، "انكشف عٍ َظى انحركة انفعهٛة فٗ ع (

 .43ص

(
16

) Wong W: principles of Law Dimensional Design, V: NR, Co., New York, 1972, p.49. 

(
17

) www.eoman.almdares  

http://www.eoman.almdares/
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 اشكال العمارة الحركٌة:  -5

 دٌنامٌكً متحرك :   قابل للضم والبسط والتنقل : محتوى شامل :

   

 

 
  

 Sendai( مبنى مركز ثقافً 2صوره )
Mediatheque  بالٌابان المتجاوب

مع الزالزل                                 
خالل أعمدة هٌكلٌة أسطوانٌة مفرغة 

 ,Kronenburgمصممة بالحاسب )
2007.) 

صوره )3( مراحل نصب معرض متنقل 
لسٌارات كادٌالك بالوالٌات المتحدة )     

     Kronenburg, 2003, p. 
184.)   

 صوره )4( برج العمارة الدٌنامٌكٌة.

 

 :حركة األسقف والتغطٌات 

حركة األسقؾ ذات البحور الواسعة تواصل االنتشار فً المنشآت الرٌاضٌة واالستادات ولها أمثلة أًٌضا فً المساجد     

( حركة فً األسقؾ ذات البحور الضٌقة مثل المساكن والبناٌات الصؽٌرة ومن أمثلة األسقؾ 18والمسارح كما توجد)

 المتحركة3

   

(السقف المنسحب باستاد 6، 5صور)  Reliant Stadium بوالٌة تكساس.   

                                           
(

18
)http://www.archnet.org   
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.(  السقف المنسحب بمسجد قباء بالمدٌنة المنورة  8، 7صور)  

    

 

 :حركة واجهات المبنى الخارجٌة وكاسرات الشمس 

( )نوافذ وأبواب( للتحكم فً تؤثٌر العوامل الجوٌة الخارجٌة على المبنى 19تخلو من أجزاء متحركة )واجهات المبنى ال 

هو االنظمة الحركٌة المٌكانٌكٌة أو اإللٌكترونٌة  ولتؤمٌن المبنى وتوفٌر الخصوصٌة، وما جد فً هذا النوع من الحركة

 حدٌثة3الذكٌة، وفٌما ٌلً بعض األمثلة لواجهات ذات أنظمة حركٌة 

 ألحد المبانً بقلب مانهاتن: Interactive Facadeالواجهة المتفاعلة  .1

    

( للعمارة الحركٌة الذكٌة وهً واجهة تتحرك حركة تفاعلٌة مع حركة المارة أمام المبنى وهً عبارة عن مجموعة من  11، 11وهً صور) 

القضبان باتجاه الشارع وتعود إلى وضعها األصلً وٌتحكم فً هذه  القضبان المثبتة فً وضع عمودي على واجهة المبنى وتنجذب مجموعة

 الحركة مجموعة من أجهزة االستشعار التً ترصد حركة المارة وتستجٌب إلٌقاعها بهدف تنبٌه المارة ولفت انتباههم للمبنى.

                                           
(

19
)http://www.archnet.org   

 starlight( السقف الوتحرك لوسرح 9صىر) 

theatre  بودينو روكفىرد بىاليت الينىي

 بالىالياث الوتحدة
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 :The Flare Skinالغالف المتوهج  .2

مجموعة وحدات معدنٌة ثالثٌة األبعاد وتتصل كل وحدة وهً عبارة عن ؼشاءخارجً ٌكسو المبنى من الخارج من 

 بؤسطوانة تتحرك بقوة دفع الهواء وٌمكن التحكم فً حركة كل وحدة

    

      

ا لتتحرك وتعكس ضوء 15،  14،   13،  12( وٌمكن لمصفوفة الوحدات المكونة لسطح الغشاء صور) 20بشكل منفصل ) ًٌ (  أن تبرمج آل

 مختلفة تبًعا لزواٌا المٌل المختلفة لكل وحدة من وحدات الغشاء.الشمس بزواٌا 

 : حركة الحوائط الداخلٌة 

فى  -ذات الخبره الواسعه فى مجال االلكترونٌات   -(   Philipsوفى مجال العمارة الحركٌه قدمت شركة  فٌلٌبس )

(  ،وهو  orphosis ShimmerMetamاالونه األخٌره مشروع تجرٌبى اطلقت علٌه اسم " الومٌض المتحول " )

مشروع تجرٌبى ٌهدؾ الى اعادة النظر فى الحوائط الداخلٌه كاحد عناصر التصمٌم الداخلى من خالل دراسة كٌفٌة 

( وهذا التصمٌم 21تحوٌلها الى سقؾ ، ارضٌات ، او جعلها تحوى نوافذ وفتحات او إخفاء تلك النوافد وقت الحاجه لذلك )

 الحركى 

 

                                           
(

20
)http://www.archnet.org   

(
21

)http://www.design.philips.com/about/design/designportfolio/design_futures/design_probes/projects/metamor

ph-sis.page 

 Metamorphosis shimmer  فً نوى الفراغ و

اهتداده او انكواشو ليسع عدد هحدد هن األفراد ألبتكار 

فراغ هريح و انيق يوكن هن خاللو التحكن فً ادارة 

  (16حركت الهىاء صىره رقن )  
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(  Philipsفٌلٌبس  ) وتحقٌق اقصى استفاده من االضاءه الطبٌعٌه داخل هذا الفراغ  والتصمٌم ببساطه كما تطرحه شركة

( مكسوه باؼشٌه رقٌقه تعمل كمرشحات صوتٌه تسمح بمرور االصوات  strips  Flexibleٌتكون من شرائح مرنه ) 

الطبٌعٌه وتحول دون تسرب الضوضاء والتلوث السمعى من خارج الفراغ الى داخله وٌتم التحكم فى حركة تلك الشرائح 

( وبحركة   Microprocessorsمتصله بدورها باجهزة تحكم صؽٌره ) ( sensorsعن طرٌق اتصالها بحساسات )

تلك الشرائح المرنه  على مدار الٌوم بصوره متقاربه او متباعده تإدى الى حدوث قنوات  ومجارى تسمح للحزم الضوئٌه 

بى فى النهاٌه المتطلبات والتٌارات الهوائٌه بالتدفق لٌتكٌؾ الفراغ الداخلى مع المتؽٌرات البٌئٌه المحٌطه و ٌتجاوب وٌل

 االنسانٌه لقاطنى هذا الفراغ.

 

 ( 17)  شكل رقم 

 : األضاءة الحركٌة 

( * فى نهاٌة  Rocaوفى االونه االخٌره وفى نفس هذا المضمار المعنى بتطوٌر االضاءة الحركٌه تمكن مختبر روكا )

من تقدٌم عمل تطبٌقى كان مثار اعجاب المهتمٌن بدراسة وابتكار االضاءه الصناعٌه الحركٌه بتصمٌمم اطلق  2002عام 

تتكون من عدد من المحركات والتى ٌبلػ عددها اربعٌن محرك تتصل بقضبان معلقه  ”THE WAVE“علٌه الموجه 

( االفقٌه والتى تتحرك فى النهاٌه بصوره  LEDات الثنائٌة االبعاد )بصوره راسٌه تتصل بدورها بمجموعه من الصمام

متزامنه ومتسقه مثل )
22

(   sensors( وٌتصل هذا العمل بمحساسات )11(  االمواج كما فى صورة رقم ) 

 تستشعرحركة االشخاص فى الفراغ وهنا تبدا الموجات الضوئٌه فى الحركه بصوره موجٌه تشكٌلٌه متتابعه بدٌعه .

  

                                           
(

22
)http://www.despoke.com/2010/09/24/roca-the-wave-at-100-design-2010/ 

رٔكب يعُٗ بدعى انبحٕث فٗ يجبل انعًبرِ انداخهّٛ انًتصهّ بتٕفٛر خبرات فرٚدِ نًطتخديٗ انفراقبت انداخهّٛ*  يختبر  بغرض انتكٛٛف يع     

 انعبدات االضتٓالكّٛ انًختهفّ ٔاضتخداو انحٕاش انخًص.

( ٌوضح األضاءة 18صورة رقم ) 

 المتحركة 

http://www.despoke.com/2010/09/24/roca-the-wave-at-100-design-2010/
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 : أمثلة تطبٌقٌة للفراغ الداخلى الدٌنامٌكى 

ومن النماذج المنتقاه فى مجال العمارة الداخلٌة الحركٌة اإلٌحائٌة والتى تعد من النماذج الممٌزه هو النموذج الذى  

" بمقتضاه على جائزه عالمٌه ، والنموذج   Levete Amandaحصلت  المعمارٌه البرٌطانٌة االصل " اماندا لٌفٌت " 

"  بمٌالنو Surfaces-Super Corianقدم فى احد المعارض تحت مسمى " السطوح المتمٌزه من خامة الكورٌان " 

وكان التحدى المطروح امام مصممى التصمٌم الداخلى المشاركٌن بالمعرض هو كٌفٌة  توظٌؾ الخامات المتاحه فى خلق 

ى ؼنى بصرٌاً بؤقل التكالٌؾ والوسائط المستخدمه وفى هذا االطار قامت " اماندا " بتوظٌؾ مادة الكورٌان * فراغ داخل

فى تصمٌم تتكامل فٌه الخامه مع االضاءه مع اللون فى نسٌج متجانس تتشكل منه الحوائط واالرضٌات واالرفؾ والمقاعد 

لى دٌنامٌكى شدٌد الشاعرٌه وعملى فى ذات الوقت ٌجمع ما ( لصٌاؼة فراغ داخ12والطاوالت كما فى الصورة رقم ) 

 بٌن الوظٌفه والجمال  .

       

 (19صورة رقم ) 

( فى التصمٌم جاء لتاكٌد المسافات البٌنٌه والحركه البصرٌه بٌن 23واستخدامت " اماندا لٌفٌت " للضوء كعنصر اساسى )

االلتواء المستلهمه من تجمع قطرات المٌاه فى فى سلسله من  الواح الكورٌان التى اعتمدت فى تصمٌمها على هندسة

تتجسد فى الواح الكورٌان المتتابعه فى تكرار  مع وجود تؽٌر طفٌؾ فى حركة االلتواء بٌن كل لوحٌن  موجات متدفقه

 .متتابعٌن لتتحول فى النهاٌه هذه المسطحات الصلبه الجامده الى فراغ ؼنى بالتاثٌرات البصرٌه الحركٌه 

هو مكتب  –مجال العمارة الداخلٌة الحركٌة اإلٌحائٌة   -ولعل من ابرز االمثله التى ٌمكن ان نسوقها فى هذا المجال  

 -    K LAB-" فى اثٌنا بالٌونان والذى قام بتصمٌمه وتنفٌذه " مختبر للعماره الحركٌه  Wundermanوندرمان " 

ٌث اعتمد التصمٌم على الخطوط الدٌنامٌكٌه الحٌوٌه المتدفقه . " ح kinetic Laboratory Architectureباثٌنا  "

( هذا الى جانب توظٌؾ االضاءة بصوره مدروسه تستهدؾ راحة الموظؾ بصفه  20وجود القواطٌع كما بالصورة رقم )

ه كاللون ( اللوان زاه24ٌاساسٌه لتتٌح له ممارسة االنشطه المكتبٌه فى سهوله وٌسر باالضافه الى إستخدام المصمم )

االحمر فى تصمٌم الجدران، االثاث وتخطٌط االرضٌات مما اضفى حٌوٌه على الفراغ الداخلى للمكتب لٌبدو للمستخدم فى 

 النهاٌه فراؼاً انٌقاً ومرٌحاً   .

                                           
(

23
)http://www.gradientmagazine.com/design/super-surface-by-amanda-levete-architects-and-dupont-corian 

كبدٚم نعظبو االَطبٌ فٗ انعًهٛبت انجراحّٛ ْٕٔ يركب ًٚكٍ اعبدي تشكٛهّ  1967تصُٛعّ عبو انكٕرٚبٌ ْٕيركب يٍ االكرٚهٛك ٔانبٕنًٛرتى * 

درجّ يئّٕٚ  نٛعطٗ اشكبال فرٚدِ ًٔٚكٍ عًم ٔصالت بّ َٔظراً نصالبتّ ٔصعٕبة اختراقّ فٕٓ ٚطتخدو فٗ اضطح انًختبرات  150ببنحراري عُد 

 ٔانًطتشفٛبت .

(
24

)http://plusmood.com/2009/12/wunderman-offices-klab-architecture/ 

http://www.gradientmagazine.com/design/super-surface-by-amanda-levete-architects-and-dupont-corian
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 (21صورة رقم ) 

 النتائج : 

  الى الزمن له اتجاهان 3 الحركة إن موضوعٌة الزمن وتؤثٌره على المفهوم الدٌنامٌكى حٌث أن الحركة بالقٌاس

 بوصفها استرداد والزمن الماضً أي اإلمساك بالحركة فً ماضٌها.

   االرتفاع" إلى جانب  -العرض  –العمارة تتمٌز عن باقً الفنون كونها تتعامل مع األبعاد الثالثة األساسٌة "الطول

 البعد الرابع وهو الزمن.

  .تتضمن الحركة فكرتٌن هما التؽٌٌر والزمن 

   ، دراسة الحٌز الفراؼى ومحتوٌاتة وكٌفٌة الوصول للشكل والفكر التصمٌمً واألتجاه العام للتصمٌم الداخلً للحٌزات

من خالل معاٌٌر تكنولوجٌة  ٌمكن للمصمم  تصنٌفها لتإدى فى النهاٌة الى عمل تصمٌمى متكامل ، لتوظٌؾ عناصره 

و ذلك  ألبتكار معاٌٌر جدٌدة ٌبدعها  –وعة داخل منظومة مبتكرة هدفها االهتمام باألنسان و الحٌز الذي ٌشؽله المتن

 المصمم الداخلى برإٌة ابداعٌة داخل منظومة متكاملة .

 التوصٌات:

 اخلً حركى على المصمم الداخلً تطوٌر فكره  الستؽالل التطور الهائل فً التقنٌات الرقمٌة للوصول إلى تصمٌم د
 ٌتواكب مع تكنولوجٌا العصر.

  ًنحصل على جٌل من المصممٌن  حتى التدرٌب على استخدام وتوظٌؾ تكنولوجٌا المجسمات وآالت التحكم الرقم

 .المستقبل فً الرقمٌة الثورة ستصاحب ما بعد التً الكبٌرة التحوالت مواجهة المبدعٌن لهم القدرة على الداخلٌٌن

  المعمارٌٌن باستخدام التصمٌم الداخلى الدٌنامٌكى الذى من خالله ٌتم تلبٌة االحتٌاجات االنسانٌة نوصى المصممٌن و

المعنوٌة كالقضاء على الملل الناتج من التصمٌم الداخلى النمطى ، الثابت او المتكرر او كصٌاؼة فراغ داخلى ٌكسر 

 ستؽالل األمثل للفراغ الداخلى.الرتابة و ٌرفه عن األنسان الضؽوط الٌومٌة التى ٌواجهها واأل
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