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 ملخص البحث:

اصبح التقدم في مجاالت تكنولوجيا المعلومات، وكذا ظهور العديد من النظريات واإلتجاهات التصميمية التى  اىاهمت فى  

 تطوير عمليات التصميم ف  العقود االخيرة حافزا للوصول العل  ماتوى من الفاعلية بين عناصر التصميم. 

لم يعد إنتاج العة مىا ؼايىة فى  حىد ذاتىد، فقىد لصىبح الماىتهل  ونحن ف  عصر التقنيات الهائلة والتطور العلم  المتاارع 

بمتطلباتد الشرائية وتطلعاتد الشخصية المحر  األااا  لجهود وتوجهات المصممين، لذا فقىد بىات التصىميم الىوظيف  ألى 

ناع  والصىناعة ذات منتج يهدؾ ف  المقام األول إل  ايجاد تألؾ بين اإلناان ذاتد والمنتج ولهذا ظهر مفهىوم اإلبىداع الصى

 البعد الفن . 

إن اإلناان عادة مىا يكىون لك ىر ميىوالج لمجاىام العثىوية  أل يىة األبعىاد ويفثىلها على  األجاىام الهنداىية التىي تحمىل  ىيم 

زخرفيىىة لو تحمىىل معنىىي تشىىكيلي عثىىول. لىىذا يعمىىل المصىىمم علىى  إيجىىاد توافىىت بىىين عناصىىر تصىىميم المنىىتج والبنائيىىات 

ها تحتاج إلي مزيد من الجهد العلمي لتقريب الماافة بين الطبيعة والمنتجات، إال لن هذا الجهد يعمل عل   العثوية. ومع لن

تىىرابط األشىىكال التصىىميمية للمنىىتج باألشىىكال المجىىردة التىى  تفتقىىر إلىى  الاىىمة الفنيىىة وتبتعىىد بنىىا عىىن الممىىا ألت الطبيعيىىة 

 والموجودات ف  نطات الحياة.

درااة الفاعلية بين عناصر التصميم العثىوى وتطبيقىد فى  تصىميم المنىتج، ممىا يتىيح اإلنتقىال إلى  لذا وجب عل  المصمم 

مرئيىىات شىىكلية ووظيفيىىة مبتكىىرة. مىىن خىىألل صىىياؼة معىىايير التصىىميم العثىىوى، وتحليىىل العأل ىىات المختلفىىة فىى  البنىىا  

اىين البنىا  الىوظيف  للتصىميم العثىوى، التصميم . بؽرض تحقت الوظائؾ المطلوبىة للمنىتج والتى  تاىاهم فى  زيىادة وتح

 والت  تدعم بشكل كبير تصميم المنشأت، األجهزة، المعدات، المنتجات ذات الطابع الجمال  وكذل  المنتجات اإلاتخدامية.

لذا ترى الباح ة إن ااتخدام عناصر التصميم ف  االتجاه العثوى يشكل مدخل مهما لمصمم المنتجىات، ويقىدم حىألج منااىباج 

 شاكل تصميمية عديدة  د تؤدى ال  تطوير العديد من المنتجات وفقا لرؼبات وحاجات الماتخدم.لم

درااة تطور االتجاه العثول عبر ازمند عديدة ومن خألل العديد مىن المصىممين، وتعىدد ااىتخدامد   من خالل البحث تم:

وهىى  التم يىل للطبيعىىة، التعبيىر، النحىىت،  فى  العديىد مىىن المجىاالت، حصىىر لاىاليب االاىىتلهام العثىوى فى  تصىىميم المنىتج

والتحليلي الحركي. تحديد مداخل التصميم العثوى ه  المىدخل التشىريحي، الخلىول، الهنداىي واإلنشىائي. ودرااىة ام لىة 

التفاعل بين عناصر التصميم ف  االتجاه العثوى وه  الشكل، المثمون، األالوب، الفكرة، الطىابع، والوحىدة العثىوية، 

 عد عل  تطوير المنتجات وتو ع التكنولوجيا الماتقبلية. مما ياا

تحقيت الجوانب األرجنومية واإلاتخدامية للمنتج بااتخدام االتجاه العثوى واالاتفادة مىن علىوم م ىل الديناميكيىة الهوائيىة، 

 وعلوم الطا ة. وانته  البحث بااتخألص معايير ااتخدام االتجاه العثوى ف  تصميم المنتج. 
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 البحث: مشكلة

  .درااة األنظمة العثوية ف  الطبيعة، وبيان كيفية اإلاتفادة منها ف  تحقيت الجوانب األرجنومية واإلاتخدامية للمنتج 

 .تحليل اإلمكانات المختلفة لمصادر التصميم العثوى، وتحديد ماتوياتها ف  تصميم المنتج 

 صميم المنتج.الوصول إل  معايير لاااية للتصميم العثوى ف  ت هدف البحث:

 المنهج الوصفي التحليلي. منهجٌة البحث:

 عناصر التصميم، االتجاه العثوى، تصميم المنتج كلمات مفتاحٌة:

Research Summary: 

In the age of enormous technologies and accelerated scientific development, the production of 

a commodity is no longer an end in itself. The consumer and purchasing requirements and 

personal aspiration have become the main target. This is why the functional design of any 

product is primarily aimed at creating a combination of the individual and the producer. 

Human beings are usually more inclined to organic objects and prefer them to engineering 

objects that carry decorative values or carry an organic chemical meaning. So the designer 

works to find a synergy between product design elements and organic proteins. Although it 

requires more scientific effort combining nature and products, this effort works on the 

interconnection of the design forms of the product in the abstract forms that lack the artistic 

characteristic and are away from the natural elements. Therefore, the designer must study the 

effectiveness of the elements of the organic design and its application in the design of the 

product, allowing the transition to innovative visual and functional images. This shows the 

importance of studying the effectiveness of the elements of organic design, and its application 

in the design of the product, to access innovative visual and functional images. Through the 

formulation of organic design standards and analysis of different relationships in the design 

construction, help to achieve the required functions of the product, which contribute to 

increase and improve the functional structure of the organic design. 

The research has studied the organic trend, the methods of organic inspiration in the design of 

the product namely representation of nature, expression, sculpture, and analytical kinetic. 

Determination of inputs to organic design is anatomical, cellular, engineering and structural. 

Also, study examples of the interaction between elements of design in the organic direction, 

form, content, style, idea, character, and organic unity, which helps to develop products and 

predict future technology. Organic design helps achieving the ergonomic and function aspects 

of the product using organic direction and taking advantage of aerodynamic studies and 

energy sciences. The research concluded the criteria for using the organic trend in product 

design. 

Research problem: 

1- Studying organic systems in nature and showing how it could be used in achieving the 

ergonometric and functional aspects of the product. 

2- Analyzing the various potentials of organic design sources and determining their levels in 

product design. 

Research aim:  

Reach basic standards for using the organic trend in product design. 

Research Methodology: Descriptive analytical methodology. 

Keywords: Design elements, organic trend, product design 
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 . مقدمة البحث:1

من لك ر اإلتجاهات تىأ يراج على  بنائيىات التصىميم والتى  كىان لهىا مىردود إيجىاب  فى  ك يىر مىن المجىاالت المتعلقىة بالشىكل 

، والىذى لمكىن صىياؼتد فى  نطىات النظريىة العثىوية فى  القىرن Organic Designواألاتخدام، هو التصميم العثوى 

وهىو العلىم الىذى يقىوم بدرااىة األاى   Bionicsال امن عشر والتااع عشر، والت  مهدت بالتال  لظهىورععلم البيىونك ع 

ين علىم األحيىا  التي تقوم عليها األشيا  بالطبيعة، وإاىتخدام هىذه األاى  لتلبيىة اإلحتياجىات األناىانية، وهىذا العلىم يجمىع بى

Biology والتقنيةTechnology  .حيث البحث عن حل للمشاكل التصميمية من خألل إاتكشاؾ المكونات الطبيعة 

ع من بين آخىرين حيىث Philippe Ronع، وعفيليب رون Colanyوكان من لبرز من لاتخدم هذا األتجاه، هوعكوالني  

فكىىار إاىىتخدامية، باإلثىىافة إلىىي القيمىىة الفنيىىة فىىي تصىىميم المنتجىىات كانىىت لفكىىارهم تىىرتبط بىىأن الطبيعىىة يمكىىن لن تىىوحي بأ

المرتبطة باإلحتياجات الحياتية وما يتعلت بإجرا ات الحركة والتحكم في مجاالت الطيران والطفو والروافع وحفظ الاىوائل 

 وؼيره.

الميكرواىكوب لتحقيىت اختىرات  يقول كوالني: ععندما لواجد بعض المشاكل في لعمال التصىميم، لجعلهىا  اعىدة للنظىر فىي

ماتوح . ألن األرض موجودة منذ مأليين الانين وتحتول عل  كل القىوانين وطىرت حلهىا. اإلناىان بالتأكيىد يصىنع لشىيا  

 [ 1] رائعة، لكن ال يمكن لن يناف  الطبيعة ع

بتحليل الطبيعىة الهنداىية. وهىذا  ومن هنا يتبين لنا لن ااا  التصميم العثول يقابل نات التصميم الوظيفي، إال لند مرتبط

ما ينحو إليد عاتجاه الطبيعة الجديدةع في اتينات القرن العشرين، كرد فعل لمتطلبات الحدا ة، وفقا لما يتجد إليد مبدل الشكل 

تكىىار يتبىع الوظيفىىة، لمىا الطبيعىىة الجديىدة، فتهىىتم بكألهمىا معىىاج، فىىأل يجىب لن يتبىىع لحىدهما اهخىىر. وكىان مىىن لهىم لهىىدافها اب

 تصميمات جديدة تخدم العديد من الوظائؾ مع ايجاد المتعة الشكلية.

ومن لااليب التصميم، ما يعتمد علي التفكير المنطقي المنظم من خألل تحليل األفكار المختلفة، كما يأتي ليثىاج مىن التفكيىر 

القىدرة علىي التعىايع مىع األاىاليب  الحداي الذل يعتمد علي المؤ رات األناىانية والعثىوية لمشىيا ، وهىو اتجىاه مىرن لىد

 واإلتجاهات التصميمية األخرل م ل األتجاه الوظيفي والفن الجديد واتجاه ما بعد الحدا ة والتصميم البيئي. 

لكىن لهىم مىا يميىز التصىميم العثىول هىو إمكانيىة الحصىول علىي نمىاذج ذات بنىا ات معقىدة وتشىكيألت تتوافىت مىع ال قافىىة 

ا يمكن الوصول لتراكيب بنائية مجردة لو بصيػ عقلية تأتي بمتؽيىرات ماىتحد ة مىع مراعىاة الناىبة البصرية لإلناان ومنه

 والتنااب، التناظر واإلحألل. 

وعلىىي ذلىى  نجىىد لن التصىىميم العثىىول، يمكىىن لن يكىىون مصىىدر ال ينثىىب لتطىىوير المنتجىىات والتفاعىىل مىىع عناصىىرها 

الخصوصية التي تااهم في التفاعل مىع المعىايير العثىوية للوصىول إلىي  التصميمية والوظيفية والشكلية. وكأل منها لد من

مرئيات ؼير تقليدية للمنتجات، كما تم ل تجربة حقيقية يمكن للمصمم لن يتوصل من خأللها علىي معىايير لاااىية للتصىميم 

المعىارؾ الاىابقة عىن  العثول، مما يتيح اإلنتقال إلي مرئيات شىكلية والوظيفيىة المبتكىرة. وياىاعد على  صىياؼة حصىيلة

التصميم العثول، وتحليل العأل ات المختلفة في البنا  التصميمي. وتوثيح إمكانية االاتفادة مىن المرئيىات الطبيعيىة التىي 

 تحقت الوظائؾ الموجودة للمنتج والتي تااهم في زيادة وتحاين البنا  الوظيف . 

أت والمنتجىات واألجهىزة والمعىدات والمنتجىات اإلاىتخدامية، كما ان هنا  دور كبير للتصميم العثىول فىي تصىميم المنشى

مما يشكل لمصمم المنتجات حألج منااباج لمشىاكل تصىميمية عديىدة وتطىوير العديىد مىن الحاجىات البشىرية، وكىذل  توصىيؾ 

 منتجات.وتقنين األنظمة العثوية في الطبيعة وكيفية اإلاتفادة منها في تحقيت الجوانب األرجنومية اإلاتخدامية لل
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 . تطور االتجاه العضوي:2

إن كلمة عثوية كصفة واام ال يعن  تقليىد األشىكال الحيىة فى  الطبيعىة، بىل تعنى  النظريىة العثىوية التىرابط بىين الىداخل 

والخارج ف  المنتج كما يوجد هذا الترابط ف  الكىائن الحى  حيىث ينمىو جاىده. ويعتبىر المعمىارى عفرانى  لويىد رايىتع هىو 

االتجاه ف  العمارة حيث يقول لن المعن  ينشأ من الىداخل إلى  الخىارج، ويجىب لن يكىون الشىكل الخىارج  معبىراج رائد هذا 

 عن ما بداخل المبن ، ويجب لن تكون هنا  عأل ة  وية بين الشكل والخامات الماتخدمة ف  البيئة المحيطة.

العوامىل الطبيعيىىة المختلفىة م ىل النمىو البيولىىوجي النظىام العثىول هىو تناىىيت الطبيعىة ألشىكالهاي الىذل يتحقىىت عىن طريىت 

والوظائؾ الحيوية المختلفة في الكائنىات الحيىة والعوامىل البيئيىة كعوامىل التعريىة وا ارهىا علىي صىياؼة مىواد األشىيا  فىي 

 بذاتها.ترابطاج منطقياج لقوى متصلة ومكتفية  Organismلشكال خاصة. وفي دائرة المعارؾ العالمية يم ل الكائن الحي 

تنطبىت علىي حالىة الكىائن الحىي، وكىل عمىل فنىي Organic وبنا  علي ذل  فالصفة المشتقة من هذا االام هىي العثىوية 

عثول يكون عالمىاج متحىداج فىي داخىل ذاتىد تتصىل جميىع اجىز اه بعثىها بىبعض اتصىاالج و يقىاج الىي حىد لنهىا تشىكل تكونيىا 

 ماتقألج.

في كتابد عمعني الفنع لوصؾ ذل  األالوب الفني الذل انتجتد   Organic Art لطلت عهربرت ريدع تعبير الفن العثول

األجنا  الجنوبية بأوروبا حيث كانت األشىكال الطبيعيىة تم ىل بوا عيىة ويتم ىل هىذا الفىن بصىورة واثىحة فىي لعمىال الفىن 

التصميم ولي  التحريؾ كما في االؼريقي في الفترة الكألايكية، حيث كان الفنان يهدؾ الي تم يل الشكل الطبيعي بؽرض 

 الفن الهنداي.

ولقد ااتخدم مصطلح عثول في مجال الفنون التشكيلية لوصؾ األعمال الفنية ذات الصىلة الواثىحة بالعناصىر الطبيعيىة 

ولصىىبحت تعىىرؾ فىىي  Representationalismلو التم يليىىة  Naturalismeالتىىي جىىا ت تحىىت ماىىميات الطبيعيىىة 

، وذلى  بعىد لن لصىبح مفهىوم العثىوية يتجىد إلىي معنىي اخىر وهىو مىا يتصىل Vitalismeحيويىة العصر الحىديث بأاىم ال

 بالجانب الوظيفي لمشيا ، وهذا لصبح متداوالج في العلوم الحدي ة م ل العمارة وعلم وظائؾ األعثا  وعلم األحيا . 

يفيىة التىي تتخىذها الكائنىات الحيىة لتحقيىت كما يعرؾ عبيونك ع عل  اند علم يقوم علىي محاكىاة البنىا ات واإلجىرا ات الوظ

المتطلبات المعيشية المختلفة الخاصة بكل كائن، وهو ما يىتم االاىتفادة منىد فى  العديىد مىن التصىميمات، ومىن االم لىة على  

  …ذل 

مىن ااتخدم المحاكاة في اجهزة الرادار والاىونار، حيىث تحىاك  هىذه االجهىزة الخفىافيع وكيىؾ تاىل  طريقهىا فىي الظىألم 

ا عالي الصوت يرتد عن األجاام الموجودة فىي ماىارها، ويىتم  خألل طريقة تحديد مو ع صدى الصوت، فهي تصدر صوتج

التقاطد من خألل آذانها الحاااة، وبالتىالي ينشىم ماىار الرحلىة. وبىنف  التكنيى  حيىث ياىتخدم اىونار الموجىات صىوتية، 

ألم لة الممتازة الاتلهام التصميم من خألل المحاكىاة هىو مؤشىر اىرعة وياتخدم الرادار موجات فائقة عالية التردد، ولحد ا

د يت بالطائرات التي تم تطويرها بااتخدام نف  المبدل الموجود في عيون الخنفاىا ، حيىث تىم اكتشىاؾ لن بعىض الخنىاف  

ة عىن لجهىزة تقوم بحااب ارعة الهوا   بىل الهبىوط عىن طريىت مشىاهدة األجاىام المتحركىة على  األرض، وبعمىل درااى

اإلاتشعار لهذه الخنفاا  وطريقة  يااها لمؤشرج الارعة تىم تصىميم الطىائرات الحاليىة بطريقىة مما لىة لكيفيىة  يىا  الو ىت 

 المنقثي بين مرورها فوت نقطتين معروفتين عل  األرض وترجمتد إل  ارعة.

لناىت الشىكلي المقابىل لناىت األشىكال ولذل  يكون ااتعمالنا للصفة عثول في مصطلح النظام العثول هو لوصؾ ذل  ا

الهنداية والناقان يكونان معاج الامات المعروفة لمشكال في الطبيعة، و ااتعمالنا للصفة بيىونك  تعبىر عىن محاكىاه للبنىا  

 او الوظيفية الت  يقوم بها الكائن الح  والت  ياتخدمها المصمم ف  اخراج االفكار والتصميمات.
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 العضوى فى التصمٌم:. أسالٌب االستلهام 3

الاتخدام األنظمة العثوية ف  الطبيعة يجب بلوغ الفكرة الرئياية ومفهومها وجوهرها الباطن، وذل  لك  يصبح التصميم 

لي  مجرد تم يل مىادى ولكىن تم يىل للفكىرة، وال يعىد مجىرد تقليىد. وفى  هىذا الىنهج يوجىد العديىد مىن االاىاليب التى  يمكىن 

 ها للوصول للتصميم النهائ . وه  كالتال :للمصمم او الفنان اتباع
 

 
 أسالٌب االستلهام العضوى فى التصمٌم 1شكل 

 . األسلوب التمثٌلً للطبٌعة:1.3

األاىىلوب التم يلىىي للطبيعىىة هىىو لحىىد اتجاهىىات العثىىوية، ويتم ىىل فىىي الوحىىدة بىىين التصىىميم والبيئىىة الطبيعيىىة مىىن حولىىد 

 مات الطبيعية بصورتها االصلية. واعتبارهما شيئاج واحداج، وااتخدام الخا

وجفييد باربا. فقد كان فكىر رايىت عىن الشىكل،  Frank Lloyd Wrightو د تناول هذا االتجاه كل من فران  لويد رايت 

لند تعبير صريح عن اإلنشا ، وتم ل لالوبد في إدخال طرت إنشا  حدي د ماتمده لفكارها مىن الطبيعىة، والتعبيىر الصىريح 

 بمواد اإلنشا  دون إخفا  لطبيعتها. 

الىنظم البيولوجيىة يكىون هىو الملهىم الرئياى  وتبعا لفكر رايت نجىد عإن األدا  الم ىال  الىذى يكتشىفد المصىمم او الفنىان فى  

للتصىميم األم ىىل، وهىىو بحىىد ذاتىد نتيجىىة لألنتقىىا  الطبيعىىي. ولهىذا، فىىإن الطبيعىىة الحيىىة هىي ماىىتودع ال ينثىىب مىىن الحلىىول 

ا للعلما ، اوا  بالنابة ا دائمج إلى  وجهىة  الم الية التي يمكن اال تدا  بها لو تحويلها لتصميم بطريقة مبتكرة. وذل  يم ل تحديج

النظىىر الفلاىىفية اوالجماليىىة، ولكىىن بشىىكل خىىاص بؽىىرض تحقيىىت هىىدؾ تصىىميم  وتحويلهىىا او تقليىىدها ونقلهىىا إلىى  مرحلىىة 

التصميم المبتكر، لتحاين الحياة من خألل تصميمات ماتوحاه من الطبيعة المحيطة. وفي جميىع الحىاالت، اىيكون بالتأكيىد 

 [ 2] يجتة الوصول لتصميم من الطبيعة بمدخل عثوى.عمجهود المصممين، الباح ين والمهنداين نت
 

   
 Dominika Drezner [3 ]استلهام شكل كرسى طفل من زهرة للمصممة  2شكل 

 . األسلوب التعبٌري:2.3

األالوب التعبيرى عن الكائنات الحية هو لحد االتجاهات العثوية، يبحث في لشكال النبات والحيوان واإلناان، من خىألل 

 Antoniعلم التشريح، لتوثيح نوعية التركيبات لبعض الهياكل العظمية. و د تناول هذا االتجاه كل من انطوني جىاودل 

Gaudí  . وبارت برن ، 

 األسلوب التمثٌلً للطبٌعة األسلوب التعبٌري

 االسلوب النحتً االسلوب التحلٌلً الحركً

 أسالٌب االستلهام العضوى فى التصمٌم

https://www.behance.net/DominikaDrezner
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بيعىة التى  تعىد مصىدر معلومىات للاىلو  والوظيفىة واللىون والشىكل، الىذل يمكىن لن يلهىم التصىميم عوحدي ا ومع وجود الط

البصرل واالختراع. يمكن لن توفر درااة الشكل والخصائص الوظيفية لجام طبيعي مصدر إلهام لتصميم المنتج وتااعد 

ا عن طريت المألحظىة المباشىرة، لو التقاطهىا عل  تحاين  ابلية تاويت المنتجات المصنعة. حيث يمكن ان يكون اإللهام إم

تقنيىىات الر ميىىة للحصىىول علىى  معلومىىات التكىىوين نالشىىكل واللىىون بالماىىح الثىىوئ   أل ىى  االبعىىاد . حيىىث يبىىد  البوااىىطة 

ة المصمم البنا  التصميم  عل  شكل رام  نائي األبعاد بينما تاتخدم البرامج الهنداية لتحويل هذا التصميم لمنتجىات  أل يى

األبعىىاد، لىىذا عنىىدما تكىىون طريقىىة تصىىميم المنتجىىات مىىن الطبيعىىة، ينىىدمج القصىىد الجمىىالي والخصىىائص الهنداىىية، وتحىىدث 

التفاعألت بين المصممين ولنظمة الطبيعة في تصميم المنتج من الطبيعة. وهذا النهج من ااتخدام التكنولوجيىا مىن شىأند لن 

 [ 4م المنتجات ااتلهاما من الطبيعة.ع]يقلل بشكل كبير من الو ت الذل ياتؽر د تصمي

وم ال ذل  يوثح من خألل اللوالىب الجاذبىة مىن زهىرة زنبىت التى  تعمىل على  تىدفت الاىائل، ومنهىا جىا  تصىميم الخىألط 

 المائي الذل يمزج المزيد من الاوائل بااتخدام جهد ا ل من المعتاد.

 

  
 [ 5] جاء تصمٌم الخالط المائً ٌوضح اللوالب الجاذبة من زهرة زنبق، ومنها  3شكل 

 . االسلوب النحتً: 3.3

يهدؾ الي ااتلهام العأل ات التكوينيد من الطبيعة والتعبير عنها بوااطد التصميمات العثوية النحتيىد الحىرة، ؼيىر المقيىدة 

بقىوانين هناىىديد، والتىىي تبنىي علىىي العأل ىىات المرنىة . و ىىد تنىىاول هىىذا االتجىاه العديىىد مىىن المصىممين اشىىهرهم جىىا  كويىىل 

Jacques Couelle  ودانيال جراتالوDaniel Grataloup. 

حيث يعد التواصل البصرل من خألل مألحظة وتم يل النموذج المجام ف  العديد مىن التخصصىات احىد طىرت التصىميم، ع

ولكد مماراو التصميم الماتوحون تصميماتهم من الناحية البيولوجية للكائنىات، لن المجىال المرئىي كىان عنصىراج مهمىاج فىي 

تعمل بها الميزات الماتوحاة من هذه الكائنىات وتطبيقهىاعل  منىتج  ممارااتهم العملية، حيث تمكنوا من تصور الطرت التي

جديد، وهذا ااعد ف  تصور كيؾ ايبدو المنتج النهائي ويعمل، و د كانت في الؽالب هذه ه  الخطوات األول  في تطوير 

ت تتميىز ب ىرا  منتجات وتقنيات جديدة. واعتبر بعض المماراين لن العمل مع لشخاص ف  التخصصات التي تىرتبط بالنحى

 [ 6المعلومات البصرية، وتعتبر وايلة مهمة للوصول لألبتكار من خألل المحاكاة النحتية البيولوجية.ع ]

ومن االم لة عل  ذل  ااتخدم التشكيل الموجود عل  زعانؾ الحوت األحدب كمصدر إلهام الحوض التوربينات الت  تعمل 

 لتوربينات لك ر هدو ا ولعل  ف  االدا  حت  عندما تهد  الرياح.بالرياح، وااتخدام تصميم زعنفة الحوت جعل ا
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 [5استخدم التشكٌل الموجود على زعانف الحوت األحدب كمصدر إلهام الحوض التوربٌنات ] 4شكل 

 . االسلوب التحلٌلً الحركً:4.3

درااىات تحليليىة للشىكل وعأل تىد  هو لحىد االتجاهىات العثىوية فىي التعبيىر عىن األاىا  البنائيىة فىي الطبيعىة، مىن خىألل 

 Eeroبالحركة، و د تناول المصممون هذه الدرااات تحت مامي علم تىوازن القىول،  وتنىاول هىذا االتجىاه ايرواىارنين 

Saarinen  واانتياؼو كاالترافاSantiago Calatrava. 

ويعتبرعهىىذا الىىنمط فىى  الدرااىىة وااىىع وم يىىر، فهىىو يىىوفر العديىىد مىىن البىىدائل المبتكىىرة مىىن الطبيعىىة، حيىىث تمنحنىىا الطبيعىىة 

مجموعىة متنوعىة مىىن الىنظم الحركيىىة باإلثىافة إلىى  الحلىول الوظيفيىة والميكانيكيىىة التىي يمكىىن تطبيقهىا فىىي عمليىة تصىىميم 

يد من الحلول التصميمية. وهذا يفاح المجال لن يكون التفكير منصب فى  المنتج. ومن خألل التجريب والتطبيت يظهر العد

الطرت العلمية والعملية للتنفيذ، وتفاعىل معىرفتهم بالتصىميم مىع المجىاالت العلميىة األخىرى، وتجربىة نهىج لك ىر علميىة مىن 

 [ 1المشكألت.ع ] مشاريع التصميم، ولخيرا االاتفادة من تطور ال يمكن إنكاره في طرت التفكيرهم ومنظور حل

 

 
 [ 1] المبادئ الحركٌة المستوحاة من الطبٌعة 5شكل 

 .  مداخل التصمٌم العضوى:4

مىىن خىىألل عمليىىة االاىىتلهام يتخىىذ المصىىمم لحىىد المىىداخل لبنىىا  األشىىكال العثىىوية، فبنىىا  األشىىكال العثىىوية يىىتم مىىن خىىألل 

 إاتعراثها بالشكل التال :تكوينات وعأل ات. فهنا  عدة مداخل للتصميم العثوى يمكن 

 
 مداخل التصمٌم العضوى 6شكل 

 المدخل التشريحي المدخل الخلوي

 المدخل الهندسي المدخل اإلنشائي

 مداخل التصميم العضوى

https://www.google.com.eg/search?q=%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%88+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86+eero+saarinen+on+his+work&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SInPsFDiArFMcqviq0y0pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycSgAf8H7gNAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjaxcGCufzdAhWPKCwKHchICa8QmxMoATAUegQIBhAk
https://www.google.com.eg/search?q=%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%88+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86+eero+saarinen+on+his+work&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SInPsFDiArFMcqviq0y0pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycSgAf8H7gNAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjaxcGCufzdAhWPKCwKHchICa8QmxMoATAUegQIBhAk
https://www.google.com.eg/search?q=%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%88+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86+eero+saarinen+on+his+work&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SInPsFDiArFMcqviq0y0pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycSgAf8H7gNAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjaxcGCufzdAhWPKCwKHchICa8QmxMoATAUegQIBhAk
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 . المدخل التشرٌحً:1.4

يتم بتشريح بنيد الشكل الي  ألث مجموعات من الماتويات، يتخذ كل منها لحد االتجاهات األاااىية، ويتم ىل بعىدها الشىكل 

 في عأل ات من االلتقا  بين المجموعات ال أل د. 

ناحىىد لشىىهر المهنداىىين  Gaudi Antoniان نفهىىم مىى ألج لحىىد لعمىىال لنطىىوني ؼىىاودل ومىىن خىىألل هىىذا المىىدخل يمكىىن 

إلىي عناصىر، فأمكنىد مىن خىألل تجميعهىا ابتكىار  ةالمعماريين األاىبان  الىذل  ىام بتصىميد، مىن خىألل تشىريح بنيىد حيوانيى

الشىاهقة، وكىذل   Sagrada Familiaتصميم لوحده تشريحة  ىام بإاىتخدامها الحقىا فى  تصىميم لبىراج اىاجرادا فاميليىا 

 .Plaza Real de Barcelonaوثح ذل  جليا ف  تصميمد لعمود مصباح من 

  
 Antoni Gaudíصممت بواسطة   Plaza Real de Barcelonaأبراج ساجرادا فامٌلٌا الشاهقة وعمود مصباح من  7شكل 

 . المدخل الخلوي:2.4

هذا المدخل يشبد اابقد إال لند يتميز بأن الوحده البنائية للتصميم تم لها الخليد الواحدة، وعند تناولها بالتصميم بتكىرارارت  

وتراكيب مختلفة تكون مجموعات مختلفة البنية عن اابقتها المفردة. عوم ال ذل  مقعد  ديم مريح وماىند ل ىدام مىن تصىميم 

Anna Gili 1991 اامد ،Tonda  ااتخدمت فيد األشكال ذات المناخ المجىرد. و ىد ااىتلهم فى  هىذا التصىميم الصىفات

 [ 7] البشرية الت  تتميز بالخطوط المنحنيد الليند المشكلة من خألل الوحده البنائيد للخلية.ع

 
 Anna Giliمقعد ومسند أقدام من تصمٌم  8شكل 

 . المدخل الهندسً: 3.4

لمجموعة من األشىكال الهنداىية نمنتظمىة لو ؼيىر منتظمىة ، والتىي تتجىاور فيمىا بينهىا وفىت يتم فيد توصيؾ الشكل كالتقا  

 ترتيب محدد لتعطي هيئد الشكل.

الذل ااتطاع من خأللد لن يعبر عن الشكل الماتلهم  1922لحد لعمال األ اث العثول لفران  لوريد رايت عوم ال ذل : 

 [ 8] المتجاورة وفت ترتيب معين إلعطا  الشكل الادااي لخلية النحل.ع من خألل التقا  مجموعة من األشكال الهندايد
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 منضدة ومقاعد على شكل سداسً لخلٌة النحللفرانك لورٌد راٌت 9شكل 

 . المدخل اإلنشائً:4.4

عبىر عىن يتم فيد تجريد الشكل الي عأل اتد االنشائية المؤااة لد، حيث تختزل البنية الشكلية الىي مجموعىة مىن العناصىر ت 

القول الداخلية العاملة فيها بصورة مجازية. ولكل مصمم الحرية ف  لن ياتلهم فكرة التصميم متبعاج في ذلى  لاىلوباج خاصىاج 

 من لااليب التعبير واإلنشا  للفكر التصميمي.

الىذل ااىتطاع مىن خىألل Jorgen Hovelskov 1968ويمكىن ان نجىد ذلى  مىن خىألل احىد لعمىال المصىمم العثىول 

 صميم ان يعبرعن النايج المرن للعنكبوت والعأل د اإلنشائية المؤااة لد ف  تصميم للمقعد التال . الت

 
 Jorgen Hovelskov [9 ]مقعد من النسٌج المرن للمصمم  10شكل 

 . عناصر التصمٌم فى االتجاه العضوى:5

الحجىم، اللىون، والملمى  باالثىافة إلى  االتىزان، من المعروؾ لن العناصر المادية للتصميم ه  النقطة، الخط، الماتوى، 

 اإليقاع والتنااب.

اما عند درااة االتجاهات التصميمية المتنوعة نجد ان هذه العناصر يثاؾ لها العناصر المرتبطة باالتجىاه الماىتخدم، فى  

رتبىاط بىين شىكل النبىات الم ال التال  نجد ان ااتخدام شكل اورات النبات ف  تصميم كورنيشىة عمىود يصىبح هنىا عامىل اال

والشكل المعمارى النهائ  عنصر هىام مىن عناصىر التصىميم، امىا فى  ااىتلهام الىدعامات مىن فكىرة التتىابع فى  بنىا  النبىات 

واعتماد عل   وة النبات من اافل إل  اعل ، حيث يكون  طر الاات اكبر  رب الجذور  م يتنا ص كلما زاد االرتفاع، وان 

نبىات مدعمىة بنائيىا اعتمىادا على  المجموعىة االورات الاىابقة لهىا وهى  الفكىره التى   ىام عليهىا بنىا  كل ور ىة مىن اورات ال

 الدعامات الطائرة ف  الشكل التال ، هنا تكون الفكرة احد عناصر التصميم.
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 Iasef( الدعامات الطائرة القوطٌة، المصدر b؛ وكورنٌشة عمود فً معبد البانثٌون بروما، ٌمٌنا ) Acanthusنباتات (a) ٌسارا 11شكل 

Md Riann et al [10 ] 

لذل  عند درااة عناصىر التصىميم فى  االتجىاه العثىوى يثىاؾ للعناصىر الاىابقة الشىكل، المثىمون، األاىلوب، الفكىرة، 

جىوهر التصىميم الطابع، باالثافة إل  الوحدة العثوية. وتحدد هذه العناصر حت  يكتمل بنا  العمل التصىميمي مىن خىألل 

 نفاد، وتعتبر هذه العناصر معايير يرتبط بها التصميم وعليد يتحدد مدى نجاح المنتج النهائ .

 ويمكن تلخيص عناصر التصميم ف  اإلتجاه العثوى ف  لنقاط التالية:

 :Form. الشكل 1.5

متزايىد فى  تصىميم المنتجىات هىو االهتمىام يعد واحد من الجهود التي يمكن اتخاذها للتعامل مىع المنافاىة الحىادة على  نحىو 

ىا  ا لحقيقة لن لول انطباع يتم التقاطد من  بل الماتهلكين هو مظهر المنتج نفاد، فيرتبط عرض المنىتج ارتباطج بالشكل، نظرج

ال تصىميم و يقجا بالقيمة الجمالية لو الجمال الذل اعتاد عل  جذب انتباه الماتهلكين. وكذل  نجد لن اإلهتمام بالشكل فى  مجى

 [ 11] المنتجات، يعمل عل  توفير  يمة فريدة لو امة مميزة للمنتج مقارنة بالمنافاين.

ويوفر اإلتجاه العثوى للمصمم إمكانية عااتلهام تصميم المحاكاة الحيوية من المواد البيولوجية ومن الهياكل البنائية وشكل 

بنىز للتكنولوجيىا  -ريىت مىن المهنداىين فىي مركىز مراىيد  ىرر ف 2004االجاىام، وعلى  اىبيل الم ىال نجىد لنىد فىي عىام 

ىا عىن طىرت لتحاىين األدا  الىديناميكي والقىوة الخارجيىة للجاىم، كىان  وشركة دايملر كرايالر لمبحاث تطوير مركبة، بح ج

النمىىىىوذج البيولىىىىوجي هىىىىو الىىىىذل لشىىىىعل إلهىىىىامهم فىىىىي التصىىىىميم وتمىىىىت درااىىىىتد، هىىىىو نىىىىوع مىىىىن االاىىىىما  ياىىىىم  

(Ostracioncubicus). 

ومن الم ير للدهشة لن جام هذه األاما  االاتوائية عل  شكل مكعىب تىم تباىيطد للؽايىة مىن  بىل فريىت التصىميم، ونمىاذج 

األاما  التي تم اختبارها في نفت الرياح حققت معامألت احب اريعة، وهي م الية للديناميكية الهوائية. والاىيارة الناتجىة 

 المركبات الديناميكية الهوائية في فئة هذا الحجم التي تم تطويرها عل  اإلطألت.  عن هذة الدرااة كانت من بين لك ر

باإلثىىافة إلىى  لخىىذ اإللهىىام مىىن الشىىكل اإليرودينىىاميكي لاىىم   .٪ 20ووفقىىا لىىديملر، تىىم تخفىىيض ااىىتهأل  الو ىىود بناىىبة 

ا بدرااة نابة القوة إل  الوزن للهيكل العظمي للامك ة التي تعطيها القوة الم ل  مع الحد األدن  الالطعون،  ام الفريت ليثج

 من ااتخدام المواد نالوزن . 

، فإن نقل تصميم الهيكل العظمي األم ل لهذا النوع من الام  Daimler Chrysler, 2004 ومرة لخرى حاب دايملر 

صىاميم التقليديىة، وكىذل  لدى ٪ مقارنىة بالت40إل  الايارة امح للمهنداين بزيادة صألبة األلواح الخارجية لمبواب بنابة 

 [ 12إل  تخفيض  لث الوزن الكلي دون التقليل من القوة لو األمة التحطم.ع ]
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 Mercedes-Benz [12 ]كمصدر إللهام فى تصمٌم السٌارة  Boxfish السمكة 12شكل

 : Content. المضمون2.5

التصميمي، وعادة ما يرجع للخصائص الشعورية الذاتية لو المثمون هو المعن  الرئياي واألهمية والقيمة الجمالية للعمل 

العاطفية التي ناتشعرها في التصميم، وهذا ما يؤدى ال  تقديرنا لجوانبد الوصفية والمثامين اىوا  كانىت فى  هيئىة فئىات 

 لو لشكال متاقة مع المعلومات. وكذل  يجعلنا  ادرين عل  تمييزها.

مون يعبىر عىن شخصىية المصىمم وليثىاج عىن مثىمون المنىتج. وهنىا  نوعىان مىن وتصميم المنتج البىد لن يكىون لهىا مثى

 المثمون يم لها العمل التصميمي:

 مثمون تم يلي: يعبر مثموند عن موثوع العمل، و د يكون محاكياج لو عل  صلة بالطبيعة. -

 ال هنداية.مثمون ؼير تم يلي: يعبر فيد المصمم عن مثمون عملد، ولكن بشكل بعيد عن الطبيعة في لشك -

 لذل  يجب عل  المصمم ان يثع ف  إعتباره عندما يتخذ اإلتجاه العثوى كمنهج للتصميم، اهت :

 لي  لك ر ولكن لي  ل ل. -االتجاه العثوى لداة • ع 

ا ولي  ناخة من الطبيعة.•   االتجاه العثوى لي  عألجج

 امل عكا  ولي  حل م ال .االتجاه العثوى لداة ال يجب ااتخدامها دائما النها  د تكون ع• 

 ال تعتبر االتجاه العثوى لداة عالمية لحل المشكألت، ولكنها  د تكون وايلة مااعدة ممتازة.• 

 من األم لة عل  ذل  ان تكنولوجيا الطيران تعد نهج في اإللهام من الطبيعة، باإلثافة إل  العديد من المجاالت االخرى.

 لوثع الحلول ذات المثمون العثوى:وفي الوا ع هنا  طريقتان ااتراتيجيتان 

 كمنهج من لعل  إل  لافل، والذل يبدل بالمشكلة التقنية ويجد الحلول من خألل األنظمة الطبيعية. وثع الحلول * االول:

 [ 1] ."حتملنهج من لافل إل  لعل  الذل يبدل بظاهرة بيولوجية وينقلد إل  حل تقني م * الثانى:

 ع فإذا  منا بتحليل عملية التصميم الماتوحاة من الناحية البيولوجية من حيث مماراات المصممين ومنتجاتهم، نجدها:

البىىد  باختيىىار الحىىل البيولىىوجي، حيىىث تبىىدل عمليىىة التصىىميم بحىىل بيولىىوجي، وهىىذا الحىىل يقىىود بشىىكل لاااىىي عمليىىة  أوال:

صميم النهائي. ويصبح الحل البيولوجي مصدرا لت بيت التصميم، مما يحد مىن مصىدر التصميم، من تعريؾ المشكلة إل  الت

 اإللهام لهذا المصدر الواحد. 

ا في تصميم ماىتوح  مىن الناحيىة  ثانٌاً: البد  بدرااة الحلول، حيث لن طوال عملية التصميم، تظهر لنماط المماراة تلقائيج

مرحلة ا نا  عملية التصميم نمط مماراىة معرفىي يزيىد فرصىة تعزيىز فهمنىا  البيولوجية، م ل التركيز عل  البنية، وف  كل

للتصميم الطبيعي الماتوح  من الحياة البيولوجية وتطوير ااىتراتيجيات لتحاىين لدا  المصىممين المشىاركين فىي التصىميم 

 [ 13الماتوح  من الحياة البيولوجية.ع ]
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وى على  طىول العمليىة التصىميمية، ولىي  االكتفىا  بااىتنباط حىل ومن هنا يفثل ان تكون درااىة مثىمون االتجىاه العثى

 مفرد ف  بداية درااة التصميم.

 :Style. األسلوب 3.5

لاىىلوب العمىىل التصىىميم  هىىو لاىىلوب المصىىمم مىىا لىىم يكىىن مقلىىداج لؽيىىره، واألاىىلوب هىىو الطريقىىة التىىي يحقىىت بهىىا المصىىمم 

ويتحدد فىي التصىميم حاىب طبيعىة المصىمم وطريقتىد الخاصىة شخصية عملد. ويتراوح األالوب بين الذاتي والموثوعي 

فىىي الفهىىم واإلدرا  تلىى  التىىي تصىىيػ مثىىمون عملىىد وتشىىكلد، فيمكننىىا لن نقىىول لن تصىىميم المنىىتج هىىو جىىز  مىىن الطبيعىىة 

 المنظور إليها من خألل رؤية الفنان.

الشىكل، فىإذا كىان الشىكل يىنظم العناصىر واألالوب يختلؾ عن الشكل فاألالوب هو شي  لك ر شىموالج ود ىة وفردانيىة مىن 

 ويعطي الداللة التعبيرية لكيفيتها الحاية، فاألالوب هو القادر عل  تحديد ذل  بصورة لدت ولشمل.

يمتىاز هىذا الخىط باالناىيابية وهىو دائمىاج لحركىة، ويعد ااتخدام الخط المنحن  هو االك ر اظهارا لألالوب العثىوى، حيىث 

ي اتجاهاتد المختلفة باع اج في الشكل  يمىاج ديناميكيىة. ممىا يجعىل لهىذا النىوع مىن الخطىوط  القىدرة يجعل العين تتحر  معد ف

 عل  ثم العناصر المتفر ة ويجمعها شكل يتميز بالوحدة.

 
 [ 14تصمٌم منتجات باستخدام الخطوط المنحنٌة ] 13شكل 

ية يتطلب اكتااب المعرفة الألزمة لفهم كىل مىن الىنظم ومن الشكل الاابت نجد لن عالتصميم الماتوح  من الناحية البيولوج

الطبيعية للتصميم والتقنية الت  يمكن ااتخدمها لتنفيذ هذه النماذج، نظرا الن انتىاج االشىكال ذات الطىابع المنحنى   ىد يكىون 

حل االنتاج، هنا  عدد لمراج شديد الصعوبة ف  االنتاج ،اما بالنابة للمصممين الذين ياعون إل  توفير لدوات الدعم ف  مرا

من األنشطة التي يجب القيام بها، منها إنشا  كتالوج وااع ومفصل عن المصادر المحتملىة للحلىول التصىميمية واالنتاجيىة  

ىا تنفيىىذ واجهىة لهىىذه المعلومىات، ومىىن  كمىا يجىب لن يحىىددوا كيىؾ يىىتم تنظىيم هىىذه المعلومىات وتقىىديمها  ويجىب علىىيهم ليثج

م بكل ذل  إل  الفهم التفصيلي لمتطلبات االنتاج وكذل  طريقة االاتخدام، مما يجعىل عمليىة التطىوير المرجح لن يؤدل القيا

 [ 6لك ر كفا ة ول ل صعوبة.ع ]

 :Idea. الفكرة 4.5

ترتبط الفكرة ف  جميع صور التعبير الجمال  بالشكل ارتباطاج و يقاج ال يقبل التجزئة، ولذل   يل عإن الحثارة ه  العمىران 

بشكل عام لو النشاط البشىرى فى  مجىال  األفكىار واألشىيا . وال يتحقىت ل ىر التصىميم والناىت التنظيمى  فى  تنميىة الاىلو  

در  لهميتىد ووظيفتىد وهدفىد، ومىن  ىم ياىبت بتصىميم ليثىاج لشىكلد الىذى يخىدم فكرتىد البنا  لدى الفرد ما لم يابت بفكرة تى

ويحقت هدفد. لما ااتيفا  الناحية الجمالية للعمل المعمارى فتتو ؾ عل  مدى نجىاح الشىكل فى  التعبيىرعن مثىمون الفكىرة 

ىا فىي تحديى ا مهمج د ااىتجابة الماىتهل ، ويىوفر نمىوذج وتوصيلها للمشاهد. حيث يلعب المظهر المرئىي لفكىرة المنتجىات دورج

الفكرة االولية الماتخلص مىن خىألل درااىة متطلبىات الماىتهل  مقترحىات لصىفات ومظهىر المنىتج حتى  يمكىن التأكىد مىن 

ا فأل تشمل فقط النظىر فىي مىا إذا كىان المنىتج  صحتها  بل البد  ف  االنتاج. لما عن األحكام المتعلقة بما إذا كان المنتج جذابج



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

678 

ا ما إذا كان يبدو فعاالج لم ال، ويوثح األشيا  الصحيحة المتعلقة بالفكرة. عل  هذا النحو، تؤ ر فكىرة يبدو  ا، ولكن ليثج جيدج

المنىىتج ومظهىىره علىى  النجىىاح التجىىارل ونوعيىىة حيىىاة الماىىتهل . اىىوؾ ياىىاعد اإلدرا  المتبقىىي لهىىذه العناصىىر المختلفىىة 

ي لل محاوالت إثافية لفهم ااىتجابة الماىتهل  لنطىات الرؤيىة فىي تصىميم لألاتجابة، وتصورها كجز  من إطار العمل، ف

[ ومن ذل  يمكن القول إن القيمة األاااية للمماراة اإلبداعية في إطار تصميم المنتج فى  االتجىاه العثىوى، 15المنتج.ع ]

يىة طىرت التفكيىر المألوفىة لىدى هي القدرة عل  تصور وااتكشاؾ االفكار واإلمكانيات البديلة، والتي يمكىن مىن خأللهىا تنم

 المصممين.

في محاولة لتقليل الصوت الصاخب للؽاية الذل حدث عندما خرج  طىار الرصاصىة اليابىاني مىن األنفىات، لجىأ المهنداىون 

اليابانيون إل  البحث عن اناب الحلول من خألل الكشىؾ عىن عنصىر يمكنىد اختىرات الواىط الهىوائ  بشىكل هىاد ، شىكل 

بعىد النظىر فىي مىدى األاىة  Kingfisher Birdلثوثا ، وظهر الحل من خألل الطىائر المعىروؾ بى  يقلل من مشكل ا

للقطار بااتخدام تصميم منقار هذا  noseconeاخترات الطيور من هذا النوع بااتخدام منقارة للما  لوالج حيث تم تصميم 

 الطائر. 

  

  [ 5تصمٌم واجهة قطار مستوحاه من منقار الطائر ] 14شكل 
 

 :Style. الطابع 5.5

التي يتم مألحظتهىا ل نىا  فتىرات التىاريي. ويمكىن لن  Formهو الشخصية الفنية المحددة واالتجاهات المهيمنة عل  الشكل 

يرجع الطابع لألاتخدام التعبيرل للمواد والواائط بوااطة المصممين إلعطا  طابع ذاتي ألعمالهم، وهو ال ينشىأ فجىأة وال 

ريىد والوحىدة يأتي من فراغ، فدائماج ما يأت  نتيجة مراحىل تطىور عىدة ليىرد على  متطلبىات البيئىة والمجتمىع مىن خىألل التج

 والتنوع واإليقاع والتنااب في إبداعات جمالية.

وباختصار يمكن القىول بىأن الطىابع هىو نتيجىة طبيعىة لتوظيىؾ عوامىل الشىكل الاىابقة بعيىداج عىن المحاكىاة. عحيىث يحتىول 

حىىالي، التصىىميم علىى  مجموعىىة وااىىعة مىىن المفىىاهيم، يبىىدل التصىىميم بىىاالعتراؾ باالحتياجىىات وعىىدم الرثىىا عىىن الوثىىع ال

وإدرا  لن بعىىىض اإلجىىىرا ات يجىىىب لن تىىىتم لحىىىل المشىىىكلة، مىىىع دمىىىج العديىىىد مىىىن المعىىىارؾ والتخصصىىىات المرتبطىىىة، 

 [ 16والخصائص المشتركة الت  تشكل اإلطار الذل يتم من خأللد ااتخدام مختلؾ النماذج.ع ]

نتجىات إال ان طىابع المصىمم  ىد يكىون اما الطابع فؽالبا يكون بصمة المصمم ف  المنتج، ورؼىم االختألفىات فى  لهىداؾ الم

 ؼالبا عل  افكاره، مما  د يظهر كمنهجية ف  التصميم.

كىىريم رشىىيد ناحىىد اشىىهر المصىىممين المصىىريين وفىى  الو ىىت الحىىال  ومىىع اتاىىاع النظىىرة للتصىىميم وظهىىور مصىىممين م ىىل 

مىىن تصىىميم المنتجىىات والتصىىميم المقيمىىين فىى  لمريكىىا ، والىىذى تحمىىل تصىىميماتد الطىىابع المىىرن فىى  العديىىد مىىن المجىىاالت 

الىداخل  وكىذل  العمىارة، حيىىث نجىد فى  لن االتجىىاه العثىوى فى  تصىميم المنىىتج هىو الؽالىب علىى  تصىميماتد، التى  تتميىىز 

باالنايابية ف  الخطوط. وم ىال على  ذلى  مقعىد مىزدوج، ووحىدة اثىا ة، وعىدد مىن الوحىدات االاىتخدامية الباىيطة، كمىا 

 بالشكل التال .
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 [ 17مقعد مزدوج ووحدة اضاءة من تصمٌم كرٌم رشٌد ]

 
 [ 18مجموعة منتجات من تصمٌم كرٌم رشٌد ] 15شكل 

 :Organic Unity. الوحدة العضوٌة 6.5

هي ارتباط داخلي ومتشاب  لجميع عناصر التصميم داخل اإلطار المألئم بىين التوافىت والتنىوع إلعطىا  اإلحاىا  بالوحىدة 

الوحدة ليثاج معاني نالتكوين لو التركيب لو الكل . حيث يجد المصمم الوحدة ف  كل العناصر الطبيعية من والتفرد، وتأخذ 

حولىىد فىى  النبىىات فىى  التقىىا  الور ىىة بىىالجزع، وتكىىوين كىىؾ اليىىد فىى  االناىىان، وياىىع  المصىىمم لتحقيىىت الوحىىدة بااىىتخدام 

الحركة، ومن هنا يكتاىب التصىميم وحدتىد  -االتزان -التنوع -توافتال -الترديد -التكرار -التنااب -المقومات التالية: اإليقاع

الكلية. وف  الم ال التال  المنتج يحتوى عل  العديد من العناصر الاابقة، االيقاع ف  الخط الخارج  وخط التشكيل الداخل  

وكذل  با   االعناصىر مىن كترديد لد، والتنااب بين ناب طول وعرض المجام، والتكرار ف  العنصر القاطع ف  المنتج، 

 ترديد، التوافت، التنوع، االتزان والحركة. وياتخدم المصمم العناصر الاابقة للتاكيد عل  وحدة التصميم.

 
 [ 19نموذج لتصمٌم ٌتمٌز بالوحدة العضوٌة ]16شكل 

 

 . تحقٌق الجوانب األرجنومٌة واإلستخدامٌة للمنتج فى االتجاه العضوى:6

تكتمل العملية المقترحة للتصميم بمنتج ف  االتجاه العثوى يحمل الطابع الجمال  حت  يلق   بىول الماىتخدم، مىع االهتمىام  

بكل من الجانبين تحقيت الوظيفة االاتخدامية مع الحفاظ عل  الجوانب األرجنومية، ذل  نظرا للتعامىل المباشىر بىين المنىتج 
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الجمىال  واالاىتخدام  بشىكل يحقىت اعلى  ادا  وظيفى  مىع الراحىة ا نىا  االاىتخدام،  واالناان مما يتطلىب مراعىاه الجانىب

لتلبية دوافع اال تنا  عند الماتخدم، و د ااعد التطور التكنولوج  ف  مجال  التصىميم واالنتىاج مىن خىألل عمليىة التصىميم 

ما يعد عب   اثاف  حتى  يتاىن  الوصىول والتصنيع  أل   االبعاد ف  تعدد التصميمات المطروحة والبدائل بشكل كبير، م

 لمنتج  ادر علي المنافاة والبقا . 

 وتعتمد التنافسٌة فى المنتجات االستخدامٌة علً محورٌن رئٌسٌن:

 :النواحي الجمالية في شكل المنتج. اوال 

 :ثرورة توافر الجوانب االرجنوميد ف  المنتج ثانٌا . 

الؽاية من خألل الهيكل البنائ  الذل يعط  للمنتج شكلد النهائ  هو العامل الرئيا  وف  االتجاه العثوى يكون تحقيت هذه 

ف   بول المنتج لدى الماتهل ، وذل  من خألل خطوط التصىميم التى  تتميىز باالناىيابية واالناىجام الجمىالي، ومىا يقىوم بىد 

ب واالبعىاد االرجنوميىد للماىتخدم ووفقىا المصمم من ربط اشكال التصميمات بالشكل العثوى ومحاكىاة الطبيعىة بمىا يتنااى

لرؼبىىات الماىىتخدمين، والرتبىىاط رد فعىىل الماىىتخدم بالشىىكل وتقبلىىد للخطىىوط المنحنيىىد التىى  تمتىىاز بهىىا االشىىكال العثىىوية 

 .وارتباطها بالوظيفة المصمم من اجلها

أل ىىة بىىين الجوانىىب الجماليىىد لىىذا يجىىب عنىىد تصىىميم المنىىتج بااىىتخدام االتجىىاه العثىىوى التوصىىل الىىي الناىىبة الصىىحيحة للع

والجوانب االرجنوميد حت  نصل لمنتج متوافت مىع الماىتخدم، مىع االلمىام بالخامىات الجديىدة وتكنولوجيىا االنتىاج التى  يىتم 

 تطورها بشكل متاارع بما يدعم المصمم في وثع اللماات الجماليد والت  تااعد عل  تحقيت التوافت االرجنوم .

اره وتصىوراتد للحلىول التصىميمية دون اللجىو  للطبيعىة يكىون خاثىعا لمجموعىة مىن المعىايير فالمصمم حىين يعىرض افكى

والقيم والقواعد األكاديمية والعملية والعلمية، و د يحجب ذل  عند العديد من األفكارا األك ر نثجا وتطىورا لو ااىتخدامات 

 وظائؾ جديدة ؼير متو عد لو ابتكارات تصميمية لم يلم بها بعد. 

ا عندما تبد عملية التصميم بالحلول الموجودة ف  الطبيعة من خألل االتجاه العثوى مع امكانية ااتخدام محاكاة تفاعليىة ام

للحلول المقترحة  د يؤدى ذل  بأل ش  إل  تطوير حقيق  لمفكار التصميمية، وتنشأ عن ذل  مجموعىة خبىرات للمصىممين 

 ميمية.والماتهلكين وجميع المهتمين بالعملية التص

كما ان اشترا  مجموعة من مصممين المنتجات والماتهلكين مجتمعين لو متفىر ين فى  درااىة مشىكلة تصىميمية بااىتخدام 

االتجاه العثوى ف  منا شة حول المنتج اوالتعديل فيد واختباره ومقارنتد بالمنتجات الم يلة لد الت  تم تصميمها دون النظر 

تبين لهم مدى  ىرا  الطبيعىة بحلىول باىيطة  ىد تىوفر الك يىر مىن االبتكىارات والحلىول دون للطبيعة ف  إيجاد لحلول بديلة، ي

 عنا .

 
 [ 20نموذج لتصمٌم ٌتم فٌه دراسة تحقٌق الجوانب األرجنومٌة واإلستخدامٌة للمنتج ]17شكل 
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 . المعاٌٌر األساسٌة الستخدام االتجاه العضوى فى تصمٌم المنتج:7

 معايير التصميم بااتخدام االتجاه العثوى ف  مجال المنتجات ف  التال :مما ابت يمكن ان ناتخلص 

   وثوح الهدؾ الخاص مىن درااىة االتجىاه العثىوى يجعىل المصىمم يتعامىل مىع منظومىة متكاملىد وفكىرة متنااىقة فى

 الطبيعة مما يمكند ان يخرج بحلول وتعديل التصميم الذى يجريد بعد داراة اناب الحلول المتاحة. 

  مىىة االاىىلوب الماىىتخدم للتصىىميم، بمعنىى  ااىىتخدام احىىد االاىىاليب المتعىىددة لألتجىىاه العثىىوى وفقىىا لكىىل مشىىكلة مأل

 تصميمية.

  ،إدراج االتجىىاه العثىىوى كحىىل تصىىميم  يىىتم مىىن خىىألل تحليىىل العناصىىر الطبيعيىىة الموجىىودة فىىي الىىنظم البيولوجيىىة

 ف  التصميم.ودرااتها وتحويل ما تحملد من حلول وظيفية وجمالية تاتخدم 

  االلتزام بدرااة النمىاذج البيولوجيىة الموجىودة فى  الطبيعىة كأاىاليب تصىميم فى  االتجىاه العثىوى تاىاعد على  تعزيىز

 عملية توليد األفكار من خألل توفير ااتراتيجيات متعددة للنظر فيها، مما يزيد من احتمالية الوصول لحلول المبتكرة.

 ين مداخل االتجاه العثوى يمكن المصمم من ايجاد التوازن بين النىواحي الجماليىة األمة اختيار المدخل المنااب من ب

 . والوظيفية مع توافر الجوانب االرجنوميد ف  المنتج

   توافر البدائل التصميمة بااتخدام األااليب االتجاه العثوى كأداة الاتكشاؾ مفاهيم بديلىة يمكىن ااىتخدمها كحلىول فى

 التصميم.

  عرض األفكار المتاحد من خألل درااىة علىوم متعىددة لتىدعم مجىال تطبيىت االتجىاه العثىوى فى  التصىميم، مىن علىوم

 التشريح ودينامكية الحركة وكذل  العديد من العلوم وفقا لكل منتج ومتؽيراتد. 

 ىا، إذا احاىن ااىتخدمها ولىم يقىؾ المصىمم مىن خىألل  وثع التصميم بااتخدام االتجاه العثىوى يعىد لداة ولياىت عألجج

 ااتخدام هذا االتجاه عل  الناخة من الطبيعة.

 . نتائج:8

 تتلخص النتائج فٌما ٌلى: 

  درااة تطور االتجاه العثول عبر ازمند عديدة ومن خألل العديد من المصممين، كمىا تعىدد ااىتخدامد فى  العديىد مىن

 المجاالت.

   التم يل للطبيعة، التعبير، النحت، والتحليلي الحركي.حصر لااليب االاتلهام العثوى ف  تصميم المنتج، وه 

 .تحديد مداخل التصميم العثوى، وه  المدخل التشريحي، الخلول، الهنداي واإلنشائي 

  ،درااة ام لة التفاعل بين عناصر التصىميم فى  االتجىاه العثىوى وهى  الشىكل، المثىمون، األاىلوب، الفكىرة، الطىابع

 ل  تطوير المنتجات وتو ع التكنولوجيا الماتقبلية.والوحدة العثوية، مما يااعد ع

  ااتخألص معايير ااتخدام االتجاه العثوى ف  تصميم المنتج 
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