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 : الملخص

واالدوات التي أمكن تأسيسها حاليا والسعي لممارسة  يتطلب التصميم المحاكي للطبيعة في الهندسة المعمارية تطوير أساليب التصميم  
ي، مستوى أعلى من التفاعل بين المواد والهيكل والتكامل االدائي، وبالتالي لمقاربة نهج المحاكاة الحيوية في عملية إيجاد الشكل المعمار 

ير االدوات الالزمة لمحاكاة وتطبيق هذه يجب تطوير مفاهيم تصميمية جديدة تستند على فهم القوى التي تولد االشكال الحية، وتطو 
تشكيل المفاهيم، يقدم لنا مقاربة شكلية بديلة للتصميم تتجلى بالتعقيد المورفولوجي والقدرة االدائية للمكونات المادية دون التفريق بين ال

ي تعد جزءا ال يتجزا في استكشاف عمليات والتطبيق وهذا يتطلب فهما كافيا للعالقات المتبادلة المعقدة بين الشكل والمادة والهيكل الت
التصميم المحاكي للطبيعة، وليس كعناصر منفصلة، من تقصي إمكانات كفاءة التشكيل والبنية المعمارية وفق محاكاة الطبيعة في عملية 

 .التصميم المعماري 

  :المقدمة

حياته عبر التاريخ وکانت العمارة والتصميم الداخلي اهم ما يتم کانت دائما الطبيعة مصدر إلهام لبداية اإلنسان في جوانب مختلفة من  
اخذ الطبيعة في االعتبار بهم بينما في الوقت الحاضر، يقوم المهندسون المعماريون ومصممو الديکور الداخلي ببناء المباني دون وجود 

لي في کل مجتمع عن الطبيعة حيث يستخدم العديد هدف أو هدف محدد يقلل من قيمة المباني. وال يمکن فصل العمارة والتصميم الداخ 
من المصممين مفاهيم مستوحاة من الطبيعة ولکن مع وجود بعض األجزاء المفقودة في أحد أشکالهم أو وظائفهم أو هيکلهم. لذلک، 

ى الطبيعة بمنظور أعمق فإن أفضل حل للمهندسين المعماريين والمصممين لزيادة التحسين في أعمال التصميم الخاصة بهم هو النظر إل
ومحاولة تطبيقها في تصميمهم لمشاريعهم الذي يمثل قلب عملية التصميم ومحاولة فهم الطبيعة شکال و بناءا حيث ان الطبيعة دائما 

 .ما تؤثر على اإلدراک البشري 

التطور الفکري اإلنشائي للعمارة ، فهو   يتناول البحث أهمية دراسة العمارة البيئية المحاکية للطبيعة و الکائنات الحية کأحد إتجاهات
يفترض ويلقي الضوء علي أهمية اإلستفادة من العلوم الحيوية في مجال التصميم المعماري الحديث وماله من أثر علي السلوک اإلنساني 

 . و الصحة العامة لدي المستخدم

ر الذي تلعبه الطبيعة في التصميمات المعمارية المعمارية الهدف من هذا البحث هو فهم العالقة بين الطبيعة واإلدراک البشري والدو 
 لتحقيق المباني المتکاملة مع البيئة المحيطة. کما أنه يلفت انتباه المهندسين المعماريين إلى الطبيعة واإللهام من الطبيعة في وجهات

اري والداخلي لتقديم مبادئ توجيهية لتصميم المباني نظر مختلفة. تقدم هذه الورقة المشاريع التي لها مفاهيم مختلفة في التصميم المعم
المتکاملة مع الطبيعة من خالل تحليل األمثلة. وتخلص هذه الورقة إلى أهمية تحقيق تکامل کامل بين المبنى الخارجي والداخلي والطبيعة 

 .المحيطة باستخدام مفهوم طبيعي واضح من البيئة المحيطة لحل مشاکل التصميم

قة متفحصة للطبيعة يمكن أن تستوقف خيال المهندس المعماري الذي يسعى لحلول تصميمية خالقة باستمرار، فالهندسة هي إن نظرة دقي
تطبيق عملي أللشكال من خالل القياس والعالقات، التي تعني أن كل شكل متأثر بمجموعة من المتغيرات، والطبيعة أيضا تقوم بشكل 

انين التوازن واالستقرار، وقد تمكن المعماري عبر الزمن أن يتعلم من المصمم االول وهو الطبيعة، أساسي على مفهوم البنية وتخضع لقو 
 ويقلد نماذجها بما يتناسب مع بيئته المادية، اليجاد حلول تصميمية أكثر تكيفا مع السياق المحيط به
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وتطوره من خالل تحليل العوامل المؤثرة في الشكل في    ان مفهوم كفاءة الشكل في الطبيعة وعالقته بالمتغيرات التي تؤثر على تشكيله
اس الطبيعة والتي تلعب دورا اساسيا  في نمو الشكل وهي المادة البنية الهيكلية، الوظيفة، والبيئة المحيطة، باإلضافة إلى السعي لفهم أس

شكل عند التكوينات النباتية ومتغيراته، ليركز البحث توليد الشكل في الطبيعة الناتج عن المتغيرات السابقة والمبادئ الناظمة لمكونات ال
 على تطبيقات المحاكاة الحيوية للتكوينات النباتية ضمن التصميم المعماري لزيادة أداء التشكيل والبنية المعمارية. 

تحليل الشكل المعماري من   إذ يمكن قياس المورفولوجيا في علم االحياء عند الهندسة المعمارية بتقصي الشكل، المنهج الذي يعتمد على
قة  خالل تفسير العالقات السببية بين الشكل والقوى الفيزيائية، مما يؤدي إلى االستغالل االمثل للموارد والتقليل من إنفاق المواد والطا

ئية الهيكل، وعلم  ونتيجة لذلك كفاءة التشكيل والبنية، ويدخل في عملية تقصي الشكل عدة تخصصات متنوعة كالعمارة، الهندسة االنشا
 .المواد، مواد جديدة وخصائص، وتترابط جميعها في عملية البحث عن االكثر كفاءة

التجريد يمكن ان يفسر بشكل عام كعملية اعادة صياغة الواقع بطريقة فنية يتجلى فيها إحساس الفنان باللون والحركة والخيال، أي عملية 
جي إلى عملية التفكر والشعور بالعالم الجواني. و ترجمة هذا الواقع المرئي يتم غالبا باستخدام  االنتقال من محاكاة الطبيعة والعالم الخار 

مرحلة التجريد  تهدف اوال إلي إلى تبسيط األشكال العضوية للمصدر الطبيعي، وجعلها اشكال هندسية اساسية )مثلث ومربع دائرة(،  
نحصل على "حجم مجرد" ذو إيقاع هندسي معين، بحيث يعكس معنى كلمة مفتاحية وكنتيجة للتجريد    قابل للتنفيذ من وجهة نظر هندسية

 .معينة

 كيف ُيقرأ العمل التجريدي؟ 

التجريد البصري يعني تبسيط وهندسة االشكال لتسهيل عملية التصميم، وهذا هو واحد من األهداف، أما الهدف اآلخر فيكمن في الحفاظ  
يع مراحل التجريد. مثال إذا أخذنا األسد كمصدر تشبيه للجندي، ألنهما يشتركان بصفة الشجاعة،  على معنى الكلمة المفتاحية خالل جم

 .فمعنى الشجاعة يجب ان يبقى حتى بعد االنتهاء من كل مراحا التجريد

جمة المعنى الى  الشجاعة قد تعني شكليا التقدم بشكل واضح إلى األمام والى االعلى بقوة وثقة، وبالتالي في جميع الحاالت يجب تر 
حركة واقتباس هذه الحركة من شكل المصدر، بحيث تعكس المعنى المطلوب، مثال االتجاه الرأسي قد يعني توازن وثبات، كما هو شكل 

 . الشجرة, التي يمكن تشيهها بمعنى العدالة في مهنة القاضي

ل المصدر. حتى عندما نأخذ في االعتبار مهنة الفيلسوف،  قاعدة التجريد يجب ان تنبع من عملية تحديد حركة ايقاع هندسي معين في شك
فالحركة موجودة وهي حركة عقلية بين المفاهيم  الحركة يمكن ان تكون خطية مستقيمة او منحنية. هناك حركات يمكن التبؤ بتغييراتها، 

حركة دوران الخط حول نفس المحور(،    كما الحركة المستقيمة والدائرية والحلزونية )حركة انزالق خط على طول محور بالتزامن مع
ا وعندما يكون التجريد ثنائي األبعاد، فهناك حركتين فقط، االنزالق والدوران ، وتناوب الجمع بينهما، ودوران الخط وانزالقه، يبقيه دوم

لعملية انزالق ودوران خط   على المستوى الذي ينتمي اليه، وخالفا لذلك فالحركة فراغية يمكننا مثال أن نحصل على سطح مسطر كنتيجة
على اي سطح عضوي. كنوع من المسح ثالثي االبعاد لذلك السطح. وهذه العملية يمكن اعتبارها واحدة من طرق التجريد، ولكن يجب 

تساعدنا أن يكون هناك اكثر من هذه العملية التقنية، يجب استخدام ايضا المفاهيم وليس فقط حركات النقاط والخطوط واالسطح. المفاهيم  
 .كثيرا في عملية ترجمة المعنى الى ايقاع هندسي أو العكس
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ومن المهم اتباع قاعدة عدم استنساخ شكل المصدر، ألن الرسم عن بعد هو جزء من عملية التجريد، ولنفس الهدف من المهم ايضا  
 .محاولة عمل مجسم تقرييي للمصدر

تتم   -منتظم، حتى المثلث كحد اقصى من التقريب. فعملية تقريب أي شكل طبيعيمن عملية تقريب الدائرة، يمكن أن ينتج أي مضلع  
من خالل تحويل المنحنيات الى مضلعات )او باالحرى مثلثات, ألن ثالثة نقاط تحدد مستوى واحد في الفراغ( وكلما زاد عدد المثلثات 

 . كلما اقترب الحجم المجرد من الحجم الطبيعي

تسيان معنى الكلمة المفتاحية. كما قلنا سابقا يمكن تمثيل الشجاعة، من خالل نمط تقدم تدريجي وواضح، وهذا  وفي كل هذا يجب عدم 
 .يعني انه يجب رسم الحد األدنى من الخطوط لتجريد المصدر، وفي الوقت نفسه الحفاظ على معاني الكلمات المفتاحية المختارة

مثال قد يكفي استخدام ايقاع من زوايا حادة لتمثيل معاني استثنائية وزوايا منفرجة او قائمة التجريد يعني تبسيط أي التقليل من الخطوط، ف
لتمثيل معاني اعتيادية. الدائرة قد تعني تكرار، او كمال ظاهر وتأمالت مملة، كما المضلعات المنتظمة قد تعني تماثل وسكون، ومع 

االرض( ألن حركات االشياء قد تكون بالتوازي او بالتعامد، ولكن الحركات   ذلك يجب االخذ في االعتبار مرجعيتنا األفقية )مستوى 
المائلة هي الوحيدة التي تحاول الهروب من ديكتاتورية الجاذبية، وحتى حركة المشي هي ميالن وسقوط مستمر الى االمام، ألن االفقية 

ثله االفقية او الرأسية   فالقاعدة تكمن في التبسيط وفي نفس في جميع االحوال تعني ثبات وسكون  فالميالن يمثل الحركة اكثر مما تم
الوقت الحفاظ على المعاني في جميع أجزاء، المشروع بمجرد ما حددنا االيقاع المطلوب يجب تكراره في كل مكان. للتأكيدعلى المعنى 

 تشبيه كلمة العدالة بحركة توازن، كما هي باختصار، التجريد يعني تبسيط، مثال ...واالنجراف ايضا في رتابية الوظائف والمقاسات
أشكال األشجار والكثير من الكائنات، تنتهي في ميزة التماثل، أي في إعطاء كل جزء وزنه، ولكن ليس "بالتساوي، وإال فقد نرى نرى 

الزمان، ألن حق   -البعد الرابع    معظم االشياء كروية أو أسطوانية، ولكن في الحقيقة اكثر االشياء الطبيعية اشكالها هرمية، بسبب تأثير
السابق في الطبيعة اولى من الالحق، وهذه المالحقة يمكن تطبيقها حتى على اطراف نفس الكائن )مثال النباتات( وبالتالي معنى العدالة  

 .هو التماثل، وحتى التماثل يعكس حركة، والتي يمكن أن تكون محورية بالنسبة الى نقطة او خط أو سطح

وباإلشارة إلى المشروع ، الهدف هو بث المعنى    ,لتجريد تكمن في العثور على حركة: مستقيمة، منحنية، كروية، حلزونية ... الخفقاعدة ا
 في جميع أشكال المشروع، كما عند تعليق صور اللحظات الجملية على كل االسطح التي نالمسها ونشعر فيها بكل مشاعرنا. 

 تقصي الشكل في العمارة 

قة الشكل المعماري بباقي عناصر التصميم المعماري مشكالت التصنيف والفصل بين العناصر المختلفة، إذ يعد الشكل واجهت عال
المعماري المنتج النهائي الذي أمكن التوصل إليه بعد مراحل القرار المختلفة التي تحدد الشكل النهائي ؤثر العوامل التالية في الشكل 

والتوجه الشكل النهائي، والتضاريس، المتطلبات الوظيفية، المواد، والجوانب الهيكلية و االنشائية اذ تؤثر المعماري: االستجابة للموقع  
التفكك الحاصل بين  هذه العوامل في عملية صنع القرار اليجاد الشكل المعماري المناسب، ويستمر البحث في دراسة كيفية معالجة 

ثر مباشرة في عملية تحديده، والتأثير المتبادل بين كافة المتغيرات من أجل الوصول إلى  "الشكل" وباقي المفردات التصميمية التي تؤ 
الشكل المعماري االمثل إذ يقوم هذا المنهج على البحث في عملية توليد االشكال في الطبيعة للوصول إلى شكل معماري  أكثر كفاءة، 

 ن خالل مبدأ الشكل يتبع القوة المؤثرة عليه.بفهم العالقة بين التشكيل المعماري والبنية المعمارية، م
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 التشكيل المعماري 

من خصائص العناصر الهندسية   يعرف التشكيل المعماري بأنه مصطلح شامل يشير أساسا إلى الحدود الخارجية للبناء والمؤلفة من نظام
اغي، ويشير بدرجة أقل إلى التنظيم الداخلي له،  والعالقات الحسية بينها، سواء في المستوى االفقي، أو في التشكيل الحجمي، أو الفر 

فالتشكيل المعماري عملية يشرع فيها المصمم، مستعمال المفردات البصرية التشكيلية كعناصر أساسية والمبادئ واالسس التصميمية،  
ندسة االقليدية والالقليدية  لعناصر التشكيل من خالل لغة رياضية لوصف االشكال الهندسية تشمل اله     ويتم وصف الخواص الهندسية  

على نحو رئيسي في    ليحولها بعد ذلك إلى كتل وفضاءات داخلية بنظام معين  إضافة إلى السياق والبيئة المحيطة التي يجب أن تؤثر
 الناتج.

 البنية المعمارية 

تستعمل في تحديد تشكيل وحدود الفضاء إن مهمة البنية المكونة للشكل المعماري التتحدد بتحمل القوى المؤثرة في المبنى فقط، ولكن  
 المعماري، حيث يعرف فرامبتون البنية المعمارية بأنها نتيجة للصفات الحاسمة التي تنشأ تلقائيا من طبيعة البناء وكذلك الطر ائق التي

أهمية دور البنية في االكثر   فيؤكد على  تجمع المواد فيها وليست نتيجة تطبيق  سردي للمادة والهيكل بدون فهم خواصهما، أما إريكسون 
نفوذا من حيث الشكل، لدرجة أنه إذا لم يؤخذ في الحسبان التشكيل المعماري، إذ أنها العنصر االقوى والبنية الهيكلية ضمن مجموعة  

 طويلة من القرارات التي تحدد الشكل، فإن البنية يمكن أن تتشوه أو تعدل خطة التصميم والمحددات أالخرى للمبنى.

مكن تلخيص مفهوم التشكيل والبنية المعمارية من خالل إذ تتضمن البنية المعمارية خصائص المادة والجملة االنشائية وقوانين التوازن،  وي
ية أما التشكيل المعماري فيشمل التنظيم الداخلي والحجم والخواص الهندسية والبيئة المحيطة، تشابه التصميم في الطبيعة والهندسة المعمار 

االأنه تعاون  على   المعمارية،  المباشر بين علم أالحياء والهندسة  التعاون  التي يمكن أن تظهر في  الخالفات والصعوبات  الرغم من 
ضروري، ليس فقط في السياق الحالي للهندسة المعمارية والنه أيضا يمكن أن يساعد على توجيه التصميم المعماري نحو تحقيق نتائج 

 ن يفيد التصميم المعماري، كنتيجة لما يأتي:  ا عمليات التشكل الحيوية يمكنمتوافقة بيئيا إذ أن فهم  

 .يسعى التصميم المعماري على نحو متزايد االدماج المفاهيم والتقنيات مثل النمو أو التكيف، التي لديها مشابهاتها في الطبيعة •
 .مو والتكيف في بيئة محددة تملك الهندسة المعمارية وعلم االحياء لغة مشتركة الن كليهما يحاول الن •

 وفي خطوة عكسية يمكن للهندسة المعمارية أن تفيد علم االحياء، وذلك من خالل: 

 في علم االحياء كما هو الحال في الهندسة المعمارية، أصبحت النمذجة الحاسوبية أداة ذات أهمية متزايدة لدراسة هذه التأثيرات  •
اال أن هذه االدوات   اكاة العروض المادية المعقدة مثل توزيع االحمال، أو االداء الحراري،طورت الهندسة المعمارية أدوات لتقييم ومح •

 .غير مألوفة حتى االن في علم االحياء

فمن الضروري البحث في الخصائص المشتركة بين الهياكل الحيوية والمنشآت المعمارية، من أجل معرفة إمكان القياس بين علم االحياء 
الهندسة المعمارية هي معرفة الخصائص الحيوية   والهندسة المعمارية، ووفقا لهذا المبدأ يمكن عد مهمة دراسة علم االحياء في تطوير

المتعلقة بالمنشآت المعمارية، اال أن الطبيعة تختلف عن الهندسة أيضا على نحو رئيس في التعامل مع الموارد، فالطبيعة تتعامل مع 
قصى لتوفير المادة، بحيث تأخذ صناعة الشكل حيزا اكبر من التعامل مع الطاقة باالعتماد على الزمن والمعلومات، أما الشكل بالحد اال
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الطاقة على نٍحو أساسي والمادة بدون االستفادة االعظمية من خواص الشكل الهندسي  ولفهم كيفية تأثر المعماري    الهندسة فتعتمد على
المفيد تتبع أساليب استلهام المعماري من الطبيعة عبر التاريخ، إذ أن المراحل المتقدمة التي وصل إليها بالطبيعة ضمن تصاميمه، من  

 مفهوم االستفادة من عمارة الطبيعة قد بنيت على تجارب سابقة مهدت لها فكريا.

 الخصائص المميزة لتوليد الشكل في الطبيعة

ياء في الطبيعة، فإننا نالحظ وجود عدة خصائص مشتركة تميز هذه العملية على عدة  ان المتغيرات التي تؤثر على الشكل النهائي لالح
مستويات، فعلى سبيل المثال تتشكل المادة في الطبيعة وفق مفهوم المسامية، من خالل بنية هرمية مميزة تعتمد أنماط التنظيم الذاتي  

دأ توليد الشكل في الطبيعة، ومن خالل فهمها على عدة مقاييس، المختلفة، وبالتالي يمكن تحديد مجموعة من الخصائص المحددة لمب
 .يمكننا االقتراب من فهم الشكل المعماري الناتج في الطبيعة،ومن هذه الخصائص التكيف

 الهرمية

 .التنظيم الذاتي

 .المسامية

 .تعدد الوظائف

 القدرة على الشفاء الذاتي

 التاريخ تقصي الشكل المعماري في الطبيعة عبر 

إن إدراك االنسان لفكرة المأوى قد بدأ مع تأمله للطبيعة وتقليدها، اليجاد الحلول التي تساعده على االستمرار في الحياة والتكيف مع 
المكان، فقد لجأ االنسان في البداية إلى المغاور واستعان بالمواد العضوية لبناء مأوى يحميه من الظروف الخارجية، ليظهر بعد ذلك 

رن  فهوم تقليد الطبيعة بأوجه متعددة في التصميم المعمار ي، والسيما االشكال النباتية في طرز العمارات القديمة، اال أنه ومع بداية القم
التاسع عشر، تمثلت عالقة المعماري بالطبيعة بأسلوب مختلف، إذ بدأ المعماري في النظر إلى الطبيعة بعين المصمم وليس المقلد 

 عن أوجه الشبه مع العمارة ويحولها إلى تصاميم معمارية، ويتضح من هذا المنظور أهمية مبنى القصر البلوري. فحسب، ليبحث

بتصميم إنشائية السقف  الزجاجي للمبنى اال أن معظم التجارب كانت بمثابة نسخ عن أشكال   إذ أوحت زنابق الماء العمالقة لباكستون 
فهم مبادئ الشكل الحيوي وليس نقله، إن فراي أوتو وبكمنستر فولر هما من أوائل   ماري يحاولالطبيعة، وفي القرن العشرين بدأ المع

الذين حاولوا البحث عن الشكل االمثل في الطبيعة، ومحاكاة مبادئ واستراتيجية النظم الحيوية، حيث عمل فولر على تصميم   المعماريين
العضوية من الكائنات الحية أو غير الحية من نكوينات هيكلية ديناميكية وخفيفة،   القبة الجيوديزية معتمدا على ما يكافئها في االشكال

 تعامله مع مبادئ توليد الشكل في الطبيعة. 1995بينما وصف فراي أوتو 
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 تأثير المحاكاة الحيوية في التصميم المعماري 

ورغم اختالف قدرات التصميم، والمواد والتصنيع، والبناء يعد التصميم الذي يوفر أفضل منتج بأقل قدر من استعمال الموارد هو االفضل،  
التي يتبعها المصممون في البيئة المبنية عن تلك الموجودة في الطبيعة، اال أن فهم الخصائص المشتركة بين التصميم في البيئة المبنية 

 اري. والطبيعية قد أدت إلى حلول تصميمية جديدة تشكل أداة تصميمية مساعدة للمهندس المعم

باوليين التصميم   يوضح  يحتاجها  التي  االتجاهات  أحد  الحيوية هي  المحاكاة  أن  المعمارية  الهندسة  في  الحيوية  "المحاكاة  كتابه  في 
المعماري في  العقود المقبلة، فإذا نظر المعماري إلى ما وراء االشكال في الطبيعة، وفهم المبادئ التي تقف وراءها، يمكنه أن يقوم 

باوليين التطبيقات المعمارية   ديالت التي يمكن أن تؤدي إلى حلول جديدة ومبتكرة في كفاءة المزيد من الموارد، وقد وضحببعض التع
 التي يمكن تطويرها اعتمادا على المبادئ التصميمية الموجودة في الطبيعة بما يأتي: 

التوصل إلى بنى إنشائية أكثر كفاءة: تعتمد الطبيعة على قوة الشكل في أداء وظيفة الكائن الحي بالحد االقصى، واالعتماد على   •
 المادة بالحد االدنى.  

 .تصميم مواد جديدة: بالرغم من المكونات المحدودة للمادة الحيوية، االأنه تميزها خصائص معمارية تسبب بدورها أداءها العالي •
نظم معمارية متكيفة من خالل إدارة المياه والتحكم في البيئة الحرارية: إذ يتميز االحياء بأساليب تكيف ضمن كافة البيئات تساعد  •

 .الهندسة المعمارية على فهم مبدأ التكيف
 .نظم تستهلك صفرا  من الطاقة: عبر نظم الحلقة المغلقة من الموارد •
 .من المصادر الحيوية، والتعلم من النظم الحيوية المنتجةإنتاج الطاقة للمباني: باالستفادة  •

 منهجيات التصميم المحاكي للطبيعة

بعد ظهور العديد من عمليات استكشاف النظم الحيوية ودراسة المبادئ التصميمية الموجودة في الطبيعة، اتجه الباحثون إلى دراسة كيفية 
مر الذي يشكل تحديا لدى معظم المعماريين الذين يلجؤون إلى الطبيعة اللستفادة من تطبيق المحاكاة الحيوية في التصميم المعماري اال 

 تصميماتها، وقد أجمعت الدراسات الحالية على أنه يمكن للمعماري أن يعتمد على المحاكاة الحيوية كاستراتيجية أساسية أو رديفة للعملية
 التصميمية من خالل اتباع أحد اتجاهين:

 باعتماد المحاكاة الحيوية كاستراتيجية أساسية لتوليد المنتج المعماري  االتجاه المباشر، .1
 .االتجاه غير المباشر، باعتماد المبادئ التي تميز العمليات الحيوية في الطبيعة .2

 عبقرية أنطونيو غاودي وهندسة الطبيعة

سية مكونة من خطوط مستقيمة ولكنها تولد غاودي استمد من الطبيعة أسس هندسة تعتمد على األسطح المسطرة، هذه األشكال الهند
 .اسطح منحنية ثالثية األبعاد، والتي اعتمدت في بناء االقبية، والجدران واألعمدة

غاودي كان قبل كل شيء ،مهندس معماري شغفه الكبير هم فن العمارة والذي كان يعتبرها بمثابة نوع من الديانة. غاودي كان يعتبر 
المنظم للخالق. في جميع اعماله كان هناك رموز دينية، حتى عندما لم تكن كنائس أو أديرة. كان مراقب الطبيعة العمل المنسجم و 
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للطبيعة منذ صغرة كان مفتن بحلول البناء المعتمدة من الحيوان والنبات والجيولوجيا. كان لديه شعور عال جدا بالزخارف، بعد فهمة 
 لية المعقدة ، بتزامن مع حل نسب االشكال وابعادها الفراغية.لكيفية عمل الطبيعة، كان يحل المشاكل الهيك

عمل العمارة بالنسبة لغاودي يعني حل مسائل االستقرار والزخرفة في آن واحد, ولدية القناعة بأن كل تجاربة الفنية ال يمكن أن تصل  
 .إلى النتيجة التي توصلت اليها تجارب الطبيعة التي بدأت منذ اللحظة األولى للخلق

الهندسة في سيجرادا فاميليا تاخذ الحياة ، وتصبح حركة وطاقة وحيوية. على سبيل المثال السطح المكافئ الزائد ، واحد من أهم األشكال 
التي استخدمت بأصالة. وهو سطح مكون من خطوط تتقاطع بطريقة معينة في تناظر بين نقاط تنتمي الى قطعيين متكافئين متقابلين. 

حظ في بعض مناطق سقف قبو كنيسة كويل ال سيما في الرواق وفي سقف جناح المدخل لكويل بارك. الطوب مرتب هذا السطح يال
في أنماط تبدو عفوية ، وليس في خطوط موازية لبعضها البعض, وفقا لقوى ولضغوط كما هو الحال في الطبيعة ، تختلف المقاطع  

 .اك دراسات وتطورات ، حيث المهندس يرغب دائما في إيجاد حل مناسبحيث توجد كتلة. .هناك تشابكات ، وهناك رسوم ، وهن

حتى الحداثة المعاصرة استخدمت الكثير من االنماط النباتية في زخرفة الفخار والزجاج والجص، وفي الجداريات، ولكن هذه أشكال 
 . ول على أثر جمالي معينالحداثة لم تكن تعكس الحقيقة، ألنها تعرضت لعملية تجريد, باستخدام التماثل, للحص

التبليط  له األلوان ، ونمط  اقترحت  الوقت  المعمارية وفي نفس  الهياكل  لبناء  أفكار جيدة  لغاودي  النباتات والحيوانات وفرت  مالحظة 
الطبيعة، أعطت ونوعية الديكور. كان كافي إعادة استنساخ أشكال الزهور والطيور والثعابين. الكمية الهائلة والمعقدة من أشكال وأنماط  

األشكال  لتصميم  الهندسة  من  جديد  نوع  لدراسة  دفعته  الضرورة  هذه  معها.  التعامل  تسهيل  بهدف  والتبسيط  للتطوير  وسيلة  لغاودي 
 .المعمارية، وتطبيقها بنجاح في البناء وتحقيق نتائج مماثلة لتلك للطبيعة التي تطورت في ماليين من السنين

على   اعتمدت  أي مع األسطح  هندسة غاودي  واللولباني:  الزائدي,  والمكافئ  المكافئ,  السطح  على  المسطرة وبشكل خاص  االسطح 
المنحنية التي تتكون بالكامل من خطوط مستقيمة. مثاًل يتم الحصول على السطح المكافئ الزائدي من حركة انزالق خط مستقيم )يسمى 

دالة السطح السطح( ، على قطعيين متكافئين )تسمى  إلى ما ال نهاية. مثاًل، على يد راسم  الذي يمتد  السرج  النتيجة تشبه شكل   .)
اإلنسان، هناك أربعة أسطح مماثلة للمكافئ الزائدي, والتي تتمثل بالغشاء بين كل إصبعين. شكل عظمة الفخذ هو اقرب الى حد كبير 

 .من المكافئ الزائدي . نمو جذع الشجرة يظهر، عند قطعها ، الخطوط الحلزونية

الفكرة األساسية ، التي تنص على اخذ الطبيعة كنموذج ، وإضافة الزينة التي تنتج عناصر من علم الحيوان والجيولوجيا وعلم   هذه 
قطة  النبات. للوهلة األولى ، ثراء الواجهات الغاودية توحي دينامكية ووفرة الزينة , التي هي الميزة الرئيسة لحركة األرت نوفو، إال أن ن

 ق والنتائج كانت مختلفة جدا, كما هو واضح في جميع أعماله الموجودة في برشلونة. االنطال
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 الخاتمة

تعد الفكرة التصميمية أحد أهم العناصر األساسية خالل عملية التصميم، لطالما كانت الطبيعة عبر التاريخ مصدر إلهام للبداية البشرية 
تجسيد الهندسة المعمارية كواحدة من الميزات الرائعة في كل مجتمع للتعامل بمعزل عن  في جوانب مختلفة من حياتها. لذلك ال يمكن  

 الطبيعة الحاضنة. يقوم المهندسون المعماريون في الوقت الحالي ببناء المباني دونما اعتبار لدور الطبيعة كمستقبل إلرهاصاتهم الفكرية 
ناهيك عن المحاوالت العقيمة وبشكل كبير لالستفادة من هذه البيعة عبر استعارتها  و تكويناتهم الحجمية  مما يقلل من قيمة هذه المباني,  

الفلسفة المعمارية , لذلك  يمكن القول أن النظر إلى الطبيعة في كل جانب   –الهيكل    –الشكل    –أو بعضا من أجزائها في الوظيفة  
التصميم عبر محاولة تطبيقها في تصميماتهم لمشاريعهم الذي   أفضل حل للمهندسين المعماريين والمصممين لزيادة تحسين أعمالهم في

هو قلب عملية التصميم في حين أن المهندسين المعماريين اآلخرين قد أهملوا مفاهيم الطبيعة على الرغم من أن البيئة المحيطة والطبيعة  
 . تؤثر دائما على اإلدراك البشري 

 :المصادر والمراجع
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 قضايا تصميمات العمارة الداخلية في مصر.  (. الهرم االخضر أثر معاييرة في حل2020لطفي البابلي, & آيمان. ) 

 (. التأثيث الداخلي بين الوظيفة والتصميم في العمارة الداخلية. 2018لطفي البابلي. )
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Abstract: 

Design that mimics nature in architecture requires the development of design methods and tools that can be established 

currently and strives to practice a higher level of interaction between materials, structure and performance integration, and 

therefore to approach the biomimetic approach in the process of creating architectural form, new design concepts must be 

developed based on understanding the forces that generate forms Living, and developing the necessary tools to simulate and 

apply these concepts, provides us with an alternative formal approach to design that is manifested in the morphological 

complexity and performance of the material components without differentiating between formation and application, and this 

requires an adequate understanding of the complex interrelationships between form, material and structure, which is an 

integral part in exploring the processes of design that mimic nature. , and not as separate elements, by investigating the 

possibilities of efficient formation and architectural structure according to simulating nature in the architectural design 

process. 
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