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Naglaa El Shamy

الحركة كلغة إبداعية بين الجوانب الوظيفية والتكنولوجية في الفراغات الداخلية
Movement as a creative language, between functional and technological aspects in
internal spaces

د .نجـــالء عـــزت أحمد محمود الشامي
مدرس بقسم التصميم الداخلي واألثاث كلية الفـــنون التطبيقيـــــة ،جامعه  6أكتوبرNaglaa.ezzat.art@o6u.edu.eg ،
ملخص البحث :Abstract

إن الحركة موجودة بالطبيعة في كل مخلوقات الخالق ظاهرة أم كامنة داخل خالياة وحتي العناصر الثابتة تتغير
مع مرور الزمن وتقدم احساسا ً بالحركة عند تعرضها لعوامل و مؤثرات مثل الرياح أو المطر ،فالحركة هبه إلهية
إذا احسن استخدامها المصمم تقدم له تصميما ً متكامالً يحمل صفات الديمومة والمرونة واالستدامة فهي تعتبر لغة
التكييف التصميمية التي تمكن المصمم من الوصول لتصميم واقعي مدرك من الناحية الوظيفية والجمالية
و التكنولوجية فالتصميم الداخلي ماهو اال تخيل لمجموعة من السيناريوهات المختلفة والمتغيرة التي تقوم بحل
مشكالت الفراغ لتقدم البيئة الصحيحة للمستخدمين .فعدم وضوح المفهوم الصحيح لفلسفة وفكر الحركة كلغة
ابداعية ذو تأثير في الفراغ الداخلي و ذلك بسبب الندرة النسبية للمصادر المرجعية التي تتعاطي بشكل مباشر
الحركة كلغة فلسفية لها أدوات تصميمية مختلفة وذات مردود وتأثير علي الفراغ الداخلي قد جعل مفهوم الحركة
يقتصرعلي الحركة المادية فقط وغاب مفهوم الحركة التشكيلية والتكوينية بالفراغ فغالبا ً غند ذكر الحركة بالتصميم
الداخلي تذهب عقولنا إلي العمارة الحركية والطبولوجي و غيرها من المفاهيم المادية التكنولوجية بينما للحركة
أبعاد وقيم فلسفية تشكيلية و إدراكية أخري مازالت غير واضحة رغم تأثيرها القوي علي التصميم ،والبحث محاولة
لتوضيح المفهوم الصحيح لفكر وفلسفة الحركة وقيمتها مع إبراز خصائصها ومردود استخدامها كعامل أساسي
مؤثر في تصميم الفراغ الداخلي من الجوانب الوظيفية والجمالية والتكنولوجية .مشكلة البحث  :عدم وضوح
المفهوم الصحيح لفكر وفلسفة الحركة التصميمية بسبب الندرة النسبية للمصادر المرجعية التي تتناول بشكل
مباشر الحركة كلغة تصميمية باالضافة لعدم وضوح مردود أثرها الكامل علي التصميم الداخلي ،االقتصار علي
استغالل المصمم الداخلي للحركة من الجوانب الوظيفية والتكنولوجية واغفال تأثيرها الجمالي والنفسي علي
المستخدم .هدف البحث  :إلقاء الضوء على المفهوم الصحيح لفكر وفلسفة الحركة وقيمتها وعالقتها بالفراغ
الداخلي ،وكذلك ابراز خصائص وقيمة الحركة و أهمية استخدامها كعامل أساسي في تصميم الفراغ الداخلي من
كل الجوانب الوظيفية والجمالية والتكنولوجية إضافة إلي تأثيرها علي المستخدم ،منهجيه البحث :يتبع البحث
المنهج الوصفى التحليلى .

كلمات دالة :Keywords
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مقدمة Introduction
الحركة لغة ابداعية ال ترتبط بأي زمان وال مكان فهي موجودة من
قدم القدم خلقها هللا مع الكون لتمثل قيمة الديمومة واالستمرارية بداية
من حركة األرض حول الشمس إلي الحركة الذاتية بالخلية ،والمتتبع
للحركة يجد أنها حولنا في كل شيء فكل مخلوقات هللا تتحرك
بقضاء من هللا ولحكمة يعلمها هللا.
و المصمم الداخلي هو مفكر يتأمل ويحلل ويستخلص من كل ما
حولة أفكارا ً تنعكس علي تصميماته ليقدم سيناريوهات وأفكار تتالئم
مع مشكالت التصميم المتغيرة وتقوم بحلها عن طريق توفير البيئة
الداخلية الصحيحة المناسبة لإلنسان والتي يجب أن توفر نسبة عالية
من المرونة ماديا ً ومعنوياً ،وتعتبر المرونة التصميمية هي المدخل
الحقيقي لفهم مفهوم الحركة في التصميم ،ولكن البد من فهم بعض
التعريفات والمفاهيم المرتبطة بالحركة مثل:
مشكلة البحث Statement of the Problem
 عدم وضوح المفهوم الصحيح لفكر وفلسفة الحركة التصميميةبسبب الن درة النسبية للمصادر المرجعية التي تتناول بشكل مباشر
الحركة كلغة تصميمية باإلضافة لعدم وضوح مردود أثرها الكامل
علي التصميم الداخلي.
 االقتصار علي استغالل المصمم الداخلي للحركة من الجوانبالوظيفية والتكنولوجية واغفال تأثيرها الجمالي والنفسي علي
المستخدم.
أهداف البحث Objectives
 إلقاء الضوء على المفهوم الصحيح لفكر وفلسفة الحركة وقيمتهاوعالقتها بالفراغ الداخلي.
 ابراز خصائص وقيمة الحركة وأهمية استخدامها كعامل أساسيفي تصميم الفراغ الداخلي من كل الجوانب الوظيفية والجمالية

والتكنولوجية إضافة إلي تأثيرها علي المستخدم.
منهج البحث Methodology
يتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى .
مصطلحات البحث Terminology
الحركة اصطالحيا ً في اللغة :هي من فعل حرك وهي اسم معناه
الخروج عن السكون واالنتقال جزئيا ً أو كليا ً من مكان الخر ،وكل
مظهر من مظاهر النشاط المادي أو المعنوي يعتبر حركة ز كل
استجابة ألي تغيير حركة.
0معجم المعاني)2121/6 ،Kinetic Architecture ،2021/4 ،
علم الحركة  :هو أحد فروع علم الميكانيكا الذي يصف مفهوم
الحركة الفيزيائية لألجسام ويدرس كيف ينغير موقع الجسم مع
الزمن وتأثير القوة في األجسام المتحركة والساكنة.
علم الميكانيكا  :هو علم يدرس القوانين الفيزيائية لوصف الحركة
وعلم التحريك واالتزان.
علم الديناميكا  :هو علم التحريك الذي يهتم بالقوي التي تؤثر او
تنتج من الحركة.
علم االستاتيكا  :هو علم يتعامل مع رد فعل القوي علي االجسام.
علم الحركة  : Kinematics :وهو فرع من فروع علم الميكانيكا
يصف حركة االجسام و النظم المادية ،وهناك مفهومان أساسيان
لصياغة نظريات الحركة بشكلها الكالسيكي وهما بثبات األبعاد
المكانية و استقالليتها عن الزمن ،ويصف علم الحركة تنقل ودوران
مركز الكتلة للجسم في فضاء ثالثي األبعاد( .عبد الحميد ،أحمد،
 ،2019ص)225
مفهوم الحركة  :إن أي تغيير معنوي أو مادي من صورة الخري أو
من شكل الخر يعتبر حركة وهناك نوعان بسيطان من الحركات
المادية الحركة الجزيئية  Movementوهو تغيير في الوضع
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يستلزم تغيير بالمكان وهناك الحركة  Motionوهي الحركة الكلية
التي تستلزم تغيير مستمر في موقع الجسم ،والحركة في قوانين
الفيزياء ترتبط بالزمن والمسافة ولكن ارتباطها بالزمن ضمنيا ً أقوي.
(محمد)2017 ،

تتصل بإدراكنا تنشاء حركة األشكال المرئية ماديا ً في التصميم حيث
تستنج العين عالقات مختلفة بين االشكال مثل التقارب والتباعد
و التقاطع أو التراكب أو التماس ....وغيرها ،وأما االتجاة فهو يعني
عالقة الشكل باالتجاهات الرئيسية للمجال ويتوقف علي الحركة
التوجيهية للشكل ،كما أن الحركة في التصميم تتضمن محورين
الزمن وهو موجود بجميع الحاالت والتغيير والذي قد يحدث
موضوعيا ً في المجال المرئي أو ذهنيا ً في عملية االدراك أو كليهما
معا( .سكوت ،ص )47
مقاييس الحركة في التصميم :أن للحركة مقاييس في التصميم مثل
االتجاة والمعدل والنوع والهيئة.
 االتجاة  :وهو إما مستمر في اتجاة معين أو متغيير االتجاة أماطرديا ً أو عكسياً.
 المعدل  :وهو مرتبط بسرعه الحركة فهو إما بطء أو سريع أوثابت أو متغيير أو في نظام اطرادي مفاجيء.
 النوع  :و هنا النوع مرتبط بالشكل فهناك الهندسي المنتظم أوغير المنتظم أو الدوري أو المتقطع وسوف يتم دراسة أنواع
الحركة بالتفصيل.
 الهيئة ( : )Formوهو التنظيم لمجموعة من الحركات في زمنمعين ليعطي شكال ً ذو هيئة معينة بالفراغ.

اإلطار النظري The Theoretical Framework
الحركة كلغة تصميمية :إن الحركة التصميمية هي التطور من
االدراك االستاتيكي (الساكن) إلي االدراك الديناميكي (المتحرك)
و ذلك لكل عناصر الفراغ التصميمية من عناصر وظيفية وتشكيلية،
كما يعتبر عنصر االستجابة للتغيير المستمر لالحتياجات البشرية
المختلفة والمتغيرة داخل الفراغ نوعا ً من الحركة في تصميم الفراغ
حتي يستجيب لتلك التغيرات في فترة زمنية محددة( .محمد)2017 ،
وبالتالي يمكننا القول أن الحركة في التصميم تعتبر نوعا ً من
اإلدراك لتشكيل الفراغ يكون مصدرة التباين واالختالف بين
األشكال والمكونات المادية والمعنوية المختلفة والذي يؤدي إلي
االحساس و االدراك البصري للشكل ثم التكوين ثم الفراغ بكل
مكوناتة وصوال ً للالدراك الكامل للفراغ( .سكوت ،ص 31و)32
و الحركة بالتصميم لها مجال واتجاة حيث تتحرك النقطة في مجال
معين بإتجاة معين وسرعة معينة في زمن معين ،فبداية الحركة
تكون من قوة الشد الفراغي في مجال ما وبحسب تلك القوي التي
و الحركة تبداء من حركة العناصر األولية والتي تبداء من النقطة التي تكون في موضح
الحركة ومنها يأتي الخط إلي الوجود وهو يمثل البعد األول وعندما يتحرك الخط يشكل
مستوي فنحصل علي عنصر ذي بعدين وعندما تتصادم المستويات يظهر الجسم ثالثي األبعاد
و هذا هو ملخص طاقات الحركة التي تحول النقطة إلي خط ثم إلي مستوي ثم المستوي إلي بعد
فراغي( .فرانسيس ،2013 ،ص  18و)20

صورة ( )1حركة العناصر األولية
العناصر الموضحة في الجدول (( .)1سكوت ،من ص )176:162
جدول ( )1تحليل أنواع الحركة تبعا ً لنوعية العناصر (سكوت ،من
ص )176:162

أنواع الحركة في التصميم  :هناك نوعين أساسين من الحركة هما
الحركة المعنوية الذهنية والحركة المادية الموضوعية في المجال
المرئي والحركة المادية تعتبر ديناميكية إيجابية أو سلبية في بعدين
أو ثالثة أبعاد ،وهناك أنواع أخري من الحركة تبعا ً لنوعية
 1الحركة في تمثل المصدر األول لمجاالت الحركة المنتظمة أو الغير منتظمة
في مجاالت واتجاهات وازمنة مختلفة
العناصر
الخطية

صورة ( )2الحركة الناتجة عن العناصر الخطية في
فراغ تجاري
2

الحركة في إن المسطحات ذات األساس الخطي بزوايا معينة بداية من
المثلث والمربع والمضالعات المنتظمة والغير منتظمة تعطينا
عناصر
المسطحات احساس بالحركة المختلفة االتجاة طوليا ً وعرضيا ً بحسب
المقاسات وعلي أساس قوي التنظيم الجوهرية (الشد الفراغي-
التشابة-التنوع...وغيرها) وعالقتة باالشكال المسطحة المحيطة
و التباين بينها نتمكن من االدراك البصري الفعلي لحركة
االشكال.
أما الدائرة فهو يعتبر مسطح (مزدوج) ساكن رغم حركتة
المعنوية واستمراريتة وديمومتة.

صورة ( )3حركة المسطحات
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الحركة في تمثل الحركة في تلك العناصر قوي شد تنتج محوريا ً من محور
واحد أو ربما أكثر وتعتبر من أقوي العناصر المتحركة في
العناصر
التصميم وأكثرها انتاجا ً لفكرة االستمرار والتغيير والتكييف
المحورية
ويجعلها من أكثر العناصر قدرة علي االستجابة لمتغيرات
التصميم.
تعتبر األبواب والشبابيك المفصلية أو الدوارة والمفصالت
المستخدمة فيها تطبيقا ً واضحا ٌ للحركة في العناصر المحورية
بالفراغ الداخلي

صورة ( )4تطبيقات الحركة في األشكال المحورية
بالفراغ الداخلي
4

الحركة في العناصر األفقية
العناصر
التكوينية

تميل إلي الحالة االستاتيكية

صورة ( )5تصميم ثابت مستقر الستخدام الخطوط األفقية
العناصر
الرأسية

تميل إلي الحالة الديناميكية
ألعلي أو ألسفل وتعطي
إحساس باالتساع ألعلي
وأسفل

العناصر
الدائرية

مزيج من الحالة االستاتيكية
والديناميكية فهي تبدأ لتعود
من حيث بدأت بقوي شد
بجاذبية نحو المركز

صورة ()6
تصميم باستخدام الخطوط الرأسية تعطي احساس بالحركة العلي
واسفل

( )7تصميم باستخدام الخطوط الدائرية بفراغ سكني يعطي احساس
بحركة نحو المركز
أشكال هندسية أشكال قوية تكمن قوتها في
سهولة إدراكها لما لها من
بسيطة
قوي ديناميكية صريحة
وتتوافر فيها قوي جذب كبيرة
توفر لها مجال مرئي قوي
ومن ثم إدراك بصري قوي
صورة ( )8استخدام شكل المخروط البسيط والقوي بحركة ديناميكية
واضحة بفراغ المعيشة
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األشكال
الهندسية
المركبة

هي أشكال معقدة ناتجة عن
التداخل والتراكب والتقاطع
والتباعد ألشكال مختلفة بقوي
شد مختلفة ولها قوي
ديناميكية قوية جدا تساعد في
خلق الحركة المركبة داخل
الفراغ وتحتاج لكم كبير من
القوي اإلدراكية لفهمها
والتعامل البصري معها

صورة ( )9استخدام االشكال المعقدة يزيد من خلق الحركة المركبة
بالفراغ الداخلي
 الحركة المادية الموضوعية في المجال المرئي تعتبر ديناميكية إيجابية أو سلبية في األبعاد الثالثة للفراغ
تتحرك في المجال في اتجاهات عديدة تعتمد علي الشكل واالتجاة
مفهوم االدراك البصري في التصميم :والمقصود به النظام البصري
ً
والشد الفراغي والتباين وصوال إلي االدراك المرئي والفعلي
الناتج عن الرؤيا للعناصر الفسيولوجية المختلفة للفراغ حتي نتمكن
لألشكال وحركة العين في واقعها للتصميم هي حركة ديناميكية
من تفسير البيئة المحيطة وله عالقة بأجهزة عديدة بالجسم بداية من
مستمرة شاملة ومتغيرة وتختلف تبعا ً للشخص والفراغ وزاوية
استقبال ثم التفاعل بالعين.
الرؤيا والمسافة بين العين والتصميم(.سكوت ،ص )52
حركة العين في التصميم :وهي جزء من حركة التصميم فالعين

صورة ( )10مجال حركة العين األفقي والرأسي في التصميم
موضحة بالجدول ()2
قواعد اإلدراك للحركة في التصميم  :ال يمكن ادراك الحركة
جدول ( )2تحليل قواعد اإلدراك للحركة في التصميم (سكوت،
بالتصميم من دون فهم العوامل التي تسبب هذا اإلدراك وهي التباين
) hatch design, 12/2021
والتنوع والوحدة واالتزان والتناسب والتنغيم واللون والضوء وهي
له أشكال مختلفة مباشر وغير مباشر وبدرجات
التباين
متفاوتة والناتج مابين االختالف بين كل متباينين
يعتبر أساس لإلدراك الشكلي الحركي للتصميم

صورة ( )11التباين اللوني يحدث حركة في تصميم فراغ المعيشة
التنوع

و له ثالثة أنواع رئيسية تؤثر علي االدراك:
أ  -التنوع جزء من الشكل وهنا يعتبر التباين
جزء من التنوع
ب -التنوع الناتج من الطرق المختلفة لتنظيم
الشكل و الناتج من قوي الشد الفراغي
المختلفة باتجاهات مختلفة.
ت -التنوع العام

صورة ( )12التنوع في استخدام اللون والشكل يوحي بالحركة
المنتظمة بفراغ المطعم()hatch design, 12/2021
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الوحدة

االتزان

153

وهي الحبكة لكل العالقات الوظيفية والتشكيلية
المرئية والتعبيرية بين األجزاء وبعضها وبين
األجزاء والكل وهي تؤدي دورها في االدراك
البصري لقيم االشكال

صورة ( )13الوحدة الناتجة من توحيد القياس للمنتج تنتج حركة
منتظمة بفراغ المحل التجاري
وهو القاعدة األساسية التي يقوم عليها ادراك االشكال وله ثالثة أنواع:
 -1االتزان المحوري  :وهو التماثل حول محور أو أكثر وله ثالثة أنواع:
التماثل الكلي التام  :و هو ابسط أنواع االتزان ويقوم حول محور واحد أو أكثر رأسي أو أفقي أو مائل وهو أكثر أنواع االتزان
وضوحا ً وهنا يتحقق االتزان في الهيئة واالتجاة والحركة واللون والضوء.
التماثل الجزئي :يكمن وجود اتزان محوري مع عدم تماثل بعض االجزاء(قد تكون ألوان)
التماثل التقريبي :وفيه قد يكون جانب من الهيئة الشكلية متزن وجانب من اللون مختلف

واالتزان المحوري الجزئي
واالتزان المحوري التقريبي
صورة ( )14انواع االتزان المحوري المتماثل
 -2االتزان االشعاعي :وهو يعني جانب من التحكم في الجاذبيات المتعارضة بالدوران حول نقطة مركزية وينتج عنه
تنويع حركي في التشكيل

صورة ( )15الحركة الناتجة عن االتزان
االشعاعي بالفراغ الداخلي ((hatch design, 12/2021
 -3االتزان الوهمي :هو أكثر أنواع األتزان شيوعا ً بالفراغات حيث ال يعتمد علي محور واضح أو نقاط مركزية
واضحة بل يعتمد علي احكام حسية وادراكية لألشكال واأللوان المختلفة ويعتمد علي التنوع والتباين والتضاد الناتج
من قوي الشد الفراغي ومن أكثر األنواع صعوبة النه يعطي قدرا ً كبيرا ً من الحرية والحركة وربما التعقيد ويتطلب
مزيدا ً من السيطرة والتحكم في عالقات -االشكال واأللوان واالضاءة وله مجال ال نهائي من التنوع والحركة
والتغيير.

صورة ( )16الحركة الناتجة عن االتزان الوهمي بفراغات داخلية مختلفة
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وهو العالقة بين الحجم والكم والدرجة فالنسب تعتبر عالقات رياضية ،والتصميم الثنائي األبعاد يتيح حرية التركيز علي
النسب أكثر من الثالثي األبعاد و النسب إما رقمية بسيطة أو متتاليات أو نسب معقدة وهي تؤدي في نهايتها إلي حركة
تصميمية مدروسة بناءا ً علي عالقات رياضية ومنها نصل إلي التناسب الهندسي الناتج من التكرار بمتواليات مختلفة لألشكال

صورة ( )17الحركة المنتظمة الناتجة من استخدام النسبة الذهبية في فراغ المطبخ
هو حركة واضحة في تكرار منتظم أو دورية
التتابع الناتج من تكرار نفس الوحدة بنفس الفاصل أو
بفاصل مختلف التتابع الناتج من تكرار وحدات
مختلفة بفاصل ثابت أو بفاصل مختلف والتنغيم
والتناسب ينتجان حركة بالتصميم مصدرها منتظم
تبعا ً للعالقات الرياضية والهندسية المتبعة بمتواليات
مختلفة لألشكال
صورة ( )18الحركة المنتظمة التكرار من استخدام وحدات
تكرارية مع التباين في اللون داخل فراغ االستقبال االداري
إن اللون بمادتة والتحكم في قيم التدرج اللوني والتحكم في درجات تفاوت اللون والتحكم في قوة إضاءة اللون كل هذا يعتبر
نوعا ً من الحركة وتكمن ديناميكية اللون في التباين في إدراك االلوان ودرجتها وقوتها وتدرجها وكل هذا يمثل نوعا ً من
ال حركة اللونية ،ومن هنا يكون هناك تأثير للون في هيئة التصميم إضافة للعالقة بين الشكل واللون وهنا يحدث اإلدراك العام
لالشكال والتكوينات مع ألوانها و يتكامل اإلدراك البصري عندما تحدث التأثيرات النفسية لاللوان واالشكال أو ما يسمي
باإلدراك المباشر العام للفراغ( .سكوت ص  188و)189

صورة ( )20حركة المساحات
صورة ( ) 19الحركة الناتجة عن التغيير في االلوان داخل الفراغ الواحد
0اللونية علي المستويات المختلفة بالفراغ
إن الضوء عنصر ديناميكي هام من عناصر التصميم ودراسة التأثيرات الضوئية علي كل من الهيئة الشكلية واللون يمثل
اإلدراك البصري الكامل للفراغ وذلك يمثل جانب من الحركة في الفراغ يعتمد علي :
 توزيع الضوء ومصادرة وأنواعة وزوايا سقوطة الموازنة بين اللمعان والتشبع شدة الضوء المستخدموتحدث الحرك ة نتيجة لتغيير مستوي شدة الضوء أو لونة أو بعد أو قرب المصدر باالضافة إلي الشفافية واالنعكاسات
و اسقاطات الظالل فالضوء أداة هامة من أدوات التصميم تحمل عالقة عكسية بينها وبين الظل والتباين بينهما هنا يمثل جزء
من حركة التصميم وهو مايعرف بالتشكيل بالضوء سواء كان الضوء طبيعيا َ أم صناعياً.

صورة ( )21الحركة القوية بالفراغ والناتجة عن التباين بين الضوء والظل
حركة استاتيككية أو ديناميكية لتشمل منظومة كبيرة تعمل معا ً
منظومة مفردات التشكيل الحركي في تصميم الفراغات الداخلية :
وتسير بالتوازي داخل الفراغ وتشمل األتي :
تتنوع مفردات الحركة االبداعية في التصميم الداخلي سواء كانت
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 -1مفرادات التشكيل داخل الفراغ ومقصود بها المفردات
الشكلية من الخطوط واالشكال المسطحة والثالثية األبعاد
باالضافة إلي الضوء واللون والخامات.

 -2القيم الحركية لألشكال السابقة بالفراغ الداخلي وهي تشمل
القيم البصرية والجمالية والتعبيرية والقيم الوظيفية
و القوي التبادلية للحركة الناتجة من تباين الكتلة والفراغ.

صورة ( )22التباين بين الكتلة والفراغ ينتج عنه حركة في التصميم في أحد المحالت التجارية (سكوت ،ص  188و)189
والتهوية وبالتالي فهي توفر االستمرارية بين الفراغات
 -3مسارات الحركة للمستخدمين داخل الفراغ والتي تتيح
الداخلية وبعضها وبين الفراغات الداخلية والخارجية
تقسيم الفراغ إلي فراغات ثانوية بأنشطة مختلفة ،وترجمة
أيضا ً كما تؤدي إلي التدفق بين الفراغات وتساعد علي
السلوك الحركي لتلك المسارات (راسية – أفقية – شبكية
صورة
للمستخدمين.
منتظم
حركي
نمط
– محورية – دائرية  -إشعاعية ...وغيرها)،ويجب أن
()23و()24و(( .)25فرانسيس ،2013 ،ص )185
يتناسب عرض وارتفاع مسار الحركة مع نوع ومقدار
 -4العالقة بين الكتلة والفراغ والعالقة بين الموجب والسالب
الحركة التي يعالجها وهو يعتبر امتداد للفراغ الذي يمر
والحركة والسكون.صورة ()26
خالله ويحدث االتصال البصري بين تلك الفراغات عن
 -5العالقة بين الفراغات وبعضها والعالقة بين الفراغ
طريق الفتحات المعمارية ووسائل االتصال (أبواب –
الداخلي والفراغ الخارجي .صورة ()27
شبابيك – ساللم – مصاعد) فهي توفر الحركة والضوء

صورة ( )23مسارات الحركة تشكل حركة التصميم التشكليلية و الوظيفية بالفراغ الداخلي الطبي واإلداري

صورة ( )24مسارات الحركة تشكل حركة التصميم التشكليلية و الوظيفية بالفراغ التفاعلي لمعرض سيارات فولكس فاجن في برلين بألمانيا
حيث استخدمت المسارات التشعبية الهيكلية الغير منتظمة المتداخلة)Dezeen magazine, 6/2021( .

صورة ( ) 25الفتحات المعمارية المختلفة تشكل جزء من الحركة التشكليلية والوظيفية داخل الفراغ الداخلي( .فرانسيس
) Asmpotate,11/2020،2013
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صورة ( )26الحركة ا لنتاجة من التباين بين الكتلة
و الفراغ والتباين بين االلوان واستخدام الكتل الدائرية
المفرغة يوحي باالستمرارية في متحف جوجنهايم في
بلباو بأسبانيا (أخمد ،2017 ،رياض)2000 ،

صورة ( )27تنشاء الحركة في التصميم من العالقات بين الفراغات
وبعضها فهي إما متجاورة أي متصلة بفراغ مشترك أو متصلة من
خالل فراغ وسيط أو متقاطعة أو يمكن لفراغ أن يتواجد داخل فراغ
اخر وهو ما يعرف بإحتواء فراغ داخل اخر (فرانسيس،2013،
ص )204

 -6الفراغ الثابت والفراغ المتحرك حيث عناصر الفراغ
تتميز بقابليتها إلعادة التشكيل وتنظيم المساحات والتعدد
الوظيفي واالستجابة والتغيير والتكييف مع البيئة ولهذه
الفراغات المتحركة عدة أنواع :
 فراغ ثابت بمحتويات متحركة فراغ متحرك بمحتويات ثابتة فراغ متحرك بمحتويات متحركةوهذا االخير يمثل أعلي قيم المرونة المادية والمعنوية في التصميم
من قابلية المبني و الفراغات من االستجابة للمتطلبات المختلفة

واألمتداد البصري والربط بين الداخل والخارج وتالشي الحدود
الفاصلة مادياً ،وقابلية الفراغ للتعديل بالحذف أو االضافة أو االمتداد
....الخ ،وهو يمثل كل أنواع وطرق الحركة وذلك عن طريق تطبيق
نظم الحركة التصميمية التشكلية والوظيفية والتكنولوجية عن طريق
نظم الحركة المختلفة للفراغات مثل الفراغات الطبولوجية
و الفراغات الذكية المتحركة اضافة إلي تقنيات النظم الحركية والتي
تقوم في تصنيق الباحثة والمصممة (اليزابيث ايرين لي) والتي تقوم
علي أربع تقنيات هم التخزين والتمحور والتغيير اللوني والنبض.
(محمد ،2017 ،ص26و ]27صورة ( )28و()29

صورة ( )28التخزين و التمحور من تقنيات النظم الحركية (محمد)2017،

صورة ( )29التغيير اللوني و النبض من تقنيات النظم الحركية (أحمد ،2017،محمد)2017 ،
الحركة والسكون والتباين بين االشكال وااللوان والخامات
القيم الفلسفية للحركة في التصميم  :إن القيمة األساسية للحركة
والموضحة من خالل المخطط التالي:
تكمن في التضاد بين الكتلة والفراغ والضوء والظل واالختالف بين
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مخطط ( )1القيم الفلسقية للحركة في التصميم الداخلي
جدول ( )3تطبيقات القيم الفلسفية للحركة في التصميم الداخلي
و للمزيد من التوضيح لتطبيقات القيم الفلسفية للحركة في التصميم
واألثاث(فرانسيس،2017 ،عبد الحميد ،2019 ،أحمد)2017 ،
كان البد من شرح بعض نماذج من تلك القيم مع توضيح بعض
تطبيقاتها في التصميم الداخلي أو األثاث والموضحة في جدول ()3
قيمة الحذف

صورة ( )30تستجيب الكتل الهندسية البسيطة لقيمة
الحذف وله نوعان االول يحافظ علي هوية الشكل
والثاني يتم تشوية هويتة األصلية

صورة ( )31الحركة الناتجة عن قيمة الحذف في الكتلة الخارجية
للمبني وفي التصميم الداخلي

قيمة االضافة

صورة ( )33الحركة الناتجة عن التصميم بقيمة االضافة

صورة ( )32يمكن أن تكون عن طريق التجاذب
الفراغي أو اتصال الحواف او اتصال الوجوة أو
عن طريق الحجوم المتقاطعة وغالبا ما يتم التصميم
باستخدام الحذف واالضافة معا النتاج حركة متزنة

صورة ( )34الحركة في كتلة المبني باستخدام قيم الحذف
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واالضافة معا
قيمة االزاحة

ص
صورة ( )35تعتمد االزاحة علي المسافة واالتجاة
للشكل المزاح كقيمة حركية في التصميم

ورة ( )36الحركة الناتجة عن استخدام قيمة االزاحة بتصميم
المسقط األفقي لمنزل معرض البناء ببرلين لميس فان دروا

قيمة التكرار

ص
ورة ( )37تنبع الحركة من التنظيم التجميعي للكتل
المتساوية في ترتيب بصري منتظم وهو ما يعرف
بالتكرار المنتظم

صورة( )38الحركة الناتجة عن التكرار المنتظم لوحدة شكلية ذات
ترتيب بصري واحد وهي ليست حركة رتيبة وممله بل حركة
تصميمية جيدة

قيمة الشد
واالنحناء
واالنحراف

صورة(
 )39الحركة في االسطح نتيجة الشد واالنحناء

صورة ( )40الحركة في االسطح نتيجة الشد واالنحراف واالنحناء
والتفكيك ومثال لها في العمارة في مبني متحف جوجنهايم بأسبانيا
ومثال لها من األثاث في مقعد معدني

قيمة
االحتواء

صو
رة ( )41الحركة الناتجة عن احتواء فراغ لفراغ
اخر أو احتواء الفراغ لعناصر ومكونات التصميم
الداخلي واالثاث

صورة ( )42الحركة الناتجة عن تحقيق قيمة االحتواء لفراغ داخل
فراغ

قيمة التدفق
واالندماج
واالستمراري
ة

صورة ( )43تم تحقيق قيم عديدة للحركة مثل االندماج واالستمرار والتدفق نتيجة استخدام الخط المنكسر والتوحيد في
الخامات و األلوان واإلضاءة كما شكل مسار الحركة الستخدام الفراغ جزء من الحركة الذهنية والحركة الفعلية بالفراغ
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قيمة
المركزية
واالشعاعية

صورة ( )44الحركة الناتجة عن قيمة المركزية
تكون مستقرة وثابتة ومنتظمة ومتمركزة ويأخذ
نمط الحركة بداخلة نمطا ً اشعاعيا ً أو حلقيا ً أو
حلزونيا ً
الخالصة Conclusion
إن الفراغ يحيط بنا أبديا ً ويتوقف إدراكنا للحدود الفراغية بالمعرفة
بحدود الكتلة وتنظيم الكتل المختلفة داخل الفراغ ،وتعتمد طاقة
الحركة الفراغية علي ترتيب وتركيب األشكال في الحيز الفراغي
بنظام يدفع إلي التآلف الديناميكي لألشكال في الفراغ وتتحقق حركة
الشكل من خالل تغيير مسار النقاط في اتجاهات مختلفة وبسرعات
مختلفة بفلسفة ابداعية لها قيم عديدة عندما تتحقق يتم اإلدراك لكامل
الفراغ وللحركة التشكيلية والوظيفية والتكنولوجية بداخل الفراغ.
النتائج Results
 -1للحركة في التصميم الداخلي نوعين أساسين هما الحركة
الذهنية المعنوية والحركة المادية الموضوعية في المجال
المرئي باإلضافة إلي حركة العناصر الخطية والمسطحات
والحجوم وااللوان واإلضاءة.
 -2يتم إدراك الحركة في التصميم من خالل فهم العوامل التي
تسبب هذا اإلدراك وهي التباين والتنوع والوحدة والتناسب
والتنغيم والضوء واللون.
 -3تتنوع مفردات التشكيل الحركي ما بين المفردات الشكلية
للخطوط والمسطحات ومسارات الحركة للمستخدمين
والعالقات بين الفراغات وبعضها ونوعية الفراغات من
حيث استخدام التكنولوجيا.
 -4للحركة في التصميم الداخلي قيم فلسفية عديدة مثل االندماج
والتصادم واالمتداد والتوسع والتفكيك ....وغيرها ،وتتحكم
تلك القيم في الحركة الناتجة عن العناصر الخطية واألشكال
والسطوح والضوء واللون داخل الفراغ
 -5أي فراغ يمثل منظومة حركية متكاملة تجمع ما بين التشكيل
والوظيفية والتكنولوجيا.
التوصيات Recommendations
 -1استغالل اسلوب عرض البحث ونتائجه في محاضرات
التصميم وأساسيات التصميم وعرضه علي الطالب لالسفادة
منه كمنهج نحو الوصول إلي حلول تصميمية مبتكرة.
 -2الحث علي المزيد من االبحاث والدراسات القائمة علي
الدراسات الفلسقية لألشكال وكيفية توظيفها في التصميم
الداخلي واألثاث .
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