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الملخص
) كأحد المفاهيم الحديثة نسبيا والذي حقق نجاحا ملموسا في العديد من المجاالت؛ تباينتBiomimicry( يتناول البحث مفهوم البايوميمكري
 ويهدف البحث المساهمة في تحقيق مزيد.تلك المجاالت في استخداماتها لمفهوم البايوميمكري من حيث الدراسات البحثية واالستفادة العملية
 فبالرغم من أن تخصص كل من العمارة والعمارة الداخلية ال يحتالن مجال.من اإليضاح لمفهوم البايوميمكري فيما يخص العمارة الداخلية
الصدارة في هذا المجال أال أنه بحكم طبيعتهما وارتباطهما اليومي والمباشر باإلنسان فإنهما أكثر التخصصات التي تمتلك القدرة علي توصيل
.الرسالة وإحداث االنطباع وإظهار المفهوم
 من خالل انتقاء مجموعة من النقاط والجوانب الهامة تتلخص في التعرف علي،وجاءت المشاركة بهذا البحث من منظور العمارة الداخلية
، واستعراض بعض التطبيقات المنفذة في كل من العمارة والعمارة الداخلية،مصطلح البايوميمكري والمصطلحات المتداخلة معه
 واستعراض العالقة، وكيفية تباين االستلهام من الطبيعة بين الشكل والوظيفة،وصوروأساليب االستلهام المباشر وغير المباشر من الطبيعة
 كما يتناول البحث حالة عملية تقدم صوره شاملة لجانبي العمارة والعمارة الداخلية.بين البايوميمكري ومفهوم المحافظة والتوافق مع البيئة
.وكيفية االستفادة من مفهوم البايوميمكري كأحد أساليب المحاكاة واالستلهام من الطبيعة التي تقدم نماذج متميزة من اإلبداع

الكلمات المفتاحية
البايوميمكري؛ العمارة الداخلية؛ االستلهام

ABSTRACT
Biomimicry is one of the relatively contemporary concepts with substantial success. The scientific
community has numerous academic studies and practical application based on biomimicry with varying
degrees of participation. Despite the limited usage of biomimicry by architecture and interior architecture
as compared to other fields, architecture and interior architecture have recognized features as the direct
link with human and the powerful impact to demonstrate messages from nature. This paper aims to make
biomimicry concept more intelligible to interior architecture interested parties, through exploring some
essential points about how the biomimicry works.
The research includes terminologies about biomimicry and some other related fields, concepts of
biomimicry, some expressive applications in the field of architecture and interior architecture, models of
direct and indirect nature's inspiration, biomimicry between form and function, the relation between
biomimicry and environmental compatibility and protection, thus distinguishing cases with practical
details about how biomimicry generates new ideas and encourages creativity.
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 .1المقدمة
استتتطاع مفهتتوم البتتايوميمكري نتتمن مجموعتت ة متتن المفتتاهيم المرتبطتتة والمتعلقتتة بتته والتتتي تبحتتث وتعمتتل فتتي نطتتا
المحاكتتاة واالستتتلهام متتن الطبيعتتة أن يحقتتق الكثيتتر متتن التواجتتد واالنتشتتار؛ ففاعليتتة البتتايوميمكري تكمتتن فتتي قدرتتته غيتتر
المحتتدودة والداةمتتة علتتم تقتتديم أفكتتار وحلتتول غيتتر تقليديتتة للمشتتاكل التصتتميمية .وحيتتث ان ديناميكيت ة التصتتميم فتتي جميتتع
التخصصتتات تتكتتون متتن مجموعتت ة متتاليتتة متتن المراحتتل تستتتهدف فتتي ااستتا الوصتتول التتي تكتتوين الفكتترة التصتتميمية
والتتتي تعتبتتر أهتتم المراحتتل نظتترا ان بنتتاء المراحتتل التاليتتة يبنتتي عليهتتا .وعنتتدما يتتتوفر للباحتتث او المصتتمم مستتتودع
هاةتتل متتن اافكتتار يتميتتز بتتالتنوع والتطتتور وهتتو الطبيعتتة التتتي تستتتطيع ان تخبتتر وتلهتتم اإلنستتان التتذي هتتو جتتزء منهتتا كيت
أن الماليتتين متتن الكاةنتتات والموجتتودات يواجهتتون البقتتاء والعتتيت ويستتتطيعون التالتتب علتتم كثيتتر متتن التحتتديات التتتي
يواجتته اإلنستتان الكثيتتر منهتتا .ونظتترا اهميتتة واتستتاع نطتتا مفهتتوم المعرفتتة المبنيتتة علتتم خبتترات الطبيعتتة فهنتتاح حاجتتة
ماستتة تستتتلزم إيجتتاد آليتتات داةمتتة ومتطتتورة الستتتيعاد أكبتتر قتتدر ممكتتن متتن هتتذه اافكتتار .فتصتتميمات العمتتارة الداخليتتة
التتتي تعتبتتر متتن أكثتتر التصتتميمات التتتي تستتتهدف فتتي أولوياتهتتا راحتتة المستتتخدمين وتقتتديم متتردود جمتتالي بجانتتب تحقيتتق
المهتتام العمليتتة والوظيفيتتة للفتتراو ومحتوياتتته ،هتتي متتن أكثتتر المجتتاالت التصتتميمية احتياجتتا الستتتلهام ومحاكتتاة الطبيعتتة.
وتتجستتد براعتتة المصتتمم فتتي قدرتتته علتتم استتتخدام خبراتتته وتجاربتته فتتي إحتتداث التفاعتتل المطلتتود بتتين متتا تملكتته الطبيعتتة
متتن إمكانيتتات ومتتا يتطلبتته التصتتميم التتداخلي متتن احتياجتتات؛ وهتتو متتا يستتتلزم درايتتته بكثيتتر متتن القتتوانين التتتي تحكتتم هتتذه
الكاةنتتتات ،والتتتنظم التتتتي تستتتير حياتهتتتا ،وااهتتتداف التتتتي تستتتعي لتحقيقهتتتا ،ممتتتا يمكنتتته استتتتلهام أكثتتتر الحلتتتول المالةمتتتة
للمشاكل التي يواجهها وكيفية اسقاطها علم الواقع العملي الذي ينفذه.

 1.1مشكلة البحث
وجتتود صتتعوبات يواجهتتا مصتتممي العمتتارة الداخليتتة فتتي اجتيتتا اافكتتار التقليديتتة فتتي التصتتميم رغتتم وجتتود مفتتاهيم
كالبايوميمكري تقدم أفكارا ال حصر لها من التنوع واإلبداع.

 2.1الهدف وأهميته في مجال العمارة الداخلية
تعظيم اإلستفادة من مفهوم البايوميمكري لتدعيم ملكات اإلبداع واإلبتكار بما تملكه الطبيعة من نماذج وأفكار.

 3.1منهجية البحث
اعتمتتد البحتتث علتتم كتتل متتن المتتنها االستتتقراةي والمتتنها الوصتتفي متتن ختتالل آليتتة إيجتتاد الحلتتول لمشتتكالت التصتتميم
التتداخلي التتتي تتبنتتي مفهتتوم البتتايوميمكري ،والتعتترض لتتبعض النمتتاذج المستتتوحاة متتن الطبيعتتة ،كتتذلك التعتترض لمجموعتتة
من المصطلحات والمقارنات والمجاالت المرتبطة بمفهوم البايوميمكري ،وتحليل حالة عملية بقدر من التفصيل.

 4.1الدراسات السابقة والمرتبطة بالموضوع
بحتتث بعنتتوان (تتتأريرات الطبيعتتة علتتم تصتتميمات العمتتارة الداخليتت ة) ( Nature Influences on Architecture
 ،(Interior Designsركتتز هتتذا البحتتث علتتم نمتتاذج متتن االستتتلهام متتن الطبيعتتة ممثلت ة فتتي مجموعت ة مختتتارة ومصتتنفة
طبقتتا لفنتتون العمتتارة عبتتر التتتاريل (العمتتارة المصتترية القديمتتة – العمتتارة اإلستتالمية -عمتتارة الحدارتتة – عمتتارة متتا بعتتد
الحدارتتة) وتطتتور عمليتتات االستتتلهام عبتتر التتزمن متتن ختتالل ( الشتتكل -الفتتراو -الوظيفتتة -المتتواد – معالجتتة ااستت طح –
المتتواد المستتتخدمة -اارتتاث)  ،متتع إجتتراء مجموعت ة متتن المقارنتتات بتتين هتتذه النمتتاذج حتتول أستتاليب االستتتلهام متتن الطبيعتتة
وتأريرها علي التصميمات المختلفة ). (El- Ghobashy 2016
بحتتتث بعنتتتوان (تطبيقتتتات الستتتتخدام البتتتايوميمكري فتتتي تصتتتميم المبتتتاني) ( Application of Biomimicry in
 ،)Building Designتنتتتاول البحتتتث ااستتتاليب المختلفتتتة فتتتي استتتتخدامات البتتتايوميمكري وتعتتترض لمجموعتتت ة متتتن
التطبيقتتات المنفتتذة بمفهتتوم البتتايوميمكري ومستتتويات لالستتتلهام والمحاكتتاة (مستتتوي الكتتاةن أو العضتتو -مستتتوي الستتلوح
– مستتتوي النظتتام البيئتتي للكتتاةن) .وتنتتاول البحتتث وكيفيتتة توظيتت البتتايوميمكري كوستتيلة فعالتت ة للمحافظتتة علتتم البيئتتة
وتحقيق مفاهيم االستدامة ).(Dash 2018
بحث بعنوان (علم البايوميمكري وألياته التصميمية في الفضاء الداخلي للمتح المحاكي للطبيعية ) ،تنتتتتتتتتتتتاول البحتتتتتتتتتتتث
تحليتتل لمستتتويات االستتتلهام والمحاكتتاة التتثالث (مستتتوي الكتتاةن او العضتتو -مستتتوي الستتلوح – مستتتوي النظتتام البيئتتي
للكتتاةن) متتع تونتتيح كي ت (متح ت أكاديميتتة كاليفورنيتتا للعلتتوم  -متح ت ميلتتووكي للفنتتون بميشتتياان  -متح ت الفتتن الحتتديث فتتي
الصين) مع إيضاح كي استعان المصمم باافكار المستمدة من الطبيعة (هدي .)2018
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تتتتم هتتذه العمليتتات متتن حيتتث الشتتكل والوظيفتتة والمتتواد وطريقتتة المعالجتتة لكتتل مستتتوي .كمتتا تنتتاول البحتتث رتتالث نمتتاذج
متتن المتتتاح (متح ت أكاديميتتة كاليفورنيتتا للعلتتوم  -متح ت ميلتتووكي للفنتتون بميشتتياان  -متح ت الفتتن الحتتديث فتتي الصتتين) متتع
إيضاح كي استعان المصمم باافكار المستمدة من الطبيعة (هدي .)2018
بحتتتتث بعنتتتتوان (هندستتتتة البتتتتايوميمكري :مجتتتتال للمفتتتتاهيم الحديثتتتتة المستتتتتوحاة متتتتن الطبيعتتتتة)( ،
 ،)Engineering: new Area of Transformation Inspired by the Natureتنتتتاول البحتتتث ربيتتتة البتتتاحثين
لمفهتتوم هندستتة البتتايوميمكري وارتباطتته بكتتل متتن الشتتكل والطتترا والحجتتم والنظتتام وااستتاليب والعمليتتات المطلوبتتة
إليجتتاد حلتتول مشتتكالت التصتتميم المحتتاكي للطبيعتتة متتع إعطتتاء بعتتض التفصتتيل استتاليب المحاكتتاة التتتي تختتص كتتل متتن
الشتتتكل والخصتتتاةص والمفتتتاهيم .وتعتتترض البحتتتث لنمتتتاذج متتتن المنشتتتتت المصتتتممة بمفهتتتوم االستتتتلهام والمحاكتتتاة متتتن
الطبيعتتتة مثتتتل االستتتتاد ااولمبتتتي للصتتتين المستتتتوحم متتتن فكتتترة بنتتتاء عتتتت الطتتتاةر .كمتتتا تطتتتر البحتتتث التتتي أستتتلود
وخطتتوات حتتل مشتتكالت التصتتميم عنتتد اتبتتاع مفتتاهيم االستتتلهام والمحاكتتاة متتن الطبيعتتة ،وتنتتاول البحتتث تصتتني المحاكتتاة
الي أربعة مستويات تبدأ من عمليات المحاكاة الكاملة الي المحاكاة الهامشية (.)Mohd 2013
Biomimicry

 .2مصطلح البايوميمكري والمصطلحات المتداخلة
يتواجتتد مصتتطلح البتتايوميمكري وستتم مجموعتتة متعتتددة متتن المصتتطلحات والمفتتاهيم بينهتتا كثيتتر متتن التشتتابه والتقتتاطع.
وحتتتم ينجتتز البحتتث أحتتد أهدافتته فتتي تقليتتل الامتتوض المحتتيم بتتالمفهوم ،ويستتاهم فتتي تحقيتتق مزيتتد متتن اإليضتتاح حتتول
مفهتتوم البتتايوميمكري ،رأت الباحثتتة أنتته متتن المفضتتل أن يبتتتدا البحتتث بعتتد المقدمتتة بمجموعتتة مختتتارة متتن المصتتطلحات
القريبتتة متتن مصتتطلح البتتايوميمكري وااكثتتر ارتباطتتا بمجتتال العمتتارة الداخليتتة لتعطتتي ربيتت ة أشتتمل وتصتتور مبتتدةي
يستتاعد علتتم تقبتتل وتفهتتم حجتتم البيانتتات والمعلومتتات واالعتبتتارات التتتي يفضتتل أن يلتتم بهتتا مصتتممي العمتتاره الداخليتتة قبتتل
البدء في التعامل مع التصميمات التي تتبني مفهوم البايوميمكري.
• محاكتتاة الطبيعتتة ( :)Bio-inspiredاالستتتلهام متتن الكاةنتتات الطبيعيتتة باتترض استتتلهام البنيتتة والتركيتتب او العمليتتات
والوظاة https://www.merriam-webster.com/ .
• التصتتتميمات المستتتتوحاة متتتن الطبيعتتتة ( :)bio-inspired designالتصتتتميمات المست ت توحاة متتتن الهياكتتتل والعمليتتتات
الموجودة في الطبيعةhttps://www.merriam-webster.com/..
• بتتايوميميكري ( :)Biomimicryالتطبيقتتات وااستتاليب العمليتتة للوصتتول التتي تصتتميمات صتتناعية وتكنولوجيتتة متتن
ختتالل استنستتان النمتتاذج والعمليتتات الموجتتودة بالطبيعتتة .الحكمتتة متتن توظيتت البتتايوميمكري أن الطبيعتتة بالفعتتل قامتتت
بتقديم الحلول للتحديات التي يحاول اإلنسان حلهاhttps://dictionary.cambridge.org/ .
• بتتتايوميميتكس ( :)Biomimeticsدراستتتة المعلومتتتات والبنيتتتة والوظتتتاة للمنتجتتتات متتتن المتتتواد مثتتتل الحريتتتر
واآلليات والعمليات مثل التمثيل الضوةي بارض انتاجها بااليات الصناعية كمنتجات تشابه مثيلتها في الطبيعة.
https://www.merriam-webster.com/
• العمتتارة الحيويتتتة ( :)Bio architectureالتصتتتميمات واإلنشتتتاءات للمبتتاني المستتتتوحاة متتتن النمتتتاذج الموجتتتودة فتتتي
الطبيعة https://www.yourdictionary.com/
• بتتايونكس ( :)Bionicsالعلتتم التتذي يبحتتث فتتي إيجتتاد انظمتت ة او اجهتتزة تعمتتل كبتتداةل اعضتتاء أو أجهتتزة للكاةنتتات
الحيةhttps://dictionary.cambridge.org/ .
• العمتتارة العضتتوية ( :)Organic architectureأستتلود معمتتاري فلستتفي يتبنتتي مبتتدأ التوافتتق والتتت تل
اإلقامة البشرية والطبيعةhttps://en.wikipedia.org/wiki/Organic_architecture .

بتتين مستتاكن

• محاكتتتاة التتتنظم البيئيتتتة ( :)Eco mimicryالتصتتتميمات التكنولوجيتتتة التتتتي تحقتتتق االستتتتجابات البيئيتتتة واالجتماعيتتتة
لمنطقتتة محليتته معينتتة انطالقتتا متتن المواصتتفات والخصتتاةص التتتي تتمتتتع بهتتا النباتتتات والكاةنتتات الحيتتة والنظتتام البيئتتي
لهذه المنطقة.(Marshall 2007) .
الشتتكل ( )1يستتاعد علتتم إعطتتاء صتتورة أبستتم اقتترد المجتتاالت والمصتتطلحات وأكثرهتتا انتشتتارا واستتتخداما والتتتي تتمارتتل
وتتترتبم بمفهتتوم البتتايوميمكري متتن حيتتث التخصصتتات العلميتتة والتطبيقتتات العمليتتة ،متتع أهميتتة مالحظتتة أن التبتتاين بتتين هتتذه
المفاهيم والمصطلحات نتا من اختالف ااهداف التي ترمي إليها عمليات االستلهام والمحاكاة.
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شكل ،1البايوميمكري وأقرب مفاهيم االستلهام والمحاكاة

 .3مجاالت وتطبيقات البايوميمكري:
مجتتاالت وتطبيقتتات البتتايوميمكري يتتتم تناولهتتا متتن ختتالل مجتتاالت بحثيتتة يتركتتز أكثرهتت ا فتتي علتتوم الكيميتتاء والمتتواد
والهندستتتة وتكنولوجيتتتا العلتتتوم والفيزيتتتاء وعلتتتوم الحاستتتب وعلتتتوم البتتتوليمير ( )Polymerوبيولوجيتتتا الجزيئيتتتات فتتتي
الكميتتتاء الحيويتتتة .ويالحتتتا أن نستتتب المشتتتاركة تتفتتتاوت بدرجتتتة كبيتتترة طبقتتتا لمتتتدي توافتتتق التخصتتتص متتتع مفهتتتوم
البتتايوميمكري ومتتدي جديتتة واهتمتتام العتتاملين فتتي هتتذا التخصتتص .ويالحتتا أن مشتتاركة مجتتال العمتتارة الداخليتتة يتتدخل
نتتمن مجتتالي الفنتتون والهندستتة (شتتكل ، )2كمتتا يالحتتا أن معتتدل التايتتر والنمتتو فتتي كتتل متتن اابحتتاث والتطبيقتتات
المتعلقتتة بمفهتتوم البتتايوميمكري ستتريع جتتدا نظتترا للنجاحتتات التتتي تتتم تحقيقهتتا  ،باإلنتتافة التتي تنتتامي القتتدرات البحثيتتة
والتكنولوجيتتة (شتتكل )3التتتي تمكتتن البتتاحثين والمصتتممين متتن إنجتتا العديتتد متتن التطبيقتتات إعتمتتادا علتتي هتتذا المفهتتوم
بدقت ة أكبتتر وفتتي متتن أقتتل .ومتتن الناحيتتة االقتصتتادية والماليتتة ،فت إن االستتتثمار التكنولتتوجي فتتي مجتتال البتتايوميمكري يعتتد
فتتي كتتل متتن االتحتتاد االوربتتي ،اليابتتان والواليتتات المتحتتدة اامريكيتتة هتتو استتتثمار المستتتقبل التتذي يبشتتر بأربتتاح متزايتتدة.
وعلتتتي وجتتته الخصتتتو فت ت إن شتتتركات مثتتتل فتتتورد ( ،)Fordجنتتترال إلكتريتتتك ( ،)General Electricهيرمتتتان ميلتتتر
( ،)Herman Millerإتتتتت بتتتي ( ،)HBأي بتتتي أم ( ،)IBMنايتتتك ( )Nikeتتعتتتاون وتجتتتري إتفاقيتتتات متتتع العلمتتتاء
ومراكتتز ومعامتتل التصتتميم الستكشتتاف تصتتميمات مستتتوحاة متتن الطبيعتتة غيتتر مألوفتتة .وبلتت حجتتم الستتو فتتي مجتتال
البتتتايوميمكري بتتتين عتتتامم  2005و 2008المستتتتثمر فتتتي مجتتتال المنتجتتتات واالنشتتتاءات التتتتي تطبتتتق منتتتاها المحاكتتتاة
واالستتتتلهام متتتن الطبيعتتتة  1.5بليتتتون دوالر ،ويتوقتتتع خبتتتراء ومحللتتتي المشتتتروعات الصتتتناعية ان المنتجتتتات والختتتدمات
فتتتي مجتتتال البتتتايوميمكري ستتتوف تزيتتتد التتتي ترليتتتون دوالر بحلتتتول  2025وذلتتتك فتتتي والواليتتتات المتحتتتدة اامريكيتتتة
وحدها ،وتوقعات بتوفير  1.6مليون فرصة عمل.

شكل ،2المجاالت الرةيسية لتطبيقات البايوميمكري
Hwang 2015

شكل ،3نسب أبحاث البايوميمكري بالتخصصات العلميه
Chakrabarti 2019

 .4العماره الداخليه ومفهوم البايوميمكري
بتتالرغم متتن ان مصتتطلح البتتايوميمكري يعتتد أحتتد المصتتطلحات الحديثتتة فتتإن مرجعيتتته الحقيقيتتة باعتبتتاره وستتيلة لالستتتلهام
وحتتافزا علتتم االبتتداع واالبتكتتار تعتتود التت ي نشتتأة اإلنستتان ،فمنتتذ ان خلقتت ه هللا وجعلتته فتتي هتتذه اارض كانتتت الطبيعتتة
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المحيطتتة باإلنستتان هتتي المحتترح ااساستتي لتنميتتة وعيتته واستتتثارة مداركتته ،ومعرفتتة اصتتل الكلمتتة يستتاهم كثيتترا فتتي بنتتاء
صتتتتتورة عتتتتتن المفهتتتتتوم ،فهتتتتتي كلمتتتتته ذات اصتتتتتل يونتتتتتاني تتكتتتتتون متتتتتن مقطعتتتتتين (الحيتتتتتاه - Bios=life
محاكتتاة  ، (Mimesis=imitateوقتتد قامتتت الباحثتتة وباستتتلهام متتا استخلصتتته ممتتا اطلعتتت عليتته متتن الدراستتات الستتابقة
وخصوصتتتا ))from problem to biology-from biology to application( (Gohen 2016: 22-26
واستتقاطه علتتي متتدخالت ومخرجتتات العمتتارة الداخليتتة (شتتكل )4بتكتتوين تصتتور يبستتم العالقتتة بتتين العمتت ارة الداخليتتة و
مفهتتوم البتتايوميمكري  ،فتتأي عمليتتة تصتتميمية تختتص العمتتارة الداخليتتة وتستتتهدف االستتتفادة متتن مفهتتوم البتتايوميمكري
فالبد لها ان تتوجه من خالل أحد مسارين،
المستتار ااول :وجتتود فكتترة ااستتا فيهتتا هتتدف مطلتتود تحقيقتته او مشتتكلة مطلتتود حلهتتا ،وفتتي هتتذ المستتار يقتتوم المصتتمم
بمتتا يمتلكتته متتن خبتترات ومهتتارات فنيتته و استتتخدام ادواتتته متتن عناصتتر التصتتميم واستتس التصتتميم فتتي تحديتتد المطالتتب
واالحتياجتتات ،وتوصتتي الهتتدف والمشتتكلة فتتي صتتوره قابلتتة للتصتتور والتشتتكل حتتتي يدهلهتتا ويعتتدها إليجتتاد مرجعيتتة
لهتتا متتن المصتتادر الطبيعيتتة رتتم يقتتوم بتحليتتل ودراستتة المصتتدر الطبيعتتي التتذي تتتم اختيتتاره الستتتلهام واستتتخال الحتتل متتن
خالله.
المستتار الثتتاني :القتتراءة الداةمتتة لمصتتادر الطبيعتتة والتقتتاط اافكتتار التتتي تتتوحي بهتتا عناصتترها ليقتتوم المصتتمم بتحليلهتتا
ودراستتتها واستتقاطها علتتم أحتتد المشتتاكل المطلتتود حلهتتا والتتتي تتناستتب وتتوافتتق متتع يمتلكتته العنصتتر الطبيعتتي متتن
مقومات.

شكل ،4عالقة البايوميمكري بالعمارة الداخلية (بتصريف من الباحثة)
Gohen: 2016

 .5البايوميمكري بين الشكل والوظيفة
معظتتم الدراستتات التتتي تستتتمد افكارهتتا متتن مفهتتوم البتتايوميمكري متتن ختتالل المحاكتتاة واالستتتلهام فتتي مجتتال والعمتتارة
الداخليتتة وكتتذلك التطبيقتتات والمنتجتتات المعاشتتة فتتي الواقتتع الفعلتتي تعطتتي للشتتكل استتبقية ،ورغتتم أن الشتتكل علتتم وجتته
العموم يمثل عنصرا جوهريا وخاصة في مجال التصميم الداخلي الذي يعد المظهر والجمال فيه أحد اهم أهدافه.
كمتتا أن هنت اح فراغتتات بحكتتم طبيعتهتتا وبحكتتم نوعيتتة ااهتتداف التتتي تستتعي التتي تحقيقهتتا كريتتاض ااطفتتال ودور المالهتتي
تستتتلزم علتتي المصتتمم ان يعطتتي للجانتتب الشتتكلي والجمتتالي أستتبقية ،فعلتتي ستتبيل المثتتال تتتم تصتتميم منتتزل علتتم شتتكل فيتتل
نتتخم فتتي مدينتتة نيتتو جيرستتي يبلتت ارتفاعتته  65قتتدم (شتتكل  ،)5ورغتتم ان استتتخدامه الحتتالي يستتتهدف الستتياحة فتتي
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فتتترات محتتدودة جتتدا أال أن التصتتميم يميتتل فتتي االستتا التتي الجانتتب الشتتكلي والجمتتالي .ويقتتدم (شتتكل  )6أحتتد صتتور
عناصتتر العمتتارة الداخليتتة التتتي تميتتل التت ي جانتتب الشتتكل علتتم حستتاد جانتتب الوظيفتتة ،فالمقعتتد رغتتم تحقيقتته الجانتتب
الجمتتتالي المستتتتل هم متتتن اشتتتكال الزهتتتور فتتتان الجانتتتب التتتوظيفي قتتتد يكتتتون غيتتتر محقتتتق بصتتتورة مرنتتتية .وغالبيتتتة
التصتتميمات تحتتتاج التتي تحقيتتق مفهتتوم الوظيفتتة باعتبارهتتا ااستتا فتتي معظتتم ااهتتداف التصتتميمية فمتتن المهتتم ان يكت ون
هتتدف المحاكتتاة او االستتتلهام ايجتتاد تصتتميم يقتتدم منتتتا لتته متتردود عملتتي فعتتال وكتتال من(شتتكل  )7و(شتتكل  )8يقتتدمان
نموذجتتان لالستتتلهام التتوظيفي ،وعمومتتا فتتإن التصتتميم المثتتالي هتتو التصتتميم التتذي يستتتطيع ان يتتواةم بتتين الشتتكل والوظيفتتة
وتحقيتتق التوافتتق بينهمتتا وبالشتتكل التتذي يتتتالءم متتع كتتل حالتتة ،وهتت و متتا يمكتتن ان نطلتتق عليتته التتنمم التتواعي للمحاكتتاة
واالستلهام ،وعلي وجه العموم فان كل مكونات الطبيعة قد منحها هللا الجمال الشكلي بجانب ااداء الوظيفي،
فمتتن حيتتث الشتتكل تتتوفر الطبيعتتة للمصتتمم كتتم ال نهتتاةي متتن االشتتكال فعلتتي ستتبيل المثتتال تتشتتكل الاالبيتتة العظمتتي متتن
الكاةنتتات متت ن منظومتتات تأختتذ تتتارة اشتتكال التفتترع وتتتارة اختتري التعتترج ومنهتتا الشتتكل الكتتروي والسداستتي وهكتتذا،
ويستتتطيع المصتتمم ان يستتتنبم متتن الجتتزء كمتتا يستتتطيع ان يستتتنبم متتن الكتتل ،واذا انتقلنتتا إلتتي جانتتب الوظيفتتة فلكتتل كتتاةن
ستتواء كتتان كاةنتتا حيتتا أوغيتتر حتتي وظيفتتة أو عتتدة وظتتاة تتضتتمن مجموعتتة متتن اآلليتتات واانظمتتة والتركيبتتات التتتي
يستتتطيع مصتتمم العمتتارة الداخليتتة محاكاتهتتا واالستتتلهام منهتتا ،فالكاةنتتات استتتطاعت مواجهتتة ظتتروف معيشتتتها وبقاةهتتا
علي مدار حقب منية طويلة بما وهبها الخالق من هذه الخوا والصفات الجمالية والوظيفية.

شكل ،5منزل على شكل فيل
Alarabiya: 2020

شكل ،7منضدة على اخطبوط تعبر عن الجانب الوظيفي
marvelbuilding: 2020

شكل ،6مقعد على شكل ورده تعبر عن الجانب الجمالي
Hayatouki: 2020

شكل ،8االستلهام من خاليا عسل النحل
Strongproject: 2014

 .6البايوميمكري واالستلهام المباشر وغير المباشر
تتطلتتب عمليتتة تقتتيم معتتدل التقليتتد والمحاكتتاة فتتي مقابتتل معتتدل االستتتلهام نتترورة ونتتع نستتب تصتتن التصتتميمات التتتي
تستتتهدف المحاكتتتاة واالستتتلهام متتتن الطبيعتتة .ويجتتتب عنتتد قيامنتتتا بتتإجراء عمليتتتة التصتتني ونتتتع معتتايير ومرجعيتتتات
تشتتكل المحتتددات التتتي يبنتتي عليهتتا التقيتت يم ،وتعتبتتر العناصتتر اآلتيتتة أكثرهتتا مونتتوعية :درجتتة االبتتداع (- )creativity
المفهتتتتتوم ( - )conceptالمقيتتتتتا ( - )scaleالمتتتتتواد ( - )materialالشتتتتتكل الجمتتتتتالي ( - )aestheticsمعتتتتتدل اامتتتتتان
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( - )safetyالوظيفتتتة (- )functionالشتتتكل ( - )shapeاللتتتون( ،)colorوهتتتي نقطتتتة بحثيتتتة تحتتتتاج لبحتتتث كامتتت ل علتتتي
ااقتتتل حتتتتم يمكتتتن استتتتخال نتتتتاةا مونتتتوعيه .وتتتتم تصتتتني درجتتتات المحاكتتتاة واالستتتتلهام طبقتتتا (،)Mohd 2013
(جتتدول ،)1التتتي قتتدمتها نتتدوة هندستتة ااعمتتال والتطبيقتتات الصتتناعية ( ،)BEIACحيتتث قستتم هتتذا التقيتتيم المعيتتار التتي
أربتتع فئتتات لتقريتتب المفهتتوم وتبستتيم التصتتور ،ولكتتن فتتي الواقتتع الفعلت ي هتتي عشتترات التتدرجات فكلمتتا كانتتت الفكتترة التتتي
تتتم محاكاتهتتا او استتتلهامها متتن الطبيعتتة ممارلتته لتصتتميم كتتاةن او عنصتتر طبيعتتي وكانتتت عتتن طريتتق التقليتتد الصتتريح
كانتتت المحاكتتاة كاملتته .وفتتي كثيتتر متتن االستتتخدامات يكت ون اختيتتار المحاكتتاة واالستتتلهام المباشتتر هتتو االختيتتار النستتب إذا
تتتوافرت فتتي الكتتاةن او العنصتتر متتن حيتتث شتتكله او وظيفتتته او كليهمتتا معتتا أفكتتار تتوافتتق وتتطتتابق متتع االهتتداف التتتي
يستتعي المصتتمم تحقيقهتتا وتوفيرهتتا المستتتخدمين ،بينمتتا تظهتتر قيمتتة اإلستتتلهام الايتتر مباشتتر فتتي كونتته صتتوره مميتتزه متتن
صور اابداع تبين قدرة المصمم علي اقتبا ما هو بحاجه اليه ليسقطه علم تصميمه.
جدول ( ،)1التصنيف طبقا لنسب المحاكاة

النسبة
الفئة

%25-0
محاكاة هامشيه

%50-%26
محاكاة متوسطه

%75-%51
محاكاة سأةده

%100-%76
محاكاة كامله

)(Mohd 2٠13

وفتتي تصتتور اختتر استتاليب اإلستتتلهام المباشتتر والايتتر مباشتتر تتتم تبستتيم العالقتتة بتتين المصتتدر وبتتين التصتتميم المستتتهدف
باختصتتتارها فتتتي رتتتالث مستتتارات ( ،(approachesهتتتي النستتتل المباشتتتر متتتن المصتتتدر -التجريتتتد ومحاكتتتاة اافكتتتار
المطلوبة – اإلستلهام باستنباط أفكار ممارله (شكل.)Shahda 2014( ،)9

شكل ،9انماط المحاكاة واالستلهام
Shahda 2٠14

والشكل ( )10لتصميم معماري بمنطقة  Bathurstبجنود أفريقيا وهي المنطقة التي تشتهر بإنتاج اانانا يمثل نموذج من
نماذج المحاكاة واالستلهام المباشر والمبني بارتفاع  56قدم ويتكون من طابقين يحتوي الطابق ااول علي متح للمنطقة ومعرض
لمنتجات اانانا والدور الثاني علي قاعة احتفاالت ويمثل هذا التصميم عملية التقليد الصريح .والشكل ( )11لمكتبة اإلسكندرية

شكل ،10محاكاه مباشره من فاكهة االنانا
ttnotes: 2020

شكل11،استلهام غير مباشر لمكتبة اإلسكندرية وقر
Sis: 2020

الشمس
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والتي تم استلهام الفكرة الرةيسية لها من قر الشمس" تظهر المكتبة علم شكل قر داةري ماةل .وترمز هذه الصورة الي
قر الشمس البا و .وقد كان لقر الشمس أصداء عديده في االساطير المصرية القديمة ،فتالةم فكرة قر الشمس البا و
مع فكرة ظهور مناره جديده للعلوم والمعرفة"( ،إسماعيل  )2007ويظهر في هذا التصميم ان عملية االستلهام هي عمليه رمزيه.

 .7البايوميمكري والتوافق والمحافظه علي البيئة
اإلستتتلهام متتن الطبيعتتة يتتذكر المصتتمم داةمتتا بدقتتة وإبت داع وجمتتال الطبيعتتة فتتي الحفتتاظ علتتم توا نهتتا وتحقيتتق االستتتمرارية
لعناصتترها التتتي تتوافتتق فيمتتا بينهتتا بمتتا يحقتتق الراحتتة للكاةنتتات وتأديتتة الوظتتاة المكلفتتة بهتتا هتتذه العناصتتر .فعلت ي ستتبيل
المثتتال ال الحصتتر ،تعتمتتد الطبيعتتة بشتتكل أساستتي علتتم أشتتعة ونتتوء الشتتمس والطبيعتتة تحقتتق التكامتتل بتتين إشتت كالية
التصتتميم الشتتهيرة بتتالتوافق بتتين الشتتكل والوظيفتتة ،كمتتا أن الطبيعتتة تعيتتد تتتدوير مصتتادرها متتن الطاقتتة ()recycling؛
وطالمتتا أن مفهتتوم البتتايوميمكري ينطلتتق متتن محاكتتاة وإستتتلهام الطبيعتتة فيجتتب ان يكتتون تصتتميماته متناغمتتة متتع الطبيعتتة
وتحقتتق التوافتتق والمحافظتتة علتتم البيئتتة .وهتتذه التصتت ميمات أمامهتتا تشتتكيالت النهاةيتتة متتن التنتتوع لتصتتميمات العمتتارة
الداخليتتة ستتواء متتا يختتص الحيتتزات الخارجيتتة أوالحيتتزات الداخليتتة ،ويمثتتل الشتتكل ( )12تصتتميم جنتتاح مفتتتوح علتتم هيئتتة
(ستتتراد ) يطلتتتق عليتتته ( (Began Wood Pavilionبجامعتتتة شتتتتوتاارت بألمانيتتتا صتتتمم بأستتتتلهام متتتن هيكتتتل صتتتدفة
الستتلحفاة ،كمتتا يمثتتل الشتتكل ( )13كافتيريتتا بمدينتتة بومبتتاي بالهنتتد يطلتتق عليهتتا ( )The Toteصتتممت أعمتتدتها وستتقفها
علم شكل شجرة ،وتميز كل من التصميمين بقدر كبير من التوافق مع البيئة.

شكل ،12سرادق مستوحى من صدفة السلحفاة
Parametric: 2019

شكل13كافيتريا مستوحاة من الشجر
Formakers: 2020

 .8البايوميمكري ونماذج من العمارة الداخلية
تتعتتدد أنتتواع ااستتتلهام والمحاكتتاة فتتي التصتتميمات المختلفتتة لمجتتال العمتتارة الداخليتتة باتترض إيجتتاد حلتتول لمشتتاكل
التصتتميم ،ويتميتتز مجتتال العمتتارة الداخليتتة عتتن غيتتره متتن المجتتاالت أنتته يعتتالا مجموعتتة غيتتر متناهيتتة متتن المفتتردات.
ومتتن المهتتم مراعتتاة أن تتناستتب عمليتتة االستتتلهام للعنصتتر المتتراد تصتتميمه متتع الحيتتز التتذي يشتتاله هتتذا العنصتتر ،ومكتتان
تواجتتده ،وهتتل هتتو جتتزء متتن الفضتتاء الختتارجي كاافنيتتة والحتتداةق الخارجيتتةل أم الفضتتاء االنتقتتالي كالمتتداخلل أم أحتتد
الفضتتاءات الداخليتتة بتخصصتتاتها المختلفتتةل كمتتا يجتتب مراعتتاة التنتتوع التتديموغرافي للمستتتخدمين ،والتوافتتق متتع المحتتيم
المعمتتتاري .ولتحقيتتتق أكبتتتر استت تفادة ممكنتت ة متتتن مفهتتتوم البتتتايوميمكري لصتتتالح مجتتتال التصتتتميم التتتداخلي ،يجتتتب تنتتتاول
المونتتوع باعتبتتاره عمليتتة تتتوا ن وتفاعتتل بتتين جتتانبين :الجانتتب ااول المجموعتتة الهاةلتتة متتن االختيتتارات الالنهاةيتتة متتن
الموجتتودات الطبيعيتتة ،والجانتتب اآلختتر هتتو أستتس وعناصتتر ومفتتاهيم التصتتميم التتداخلي؛ وهتتذا يتطلتتب متتن مصتتممي
العمتتتارة الداخليتتتة قبتتتل البتتتدء فتتتي العمليتتتة التصتتتميمية ،إستتتتدعاء آليتتتات غيتتتر تقليديتتتة تتناستتتب متتتع الفكتتترة التصتتتميمية.
والنمتتاذج اآلتيتتة تعطتتي مدشتتر مختصتت ر لتتبعض التطبيقتتات فتتي مجتتال العمتتارة الداخليتتة المبنيتتة علتتم مفهتتوم اإلستتتلهام
والمحاكاة.

 1.8االضاءة
تخطتتيم اإلنتتاءة يشتتكل عامتتل حاستتم فتت ي نجتتاح التصتتميم التتداخلي ككتتل ،فتصتتميم وحتتدة اإلنتتاءة متتن حيتتث الحجتتم
والشتتكل ونوعيتتة اإلنتتاءة التتتي تقتتدمها يتتدرر تتتأريرا مباشتترا علتتم راحتتة المستتتخدمين وعلتتم نجتتاحهم فتتي القيتتام بوظتتاةفهم،
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وهتتي أحتتد تطبيقتتات العمتتارة الداخليتتة التتتي تظهتتر تجتتاود ستتريع متتع مفهتت وم البتتايوميمكري فهنتتاح العديتتد متت ن النمتت اذج
المستتتتمدة متتتن الطبيعتتتة فالشتتتكل ( )14يمثتتتل وحتتتدة انتتتاءة مستتتتوحاة متتتن هتتترة اللتتتوتس تقتتتدم انتتتاءة غيتتتر مباشتتترة،
والشكل ( )15يمثل وحدة إناءه سقفية مستوحاة من الحيوان البحري نجم البحر.

شكل ،15وحدة اضاءه مستوحاة نجم البحر
ar. decorexpro: 2015

شكل ،14وحدة اضاءه مستوحاة من زهرة اللوتس
oodeea: 2013

 2.8األثاث
الشتتكل ( )16يمثتتل مقعتتد مستتتوحم متتن تصتتميم نبتتات الصتتبار ،قتتام المصتتمم بترتيتتب جزوعتتة متتن حيتتث الحجتتم والتو يتتع
بمتتا يستتمح بإعطتتاء المقعتتد االبعتتاد المطلوبتتة للتصتتميم متتع العلتتم ان نبتتات الصتتبار أوراقتته تكتتون صتتايره نتتامره علتتم
حتتواف الجتتزوع .والشتتكل ( )17يمثتتل مقعتتد مستتتوحم متتن الستتلحفاة يتمثتتل الجانتتب الجمتتالي فيتته بدرجتته أكبتتر متتن الجانتتب
الوظيفي.

شكل ،17مقعد مستوحم من السلحفاة
amazon: 2020

شكل ،16مقعد مستوحى من نبات الصبار
Fashion Republic: 2019

 3.8إستلهام اللون
تقتتدم الطبيعتتة مجموعتتات لونيتتة النهاةيتتة كالمجموعتتات المستتتوحاة متتن الطيتتور بتشتتكيالتها المتنوعتتة ومتتن أجتتواء البحتتار،
وكتتذلك النباتتتات بمتتا تتضتتمنه متتن هتتور وفواكتته والشتتكل ( )18يبتتين مجموعتتة لونيتتة مستتتلهمة متتن الخرشتتوف وكتتذلك
التنوعتتات اللونيتتة كمتتا ان الشتتكل ( )19يقتتدم مجموعت ه لونيتته مستتتوحاة متتن صتتفحة الستتماء التتتي تعطتتي علتتم متتدار اليتتوم
وطبقتتتا لفصتتتول العتتتام لوحتتتات جماليتتتة مليئتتتة بالتشتتتكيالت اللونيتتتة الراةعتتتة ،ويالحتتتا دقتتتة وجمتتتال التتتتدرج والتوافتتتق
والتناسق.

شكل  ،18مجموعه لونية مستوحاة من النباتات
Tasmeemme: 2020

شكل 19،مجموعه لونية مستوحاة من صفحة
Tasmeemme: 2020
السماء
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 .9البايومميكري ونماذج من العمارة
تتمتتتع كتتل متتن العمتتارة والعمتتارة الداخليتتة بقت وة التت أرير علتتم العنصتتر البشتتري نظتترا الرتباطهمتتا المباشتتر بالحيتتاة اليوميتتة
للبشتتر ،ويتتزداد هتتذا التتتأرير عنتتدما يتميتتز العمتتل المعمتتاري بتتروح ابداعيتتة كمتتا هتتو الحتتال فتتي الكثيتتر متتن التصتتميمات التتتي
تتبنتتي مفتتاهيم اإلستتتلهام والمحاكتتاة متتن الطبيعتتة .ويعتتد معبتتد اللتتوتس أحتتد التصتتميمات التتذي ينطبتتق عليتته هتتذا المفهتتوم
حيتتث صتتمم علتتم شتتكل هتترة اللتتوتس (شتتكل .)20فلقتتد تتتم تأسيستته عتتام  1986فتتي نيتتودلهي وهتتو أكثتتر المتتزارات
الستتياحية فتتي الهنتتد .وقتتد نجتتح التصتتميم فتتي تحقيتتق كتتل متتن ااهتتداف الشتتكلية والوظيفيتتة؛ فمتتن حيتتث الشتتكل فالتصتتميم
يجتتذد اانظتتار بروعتتتة تعبيراتتته التتتتي تعطتتي اإلحستتتا الفتتوري بزهتتترة اللتتوتس ،ويحتتتيم بتته حمتتتام ستتباحة فيعطتتتي
اإلحستتا بتتأن الزهتترة تطفتتو فتتو المتتاء ،ولتته تستتعة متتداخل تعلتتو حمتتام الستتباحة  ،وتظهرتقستتيماته هندستتية راةعتتة .و
يمثتتل الشتتكل ( )21تصتتميما لمستترح بستتنجابور ماليزيتتا ،يستتمي إيستتبالنيد ( (Esplanadeعلتتم استتم المنطقتتة التتتي يوجتتد
بهتتا المستترح  ،ويلقتتب أحيانتتا بمستترح دوريتتان نظتترا القتبتتا تصتتميمه متتن تصتتميم فاكهتتة التت دوريان ،وقتتد استتتخدمت
البتتراما والنمتتاذج الريانتتية والهندستتية لتنفيتتذ هتتذا الشتتكل الهندستتي المركتتب التتذي يحتتتوي علتتم آالف التتدروع والحتتواجز
المجهتتزة بإمكانيتتة توجيتته إعتمتتادا علتتي وايتتا ستتقوط الشتتمس والتتتي استتتخدمت كخاليتتا تكتتون الشتتكل وتعبتتر عتتن المصتتدر
(فاكهة الدوريان).

شكل ،2٠معبد مستوحى من زهرة اللوتس
raw-magazine: 2016

شكل ،21مسرح مستوحى من فاكهة الدوريان
igsmag: 2002

1.9حالة عملية منزل نوتيلوس ()NAUTILUS HOUSE
قتتام المصتتمم ختتافير سينوستتيان فتتي عتتام  2006بتصتتميم منتتزل يعتترف باستتم منتتزل نوتيلتتو  ،فكرتت ه ااساستتية مستتتوحاة
متتن الطبيعتتة وحياتهتتا البحريتتة ،فقتتد استتتلهم تصتتميم هتت ذا المنتتزل متتن كتتاةن (الحلتتزون) بمتتا يمتلكتته متتن جستتم صتتدفي ذو
تصتتميم مميتتز .ويمثتتل هتتذا التصتتميم تجربتتة ناجحتتة استتاليب المحاكتتاة واالستتتلهام متتن الطبيعتتة ويعتتد نمتتوذج يمكتتن االقتتتداء
بتته ،فقتتد حقتتق المصتتمم الهتتدف المطلتتود متتن التصتتميم ،فمتتن حيتتث الشتتكل استتتطاع المصتتمم أن يعطتتي االنطبتتاع المطلتتود
وكأننتتا أمتتام صتتدفة بحريتتة عمالقتته تشتتكل عمتتل فنتتي راةتتع ،يستتتدعي التتي ااذهتتان مباشتترة روح الحيتتاة البحريتتة .ومتتن
حيتتث الوظيفتتة ،فهتتو تصتتميم صتتديق للبيئتتة ويلبتتي بشتتكل فعتتال مطالتتب التبريتتد والتدفئتتة والتهويتتة والحمايتتة متتن آشتتعة
الشتتمس ،وكتتذلك الحمايتتة متتن تقلبتتات الطقتتس ،كمتتا انتته مقتتاوم للتتزال ل  ،باإلنتت افة التتي متطلبتتات المعيشتتة والراحتتة بمتتا
تتضتتتمنه متتتن الحيتتتزات ذات الخصتتتاةص المتعتتتددة .وقتتتد نجتتتح المصتتتمم فتتتي ذلتتتك باتبتتتاع أستتتلود المحاكتتتاة واإلستتتتلهام
التتواعي فتتي فتتن االقتبتتا لألفكتتار متتن العنصتتر الطبيعتتي وأستتقطها علتتي تصتتميمه .وقتتد قامتتت الباحثتتة بدراستتة الحالتتة
وتجميع المعلومات اآلتية:

2.9الموقع وطبيعته
يقتتتع منتتتزل نوتيلتتتو ( )Nautilus Houseفتتتي بلديتتتة ( )Naucalpan de Juarezفتتتي الشتتتمال الاربتتتي متتتن مدينتتتة
ميكسكوستتتيتي بالمكستتتيك .المنتتتزل محتتتاط بمجموعتتتة متتتن المبتتتاني التقليديتتتة ذات االرتفاعتتتات العاليتتتة وذلتتتك متتتن رتتتالث
اتجاهتتات ،أمتتا االتجتتاه الرابتتع وهتتو متتا اختتتاره المصتتمم ليكتتون واجهتتة المنتتزل يطتتل علتتم مجموعتتة متتن المنتتاظر الطبيعيتتة
الراةعة التي تتضمن مجموعة من الجبال ،مما يضي الي جمال اإلستلهام من الطبيعة بانوراما طبيعية راةعة.
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 3.9فكرة التصميم والمواد المستخدمة
نظتترا ان التوجتته ااساستتي للتصتتميم هتتو اإلستتتلهام والمحاكتتاة متتن كتتاةن الحلتتزون فقتتد لجتتأ المصتتمم التتي أستتلود يتتوفر لتته
المرونتتة ويستتاعده علتتم تكتتوين الهيكتتل الصتتدفي حيتتث ان معظتتم أجتتزاء التصتتميم ال تعتمت د علتتي التتتوا ي أو محتتاذاه بتتين
كتتتل متتتن ااستتتق واارنتت يات والجتتتدران؛ فأغلبيتت ة الحيتتتزات تشتتتكل مجموعتتتة متتتن اإلطتتتارات ذات االشتتتكال الداةريتتتة
والمنحنيتتات التتتي تحتتاكي صتتدفة الحلت زون ،اعتمتتد هتتذا ااستتلود علتتي مجموعتتة متتن الشتتبكات التتتي تتتم تكوينهتتا متتن أستتالح
الصتتتلب تتتتم تاطيتهتتتا بطبقتتتة متتتن الخرستتتانة يتتتتراوح ستتتمكها متتتن4التتتي 5بوصتتتة ،وقتتتد أعطتتتت الخطتتتوط االنستتتيابية
واالنحنتتاءات التصتتميم ،القتتدرة علتتم تحقيتتق الهتتدف وأظهتتار الشخصتتية المتفتتردة للمنتتزل دون االعتمتت اد بشتتكل أساستت ي
علتتم وجتتود حتتواةم أو أعمتتدة تقليديتتة (شتتكل ،)22حيتتث تبتتدو الحتتواةم وكأنهتتا منحوتتتة داختتل جبتتل صتتخري ،بينمتتا تمثلتتت
ااعمتتدة فتتي المحتتاور الرةيستتة لبنيتتان جستتم الحلتتزون (شتتكل .)23كتتذلك وفرهتتذا التصتتميم بيئتتة آمنتتة نتتد ظتترف الطقتتس
القاستتية والمتقلبتتة ،وخصصتتت خلفيتتة المنتتزل لتكتتون منطقتتة لزراعتتة ااشتتجار والمزروعتتات ،وهتتي المنطقتتة المواجهتتة
لمبتتاني المدينتتة التقليديتتة؛ بينمتتا خصصتتت المنطقتتة ااماميتتة كحديقتتة خارجيتتة ومتتدخل للمشتتاة ومنطقتتة انتظتتار للمركبتتات
حتتتم يبقتتي مجتتال الربيتتا مفتتتوح امتتام المنتتاظر الطبيعيتتة .واختتتار المصتتمم النهايتتة المدببتتة التتتي تحتتاكي متتا يتمتتتع بتته كتتاةن
الحلزون من شكل لتكون انسب مكان لخزان المياه .

شكل ،22مسقط افقي
atlasobscura: 2020

شكل ،23قطاع راسي
atlasobscura: 2020

وتكون المنزل من طابقين رةيسين بينهما تداخل ،فالطابق ااول تكون من حيزات لكل من (المعيشة -الطعام – المطبل – حمام-
ماسلة ومخزن) (شكل ،)24بينما تكون الطابق الثاني من (غرفة نوم رةيسية مرفق بها الحمام الرةيسي وخزانة للمالبس -استديو
للرسم -معيشة -حمام -مكتبة وورشة تدريبية) (شكل .)25ورغم التزام المصمم بهيكل كاةن الحلزون ،أال انه استطاع ان يقدم
معظم متطلبات التصميم الهادف ،فقد قدم التصميم كل من الحيزات المفتوحة الرحبة وكذلك الحيزات المالقة ،كما وفر معظم
االحتياجات التصميمية مثل اإلناءة والتهوية بشكل جيد.

شكل ،24مسقط افقي للدور االول
Pinterest:2020

شكل ،25مسقط افقي للدور الثاني
Pinterest: 2020
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 4.9الواجهة
تكونتتت الواجهتتة متتن الستتلم الحجتتري التتذي يختتتر المستتاحة الخارجيتتة الخضتتراء وصتتوال التتي بتتاد المنتتزل التتذي صتتمم
كأنتته جتتزء ال يتجتتزأ متتن نافتتذة متتن الزجتتاج الملتتون التتذي يشتتبه التتي حتتد متتا أستتلود نوافتتذ الزجتتاج المعشتتق (أحتتد حتترف
العمتتارة المصتترية) ،وتشتتال هتتذه النافتتذة الحيتتز ااكبتتر متتن واجهتتة المنتتزل فهتتي تحتتاكي الفجتتوة الكبيتترة لكتتاةن الحلتتزون
كمتتا أنهتتا تمثتتل بتصتتميمها المبتتدع عنصتتر جتتذد وجمتتال بصتتري حيتتث يتكتتون متتن خاليتتا بناةيتتة ذات ألتتوان جذابتتة رتبتتت
داختتل مجموعتتات كلهتتا تعطتتي تشتتكيالت شتتبه داةريتتة ،فتتي استتتلهام موفتتق ومتوافتتق متتع تصتتميم الحلتتزون .كمتت ا تضتتمنت
الواجهت ة الجستتم التترةيس لكتتاةن الحلتتزون بعتتد تلوينتته بأشتتكال ودرجتتات متناستتقة متتن اللتتون البنتتي تحتتاكي متتا هتتو موجتتود
بالطبيعة( .شكلم 26و .)27

شكل ،26الواجهة من منظور مقابل
Hubpages: 2009

شكل ،27الواجهة من منظور جانبي
atlasobscura: 2014

 5.9التهوية
عتتالا التصتتميم مستتألة التهويتتة بإنشتتاء مستتارين تحت ت اارض تستتمح بمتترور الهتتواء متتن ختتارج المنتتزل متترورا بالمستتار
الحلزونتتي التتذي يشتتبه الدوامتتة؛ ونظتترا ان درجتتة حتترارة تيتتار الهتتواء القتتادم متتن تحتتت اارض يكتتون ماتتاير لدرجتتة
الحتترارة فتتو ستتطح االرض ،يقتتوم الهتتواء فتتي فصتتل الصتتي بتبريتتد وتجديتتد هتتواء المنتتزل عبتتر التيتتار الهتتواةي المتتتدفق
البتتارد دافعتتا الهتتواء الستتاخن التتي أعلتتي خروجتتا متتن قمتتة المنتتزل ،أمتتا فتتم فصتتل الشتتتاء ،فيقتتوم تيتتار الهتتواء المتتتدفق
الستتاخن بتستتخين وتجديتتد هتتواء المنتتزل دافعتتا الهتتواء البتتارد ختتارج المنتتزل .وتعتمتتد الفكتترة علتتم التفتتاوت الوانتتح بتتين
درجتتتات الحتتترارة تحتتتت ستتتطح اارض وبتتتين فتتتو ستتتطح اارض ،ففتتتي البتتترد القتتتار يكتتتون بتتتاطن اارض ذات
درجتتات حتترارة مرتفعتتة بشتتكل ملحتتوظ عتتن مستتتوياتها فتتو ستتطح اارض ،كمتتا انهتتا تكتتون منخفضتتة بشتتكل ملحتتوظ
خالل فصل الصي .

 6.9اإلضاءة
جميتتع الحيتتزات ودت بنوافتتذ داةريتتة فتتي ااستتق تستتمح بتتدخول الضتتوء فتتي صتتورة تمارتتل ستتكان الكهتتوف ،وصتتممت
هتتذه النوافتتذ متتن حيتتث العتت دد والحجتتم بطريقتتة تتوافتتق متتع درجتتة الضتتوء المطلتتود للحيتتز واتجاهتتات و وايتتا دوران
الشتتمس .كمتتا تميتتز تصتتميم هتتذه الفتحتتات بوجتتود إطتتار ختتارجي جتتاجي داةتتري قتتوي يستتتطيع أن يواجتته ظتتروف الطقتتس
ويتتوفر الحمايتتة الال متتة لستتاكني المنتتزل ،كمتتا راعتتي التصتتميم ان تأختتذ فتحتتة الستتق شتتكل يشتتبه القطتتاع متتن المختتروط
بمتتا يستتمح بتتأن تكتتون حجتتم التتدواةر المنتهيتتة عنتتد بطتتن الستتق أكبتتر بدرجتتة مناستتبة متتن التتداةرة الزجاجيتتة عنتتد الستتطح
ممتتا يستتمح بتتأكبر كميتتة متتن الضتتوء (شتتكل ،)28كمتتا استتتطاعت نافتتذة الزجتتاج الملتتون التتتي تشتتال الحيتتز ااكبتتر متتن
واجهتتة المنتتزل أن تقتتدم إنتتاءة تحتتد بشتتكل كبيتتر متتن شتتدة ااشتتعة الشمستتية وتظهتتر روعتتة وجمتتال انعكتتا االتتوان علتتم
اارنيات والحواةم (شكل.)29

112
حقوق النشر ©  | 2020لمجلة JAARS

jaars-fa.helwan.edu.eg

هبه هللا حمدي محمود –  JAARSالمجلد األول .العدد  .2ديسمبر 2٠2٠

شكل ،28اإلضاءة من خالل النوافذ الدائرية
allthatsinteresting: 2014

شكل ،29الظالل اللونية التي يشكلها التصميم
Theownerbuildernetwork: 2020

 7.9الحمام
تصتتميم الحمتتام يعطتتي الشتتعور ببيئتتة أعمتتا البحتتار ،فقتت د صتتممت معظتتم جوانبتته متتن حتتواةم كأنهتتا مصتتنوعة متتن
الرمتتال ،بينمتتا استتتخدمت مستتاحات متتن الستتراميك المشتتكل كت بالط المو اييتتك التتذي يجمتتع بتتين اللتتون ااصتتفر فتتي خلفيتتته
متناستتتتتقا متتتتتع طبيعتتتتتة ولتتتتتون الجتتتتتدران رصتتتتتعت مستتتتتاحات الستتتتتيراميك بتشتتتتتكيالت ذات أحجتتتتتام صتتتتتايرة
كالفسيفساء(شتتكل ،)30بأشتتكال مختلفتتة معظمهتتا داةريتتة بتتاللون اا ر التتذي يعطتتي اإلحستتا وكأنهتتا أصتتداف ،وبمتتا
يتوافتتق متتع البيئتتة البحريتتة ،كمتتا ود بنافتتذة داةريتتة تتتوفر اإلنتتاءة الطبيعيتتة للحيتتز .وتميتتز تصتتميم الحمتتام بتتتدفقات الميتتاه
التتتي تختترج كأنهتتا تنبتتع متتن ختتالل الصتتخور ،وصتتمم صتتنبور الميتتاه علتتي شتتكل صتتدفة الحلتتزون فتتي رمزيتتة لتصتتميم المنتتزل
(شكل ،)31كما صممت المرآه بالشكل الداةري في توافق مع الخطوط العامة.

شكل ،3٠الحمام والعناصر التي تحاكي الحلزون
atlasobscura: 2020

شكل ،31الحمام والبيئة البحرية
Inhabitat: 2014
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 8.9المطبخ
خصتتص للمطتتبل أحتتد الحيتتزات بالتتدور ااول مجتتاور لحجتترة الطعتتام ويمكتتن اعتبتتاره أحتتد جوانبهتتا بتتدون حتتواةم (مطتتبل
مفتتتوح) ممتتا يتتوفر ستتهولة الحركتتة بينهمتتا ،ونظتترا التستتاع الحيتتز فهنتتاح مجتتال واستتع للربيتتة واإلحستتا برحابتتة المكتتان
(شتتكلم  24و ،)32كمتتا حقتتق مزيتتد متتن اإلنتت اءة والتهويتتة ،واستتتطاع المصتتمم ان يوفتتق بتتين عتتدم انتظتتام الحيتتز فتتي
خطتتوط رةيستتيه وافقيتته مستتتقيمه وبتتين تستتكين وتو يتتع ااجهتتزة وأمتتاكن التختتزين المطلوبتتة بمايستتمح بحريتتة الحركتتة
دون عواةق وتحقيق أكبر استفادة من اإلناءة الطبيعية.

شكل ،32المطبخ
Theownerbuildernetwork: 2020

 9.9األثاث وتنوع الحيزات
ااستتبقية ااولت ي الختيتتار اارتتاث كانتتت متتن مختتتارات الحتترف التقليديتتة المكستتيكية ممتتا يجعتتل المنتتزل متوافتتق متتع رقافتتة
وتقاليتتتد البيئتتتة المكستتتيكية ،كمتتتا استتتتهدف التصتتتميم أن تبتتتدو معظتتتم قطتتتع اارتتتاث وكأنهتتتا جتتتزء جستتتم المبنتتتي ،ممتتتا يعطتتتي
اإلحستتا لكتتل متتن الستتكان والزاةتترين بانتتدماجهما متتع المبنتتي وبكتتونهم جتتزء متتن الطبيعتتة كمتتا هتتو ظتتاهر فتتي حجتترة النتتوم
(شكل )33وصالة لالجتماعات ومشاهدة التليفزيون (شكل.)34

شكل ،33حجرة نوم
theownerbuildernetwork: 2020

شكل ،34صالة االجتماعات والتلفزيون
theownerbuildernetwork: 2020

.10الخالصة
يحتاج مفهوم البايوميمكري والمفاهيم المرتبطة به لمزيد من اإليضاح والتحليل واستلهام ومحاكاة الطبيعة في ظل التطور والتقدم
التكنولوجم الذي يعتبر من اهم مصادر إستنباط اافكار والنظم .التعلم واالقتداء بالطبيعة يساعد الي حد كبير في حلحلة إشكالية
إسبقية الشكل والوظيفة التي تكيفها طبيعة وظروف كل كاةن .توجد عالقة أساسية بين مفهوم البايوميمكري كمفهوم لالستلهام
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 أهمية ان تتضمن المناها الدراسية لطلبة كليات.والمحاكاة وبين مفاهيم التوافق والمحافظة علم البيئة وتحقيق أهداف االستدامة
الفنون الجميلة قدرا مناسبا يتناول أساليب المحاكاة واالستلهام من الطبيعة ومن نمنها البايوميمكري والمجاالت المتصلة به
.والمتعلقة بدراسات وتطبيقات الفنون الجميلة
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