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 ملخص البحث 
 

وذلك من خالل دراسة وتناول   ،املدركات البصرية بالفراغ وتفاعله مع العناصر الحيوية بهيتناول البحث دراسة العالقة التكاملية بين عناصر 

تأثير هذه املدركات البصرية على إدراك الحياة في الفراغ بمستوياته ومن ثم    ،مفهوم وفلسفة املدركات البصرية بالفراغ وتطوره عبر العصور 

 : ويأتي املستوى الثاني  ،بها   شاهد اإليمان بوجود حياة للتكوينات البصرية واستشعار امل :  ول املستوى األ   ذه املستويات هي:وه  .الحيويه الثالث

امل للمستخدم  والعقلي  الذهني  باملسار  يتعلق  إلى وجود حياة   شاهدفيما  املدرك  لينقل  برؤى حيويه  ماديه  البصرية كعناصر  املدركات  لهذه 

وتفاعله معها بمشاعره الداخلية عن طريق  وجود املستخدم في نطاق املدركات البصرية    أن  فهو  :املستوى الثالثأما    ،حقيقية وليست تخيليه

بالحياة نابضة  يتمتع بجودة  الفراغ  بأن هذا  التي توحي  املكان من الصفات  الواعي والالواعي وإنطباعه عن  أن.العقل  إلى  البحث   وقد توصل 

 إلى مفهوم التصميم الزمان واملكان    حدوددى  التفاعل بين اإلنسان واملدركات البصرية في الفراغ قد تع
ّ
وأصبحت هذه املدركات أكثر اتجاها

 في تطبيق هذا املفهوم والتعبير عنه لتصميم   (biophilic design)الحيوي  
َ
 هاما

َ
الذي يعزز التواصل بين الطبيعة واإلنسان كما أن للمعماري دورا

 . عناصر الفراغ
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Abstract   

The research deals with studying the integrative relationship between the elements of visual perceptions 

in space and its interaction with the vital elements in it, and that is through studying and dealing with the 

concept and philosophy of visual perceptions of space and its development through the age , Hence the 

effect of these visual perceptions on the perception of life in space with its three vital levels. These levels 

are: The first level is the belief in the existence of a life of visual formations and the sensing of the viewer, 

The second level comes in relation to the mental and mental pathway of the user seen these visual 

perceptions as physical elements with vital visions to transfer the perception to the existence of real life 

and not imaginary, As for the third level, it is that the user’s presence in the realm of visual perceptions 

and his interaction with his inner feelings through the conscious and subconscious mind and his 

impression of the place are characteristics that suggest that this vacuum has a vibrant quality. The 

research concluded that the interaction between man and visual perceptions in a vacuum has exceeded 

the limits of time and space, and these perceptions have become more oriented towards the concept of 

biophilic design Which enhances the communication between nature and human, as the architect has an 

important role in applying this concept and expressing it to design elements of space 

  إشكالية الدراسة:

تكمن املشكلة البحثية في فقد تعامل السكان مع الفراغ الخارجي نتيجة عدم 

بالراحة   واالستفادةله    بانتمائهم م  هشعور  والشعور  احتياجاتهم  وتلبية  منه 

مما أدى إلى   ،حياتية من تصميم هذا الفراغ الخارجي  ةواكتساب طاقات حيوي

 إلى إختفاءه في بعض األماكن وتحوله إلى صورة سيئة أو 
ً
تجاهله وإهماله وصوال

البشري  .سلبية التطور  بيئات   ،ومع  من  الغالب  في  بنا  املحيطة  البيئة  تتكون 

في    ،طبيعية الوقت  ونقض ي  نعيش  أنفسنا  نجد  الصناعية  الثورة  بعد  ولكن 

بالنظم  اإلنسان  تقارب  فهم  بترجمة  الحيوي  التصميم  يقوم  مبنية،  بيئات 

 لوكالة حماية  .الطبيعية وبما يسمى بحب الحياة إلى تصميم البيئة املبنية
ً
)وفقا

زيادة عدد سكان  من أيامنا في الداخل( ولكن مع    %90يتم قضاء     "  EPA " البيئة

العالم والتوسع الحضري حيث يتم قضاء الوقت الذي ال يقضيه في منازلهم في 

مصممة أن    ،بيئات  يظهر  البحث  ش يء  اإل فإن  مجرد  ليس  بالطبيعة  رتباط 

بالراحة نشعر  ورفاهيتنا  ،يجعلنا  لصحتنا  حيوي  أمر  هو  لحب    ،إنما  وفهم 

 ,Brawning).كل أكثر أهميةالحياة وكيف أنه يعلمنا كيفية تصميم بيئاتنا بش

W.et al (2014).) } 6{ 

 القرى  أم جامعة مجلة

 والعمارة للهندسة

 https://uqu.edu.sa/jea: اإللكتروني املوقع
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   فرضية الدراسة:

صل بين املستخدم وااملشكلة البحثية والتي تتمثل في فقدان الت باستعراض

هذه  وفقدان  اإلهمال  درجات  أقص ى  وحتى  الفراغ  في  البصرية  واملدركات 

والتخيل  ،املدركات الحقيقية  الحياة  بين  هناك عالقة  أن  البحث  في يفترض  ية 

لتلك    ةالبصري  املدركات ورؤيته  اإلنسان  بحواس  تتعلق  وأنها  الخارجي  بالفراغ 

املدركات إلى أن تصل إلى درجة الحب والكره والتعود والعشره بصورة سهلة أو  

بسيطة يمكن من خاللها وجود عالقة تحاور العقل املدرك والتكوين املدرك في 

بهد موجود  وغير  موجود  وخيالي  يقيني  البصري واقع  اإلدراك  من  اإلنتقال  ف 

  
ّ
 مع املستخدم محققا

ً
 وتعايشا

ً
املجرد إلى اإلدراك البصري الحيوي األكثر ارتباطا

 .الهدف األسمى من جودة الحياة

 هدف الدراسة: 

الدور الذي يمكن أن يلعبه التصميم الحيوي   دراسة نظرية بغرض فهم  -1

املستخدمين املتمثل في تطوير  و للفراغ الخارجي في تعزيز التواصل بين الطبيعة  

مثل )الفراغات الخارجية   -عن قصد أم ال    -تم تطبيقه  يفهم للموضوع وكيف  

في بعض املستشفيات وهي عبارة عن مساحات موجهة نحو الطبيعة تهدف إلى 

 .انات ترفيهية أو عالجية أو إعادة تأهيل(توفير إمك

أساليب التصميم الحيوي الجديدة أو طرق التفكير   دراسة تحليلية لفهم  -2

جودة  متطلبات  مع  يتوافق  بما  للمشروع  ومحددة  عامة  تكون  أن  يمكن  التي 

 الحياة للفراغ الخارجي. 

 :منهجية الدراسة

 
ا
  املنهج النظرى: :أول

الدراسات تناول  خالل  التصميم   من  دراسة  بحالة  ترتبط  التى  السابقة 

الحيوي للفراغات الخارجية وماهي عناصر اإلدراك البصري الحيوي في الفراغ  

مدى  على  التعرف  مع  الفراغية  بيئته  من  املستخدم  احتياجات  يخص  وما 

 االستفادة منها لتحقيق جودة حياة للمستخدمين. 

 
ا
   املنهج التحليلي: :ثانيا

الجديدة  تحليل  من خالل   الحيوي  التصميم  إلعادة   أساليب  رؤى  ووضع 

تصميم الفراغ برؤية التصميم الحيوي وحب الحياة لتحقيق منهج جودة الحياة  

نتائج    ، للمستخدم إلى   
ً
الدوليه وصوال التجارب    ةرشاديإستواالستعانه ببعض 

 .للمصمم فى املستقبل

   :املقدمة

بمناظرها   الطبيعة  إلى  يميل  بفطرته  الصفاء اإلنسان  تضفي  التي  الخالبة 

 على صحته ولهذا تطرق البحث  
ً
 أيضا

َ
والراحة على النفس البشرية وتؤثر إيجابيا

 ،في املجتمع البشري   ةمكانة الطبيع  للفراغ الذي يشكلالتصميم الحيوي  إلي  

حيث توجد العالقات املتبادلة واالحترام وإثراء العالقات على جميع املستويات  

كقا تظهر  أن  استثناءويجب  وليس  عامة  الحياة و   .عدة  جودة  مفهوم  تناول 

لتحقيق السعادة واالنتماء والتأكيد على ضرورة أن تكون الحياة خارج    ةالحيوي

معه  
ً
وتكامال  

ً
توافقا أكثر  الحياة  ،املبنى  حب  منهج  اإلنسان   وتحقيق  فتعلق 

وذلك   باإليجاب  فيها  يؤثر  أيضا  يجعله  حوله  من  للفراغ  الطبيعية  بالبيئة 

ولذا جاءت أهمية البيئة باألهتمام بها واملحافظة عليها وإحساسه باإلنتماء لها  

 . الخارجية بمفهوم التصميم الحيوي بالنسبة الحتياجات املستخدمين

 : اغ وتطورها عبر العصور مفهوم وفلسفة املدركات البصريه بالفر  -1

 في الفكر البشري حيث وجد في 
ً
 بارزا

ً
لعب الفراغ الخارجي للكتلة املبنية دورا

اإلختالف   اإلعتبار  في  األخذ  مع  التاريخ  عبر  اإلنسانيه  الحضارات  ين  بمعظم 

الفكر ومستوى التناول لكل حضارة ومدى التطور الذي حققه والغاية والدور 

 .ترفيهالذي لعبه في تحقيق ال

ترن  توم  عرف  واملنظم   :الفراغ  ر وقد  بالخارج  املتصل  املخطط  املكان  بأنه 

األخرى  الطبيعية  والتشكيالت  بها  واإلستمتاع  النباتات  وزراعة  للمدركات 

وتقتصر  اإلنسان،  صنع  من  التي  واملواد  البيئية  الطبيعية  املواد  بين  والجمع 

 }1{وظيفتها على النواحي الجمالية فقط. 

عريف السابق جعلنا نبحث في تعاريف أخرى من خالل الحضارات ومن الت

األن الفراغ    ،املتعاقبة حتى  أن  نالحظ  البشري  الحضاري  التراث  إلى  فبالعودة 

للبشر  الطريق  مهدت  التى  الزراعة  عملية  بدايات  إلى   ( جذوره  يرجع  الخارجي 

فترة   في  وذلك  باإلستقرار  الحديث)بالبدء  الحجري  العصر   Neolithicثورة 

Revolution) .2{قبل أكثر من عشرة االف عام{ 

  
ً
وتعد هذه الرؤية للفراغ الخارجي تطور عبر مختلف الحضارات األصيلة بدءا

فاليوناني النهرين  بين  ما  وحضارة  القديمة  املصرية  الحضارة  والفارسية   ةمن 

الحضارة  إلي   
ً
وصوال واليابانية  الصينية  األقص ى  الشرق  وحضارة  والرومانية 

واملعمارية   واالجتماعية  الرمزية  من   
ً
عمقا أكثر   

ً
أبعادا واكتسابها  اإلسالمية 

 املختلفة عن سابقيها. 

 تأثير املدركات البصرية على إدراك الحياة في الفراغ: -2

الفال  راء 
َ
ا في  تتعلق بحياة االنسان ومن خالل البحث  التي  سفة والعمرانين 

الفراغ  في  البصرية  املدركات  مع  والالواعي  الواعي  وعقله  بمشاعره  وتفاعله 

تبين لنا أن  هذه الدراسات تناولت إدراك االنسان للحياة في    الخارجي من حوله

   :الفراغات الخارجية ومن هذه األراء

ال الفراغ  حول  والفالسفة  املفكرين  راء 
ّ
املفكرين  حيوي:  ا راء 

ّ
ا تعددت 

في  سواء  العصور  عبر  الفراغ  في  الحياة  إدراك  حول  عامة  بصفة  والفالسفة 

الشرق والغرب والعالقة التبادلية بين املادة واملعنى كدرجة خاصة ملوضوعات 

في  الحياة  أشكال  تناول  من  والعمرانيين  املعماريين  بعض  إهتم  وقد  اإلدراك 

 - ومن هؤالء:وع في الشعور بها التنالفراغات الخارجية و 

م من حيث تفاعل 1958عام  في كتابه تجربة العمارة    :رأي املفكر راسموسن 

 Rasmussen )املستخدم مع املحيط العمراني باملعايشة التي تتسم بحس رفيع  

األطفال    (1962 , إحساس  مثل  باملادة  املتعلقة  املعايشة  عن  أمثلته  وامتدت 

بصالبة وملمس أحجار كنيسة سان ماري ماجيوري في روما ومدى إرتداد الكرة  

بحوائطها ترتطم  وعبورها    ،حين  الكنيسة  درج  على  الكرة  لدحرجة  وإدراكهم 

لف معايشاتهم  ومن ثم تخت  ، السيارات  مرورللطريق املالصق ومالحقتهم لها أثناء  

 لزيارة الكنيسة وشاهدها أكثر من مرة
ً
ومن هنا   ،لهذا الفراغ عن سائح مرعابرا

لف 
ّ
بتا املدركة  العناصر  بمفردات  الشعور  دقة  األمثلة  بهذه  املفكر  أكد 

املستخدم مع املدركات البصرية بالفراغ وأكد في نهاية رأيه في لطف للمعماريين  

الذي أنشأه املستخدمون حين اتسم بتوافقه   املحترفين بالتعلم من هذا النسق

 مع احتياجاتهم دون تكلف. 

ألكسندر:    لكرستوفر  خر 
ّ
ا رأي  الطبيعة وفي  نواميس  مؤلفاته  ملجموعة 

الحياة   فيما    (The Nature of order, The phenomenon of life)وظاهرة 

ا إدراك  في  الحياة  تجاه  الكثيرون  يمتلكها  التي  األحاسيس  حول  لنظام  تناوله 

الكوني بصفة عامة وفي العمران بصفة خاصة ومن خالل دراساته عبر أكثر من 

أن   " فيها  الذي عبر  الكتب  نتاجها هذه  والكتابه كان  الفكر   من 
ً
عشرون عاما

 مع مناهج البحث العلمي الواضحة  
ً
اإلحساس بالحياة في األشياء ال يتوافق تماما
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بالرغم بإحساسنا بوج إلى تأصيل واملعروفه إلثباتها  املفكر  اتجهه  " ولذا  ودها 

مفهوم الحياة في الطبيعة بتناول أمثلة لينقل للقارئ بما يشعر به ليلهم قلبه 

وإحساسه تجاه هدف خاص " بالتعلم من تكوين الحياة في الطبيعة وتداخل 

عناصر الحياة التي أشار إليها باملراكز لتتكامل بعضها مع بعض في صورة تناغم 

"  تكوين عمرا العمارة قد فقدت من عناصر   ،}3{ني  بأن  إلى رؤيته  حتى وصل 

الحياة ما أدى بها إلى ديناميكية التكوين وسطحية التشكيل وأنها تابعت الفكر  

لياته التي تفتقر إلى املشاعر وقد أورد في نهاية دراساته خمسة عشر 
ّ
املعاصر وا

داها وهى البساطة  خاصية لتماسك التكوين بمعاييرها التشكيلية واستثنى إح

 .والهدوء الداخلي كعنصر معنوي وحيد

ومن خالل هذه األراء حول اإلدرك البصري الحيوي في الفراغ الخارجي من  

منظور طبيعي يتسم باإليمان بوجود توافق بيئي ومعماري وأن العمران ال يتجزأ 

واإلبداع التجديد  إفتعال  من  املعماريين  أفكار  بعض  ومع  التوافق،  هذا   في 

والخيال،   الحقيقة  بين  العمران  في  الحياة  إدراك  بفكر  وارتباطه  التشكيلي 

وبدراسة رؤيتنا للمكونات املادية املعمارية والعمرانية في الفراغ يجب أن تكتسب 

هذه  وتتحقق  والالوجود،  والوجود  والخيال،  الحقيقة  بين  ما  الحيوية  صفة 

 : }4{ املدركات في ثالث مستويات

 أن يشعر املستخدم وجود حياة في العناصر املدركة.املستوى األول:  .1

املستوى الثاني: تصور األشياء في البعد الخيالي والذهني لعناصر مستلهمة  .2

 حيوية.

العناصر  .3 هذه  خصائص  بين  التعبيري  اإلسقاط  الثالث:  املستوى 

وخصائص املستخدم املدرك لتسقط على بعض املدركات املثيرة للمشاعر 

 تخدم.املدركة لدى املس

 }4 { مستويات املدركات البصرية الحيوية بالفراغ: -2-1

املدركة:    -2-1-1 العناصر  في  حياة  وجود  مستوى  الول:  يمكن  املستوى 

البيئة  في  البصرية  املدركات  عناصر  في  الحياة  وجود  إثبات  على  اإلستدالل 

املشاهد  عقل  في  املدركات  لهذه  الحسية  املدخالت  تحليل  خالل  من  الحيوية 

الذهن في  الش ئ  لدية من حدوث  الحياة يجب أن   ،تكون عقيدة  وإثبات وجود 

نفرق بين درجة الحياة املتمثلة في الوعي واإلرادة وبين درجة التعبير عن الحياة  

وإذا كان كل حي عاقل    ،واملتمثلة في مظاهر الحياة والقدرة على التغيير في األشياء

يتمتع باإلرادة واملقصد إال أن مظاهر تعبيره تتفاوت في قوتها التدريجية من كونه  

بالحياة تتسم  التي  األخرى  الحية  الكائنات  باقي  إلى  يكون    ،إنسان  عليه   
ً
وبناءا

الكريمة  يه 
ّ
اال إلى   

ً
استنادا بالحياة  تتسم  الفراغ  في  البصرية  املدركات  عناصر 

"﴿ 
َ
ْم ت

َ
ل
َ
َم  أ ْد َعلِّ

َ
لٌّ ق

ُ
اٍت ك

َّ
ْيُر َصاف

َّ
ْرضِّ َوالط

َ ْ
َماَواتِّ َواأل ي السَّ ُه َمْن فِّ

َ
ُح ل َ ُيَسّبِّ

َّ
نَّ َّللا

َ
َر أ

وَن 
ُ
َما َيْفَعل يٌم بِّ  َعلِّ

ُ يَحُه َوَّللاَّ ْسبِّ
َ
ُه َوت

َ
ت
َ
 .النور سورة  (41) ﴾َصال

العقل البشري املدرك   :املستوى الثاني: املستوى الخيالي والذهني  -2-1-2

عناصر الفراغ بمنطقه الخيالي والذهني يدرك الحياة فيما حوله من مدركات ل

ليثبتها في عقله الواعي عن طريق املشاعر واألحاسيس ولكن تظل هناك فرضية 

ويعتبر    ، متعلقة بتبعيات هذه املدركات من مقومات الحياة كسائر املخلوقات

تلك    ،جسم ذو املالمحعلم الفراسة الرابط بين خصائص الحياة في تكوينها امل 

العالقة أشتهر العرب بها وببراعتهم في الخيال والتصور حول تشبيهها مكتسبه  

 صفة الحياة.

فكان العرب يشبهون إنحناء غصن الورد عند ذبوله بتأثيرة العاطفي بفكرة 

ليتوائم ويتفق معه ويتبادر إلى األذهان صورة    ،الضعف واإلنحناء ماقبل املوت

ئيه تشترك بمفراداتها التشكيلية في الطبيعة مع التعبير العاطفي  تشبيهيه ال نها

املنير،  بالوجه  استضائته  في  البدر  وارتباط  النخلة،  كشموخ  املشاهد  لدى 

منطقة لعب  ،( تبين مقعد في الحديقة على شكل إنسان ومعه كلب1فالصورة )

خيال  ليطلق  األرض  من  سمعه  يقرب  إنسان  شكل  على  لعبه  بها  األطفال 

املدركات  هذه  كل  الدب  لشكل  املكون  األرض  على  الشجرة  وجذع  األطفال، 

 إلطالق العنان للمستوى الخيالي والذهني لدى املستخدم.

 

 }10{ املستوى الخيالي والذهني(: 1صورة )

خر ومثال  
َ
ذلك:ا دبي   على  بالنيت  جرين  االستوائية  الغابة 

(www.thegreenplanetdubai.com) 

أحد أجمل األماكن العلمية املبهرة في دبي جرين بالنيت الكوكب األخضر هي 

مبنى زجاجي على طراز األوريغامي  داخل رأسية مصغرة غابة استوائية عبارة عن

 يضم أكثر قبة بيولوجية وهذه الق ذات
ً

بة الحيوية تؤمن نظاًما استوائًيا كامال

اربعه طوابق مكيفة  مؤلف من نوع من النباتات والحيوانات واملبنى  3000من  

فيه  املوجودة  املتنوعة  والطيور  الحيوانات  لتتكيف  معتدلة  حرارة  وبدرجة 

بطول   شجرة  بالتأكيد  في   25وستالحظ  اإلنسان  صنع  من  شجرة  أكبر  قدم 

اوس العالم و ألتشاهد  لعدد  ثالث  شجار  البرودة  لتضفي جو  شالالت صناعية 

  (.2) صورة،بيئة طبيعية مناسبة لهم قليل من الحيوانات والطيور ولتوفر 

 

 الغابة االستوائية جرين بالنيت دبي :(2صورة )

الثالث-2-1-3 التعبيري :املستوى  بين   :اإلسقاط  املحاكاة  عملية  تعتبر 

ذهنية  ومدركات  أفكار  تولد  نتاج  من  املحيطة  البصرية  واملدركات  اإلنسان 

كاألمومة  الحياة  صفات  من  الكائنات  باقي  مع  اإلنسان  فيها  يشترك  تلقائية 

( بالصورة  والتبعية واإلحتواء  كما  لعب لألطفال على شكل عش 3والعطف   )

الح  إلى إسقاط  باإلضافة  الجامدة  الطيور،  بأشكالها  املهارية  املفردات  ياة على 

التكوين املعماري وإظهار القدرة    لفهم نوع من الحياة مداعبة 
ً
لتعطي غموضا

التخيلية لدي املشاهد لتوحي بالتعبير عن معاني ومكتسبات حيوية كالصورة  

الخارجي للفراغ  املبني  احتواء  التي توضح  التعبيرات   ، التالية  أشكال هذه  ومن 

الثالثة اإل  األبعاد  في  بالفراغ  املدركة  العناصر  في  إحداثها  يمكن  التي  نحناءات 

(X,Y&Z  ) الزمني    ( الرابع  والبعد  الطبيعة    ،(  محاكاة  نتاج  التعبيرات  تلك 

وصفاتها ونقل خبرات املصمم لعقل املدرك املشاهد عن طريق السلوك الحركي 

 . لهذه العناصر

 

 }10{مستوى االسقاط التعبيرى  :(3صورة )
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الحيوي   -3 التصميم  فلسفة  اقع  و من  الفراغ  في  البصرية   املدركات 

(biophilic design) 

مع التزايد في اإلهتمام بإنتاج خامات مصنعة حديثة في جميع أنحاء العالم،  

وخاصة فيما يتعلق بعناصر املدركات البصرية في الفراغ، وذلك من خالل ما  

من خامات في األبعاد الثالثة، ومع ظهور رؤى جديدة فلسفية   يتم استخدامه

لرفاهية  محققة  بصرية  مدركات  من  يحتوية  وما  الخارجي  الفراغ  لتصميم 

نتيجة  الحديثة  املجتمعات  في  فقدت  التي  الطبيعة  مع  وتفاعلة  اإلنسان 

للتحضر مما دعى بعض الفالسفة ومنهم املعماريين إلى دمج الفلسفة الحيوية  

الحيوي)للفر  بالتصميم  مايعرف  وهو  التصميم  مع  (،  Biophilic Designاغ 

وسنتناول في هذا البحث األدلة التي تؤكد على وجود عالقة قوية بين املدركات 

حيوية بصفات  تحتفظ  وكونها  الفراغ  في  نحو    .البصرية  االتجاه  ويهدف 

والخار  الداخلي  التصميم  بين  التفاعل  إلى  بالحيوية  املدعم  جي التصميم 

باإلضافة إلى التفاعل الحر داخل الفراغ الخارجي واتصالها بالعناصر الطبيعية. 

رؤى   عدة  من  الحيوي  التصميم  أنماط  الفالسفة  املعماريين  تناول  وقد  هذا 

النماذج    Terrapin Bright Green 2014حيث نشر في كتاب أحدهم    .مختلفة

 }5{ :الث أنواع كالتالياألربعة عشر للتصميم الحيوي من خالل تصنيفهم إلى ث

 في أنساق الفراغ.   الطبيعة-1

 أنساق النظائر الطبيعية.   -2

 . طبيعة أنساق الفراغ -3

 : الطبيعة في أنساق الفراغ -3-1

يتم التفاعل من اإلتصال املرئي مع الطبيعة )اإلدراك البصري(:  -3-1-1

الخارجية  والطبيعة  املشاهد  بين  املرئي  اإلتصال  النمط عن طريق  خالل هذا 

الطبيعية   العناصر  وإدراك  والتحفيز  املرئي  واإلنتباه  الكامل  الشعور  ليحدث 

األخرى، ويمكن مشاهدة ذلك من خالل  اإلطاللة بين الفراغ الداخلي والفراغ 

( ومشاهدة العناصر الطبيعية من أشجار  4الخارجي عبر النوافذ كما بالصورة ) 

واملساحات  والزهور  النباتية  العناصر  إدراك  أخرى  وبصورة  وسماء  ومياه 

 .الخضراء من خالل مشاهدة جداريات طبيعية في الخارج

 

 }5{إتصال مرئي مع الطبيعة مع إطاللة بين الفراغ الداخلي والخارجي  :(4صورة )

https://arabic.cnn.com/scitech/2015/01/25/gallery-wind-tree-arbre-

venthttps://arabic.cnn.com/scitech/2015/01/25/gallery-wind-tree-arbre-

vent 

يتم التفاعل اإلتصال غير املرئي مع الطبيعة ) الحواس األخرى (:  -3-1-2

( والشم 5من خالل هذا النمط عن طريق السمع كاملقعد املوسيقي بالصورة )

  ، لشعور الحس ي عند ملس األشياء والشعور بها  وباقي الحواس األخرى والتذوق وا

الشعور  خالل  من  وذلك  الحية  وأنظمتها  الطبيعة  مع   
ً
إيجابيا  

ً
تفاعال لتحدث 

باأللفة والراحة تجاه العناصر املدركة ومتانتها وإتزانها بإلضافة إلى ماتحدثه من 

 يعه حيويه.أصوات الطيور وروائح الزهور وشعورنا بكونها في طب

 

 }10{اتصال غير مرئي مع الطبيعة  :(5صورة )

الحواس(-3-1-3 )إيقاع  الحسية  اإليقاعية  غير  التفاعل   :املحفزات  يتم 

  من خالل هذا النمط عن طريق اإلتصال التلقائي للحواس ومن خالل ما تحدثة 

 عن الحواس
ً
ومن صفاتها أنها تدرك   ،الطبيعة من إيقاعات يمكن إدراكها بعيدا

هذه   أمثلة  ومن  وجيز  زمن  في  لإلنتباة  تنشيط  وتحدث  مثير  وبشكل  فجأة  

تحدث   :التفاعالت مختلفة  زوايا  من  رؤيتها  يمكن  التي  الحركية  اإليقاعات 

 بين الكتلة املبنية والطبيعة بالفراغ  
ً
 تفاعليا

ً
وهذا من جانب املدركات تصميما

ومن خالل مدركات الحواس األخرى مثل إيقاعات تساقط املياه أو أزيز   ،املرئية

 (. 6الحشرات وتغريد الطيوركما بالصورة )

 

 }5{ايقاع الحواس  – إيقاعي حس يتفاعل غير  :(6صورة )

الهواء  -3-1-4 وتيارات  الحرارية  هذا   :التقلبات  خالل  من  التفاعل  يتم 

النمط عن طريق تيارات الهواء املتغيرة املحملة بدرجات الحرارة والرطوبة بين 

املحاكية  السطحية  الحرارة  ودرجات  اإلنسان  بجسم  واإلصطدام  املداعبة 

للبيئة الطبيعية فيمكن إدراكها من خالل الشعور باإلنتعاش والنشاط والبقاء  

تخلل الهواء مع أوراق   -: ركة ومن أمثلة هذا النمطعلى قيد الحياة وحرية الح 

كما    
ً
بصريا إدراكها  يمكن  متناغمة  إيقاعية  أصوات  من  تحدثه  وما  األشجار 

( مكون شكل 7بالصورة  بعضها  من  األشجار  أغصان  قاربت  الهواء  فتيارات   )

 والشعور بها من خالل باقي الحواس
ً
 .قلب منير ومظللة على باقي املمر، وسمعيا

 

 }5{تفاعل تيارات الهواء املتغيرة  :(7صورة )

يتم التفاعل من خالل هذا النمط عن طريق تفاعل   :تواجد املياه  -3-1-5

األبعاد  ثالثية  مائية  بصرية  مدركات  من  الفراغ  يحتوية  ما  مع  املستخدم 

ذبيه وإيقاع صوتي  والشعور بها بالرؤية أو السمع أو اللمس مما تحدثه من جا

النوافير   -:وتحفيز وهدوء أو كليهما من خالل اإلشارة الحركية ومن أمثلة ذلك 

(  8الراقصة أو الشالالت وبرك املياه الهادئة والجداريات املائية كما بالصورة )

 . وجميعها بلونها املنعكس من السماء
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 }5{التفاعل االيقاعى للمياه  :(8صورة )

املتحرك:  -3-1-6 املنتشر  عن الضوء  النمط  هذا  من خالل  التفاعل  يتم 

طريق توفير الضوء املنتشر بصورة متغيرة و املسافة البينية للعناصر املدركة 

في الفراغ الحيوي محدثه الحركة والزمن ومسببة املشاعر الدرامية ومن أمثلة 

صرية خارج الفراغ ذلك  إنتشار الضوء وإحداثة الظالل على عناصر مدركات ب

ومشاهدتها من عدة زوايا مختلفة تحدث تعدد إدراكي بصري من خالل حركة 

 (. 9الضوء املنتشر التفاعلي أثناء النهاركما بالصورة )

 

 }5{التفاعل الضوئى املنتشر املتحرك باملكان  :(9صورة )

يتم التفاعل من خالل هذا النمط   :اإلتصال مع األنظمة الطبيعية-3-1-7

وغير   عن الواعية  الطبيعية  البيئة  نظام  مع  والحس ي  املرئي  التواصل  طريق 

بالفراغ  البصرية  للمدركات  املشاهد  بين  العالقة  باستدعاء  وذلك  الواعية 

مختلفة   موسميات  من  الحياة  دورة  محدثه  الحية  الطبيعية  الفراغ  وعناصر 

واإلسترخاء العمق  وإحداث  والتنويريه  الحنينية  أ  ، ونتائجها  ذلك ومن    - :مثلة 

بالبيئة  وعالقتها  املباني  إلى  املضافة  السماوية  واملساحات  الجلوس  أماكن 

أوراق   ، الحيويه تساقط  من  ونواتجها  املوسمية  البصرية  املدركات  وعناصر 

كما   جديدة  بصرية  مدركات  وإحداث  الفراغ  مع  وتفاعلها  والزهور  األشجار 

 (. 10بالصورة )

 

 }5{ ،}10{واتجه البصريه التفاعل املوسمى ون :(10صورة )

هي استلهامات من الطبيعة الحية املباشرة   :أنساق النظائر الطبيعية  -:3-2

اإلنماط من  وغيرها  وألوان  مواد  في شكل  املباشرة  الطبيعة   وغير  في  املوجودة 

واملتحركة من  الثابته  والزخرفية  الفنية  األعمال  في صورة مدركات من  وتظهر 

 : عناصر الفراغ في صورة األنماط التالية

)الحية(    -3-2-1 البيولوجية  واألنساق  يتم   :(Biomorphic)األشكال 

م  التفاعل من خالل هذا النمط عن طريق استنباط الرمزية من الخطوط والقوا

مما يشعرنا  الحيوية  بالبيئة  املدمجة  األشكال  وغيرها من  والتوحد  والتعددية 

ومن  الفراغ  بهذا  البصرية  املدركات  مع  والتكامل  واإلنجذاب  والتوائم  بالراحة 

الفراغ -:أمثلة ذلك  في  البصرية  املدركات  لعناصر  العضوية  استنباط األشكال 

وبألوانها التعددية املتوائمة    ( الشكل العضوي لألخشاب واإلضاءة11كالصورة )

وانكسارات  انحناءات  من  واإلنفرادية  الشكل  حيث  من  واملتنوعة  واملتناغمة 

 .وغيرها من األشكال الهندسية

 

 }5{نمط األشكال والنماذج التكوينة الحيوية البيومورفيك :(11صورة )

الطبيعة:  -3-2-2 املادي مع  النمط   اإلتصال  التفاعل من خالل هذا  يتم 

عن طريق اإلتصال املادي بعناصر املدركات البصرية بالفراغ والتي تنعكس من 

من   يزيد  حيوي  متميز  إحساس  لخلق  العناصر  لهذه  البيئية  املعالجة  خالل 

التفاعل اإلنساني بالبيئة الفراغية التي تحدث الشعور إما بالدفء أو األصالة  

وتؤثر في    ،شاعر واألحاسيس الدفينة والالوعي لدى املشاهدوتحفيز واستلهام امل

للمستخدم والفيزيائية  النفسية  تعكسه   ،الحالة  فيما  النمط  هذا  ويظهر 

والجلود  والطينية  الخشبية  العناصر  استخدام  خالل  من  البصرية  املدركات 

واألحجار واألصواف واألقمشة الطبيعية وغيرها من عناصر البيئة الحيوية كما  

 (. 12بالصورة )

  

 }10{اتصال مادي مع  الطبيعية  :(12صورة )

 

 }5{تفاعل التعقيد والنظام :(13) صورة

والنظام:  -3-2-3 ما التعقيد  طريق  عن  النمط  هذا  خالل  من  التفاعل  يتم 

الحيوي  بالفراغ  مكانية  ومشاهدات  معلومات  من  البصرية  املدركات  تحدثه 

واملنبسطة  واملتعانقة  واملتداخلة  والتسلسلية  والقروية  الهرمية  كاألشكال 

باملشاركة   املشاهد  لدى   
ً
لتحدث شعورا التلقائية  الطبيعة  أشكال  من  وغيرها 

ماب للمدركات والتوازن  التكوينات  ذلك  أمثلة  ومن  والتلقائية  النظامية  ين 

البصرية املتكررة واملتناظرة واملتداخلة واملتعانقة كأوراق األشجار وفروعها في 

 (. 13شكل حركي متوائم كم بالصورة )

  :طبيعة أنساق الفراغ -:3-3

الحتمالية  -3-3-1 طريق   :نسق  عن  النمط  هذا  خالل  من  التفاعل  يتم 

كما   واإلنغالق  واإلنفتاح  والتخطيط  والتصميم  العمق  خالل  من  مشاهدة 

( واإلحتواء  14بالصورة  واأللفة  والسيطرة  باألمان  الشعور  املشاهد  لتكسب   )

ذلك  أمثلة  للعمق   :ومن  وتوجهها  الفراغ  أرضية  على  البصرية  املدركات 

و  واملتدرجات  والال واملنحدرات  البصر  بعد  على  واملشاهد  الشفافة  العناصر 

 .نهائية البصرية للمدركات
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 }5{التفاعل من خالل نمط االحتمالية  :(14صورة )

يتم التفاعل من خالل هذا النمط عن طريق نسق اللجوء )املالذ(:    -3-3-2

مع  الحميم  التوافق  إلى  للجوء  ومكان  الطبيعية  الخارجية  البيئة  إلى  الهروب 

واإلستشفاء عن بالتوائم  ليشعر  بالفراغ  الحيوية  البصرية  املدركات  اصر 

واكتساب الطاقة اإليجابية وإحداث اإلنفصالية والتفرد مع املحيط ومن أمثلة 

)   :ذلك  الحاوية  15الصورة  الجلوس  أماكن  في  البصرية  التكوينات  من   )

الشجرية والحاضنات  الخا  ،كالبرجوالت  والشرفات  املغطاة  رجية واملمرات 

 املزروعة. 

 

 }5{التفاعل النمطى باللجوء  :(15صورة )

الغموض  -3-3-3 طريق   :نسق  عن  النمط  هذا  خالل  من  التفاعل  يتم 

البحث عن املزيد من التفاعالت مع الواقع الخارجي الحيوي واستنباط أعماق 

املدركة  العناصر  من  املشاهد  لدى  لتحدث  ملموسة  وغير  ملموسة  حسية 

املفاج واالستكشافا  البصرية  املكافأة  وعناصر  األفكار  اكتساب  من   
ً
نوعا أة 

( من املسارات املتعرجة 16صورة )  :والتوغل فى املجهول ومن أمثلة هذه املدركات

األبعاد  في  الخفية  واملشاهدات  املجهولة  السمعيات  وراء  والبحث  واملتاهات 

 .األخرى 

 

 }10{التفاعل من خالل  املغامرة  :(16صورة )

 

 }5{التفاعل من خالل  املخاطرة   :(17صورة )

املخاطرة  -3-3-4 النمط عن طريق ش  :نسق  هذا  من خالل  التفاعل  عور يتم 

أو   اإلرتفاعات  بسبب  فيه  موثوق  خطر  بوقوع  املدركة  بالعناصر  املشاهد 

املعلقة االشكال  املفاجأة،  املشاهد   ،املشدودة  ،املائلة   ،اإلنخفاضات  لتشعر 

على   يساعد  مما  إيجابية  بصورة  ولكن  محتمل  تهديد  وإيقاع  اإلثارة  بإحداث 

مان واملقاومة ومن أمثلة هذ
ّ
التكوينات   :ه العناصراالستكشاف والبحث عن اال

(  17املرتفعة واملمرات املعلقة والحواجز الشفافة على مرتفعات كما بالصورة ) 

والسير فوق املاء خالل أرضيات شفافة أو استخدام عناصر عضوية بحجمها  

 كالعناكب والثعابين
ً
 .الطبيعي تشكل خطرا

ن الالواعي: التفاعل اإلنساني تجاه املدركات البصرية في العقل الواعي م  -4

 ( 1شكل )

 

 

اشتراك االنسان والحيوان والجماد في صفة الحياة مع اختالفهم في إدراكها    :(1شكل )

 املصدر الباحث  –

تعتبر الحياة هي املنظم لعناصر مفردات الكون من إنسان وحيوان وجماد 

الوعي والالوعي وأن هناك عالقة بين هذه العناصر والحياه من حيث إدراكنا في  

فنالحظ أن الجماد موجود في الحياة ولكن ال يدرك الوعي والالوعي أما الحيوان 

بالوعي فقط الحياة  الحياة    ،فيدرك  مظاهر  ليدرك  أعلى  برتبة  اإلنسان  ليأتي 

كاملة في مدركات الوعي والالوعي وهذا ما تناوله الفالسفة حول مفهوم الوجود 

 ـ:والحياة ومنهم

 حيث تناول ارتباط جدليه العقل   :Reno Decartes (1650-1596)  ديكارت  -

 والوعي كعالقة ثنائية على أساس أن إدراكنا لألشياء من خالل العقل

 الواعي وتجاربنا الشخصية وأن ما ندركة بعقلنا الواعي  

 ماهو إال نتاج محتويات عقولنا وتجاربنا اإلدراكية في الالوعي.  

 ذكر أن كل نشاط عقلي هو   وفي رؤية أخرى لديكارت -

 بالتعريف نشاط واعي ولإلنتقال إلى عقلية ال واعيه تتم 

 . عن طريق تناقض ذاتي في الوعي والال وعي

خر لعالم النفس فرويد  -
ّ
 أن املستخدمين يدركون  وفي رأي ا

 األشياء بمصداقية وجودها وأنهم يدركون أشياء أخرى   

 إستنتاج ال واعي للصفات الحقيقية لألشياء املدركة في ب

 األمر الذي يؤكد أن اكتساب الحياه والصفات  ،الالوعي

 األنسانية للمدركات البصرية تتم في العقل الالواعي

   .لإلنسان بطريقة تلقائية 

 

ةالحيا  
 

 االنسان
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ن من    هافإننا نستمد  ومن خلفيتنا اإليمانية إلدراك الحياة في األشياء
ّ
القرا

السماء واألرض    ،الكريم بكاء  أقر مشاعر لكل ش يء مثل  ن 
ّ
ْت   ﴿فالقرا

َ
َبك َما 

َ
ف

رِّيَن 
َ
وا ُمنظ

ُ
ان
َ
ْرُض َوَما ك

َ ْ
َماُء َواأل ُم السَّ ْيهِّ

َ
واشفاق األرض    ،( سورة الدخان29)  ﴾  َعل

ْرضِّ  ﴿   والسماء والجبال من حمل اإلمانة
َ ْ
َماَواتِّ َواأل ى السَّ

َ
 َعل

َ
ة
َ
َمان

َ ْ
ا َعَرْضَنا األ نَّ إِّ

 َوا
ً

وًما َجُهوال
ُ
ل
َ
اَن ظ

َ
ُه ك نَّ نَساُن ۖ إِّ ِّ

ْ
َها اإل

َ
ْنَها َوَحَمل َفْقَن مِّ

ْ
ش

َ
َنَها َوأ

ْ
ل ن َيْحمِّ

َ
َبْيَن أ

َ
أ
َ
َبالِّ ف جِّ

ْ
 ﴾ ل

الجبال من خشية هللا    ،( سورة األحزاب72) ا    ﴿خشوع وتصدع 
َ
ذ
َٰ
َه َنا 

ْ
نَزل

َ
أ ْو 

َ
ل

ًعا   َتَصّدِّ ًعا مُّ اشِّ
َ
ْيَتُه خ

َ
َرأ
َّ
ىَٰ َجَبٍل ل

َ
ُقْرآَن َعل

ْ
ُبَها ال ْضرِّ

َ
اُل ن

َ
ْمث
َ ْ
َك األ

ْ
ل َوتِّ  ۚ ِّ

َّ
َيةِّ َّللا

ْ
ش

َ
ْن خ ّمِّ

ُروَن 
َّ
ُهْم َيَتَفك

َّ
َعل

َ
اسِّ ل لنَّ ي   ﴿  ،( سورة الحشر21)  ﴾ لِّ ُه َمْن فِّ

َ
َ َيْسُجُد ل

َّ
نَّ َّللا

َ
َر أ

َ
ْم ت

َ
ل
َ
أ

َباُل َوالشَّ  جِّ
ْ
ُجوُم َوال َقَمُر َوالنُّ

ْ
ْمُس َوال ْرضِّ َوالشَّ

َ ْ
ي األ َماَواتِّ َوَمْن فِّ َوابُّ السَّ َجُر َوالدَّ

  َ
َّ

نَّ َّللا ٍم إِّ رِّ
ْ
ْن ُمك ُه مِّ

َ
َما ل

َ
ُ ف

َّ
نِّ َّللا اُب َوَمْن ُيهِّ

َ
َعذ

ْ
ْيهِّ ال

َ
يٌر َحقَّ َعل ثِّ

َ
اسِّ َوك َن النَّ يٌر مِّ ثِّ

َ
َوك

اءُ 
َ
ا   ﴿  ،ج( سورة الح18)   ﴾  َيْفَعُل َما َيش

َ
ذ إِّ

َ
 ف

ً
َعة اشِّ

َ
ْرَض خ

َ ْ
َرى األ

َ
َك ت نَّ

َ
هِّ أ ْن آَياتِّ َومِّ

 
َ
َنا َعل

ْ
َزل
ْ
ن
َ
يٌر أ دِّ

َ
ْيٍء ق

َ
ّلِّ ش 

ُ
ى ك

َ
ُه َعل نَّ ى إِّ

َ
ْوت
َ ْ
ْحيِّ امل

ُ َ
ْحَياَها مل

َ
ي أ ذِّ

َّ
نَّ ال ْت َوَرَبْت إِّ زَّ

َ
اَء اْهت

َ ْ
 ﴾ْيَها امل

نيه التي تعطي الحياة في كل ش يء   ،فصلت( سورة  39)
ّ
يات القرا

ّ
  هذه بعض اال

أن   من  البحث  فرضية  يؤكد  ما  البصرية توهذا  املدركات  في  الحياة  ستشعر 

 عن غير الجام
ً
باإلحساس بهذا التأثير والتفاعل معه   هدة لتهيئة هذا املدرك يقينا

عقل في  املستقر  النسبي  تفاوته  رغم  النفس ي  املستوى  في   هعلى  املؤثر  الالواعي 

وبرغم الفارق بين إدراكنا في الوعي والالوعي ومستوى التعبير  ،  البصري   هإدراك

ه مقاصد تعبيريه عن حياته وقدرته  عنه في املدركات البصرية فإن كل كائن حي ل

والحيوان   اإلنسان  بين  والضعف  القوة  من حيث  تتدرج  التصرف  في  اإلدارية 

املدركة    ،والجماد العناصر  من  عنصر  كل  هل  سؤال  يطرح  ذلك  ضوء  في 

 في منظورها الشامل داخل الفراغ  مدركة منفصلة في ذاتها الحيوي أم هي 

 } 6{ :للمدركات البصريةالصفات الحيوية -5

املدركات البصرية في الفراغ لها صفات عديدة تتبع الخريطة الذهنية لدى 

املتلقي ومن خاللها ندرك هذه العناصر ونفسرها من خالل التفاعل اإلنساني  

الصفات هذه  ومن  الالواعي  من  الواعي  العقل  في  املدركات  هذه  شعور   :تجاه 

معرفته   نتيجه  بحيويتها  التخيل املتلقي  على  وقدرته  وخبراته  ومشاهداته 

من   ،والتحليل واالسنتتاج لتتدرج هذه الصفات من كونها حقيقية إلى التخيلية

الخصائص في الفراغ بالتنوع واالندماج    وعرف رابوبورت  ،الوجود إلى الالوجود

معينه قوانين  افت  ،وفق  ليرونز رأي  للخصائص   وفي  داخلية  تمثيالت  أنها 

ففي الوقت الذي يستطيع املشاهد    ،ية للناس واألشياء في الفراغواملواقع النسب

 أعلى الجبل أو عند حافة النهر أو في وسط الغابة فإنه يستطيع أن 
ً
أن يرى منزال

قد   يكون  وبذلك  تخيلي  خر 
ّ
ا واقع  إلى  الحقيقي  الواقع  من  الصورة  هذه  ينقل 

 - :يه منهاانتقل من الوجود إلى الالوجود وهذه الصفات لها أبعاد حيو 

حيث تتفاعل الصورة الذهنية للمدركات البصرية مع أي   :الثبات الحيوي -أ

الصورة   استعادة  وكيفية  التغيير  هذا  في  املؤثرة  العوامل  لتعدد  حادث  تغير 

 .(18كما بالصورة رقم )الحقيقية بصفاتها الحيوية 

 

البصرية الستعادة الصورة    :(18)  صورة للمدركات  للمشاهد  الذهنية  الصورة  تفاعل 

الحقيقية 

}10{}10{}10{}5{}5{https://www.mazra3a.net/vb/showthread.php?t=1980

6 

التماثل-ب في  الدقة  ولكن    : عدم  دقتها  في  البصرية  املدركات  تتشابه  ال  حيث 

 .}11{ (19بالصورة رقم )  ،كماتحتفظ باملوضوع

 

األشجار    :(19)  صورة عكس  على  الطبيعية  األشجار  في  التماثل  في  الدقة  عدم 

  الصناعية

}10{}10{}10{}5{}5{https://www.mazra3a.net/vb/showthread.php?t=1980

6 

يتم إدراك هذه الصفة في أشكالها العمومية وتجاهل الفروق  التعميم:  -ج

وظاهرة  واضحة  األحيان  بعض  في  تكون  والتي  ذكرها  السابق  واالختالفات 

كتكوين املقاعد من خشب األشجار وتصميم مقعد عام ملجموعة واحتوائة على 

 (. 20األشجاركما بالصورة )

 

 }10{صفة التعميم اشكال  -:(20) صورة

لكون   :التحيز-د الحيوي  شكلها  في  البصرية  املدركات  تصميم  فكرة  تبنى 

أصحابها متحيزين ومتعصبين لتلك الصفة للحفاظ على طبيعتها والتواصل مع  

 (.21البيئة الحيوية كما بالصورة رقم )

 

   التحيز لصفة معينة في املدركات البصرية بطبيعتها وصفاتها الحيوية :(21) صورة  

واملكانتخطي  -ه لهذه   :الزمان  البصري  اإلدراك  خالل  من  ذلك  ويتم 

إدراك   والعكس  واملستقبل  املاض ي  بين  ما  زمن  في  املكاني  الفراغ  في  العناصر 

خر تخيلي كما بالصورة رقم )
ّ
 (.22الزمن في مكان واقعي وا

 

   االدراك البصري لعناصر الفراغ املكاني بين املاض ي واملستقبل :(22) صورة

واملحاكاةالتقل -و خالل   :يد  من  الفراغ  في  البصرية  العناصر  إدراك  يتم 

مباشرة غير  وطريقة  مباشرة  حيوي   ،طريقة  عنصر  تقليد  يمكن  فاملباشرة 
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والغير مباشرة هو االستلهام لهذا التكوين الحي في صورة محاكاة كما    ،وإدراكه

 . (24،23بالصور رقم ) 

 

 }10{  مباشرة تقليد عنصر حيوي )الحيوانات( وإدراكة بصورة -:(23) صورة

 

 

 }7{ محاكاة عنصر حيوي وإدراكة بصورة غير مباشرة :(24) صورة

في  -6 البصرية  واملدركالت  البصرية  الصورة  تحقيق  في  الواجبة  العتبارات 

 التصميم املعماري:

 تحقيق الجودة النابضة بالحياة: -6-1

إن املدركات البصرية في الفراغ النابض بالحياة لكي تحقق الهدف منها يجب 

تكون قوة مسيطرة توجه نحو تحقيق القدرة على العيش في الفراغ النابض أن  

تتسم   ،بالحياة التي  املدركات  من  طيف  هى  بالحياة  النابضة  العناصر  وتعتبر 

بالحيوية والتغيير وتعزيز الشخصية املجتمعية في ضوء التفاعل اإلنساني معها 

اإلنسان توجيه  خال  من  وذلك  الحياة  جودة  مفهوم  الشعور   وتحقيق  إلى 

بالسعادة وحب الحياة وتقبل الذات املندمجة بين الشخصية واملكان والزمان 

في صورة توافقية منسجمة تحقق أفضل قدرة على التعامل الكفء مع أقس ى 

 .(25كما بالصورة رقم )ظروف الحياة املحيطة باإلنسان 

 

  واملكانتقبل الذات املندمجة بين الشخصية والزمان  :(25) صورة

 }8{ :التي تتصف بجودة الحياةصور املدركات البصرية   -6-2

واملدركات  و التكامل   .1 املكان  في  الوظيفية  العناصر  بين  والتداخل  التوافق 

 .البصرية في نهج حيوي نابض بالحياة

صور املزج بين األنشطة املختلفة للسكان التي تتجمع على مدار اليوم في   .2

 .ة واملدركات البصرية في الفراغ في تناغم نابضبيئه تفاعلية وبين األنشط

املزج   .3 نتيجة   
ً
وفكريا  

ً
ثقافيا واختالفه  تنوعه  رغم  املجتمعي  االستقرار 

الفرص  وتوفير  باإلختالف  الشعور  وعدم  املكان  في  الحيوي  واإلندماج 

 .املتاحة بالتفاعل واإلدراك لعناصر الفراغ النابضة بالحياة

لديه  .4 بالحياة  النابض  اختالف   الفراغ  رغم  الوجود  على  واملثل  القدرة 

 . والعقائد املجتمعية لتحقق أبعاد األمن والثقة واإلنتماء ةاملصالح الذاتي

حيث   .5 اإلستدامة  صفة  له  بالحياة  النابض  املدركة  بعناصرة  الفراغ 

 يستطيع تحمل التأثيرات الطبيعية من شمس ورياح وأمطار وطاقة. 

 دراك وتصميم الفراغات الخارجية: تطبيق منهج التصميم الحيوي إل  -7

الحيوي  الف  وه  التصميم  خلق  وراء  على   راغاتالعلم  الناس  تجعل  التي 

والرفاه  العامة  والصحة  واإلبداع  اإلنتاجية  وتحسين  الطبيعة،  مع   اتصال 

الحياة الوجودة  تهدف  واملصممين    دراسة.  املعماريين  املهندسين  إلهام  إلى 

للتفكير بشكل مختلف، الستخدام التصميم الحيوي لتسخير قوة الطبيعة في 

من خالل إظهار التأثيرات اإليجابية العديد من األماكن التي نعمل ونعيش فيها، 

 فطرًيا للطبيعة . فهو  للتصميم الحيوي 
ً
مفهوم يقترح أن البشر يشاركون جاذبا

ومع تكاثر    ،ومع ذلك   عمليات الطبيعية، مستفيدين من وجوده التصالحي.وال

تتناقص فرصنا في   ،أعداد متزايدة من سكان العالم في البيئات الحضرية املبنية

 التفاعل مع الطبيعة بسرعة. 

 الحيوي تصميم  الأظهرت مجموعة متنامية من األبحاث كيف أن استخدام  

ا في العديد    يمكن أن يساعد في خلق بيئات أكثر
ً
استصالًحا واستعادة وتنشيط

لمدارس واملستشفيات واملنازل  الفراغات الخارجية لمثل    ،فراغاتمن أنواع ال

 واملكاتب.

 - :للتصميم الحيوي أمثلة 

 Bankside Urban Forest 

في   الخضراء  الجيوب  إعادة   Bankside Urban Forestتهدف مجموعة  إلى 

 }11{ ضرية.ربط الناس بالطبيعة داخل بيئة ح

 

 

: فى أسلوبى للنحت املعروف باسم  
ً
مروى مجدى، تحدثت عن عملها الفنى قائلة

، يتمدد الفنان بخياله إلى أقص ى مدى لكى يجد عالقة   biomorphicبيومورفيك

أشكال حية   مع أشكال النبات ومالمح اإلنسان وهو صور أو أشكال، وتشير إلى

مثل النبات أو الحيوان أو جسم بشرى أو تستحضرها ونرى فى عمل النحتى ذلك  

التجويف الغامض والخطوط العضوية املستوحاة من الطبيعة هو شكل حيوى  

وفقا   املتلقى  يراه  أن  يمكن  مميزا  أو  محددا  ليس  لكن  حى  لكائن  منتظم  غير 

 }7{به  وشعوره الخاص السابقةلتخيالته وخبراته 
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 فندق هام يارد  

بتصميم مستوحى من العالم الطبيعي ويضم تراًسا    Ham Yardيتميز فندق  

 }12 { ترحيبي في قلب سوهو. كانمفتوًحا على السطح، وهو عبارة عن م

 

 كيوتو جاردن  

اردن مجموعة غنية من الشجيرات امللونة وغير االعتيادية إلى جتقدم كيوتو  

املياه لخلق مساحة فريدة من نوعها في الهواء الطلق والتي تحفز جانب ميزات  

  Holland Park Ave 114-112.}13{ الحواس

 

 بسنغافورة  مستشفى خو تيك بوات في ييسون  

دمج  فوائد  العالجية  والخدمات  السريرية  املرافق  من  متزايد  عدد  يدرك 

)ال والقائمة.  الجديدة  الرعاية  مرافق  في  الحيوية  الذي    ،( 26  صورةالعناصر 

يسهم استخدامه في كل مكان للعناصر الطبيعية في تعافي املرض ى. تدمج هذه  

االستخدام  ذلك  في  بما  الحيوية  امليزات  من  العديد  بين  الصحية  املؤسسة 

الطبيعي للضوء  الطبيعي  ،املكثف  الهواء  املناظر    ،ودوران  على  وإطاللة 

ات، واستخدام مياه األمطار،  وحديقة سقف الخضرو   ، الطبيعية والحياة البرية

 .}14{والصوت الطبيعي للمياه والطيور  ،واملياه الساخنة الشمسية

 

 ( RMJM، 2010سنغافورة ) ،مستشفى خو تيك بوات :(26) صورة   

 النتائــــج: 

الزمان   حدودالتفاعل بين اإلنسان واملدركات البصرية في الفراغ قد تعدى   .1

الذي  واملكان   الحيوي  التصميم  إلى   
ّ
اتجاها أكثر  املدركات  هذه  وأصبحت 

 . يعزز التواصل بين الطبيعة واإلنسان

اإلنتباة  يجب .2 جذب  على  والقدرة  ومدركاته  الفراغ  حيويه  على   الحفاظ 

 .والتعايش والتكامل مع الفراغ وعدم تجاهله

الفراغ   .3 ثم هي    الحيوي صناعة  الفراغ  استعمال  من  تبدأ  تتابعية  عملية 

في   تخطيطة البصرية  املدركات   تصور 
ً
وأخيرا الحيوي  التصميم  مرحلة  ثم 

 إدماجها بالطبيعة الحيوية. و البعد الثالث للفراغ 

في   .4 الحياة  يدرك  البشري  البصريةالعقل  لتضفي    املدركات  متعددة  بصور 

 .تجاهها عاطفة خفية

واإلنسانية    لالعق .5 الثقافية  بخلفيته  عقائدية ومن  الالواعي  خلفية  لهم 

 .الحياة في الجمادب نون يؤم

أساس  .6 على  البصرية  بمدركاته  الفراغ  صياغة  إلى  تدعونا  الدراسة  إن 

التفاعل بين الطرفين أحدهم حي وهو اإلنسان واألخر هو الفراغ بمكوناته 

 .الحيوية

في تطبيق مفهوم ال .7  
َ
 هاما

َ
لتصميم   biophilicللمعماري دورا والتعبير عنه 

 عناصر الفراغ.

امل .8 تنسيق  تحقيق  عملية  في   
ً
حيويا  

ً
دورا يلعب  أن  يمكن  البصرية  دركات 

 .التوازن البيئي والعمراني

في تصميم عناصر الفراغ يحقق أحد متطلبات   biophilicتطبيق مفهوم ال .9

 .جودة الحياة

 : التوصيات

تحقيق عالقة بين الحياة الواقعية والتخيلية في املدركات البصرية بالفراغ  .1

 الخارجي.

اإل  .2 من  األكثر اإلنتقال  الحيوي  البصري  اإلدراك  إلى  املجرد  البصري  دراك 

 باملستخدم 
ً
 .ارتباطا

املحققة   .3 الحيوية  املدركات  بواسطة  الفراغات  في  األسمى  الهدف  تحقيق 

 .لجودة الحياة

البعد  .4 ينمي  بصرك  إدراك  لتحقيق  التشكيلي  واالبداع  التجديد  افتعال 

 الخيالي والذهني لدى املشاهد.

صرية وعناصر مدركة داخل الفراغ لتحقق مفهوم الحياة خلق املؤثرات الب  .5

 . الطبيعية في البيئة
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التأكد على مظاهر الحياة والقدرة على التغيير في العناصر املدركة للمشاهد  .6

 . لتكوين عقيدة لديه من حدوث الش يء في الذهن

كفكر تنموي للبيئة ككل وتنمية    biophilicمن املتوقع أن يتحول مفهوم ال .7

 .املختلفة عناصرها

املدركات  .8 في  الحيوي  بمفهومها  الطبيعية  البيئة  مقومات  من  االستفادة 

 .البصرية للفراغ

 توصيات للرؤية املستقبلية  

الحيوي  .1 والتصميم  السكنية  الحياة  جودة  مفاهيم  حول  األبحاث  توجيه 

 .للفراغات

الحيوي   التنوية .2 التصميم  مجال  في  متخصص  بحثي  مركز  وجود  بحتمية 

اإلسكانية   القرارت  اتخاذ  في  يساهم  الحياة  جودة  ومعايير  ألسس   
َ
وفقا

 ملعايير جديدة
ً
 . وبمثابة دار الخبرة وله سلطة إصدار القرارات وفقا

معايير متجددة  .3 السكني الستنباط  واملجتمع  البحوث  بين مراكز  التواصل 

 حتياجات املجتمع. ومتواصلة لإل 
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