
119 Volume 1, Issue 2, june  2020

منهجية البناء المورفولوجى للحيزات الفراغية

 1- م.م/ رهام إيهاب خليل    ٢- أ.د/ عادل عدلى إبراهيم

١( مدرس مساعد بقسم التصميم الداخلي و األثاث، كلية الفنون التطبيقية، جامعة 6 أكتوبر، مصر.
٢( أستاذ التصميم الداخلي بقسم التصميم الداخلي و األثاث، بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، مصر.

الملخص:
التقنيات الرقمية إنعكست على إدراك المصمم لمورفولوجى البناء التشكيلى للفراغات 
الداخلية و ما تشمله من عناصر تصميمية،و من هنا أصبح الهدف األسمى للمصمم هو 
أنماطه،و  اختالف  الداخلى على  للتصميم  الوظيفية  الكفاءة  لرفع  البيئية  الجودة  تحقيق 
على الرغم من أهمية ذلك الهدف إال أن العديد من األعمال التصميمية و المعمارية تفتقر 
اليات تحقيقه فكراٌ و تطبيقاٌ. مما يترتب عليه اإلتجاه نحو التقنيات الميكانيكية بأثارها 
السلبية الفسيولوجية لتحقيق جزء من جودة البيئة الداخلية و هنا تكمن المشكلة البحثية.
العالج  إيجاد  فى  وظيفى  كمحدد  المورفولوجى  من  اإلستفادة  إلى  البحث  يسعى  و 
التصميمي لتحقيق جودة البيئة الداخلية الطبيعية و تقليل اإلعتماد على األجهزة الميكانيكية 
لسلبياتها.و لذلك يتجه البناء الهيكلى للبحث إلى دراسة علم المورفولوجي؛و المحددات 
الوظيفية فى بناء المضمون و الشكل،و تقنيات تحليل البناء المورفولوجى لألشكال،و 
التحليل  المورفولوجى،و  لعلم  الوظيفية  بالمحددات  عالقتها  الداخلية؛و  البيئة  جودة 
صحياً  الداخلية  البيئة  إلثراء  مضمونه  و  أشكاله  فى  المورفولوجى  للبناء  التصميمى 
شكالً و مضموناً تحت تقنين علم المورفولوجى،ويتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى.

الكلمات المفتاحية:
 المورفولوجى Morphology، جودة 

 Interior Environment البيئة الداخلية
.Quality

المقدمة:
الكثير ، سواء على  إستلهم المصممون على مر العصور من الطبيعة 
المستوى التشكيلى و الوظيفى أو اإلنشائى، فالطبيعة تمتلك بأشكالها و 
قوانينها مادة خام للتصميم،و هى األقرب إلى سيكولوجية اإلنسان الذى 
المبادئ  محاكاة  و  إستكشاف  يجب  لذلك   ، منها  يتجزأ  ال  جزء  يعتبر 
األساسية و الوظيفة لألشكال الطبيعية، و ذلك عن طريق تحليل األشكال 
فى الطبيعة و إستنباط العالقات بين أشكالها و وظائفها ؛ و هذا ما تحلى 
فرانك  و   )Antoni Gaudí( جودى  أنطونى  المصممين  من  كل  به 
فولر  بوكمينستر  ريتشارد  و   )Frank Lloyd Wright( رايت  لويد 
.)Frei Otto( أوتو  فراى  و   Richard Buckminster Fuller
المعرفة  تزايد  مع  و   ، العشرين  و  الحادى  القرن  بدايات  فى  و 
ساهمت  حيث   ، التصميم  من  جديدة  أشكال  ظهرت   ، اإلدراك  و 
فتح  فى  المصمم  مساعدة  فى  أساسى  بشكل  الرقمية  التكنولوجيا 
فى  تساعده  أدوات  من  تقدمه  بما  التشكيلية  لتخيالته  جديدة  أفاق 
المعايير  و  التشكيل  معايير  تطورت  كما  تحرراٌ،  أكثر  أشكال  توليد 
األشكال. توليد  فى  المستخدمة  الرقمية  األدوات  لتلك  نتيجة  الجمالية 
البناء  لمورفولوجى  المصمم  إدراك  على  إنعكست  الرقمية  التقنيات 
تصميمية،  عناصر  من  تشمله  ما  و  الداخلية  للفراغات  التشكيلى 
البيئية  الجودة  تحقيق  هو  للمصمم  األسمى  الهدف  أصبح  هنا  من  و  
أنماطه، و على  الداخلى على اختالف  للتصميم  الوظيفية  الكفاءة  لرفع 
التصميمية  األعمال  من  العديد  أن  إال  الهدف  ذلك  أهمية  من  الرغم 
عليه  يترتب  مما  تطبيقاٌ.  و  فكراٌ  تحقيقه  اليات  تفتقر  المعمارية  و 

الفسيولوجية  السلبية  بأثارها  الميكانيكية  التقنيات  نحو  اإلتجاه 
البحثية. المشكلة  تكمن  هنا  و  الداخلية  البيئة  جودة  من  جزء  لتحقيق 

و لقد حدد البحث :     المورفولوجى -  الوظيفية  -  جودة البيئة الداخلية.
و يسعى البحث إلى أهمية اإلستفادة من المورفولوجى كمحدد وظيفى 
و  الطبيعية  الداخلية  البيئة  جودة  لتحقيق  التصميمي  العالج  إيجاد  فى 
البناء  يتجه  لذلك  لسلبياتها.و  الميكانيكية  األجهزة  على  اإلعتماد  تقليل 
الوظيفية  المحددات  المورفولوجي؛و  علم  دراسة  إلى  للبحث  الهيكلى 
المورفولوجى  البناء  تحليل  تقنيات  الشكل،و  و  المضمون  بناء  فى 
الوظيفية  بالمحددات  عالقتها  الداخلية؛و  البيئة  جودة  ،و  لألشكال 
فى  المورفولوجى  للبناء  التصميمى  التحليل  و  المورفولوجى  لعلم 
البيئة  إلثراء  الحديثة  المورفولوجية  مضمونه،واإلتجاهات  و  أشكاله 
المورفولوجى. علم  تقنين  تحت  مضموناً  و  شكالً  صحياً  الداخلية 

1 . تعريف مفاهيم البحث
1.1 .تعريف المورفولوجي:

 :Morphologyأوالٌ : التعريف اللغوى لمصطلح المرفولوجي
المورفولوجي )التشكل( Morphology هو لفظ التينى 

Morphogenesisمشتق من كلمتين مورف Morph بمعنى شكل أو 
هيئة، و Loges علم أو خطاب. )7(

المختلفة:  العلوم  فى  للمورفولوجي  اإلصطالحى  التعريف  ثانياٌ: 
يتم  المورفولوجي بشكل عام هى علم دراسة شكل وبنية أى شئ ، و 
البيولوجي  المثال؛في  سبيل  فعلى  لمعطياته،  وفقاً  علم  كل  فى  تطبيقه 
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التشكل )أحياء( دراسة شكل وهيكل والحيوان والنبات،و في الجيولوجي 
)8()6(. األرضية  والقشرة  الصخور  بنية  دراسة  )االرض(  التشكل 

 Indoor Environmental 1.٢تعريف جودة البيئة الداخلية
: )Quality )IEQ

داخل  الحرارية  الراحة  توافر  على  يعتمد  الداخلية  البيئة  جودة  إن 
الضوئية  البيئة  كفاءة  الداخلي،  الهواء  الطبيعية وجودة  التهوية  الحيز، 
األثاث  وخامات  والتشطيبات  البناء  مواد  نوعية  وأيًضا  والصوتية، 
رفع  على  بدوره  يؤثر  وهذا  المختلفة  الحيزات  داخل  المستخدمة 
)35( فسيولوجياٌ.)١6(  و  سيكولوجياٌ  الفراغ  لشاغلى  األداء  كفاءة 

٢ .منهج اإلبداع المورفولوجى و أسسه
حول  تساؤالت  عدة  أسردت  المورفولوجى  دراسة  تتبع  خالل  من 
أوالّ  المرفولوجى  يتبع  فهل  أسسه،  و  المرفولوجى  نتائج  أسبقية 
هذا  تكوين  فى  تسهم  ثم  مسبقاً  توضع  األسس  أن  أو  األسس،  يليه  و 
يستنبط  منه  و  أوالً،  ينبع  المورفولوجى  إن  األمر  واقع  فى  و  النتاج؟ 
المتخصصين أسساً قد تسهم فى إنتاج تشكيالت أخرى، و فى العمارة 
من  طويل  جهد  بعد  للمعابد  بديعة  تشكيالت  بنائها  أبدع  اإلغريقية 
التطوير و التحسين و التجويد، حتى وصلوا لنتيجة تقبلتها العين و من 
ثم أستنبطوا من هذا النتاج أسساً مورفولوجية للعمارة الكالسيكية. )١(

:Shape 1.٢. الشكل
يعتبر الشكل Shape أهم خصائص المورفولوجية حيث أن أى تشكيل 
يمكن إداركه بنسبة كبيرة من خالل األشكال لذلك كان لزاماً توضيح الفرق 
بين الشكل Shape و التشكيل Morphology، فإن التشكيل ينبع غالباً 
من المنفعة فعلى سبيل المثال معلقة الطعام، تتكون من حاوية مقعرة ألسفل 
تحمل المأكوالت و زراع طويل يمكن إمساكها و هى العالقة األساسية 
التى حكمت تشكيل جميع المالعق، و فى ظل تحقيق هذه المنفعة لذا تتخذ 
المالعق أشكاالً Shapes عديدة فمنها ذو الحاوية الدائرية أو البيضاوية 
أو المربعة و تختلف كذلك درجات تقعر حويتها،و هنا تكمن عالقة البناء 
)9(  . كامل  بشكل  نفعية  وظيفية  عالقة  فهى  بالتكوين  المورفولوجى 

٢.٢. الوظيفة فى الحيزات الداخلية: 
من  أنشأ  الذى  قالبه  فى  الفراغ  تضع  التى  األجتماعية  الحركة  هى 
أنها  كما  الفراغ.  من  أهدافه  تحقيق  على  تساعد  التى  هى  و  أجله 
و  لإلستعمال  المالئمة  الفراغية  الحيزات  و  الشكل  إليجاد  محاولة 
عناصر  توظيف  و  توزيع  النفسية عن طريق  الراحة  تحقيق  و  التنفيذ 
منه.)١5( الهدف  تحقيق  فى  الفراغ  نجاح  فيوصف  الداخلية  التصميم 

3.٢. وحدة الشكل و الوظيفة فى العمارة و حيزاتها:
دراسات  شغلت  التى  القضايا  أهم  من  المضمون  و  الشكل  قضية  تعد 
أن  رأو  الذين   ، أفالطون  و  أرسطو  منهم  و  الفن  فالسفة  من  عديد 
تمثل  التى  الطبيعة و  المستلهمة من  المثالى يكمن فى األشكال  الجمال 
يكون  و  اإلنتفاع  عنصر  من  بخلوها  أما  التشكيالت  تمتاز  و  الكمال. 
اإلنتفاع  هدف  سيطرة  أو  الفنية،  كاللوحات  فقط  جمالى  منها  الغرض 
و  الكتلة  شكل  فى  المحددات  و  الصفات  من  مجموعة  يكسبها  مما 
محددة.)٢( أهداف  تحقيق  عن  ناتجاٌ  وظيفياٌ  جماالٌ  يكسبها  الفراغ 

4.٢. المحددات الوظيفية فى بناء المضمون و الشكل فى التصميم 
الداخلى:

التصميم  فى  الشكل  و  المضمون  بناء  فى  الوظيفية  المحددات  تظهر 
المتشابهة،و  الفراغات  بضم  التصميمية  الموائمة  خالل  من  الداخلى 

و  الداخلية  العمارة  مع  المدمجة  األثاث  وحدات  من  اإلستفادة 
األنشطة  تغيير  مع  تتوافق  متعددة  للحلول  الداخلية  العمارة  توظيف 
المشكالت  حل  فى  اإلبتكار  إلى  الحاجة  كذلك  ؛و  الفراغ  داخل 
للحيزات  الفراغى  بالتشكيل  اإلنشائى  الحس  ربط  و  الفراغية، 
)١3( الداخلية.  الفراغات  فى  الذكية  األنظمة  إستخدام  الداخلية،و 
3. جودة البيئة الداخلية و عالقتها بالمحددات الوظيفية لعلم المورفولوجى
إن عوامل جودة البيئة الداخلية تقدم العديد من الفوائد المتقاربة. فالدراسات 
تنازعت حول أن رفاهية اإلنسان، و المهام المرتبطة باإلنتاجية، و أداء 
جودة الهواء فى أختبارات التقييم يمكن أن يرجع الفضل فيها إلى عوامل 
مرتبطة بإدراك الطبيعة، و هى واحدة من أهداف جودة البيئة الداخلية.
و قد قام مندل فى عام ٢00٢ بتصنيف ملخص عن الدراسات الحديثة 
المتعلقة بأبحاث اإلنتاجية، و توصل إلى العديد من العوامل يمكنها أن 
تأثر تأثيراً سلبياً على أداء األطفال فى المدارس، و من بين هذه العوامل 
التحكم السيئ فى التهوية فضالً عن الملوثات البكتيرية و الكيميائية بالبيئة 
الداخلية. باإلضافة إلى المبانى الجديدة و تواجد السجاد فيها قد أثرت سلباً 
على مهام معينة و على مستوى األداء الذهنى، فى حين أن اإلضاءة الطبيعية 
و الضوابط الشخصية قد أثر تأثيراً إيجابياً على التجارب األكاديمية. )4(
أن  نرى  الداخلية  البيئة  جودة  لعوامل  مراجعتنا  خالل  من 
يكون  أن  يجب  بالتالى  و  الكل  يمثل  جزء  هى  الداخلية  البيئة 
علم  تقنين  تحت  المبنى  كامل  مع  وظيفياً  منتظم  و  متكامل 
 . مستدام  داخلى  لتصميم  شامل  تشكيل  إلى  للوصول  المورفولوجى 

4.خصائص المورفولوجي فى الحيز الداخلى 
تعتبر الحيزات من أهم مقومات العمل المعمارى، و لكل من الحيزات 
مورفولوجيته و طبيعته و مميزاته و متعته البصرية، و العاطفية و الفكرية. 
و أى مبنى يخلق نوعين من الحيز داخلى يتكون من عدة أحجام من الحيزات، 
و خرجى محيط به تحده األسوار و األشجار و المبانى المحيطة. )5(
الخارجية،  و  الداخلية  الحيزات  مورفولوجية  مع  المصمم  فيتعامل 
الذى  النشاط  و  اإلنشائية  المادة  و  القائمة  البيئة  و  الطبيعة  على  بناءاً 
فيقتطع  الخارجية  الحيزات  مع  يتعامل  فهو  المكان،  فى  سيمارس 
حيزات  إلى  البيئية  الالنهائية  الحيزات  فتتحول  داخلية،  حيزات  منها 
تترك  التى  المعمارية  الحيزات  فتنشأ  إنسانى.  مقياس  ذات  حضرية 
و  فالحيز  المقصودة،  لألنشطة  المناسبة  األحاسيس  مرتاديها  لدى 
األسقف  و  الحوائط  ما  و  األنسانية،  للمشاعر  المحركان  هما  الكتلة 
القديم  المعمارى  وعى  أن  تؤكد  التاريخ  دراسة  و  لهما؛  مفردات  إال 
بالحيز وعى مقصود فى تحديده و تكوينه و وضع نقاط الرؤية به.)3(

لألشكال المورفولوجى  البناء  معالجات  تحليل  تقنيات   .5
 :Transformation 1.5. عملية التحول

عبارة عن تحويل الشكل إلى أخر مقارب له فى النسب، و هى من العمليات 
بالصورة)١(.)١0( كما  اإلضافة،  و  الحذف  عمليات  على  المترتبة 

يوضح   )1( شكل  اليسار  على  و  المضافة،  للقاعة  الداخلى  الحيز   )1( صورة   ، اليمين  على 
الرئيسية.)32( المبنى  كتلة  إلى  المضافة  الشكل  بيضاوية  األساسية  القاعة  به  األفقى  المسقط 
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البناء المورفولوجى و أثره الوظيفى و البيئى ظهر بشكل واضح فى خلق 
التوازن البصرى أعتماداّ على فلسفة الفراغات المضافة ،وظهرت فلسفة 
اإلضافة ؛ إضافة الجزء البيضاوى و إعطاءة الشفافية لدمجه مع البيئة 
الخارجية و كأن الفراغ الداخلى جزء من البيئة الخارجية مما أدى إلى 
توفير اإلضاءة و التهوية الطبيعية و بالتالى تحقيق جودة البيئة الداخلية.

:Articulation  2.5. عملية التجميع
ثم  منفصلة،  كتل  لعدة  تجزئته  خالل  من  المبنى  تشكيل 
مداخل،  أو  كطرقات  بوصالت  متصلة  تكون  بحيث  تجميعها 
بالصورة)2(. كما  اإلنشاء،  و  للوظيفة  طبقاً  منفصلة  تكون  و 

الممرات  فى  يتضح  البيئى  و  الوظيفى  وأثره  المورفولوجى  البناء 
لكنها  و  الفلسفية،  أو  التشكيلية  الرفاهية  أجل  من  فقط  ليس  التجميعية 
للزالزل  مقاومتها  من  يزيد  مما  للمبانى  اإلنشائى  الهيكل  لتدعيم  أيضاً 
مما  واحدة  مصمتة  كتلة  من  بدالً  الترابط  و  الوحدة  عن  تعبيراً  و 
الشفاف  الزجاج  إستخدام  و  للحيز،  الوظيفية  الكفاءة  رفع  إلى  أدى 
المحيطة  للبيئة  مفتوحة  نظرة  لتعطى  الخارج  من  المبانى  لتغطية 
الجديدة  األفكار  على  منفتحة  أنها  على  اإلذاعة  رؤية  يعكس   هو  و 
)24( الداخلية.  البيئة  جودة  لتحقيق  بالخارج  الداخل  ربط  كذلك  و 

:Curvature 3.5. عملية اإلنحناء
بعد  فى  خطى  مسار  فى  الحادث  التدريجى  التغير  عالقة  هى 
فيها  يتخذ  أبعاد  ثالث  ذى  حيز  أو  بعدين  ذى  مستوى  أو  واحد 
بكافة  المنحنى  العنصر  يحتفظ  بحيث  جديداً  فراغياً  أتجاهاً 
بالصورة)3(. كما  بعده،  و  األنحناء  قبل  التشكيلية  سماته 

البناء المورفولوجى و أثره الوظيفى و البيئى من خالل تشكيل هيكل البناء 
منحنى يتوافق تشكيله مع البيئة المحيطة لم يكن الهدف منها جمالى فقط 
، بل كان له بعد وظيفى لخلق فراغ داخلى يحقق أفضل إستخدام لكل من 
الصوت و الضوء مما ساعد على رفع الكفاءة البيئية للحيزات الفراغية  .

:Extension 4.5. عملية األمتداد
أحد  فى  فراغ  أو  حيز  أو  لمسار  تحدث  التى  التغير  عالقة  هى   
يصاحبه  أن  دون  األتجاه  لهذا  الظاهرى  البعد  يزداد  بحيث  أتجاهاته 
بالصورة)4(. كما  التشكيل،  فى  األخرى  األتجاهات  فى  تغير 

عملية  فى  يتضخ  البيئى  و  الوظيفى  أثره  و  المورفولوجى  البناء 
الفراغ  داخل  الحركة  إنسياب  حققة  أعلى  إلى  حلزونى  بشكل  األمتداد 
خلق  كذلك  و  التواصل  و  الحيزى  اإلمتداد  و  باإلتساع  إحساس  و 
مما  المبنى  داخل  الطبيعية  اإلضاءة  توفير  على  تعمل  سقفية  فتحات 
للمكتبة. الداخلية  للفراغات  البيئية  و  الوظيفية  الكفاءة  رفع  ساعد على 

:Transition 5.5. عملية األنتقال
بالنسبة  التشكيلية  البنية  موضع  فى  الحادث  التغير  عالقة  هى 
لها  يهيئ  أخر  موضعاً  خاللها  تتحد  حيث  الفراغية  لألبعاد 
بالصورة)5(. كما  الفراغية،  األبعاد  بهذه  جديدة  نسبية  عالقة 

البناء المورفولوجى ظهر فى غالف المبنى كأنه مقطع إلى شرائح بشكل 
مستقيم، لخلق سلسلة من األشرطة التى تلتف أعلى و فوق المبنى لتخلق 
مساحة حيوية فى الداخل، فتشكيل بالتالى غالفاً حامياً ذات طبقات متعددة، 
كانت قطيرات الماء الطبيعية مصدر اإللهام تصميم كتلته الرئيسية ،و 
إنتقال الوحدة التصميمية مع إحتفاظها بكافة سماتها مما ساعد على خلق 
أعراض و إرتفاعات متنوعة مما حقق أمتداد للفراغ الداخلى و بالتالى 
أدى إلى رفع الكفاءة الوظيفية، بينما تؤمن إنحناءات و إنعطافات النوافذ 
التوظيف  بالتالى  و  بأكمله  الداخلى  للفراغ  الطبيعى  الضوء  وصول 

Coet- تصميم  من  لندن  فى  بريدي  نهر  وادي  فى  بنيت   Bosjes كنيسة  يميناً،   )3 )صورة 
عملية  أثر  و  الداخلى  الفراغ  يساراً،   .2016 سنة   zee Steyn of Steyn Studios
)23(  . التهوية   كذلك  الضوء  و  للصوت  الداخلية  البيئة  جودة  تحقيق  على  اإلنحناء 

صورة)4( يميناً، منظور خارجى للمكتبة الوطنية في كازاخستان من تصميم المعمارى Bjarke Ingels  عام 
2009 على شكل حلزون ،يساراً، منظور داخلى للمكتبة يوضح عملية األمتداد الحيزى و اإلنسياب و التواصل.)30(

تصميم  من  ماليزيا  فى  المبور  كواال  فى   ،”Pod“ جناح  يميناً،   )5( صورة 
للنجاح  الرقيق  الدائرى  التشكيل  يساراً،  و   ،MKH الهندسية  المجموعة 
)25( متنوعة.  إرتفاعات  و  بأعراض  اإلهليجية  األقسام  من  كسلسلة 

 Kenzo صورة)2( يميناً، مبنى إذاعة شبكة فوجى – طوكيو – اليابان 1996م، تصميم المعمارى
Tange ، واجهة أمامية للمبنى و يظهر فيها كتلتين رئيسيتين و إتصلهم من خالل الممرات ليس 
فقط كشكل تجميعى و إنما أيضاً كمسارات حركة تنقل العاملين بالمبنى، يساراً، الفراغ الداخلى 
للشكل الكروى و تجميع لوحات بشكل شبكى عمودى فى السقف لتشتيت الموجات الصوتية.)19(
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الفراغ. لشاغلى  الضوئية  الراحة  لتحقيق  الطبيعية  لإلضاءة  الجيد 

:Rotation 6.5. عملية الدوران
لألبعاد  بالنسبة  التشكيلية  البنية  فى موضع  الحادث  التغير   هى عالقة 
نسبية  عالقة  لها  يهيئ  أخر  موضعاً  خاللها  تتحد  حيث  الفراغية 
بالصورة)6(. كما  الدوران،  محور  مع  مشتركة  تظل  لكنها  و  جديدة 

البناء المورفولوجى و أثره الوظيفى و البيئى من خالل الحركة الدورانية 
وحدة  حققة  الدوران  محور  فى  المشترك  الداخلى  الفراغ  سقف  فى 
التكوين للمبنى و خلقت فتحات طولية توفر الضوء و التهوية الطبيعية.

 

:  Connection7.5. عملية األتصال
مع  بصرياً  متصلة  متالصقة  فراغية  هيئات  تجميع  من  ينتج 
غير  أو  متماثل  تكوين  ذات  الخارجى  العالم  مع  و  البعض  بعضها 
تناسب  فى  بوصالت  متصلة  تكون  بحيث  موحد  إتزان  فى  متماثل 
أستخدام  على  تعتمد  وسائل  و  أساليب  و  لعالقات  تبعاً  متوافق 
بالصورة)7(. كما  الواعية،  المرونة  و  التصرف  حسن  و  المنطق 

البناء المورفولوجى و أثره الوظيفى و البيئى من خالل  تصميم قواطيع ذو 
تصميم خطى مستمر تشكل تضاريس ثالثية األبعاد منحوتة فى القاطوع، 
تم نسخها من الطبيعة من أجل الحصول على فراغ داخلى متميز، مع 
إلى  بالضرورة  ينتقل  الوحدات  بأصغر  تمر  التى  الحركة  أن  أفتراض 
و  اإلستمرارية  تحقيق  خالل  من  الوظيفية  الكفاءة  رفع  الكلى،  النظام 
الخامات  بأستخدام  البيئى  الجانب  ،أما  الداخلية  الوحدات  فى  اإلتصال 
المعاد تدويرها مصنوعة من ألواح القش المضغوط  لخلق فراغ داخلى 
)Digital Design“.)21“ متجدد بأستخدام أسلوب التصميم الرقمى

فى   Hariri Pontarini Architects تصميم  من   Bahá’í Temple معبد    )6( صورة 
الدوران.)32( محور  مع  تظل  لكن  و  الجديدة  النسبية  العالقة  تظهر  و   ،2016 سنة  تشيلي 

صورة )7( متحف العلوم  )Tablero de Trigo( بميامى فى الواليات المتحدة فالقاطوع األساسى 
ذو التصميم الخطى المستمر داخل معرض العلوم لتكوين الفراغات الداخلية المتصلة فيما بينها. )26(
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المرفولوجى. علم  تقنين  تحت  وظيفياً  و  بيئياً  صحياً  الداخلية  البيئة  إلثراء  مضمونه  و  أشكاله  فى  الداخلية  للحيزات  المورفولوجى  التحليل  جدول)1( 
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7. اإلتجاهات المورفولوجية الحديثة لتحقيق الجودة البيئية فى التصميم الداخلى
:Morpho-Ecologies 1.7. التشكل اإليكولوجى

هو عبارة عن تصميم يجمع بين مفهوم “ المورفولوجيا” و هى التشكل ، و مفهوم 
“اإليكولوجيا” و هى دراسة العالقة بين الكائنات الحية و بيئتها. صورة)12(

الداخلى  التصميم  على  البيئى  و  الوظيفى  أثره  و  المورفولوجى  البناء 
اإليكولوجى  التشكل  على  القائم  الداخلى  الجدار  تكسيات  خالل  من 
 digital الرقمية  المورفوجينية  بأستخدام   Morpho-Ecologies
الحيوية  من  نوع  تخلق  للجبال  بسيطة  محاكاة  و   morphogenesis
 Patterns أنماط  مثقبة  مظلة  كذلك   و   ، الفراغ   داخل  الحركة  و 
يلقيها  التي  الظالل  تحاكي  التي  العضوية  الظالل  خلق  منها  الغرض 
نحو  أصغر  ثقوب  على  الحصول  للجزيرة.  الطبيعية  الشجر  أوراق 
مدخل المبنى، وخلق تشكيل متدرج بالظالل على طول الطريق، و كذلك  
لتوفير ظروف المظللة المختلفة  و تلطيف المناخ ، كما بالصورة)13(.

L- 2.7. المورفولوجى الرقمى للتصميم البيولوجى ) نظام ليندماير
: )System

قد  التصميم  فى   Algorithms الحسابية  العمليات  إستخدام  إن 

التطوير  و  للمحاكاة  كأداة  وظيفتها  من  بدأت  تطورية  بمراحل  مر 
على  باإلعتماد  ذلك  و  التصميم،  لتوليد  كلغة  إستخدامها  إلى  وصوالً 
،و   )L-system أو   Lindenmayer System )ليندماير  نظام 
L-sys- نظام بواسطة  للطبيعة  العضوى  النمو  عمليات   تعريف 
)18( بالصورة)14(.  كما   ، الداخلى  التشكيل  عملية  فى   tem

توليد البناء المورفولوجى للتصميم فى الدعم الشجري الناتج عن مصدر 
نظام L )L-System( بهدف تعريف عمليات النمو العضوى للطبيعة 
بواسطة نظام L-system و دمجها بالعملية التصميمية حققت الجودة 
البيئية للتصميم الداخلى بدمج الطبيعة بالبيئة الداخلية و أستخدام الخشب 
كخامة طبيعية صديقة للبيئة ، بالتالى رفع الكفاءة الوظيفية للفراغ الداخلى .

 Hybridized Design 3.7. مورفولوجي التصميم الهجينى
 Morphology

المختلفة  التصميمية  التوجهات  من  تشكل  الذى  المهجن  الفراغ  هو 
بواسطة  التصميم  على  تعتمد  الرقمى،و  العصر  فى  تطورت  التى 
المعلومات  و  التشكيل(  )إعادة  التشويه  حالتى  من  كل  فى  الكومبيوتر 
مورفولوجى  بناء  إنتاج  بهدف  ذلك  و   ، الداخلى  الفراغ  تغيير  فى 
أحد  نوضح  يلى  فيما  و  تماماً،  مختلفة  تكون  بحيث  االشكال  من  جديد 
)10( الصورة)15(.  و   ،)8( بالشكل  كما  المهجنة،  الفراغات  نماذج 

  ”Edward Ogosta Architecture“ من تصميم: مكتب ”Hybrid Office “ شكل )8( منظور يوضح المرفولوجى الداخلى الهجينى لفراغ إدارى مهجن
فى لوس أنجلوس، أمريكا،2012.)22(

صورة )12( مشروع مركز خليج بوثنيان الثقافى، من تصميم Toni Österlund، 2010م . )11(

الجدار  تكسيات  فيميناً،   Morpho-Ecologies اإليكولوجى  التشكل  توضح  صورة)13( 
مظلة  يساراً،   ، الفراغ   داخل  الحركة  و  الحيوية  من  نوع  تخلق  للجبال  كمحاكاه  الداخلى 
)14(  )11( المناخ.  تلطيف  و  المختلفة   المظللة  ظروف  لتوفير  هو  منها  الغرض  مثقبة 

لمطعم   L-System البيولوجى  التصميم  من  الرقمى  المورفولوجى  عملية  توضح  صورة)14( 
)17(.2009 عام   ،  )Serie Architects( تصميم  من   ، بومباي  فى   ،  Tote Restaurant
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البناء المورفولوجى بالتهجين بالدمج بين الفراغ اإلدارى و العالم 
الخارجى بالجلوس على كرسى كأنه داخل شجرة ، أو الجلوس على 
طاولة كأنه داخل المنزل، و أثره الوظيفى و البيئى على التصميم 
الداخلى يعمل على إعادة التفكير فى كيفية وجودنا مع األشياء و 
البيئات، و بالتالى تم قلب المفاهيم األساسية للمسكن و العمل، و 
تحقيق الراحة لشاغلى الفراغ اإلدارى، كما بالصورة)١5(. )٢9(

يقول ماسوتي: “بفضل التقنيات الحديثة ، أصبحت الهياكل تشبه 
وعضالته  مفاصله   ، العظمي  الهيكل  يحاكى  “فهو  أجسامنا”. 
 Wood .تتوسع وتتقلص خلف جلدنا ، مما يحدد حركاتنا ووقفاتنا
)20( للتشكيل.”  ومبتكرة  مريحة  وسيلة  ببساطة  هي   Skin

Meteor sensi- 4.7. المورفولوجى المتأثر بالتغيرات الجوية
 tive Morphology

 Climate – العمارة فى  المناخية  اإلستجابة  نتصور –  ما  عادة 
فنية تحتاج  أنها وظيفة  responsiveness architecture على 
اإللكترونية  و  الميكانيكية  اإلستشعار  وسائل  من  عدد ضخم  إلى 
المادة  أن  نجد  النقيض  التنظيمية؛ على  و  التشغيلية  األجهزة  و   ،
الخاملة و أقترحات الطبيعة تختلف أختالفاً جوهرياً ، فالمواد فى 
إستراتجية  تتبع  أنها  كما   ، المختلفة  للتغيرات  مستجيبة  الطبيعة 
الال تكنولوجيا No-tech Strategy؛ فإن القدرة على اإلستجابة 
28(. بالصورة)16(  كما  نفسها،  المادة  خواص  فى  متأصلة 

البناء المورفولوجى أعتمد على مبدأ المحاكاة البيولوجية المأخوذة 
من حركة مخاريط الصنوير التى يسببها التغير النسبى للرطوبة، 
يستكشف  فهو  وظيفى  محرك  أو  حسى  نظام  إلى  الحاجة  دون 
السلوك  بين  الجمع  على  قائمة  المتفاعلة  للعمارة  جديدة  رؤية 
الخشب،  من  آلياً  مصنعة  الحاسوبى.  التشكل  و  للمادة  الفطرى 
نظام  لبرمجة  تصميمية  إستراتجيات  توظيف  على  يعمل  الذى  و 
المادة بدون أى نوع من التحكم اإللكترونى و بالتالى رفع الكفاءة 
)28(  .)17( بالصورة  كما  الداخلى،  للفراغ  البيئية  و  الوظيفية 

8. النتائج
توصل البحث و التحليل إلى النقاط التالية:

إن اإلستراتجية الفعالة لتحقيق الجودة البيئية للتصميم الداخلى يمكن 	 
تحققها بتقنيات معالجات البناء المورفولوجى و منها: عمليات التحول ، 
التجميع ، و الترابط، اإلنحناء، اإلمتداد، اإلنتقال، الدوران، اإلتصال.

اإلستفادة من التحليل التصميمى للبناء المورفولوجى إلثراء البيئة 	 
الداخلية صحياً شكالً و مضموناً تحت تقنين علم المورفولوجى .

المرفولوجى الهندسى يتشعب إلى المورفولوجى المركزى يعطى 	 
يضفى  الخطى  المورفولوجى  و  الكون،  مع  باإلندماج  إحساس 
يعمل  المورفولوجى اإلشعاعى  اإلتزان والمرونة،  التصميم  على 
المورفولوجى  التكامل،و  و  البصرى  اإلتصال  و  التكيف  على 
الشبكى المديولى إعطاء رؤية و إستمرارية عبر الحيز الداخلى، 
،والمورفولوجى  شبكتين  تقاطع  عند  الحركة  ديناميكية  و 
التجميعى يتميز بالمرونة، مع عدم التأثير على السمات الرئيسية.

الحيوانى 	  المورفولوجى  إلى  يتشعب  العضوى  المورفولوجى 
يضفى تناغماً و يبعد الشعور بالملل،و المورفولوجى النباتى يتميز 
باإلستمرارية ، و المرونة كما يتميز بالوحدة و اإلنسيابية و النقاء، 
و المورفولوجى الشبكى الخلوى يسمح بمرور الضوء غير المباشر 
لتقليل الوهج، و المورفولوجى الجيولوجى متناغم مع البيئة المحيطة،و 
يتميزباإلنسيابية. كما  اإلستمرارية  يوحى  الحر  المورفولوجى 

اإلستفادة من  اإلتجاهات المورفولوجية الحديثة الوظيفية فى تحقيق 	 
جودة البيئة الداخلية بشكل طبيعى لرفع الكفاءة الوظيفية للتصميم 
المورفولوجى اإليكلولجى  أنماطه، ومنها   الداخلى على أختالف 
مورفولوجي  و  البيولوجى،  للتصميم  الرقمى  المورفولوجى   ،
الجوية.  بالتغيرات  المتأثر  المورفولوجى  و  الهجينى،  التصميم 

المراجع:
أوالً: المراجع العربية:

أ -الكتب:
دار . 1  ، الشخصية  و  اإلبداع  السيد،  الحليم  عبد 

)1971م(.    40 ص  مصر،  القاهرة،  المعارف، 
أبحاث . 2 مركز  العمارة،  فى  الفنى  اإلبداع  رأفت،  على 
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