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ABSTRACT: The most successful designers are those who seek to have a rich ideas. Without diversifying ideas, ordinary ideas
become stagnant and lose their advantages. In the end, the designer loses the ability to innovate. So the designer is always
keen to change the way of meditation for everything that surrounds it, which leads to the discovery of new relationships
between things, and combined them to form innovative concepts are unfamiliar, which in turn lead to the development of
creative thinking skills and not compatible with the latest modern technology. Hence the problem of research, the habit of the
local furniture designer to draw inspiration from the forms in a logical manner may lead to the cessation of creativity in a
moment. Which ultimately leads to the transformation of furniture from a functional composition of an innovative artistic
nature, to a rigid thin g that we use in its daily form and does not carry between it what we call the realization of the mind and
hopes aspects of beauty. What are the illogical trends of the formal inspiration provided by modern technology and computer
programs? And how does inspiration come from using these nonsensical trends to revolutionize the world of furniture design?
The research aims to infer the illogical formal trends resulting from the integration of modern digital techniques with logical
formal values. By analyzing some of the contemporary furniture designers' work. To explain the effect of the informal and
formal trends on local furniture. The research follows the descriptive analytical method. Modern technology has enhanced
innovation in furniture design globally by discovering new relationships between objects, because technological advances in
science have created a different vision of things. The flexibility of computer programs has enabled the designer to add, delete
and merge quickly and easily, enabling him to create new things. Modern technology has also added illusory formality to the
inspiration of global furniture design, such as fragmentation of formation, which is in contrast to the principle of unity in logical
formal values. Other dimensions were created as a fourth addition within the composition by giving a hint of fast and slow
motion. It also enabled the global designer to exploit the possibilities of the third dimension better than before. The existence
of economic, technical, technological and cultural restrictions on many local furniture has led to the codification of the
vulnerability of modern digital technologies, causing the absence of important foundations such as balance, harmony and unity
in some pieces of local furniture.
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 إن أكثر اﻟﻤﺼﻤﻤين نجاحا هﻢ ﻣن يسعون ﻻﻣﺘﻼك ﻣخزونا ثريا ﻣن اﻷفكار فبدون إتاحة اﻟﻔرﺻة ﻟﺘنوع اﻷفكار تﺼبح اﻷفكار اﻟﻤعﺘادة راكدة وتﻔقد ﻣزاياها:ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
، ﻟذا يحرص اﻟﻤﺼﻤﻢ دائﻤا عﻠي تغيير طريقة اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻟكﻞ ﻣا يحيط به ﻣﻤا يؤدي إﻟي اكتشاف عﻼقات جديدة بين اﻷشياء.وفي اﻟنهاية يﻔقد اﻟﻤﺼﻤﻢ اﻟقدرة عﻠي اﻻبﺘكار
 وﻣن هنا تكﻤن ﻣﺸﻜﻠة اﻟﺒﺤﺚ في اعﺘياد بعﺾ ﻣﺼﻤﻤي اﻷثاث عﻠي.وبدﻣجها ﻣعا تﺘﺸكﻞ ﻣفاهيم ﻣبﺘكرة غير ﻣﺄﻟوفة ﻣﻤا يؤدي بدوره إﻟي تنﻤية ﻣهارات اﻟﺘﻔكير اﻹبداعي
 ﻣﻤا يؤدي في اﻟنهاية إﻟي تحول اﻷثاث ﻣن تكوين.اﻻﺳﺘﻠهام ﻣن اﻷشكال بطريقة ﻣنطقية قد يؤدي إﻟي توقف اﻹبداع وعدم اﻟﺘوافق ﻣع أحدث اﻟوﺳائﻞ اﻟﺘكنوﻟوجية اﻟﻤﺘاحة
ﻟيﺘحرر اﻟﻤﺼﻤﻢ خارج. إﻟي ﻣجرد شيء جاﻣد نسﺘخدﻣه بﺼﻔه يوﻣيه وﻻ يحﻤﻞ بين طياته ﻣا يدعونا ﻹعﻤال اﻟعقﻞ وتﺄﻣﻞ جوانب اﻟجﻤال به،وظيﻔي ذو طابع فني ﻣبﺘكر
حدود اﻟﻤنطق بخطوط ابداعية تجعﻠه ﻣﺘﻤيزا وﻣواكبا ﻟﻠﺘطور اﻟﺘكنوﻟوجي وعﻠيه فكيف تﺘحدد اﻻتجاهات اﻟﻼﻣنطقية ﻟﻼﺳﺘﻠهام اﻟﺸكﻠي اﻟﺘي توفرها اﻟﺘكنوﻟوجيا اﻟحديثة
 ويهدف اﻟﺒﺤﺚ ﻻﺳﺘنﺘاج اﻻتجاهات اﻟﺸكﻠية اﻟﻼﻣنطقية.وبراﻣج اﻟحاﺳب اﻵﻟي؟ وكيف يحدث اﻻﺳﺘﻠهام باﺳﺘخدام تﻠك اﻻتجاهات اﻟﻼﻣنطقية ثورة في عاﻟﻢ تﺼﻤيﻢ اﻷثاث
 وتوضيح أثر اﻻتجاهات اﻟﺸكﻠية. ﻣن خﻼل تحﻠيﻞ بعﺾ أعﻤال ﻣﺼﻤﻤي اﻷثاث اﻟﻤعاﺻرة.اﻟناتجة ﻣن دﻣج اﻟﺘقنيات اﻟرقﻤية اﻟحديثة ﻣع اﻷﺳس اﻟﺸكﻠية اﻟﻤنطقية
. وذﻟك ﻣن خﻼل اﻟدراﺳات اﻟﺘحﻠيﻠية اﻟوﺻﻔية. ااﻟﻼﻣنطقية اﻟﻤسﺘحدثة عﻠي اﻷثاث اﻟﻤحﻠي
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ﻟقد عززت اﻟﺘكنوﻟوجيا اﻟحديثة ﻣجال اﻹبداع في تﺼﻤيﻢ اﻷثاث عاﻟﻤيا ﻣن خﻼل اكﺘﺸاف عﻼقات جديدة بين اﻷشياء وذﻟك بسبب أن اﻟﺘطور اﻟﺘكنوﻟوجي في ﻣجاﻻت
اﻟعﻠوم قد أوجد رؤية ﻣخﺘﻠﻔة ﻟﻸشياء .كﻤا أن اﻟﻤرونة اﻟﻤوجودة في براﻣج اﻟحاﺳب اﻵﻟي ﻣكنت اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻣن اﻹضافة واﻟحذف واﻟدﻣج بسرعة وﺳهوﻟه ﻣﻤا ﻣكنه ﻣن ابﺘكار
أشياء جديدة .كﻤا أضافت اﻟﺘكنوﻟوجيا اﻟحديثة اتجاهات شكﻠية ﻻ ﻣنطقية جديدة ﻟﻸثاث اﻟعاﻟﻤي ﻣثﻞ تﻔﺘيت اﻟﺘكوين اﻟذي هو في ﻣقابﻞ ﻣبدأ اﻟوحدة في اﻷﺳس اﻟﺸكﻠية
اﻟﻤنطقية .وخﻠقت أبعاد أخري كإضافة بعد رابع داخﻞ اﻟﺘكوين ﻣن خﻼل إعطاء إيحاء باﻟحركة اﻟسريعة واﻟبطيئة .كﻤا ﻣكنت اﻟﻤﺼﻤﻢ اﻟعاﻟﻤي ﻣن اﺳﺘغﻼل إﻣكانيات اﻟبعد
اﻟثاﻟث أفضﻞ ﻣن قبﻞ .وعﻠي اﻟعكس ﻣن ذﻟك فنجد أن ﻣﺼﻤﻢ اﻷثاث اﻟﻤحﻠي قد ﺳعي إﻟي تقنين اﻟﺘﺄثر باﻟﺘقنيات اﻟرقﻤية اﻟحديثة بسبب وجود قيود اقﺘﺼادية ،وفنية،
وتكنوﻟوجية ،وثقافية عﻠي كثير ﻣن اﻷثاث ﻣﻤا تسبب في غياب أﺳس هاﻣه كاﻟﺘوازن واﻟﺘناغﻢ واﻟوحدة في بعﺾ قطع اﻷثاث اﻟﻤحﻠي.
ﻛﻠﻤات دﻻﻟية  :تﻔكير إبداعي ،تﺼﻤيﻢ اﻷثاث اﻟﺘﺼﻤيﻢ اﻟﻤعاﺻر ،اﻟﺘكنوﻟوجيا اﻟرقﻤية اتجاهات شكﻠية ﻻ ﻣنطقية ﻟﻼﺳﺘﻠهام .
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
إن عﻤﻠ ة تﺼﻤ ﻢ اﻷثاث تقت وجود ﻣرونة وﻣﻌرﻓة ﺷاﻣﻠة ﻞ ﻣا ح ط قطﻌة اﻷثاث ﻣن ق ﻢ وظ ف ة وجﻤاﻟ ة ح ث أن وجود ﻣخزون واﻓر ﻣن اﻟﻤﻌرﻓة
ﻣﺠال ﻣا ﻌت هو اساس اﻻ داع واﻟقدرة ع رؤ ة اﻻﻣور ط قة ج دة ﻣﻤا يؤدي ا تك ن حﻠوﻻ وأﻓ ارا ﻣبتكرة ﻟﻠﻤش ﻼت) .يوسﻒ 2011م .(41 ،وهذا هو جوهر
اﻟتفك اﻹ دا اﻟذى ﻌﻤﻞ ع تط ر ﻓكرة قد ﻤة او ا ﺠاد ﻓكرة جد دة ي تج عنها انتاج ﻣتﻤ ﻤكن تطب قه واستخداﻣه )هاﺷﻢ 2018م .(141 ،ﻤا ﻌد اﻟتفك
اﻹ دا عﻤﻠ ة ذهن ة ﻣﻌقدة ﻟﻠوﺻول إ أﻓ ار ورؤى جد دة عن ط ق تفك ﻣ شﻌب)ت اعدي( ﻻ ﻠ م ﻤ ادئ ﻣحددة وﻻ يتحدد قواعد اﻟﻤنطق اﻟﻌﻠ و تطﻠب
داﻓﻌ ة ورغ ة واستﻌداد ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺠد وﻣثابرة )اﻟ قﻌاوي .(31 ،2012
ة ،وﻓك ة وﻓﻠسف ة ،وتكنوﻟوج ة
ترت ط قدرة ﻣﺼﻤﻢ اﻷثاث ابت ار أﻓ ار جد دة اﻟخ ات اﻟسا قة اﻟﻤب ة ع رؤية عﻤ قة ﻟ ﻞ ﻣا ح ط ه ﻣن ﻣؤثرات
وعﻠﻤ ة  .ﻓﻠ ﻞ ﻣﺼﻤﻢ أسﻠ ه اﻟخاص اﻟتفاعﻞ ﻣﻊ تﻠك اﻟﻤؤثرات و رجﻊ ذﻟك ﻟتغ ئة اﻟﻤﺼﻤﻢ اﻟ يتغ ﻣﻌها اﻟظروف اﻟثقاﻓ ة واﻻجتﻤاع ة واﻟس اس ة
واﻻقتﺼاد ة .إﻻ أن اﻻتﺠاهات اﻟﻤنطق ة ﻟﻠتﺼﻤ ﻢ اﻟﻤتﻤثﻠة اﻟوحدة،واﻻ سﺠام ،واﻟتضاد ،واﻟتوازن ،واﻻ قاع ،واﻟ س ة ،واﻟتناسب تﻌد عاﻣﻞ أسا ﻣش ك ﻟﻠتفك
تﺼﻤ ﻢ جد د وج د وﻟ ن هذه اﻻتﺠاهات إذا ظﻠﺖ جاﻣدة وغ ﻣرت طة اﻟتطور اﻟتكنوﻟو  .قد تﻌيق اﻟﻤﺼﻤﻢ وتق د ﻓكره ﻓﻼ يتﻤكن ﻣن اﻹ داع ﻟذا تحتﻢ ع
اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻣحاوﻟة استحداث اتﺠاهات ﺷ ﻠ ة ﻻﻣنطق ة ﻣﻌتﻤدة أساسها ع اﻻتﺠهات اﻟﻤنطق ة ﻟﻠتﺼﻤ ﻢ و ﻣرت طة اﻟتطور اﻟتكنوﻟو  .ح ث أن اﻟتكنوﻟوج ا
أي ﻣﺠال ﻣن ﻣﺠاﻻت اﻟﻌﻠوم و اﻟنظام اﻟهام ﻞ انتاج) .وﻟ ﻤز  (313 ،2007وقد حدث ارت اك ب نها و ﻠﻤه تقن ة  techniqueاﻟ
اﻟتطبيق اﻟﻌﻤ
جﻤﻠة اﻟﻤ ادئ أو اﻟوساﺋﻞ اﻟ تﻌ ع انﺠاز ء أو تحقيق غا ة )وه ة .(208 ،2007
ﻟقد أضاﻓﺖ اﻟتكنوﻟوج ا اﻟرقﻤ ة و براﻣج اﻟحاسب اﻵ أ ﻌادا جد دة ﻟﻼتﺠاهات اﻟﻤنطق ة ﻟﻠتﺼﻤ ﻢ وأدت إ تتطورها ﻟتتواﻓق ﻣﻊ اﻟﻌ اﻟحد ث إﻣا عن
ط ق اﻻ حاء اﻟحركة اﻟ ﻌة أو عطاء أ ﻌاد جد دة اﻟتﺼﻤ ﻢ  .ﻤا ساعدت براﻣج اﻟحاسب اﻵ ع تنﻤ ة خ ال اﻟﻤﺼﻤﻢ وتزو ده أدوات اﻓ اض ة تﻤكنه ﻣن
تﻌد ﻞ وتغي اﻟهيئة اﻟش ﻠ ة ﻟﻠﻤنتج و كذﻟك تخ ﻞ اﻟﻤنتج
ﻣن جﻤيﻊ اﻻتﺠاهات ﻣﻤا يوﻓر جهد كب ﻟﻠﻤﺼﻤﻢ .كذﻟك تطور أسﻠوب اﻟﻤﺼﻤﻢ اﻟتأﻣﻞ واﻻستقراء اﻟفﻠس ﻟ ﻞ ﻣا ح ط ه سب تط ر اﻟتكنوﻟوج ا ﻷدوات
ة جد دة ﻣن خﻼل ﻣﻌرﻓة أﺷ ال وخطوط عض ة
عد دة ساهﻤﺖ اﻟتﻌرف عﻞ اﻟتك ن اﻟدقيق ﻟﻠخﻠ ا واﻟﺠس ﻤات اﻟﺼغ ة ﻣﻤا ا سب اﻟﻤﺼﻤﻢ خ ات
وعﻼقات ﻟﻢ يتاح ﻟه رؤ تها ﻣن ق ﻞ ﻣﻤا ساعد ع تط ر رؤي جد دة اﻟتﺼﻤ ﻢ ﻤكن أن ستغﻠها اﻟﻤﺼﻤﻢ اﻟﻤح ﻟتحف ﻣهارات اﻟتفك اﻹ دا ﻟد ه.
ﻤا ساهﻤﺖ اﻟتكنوﻟوج ا اﻟرقﻤ ة سه ﻞ عﻤﻞ نﻤاذج أوﻟ ه ﻟﻠتﺼﻤ ﻤات اﻟﻤختﻠفة استخدام ﻣا ينات حديثة ﻣتطورة اﻹضاﻓة إ اﻣ ان ة تنف ذ اﻟتﺼﻤ ﻢ
اﻟواحد خاﻣات أخري ﻓ ﻤكن أن ينفذ اﻟتﺼﻤ ﻢ اﻟواحد اﻟخشب أو اﻟ ونز أو اﻟط ﻣﻤا ﻌ تن ع و وسﻊ ﻣن خ ة اﻟﻤﺼﻤﻢ عن ط ق اﻟتﺠ ة اﻟتطب ق ة.
ﻣش ﻠﺔ اﻟ حث:
ت ﻤن اﻟﻤش ﻠة اعت اد ﻌض ﻣﺼﻤ اﻷثاث ع اﻻستﻠهام ﻣن اﻷﺷ ال ط قة ﻣنطق ة قد يؤدي إ توقﻒ اﻹ داع وعدم اﻟقدرة ع اﻟتواﻓق ﻣﻊ أحدث
اﻟوساﺋﻞ اﻟتكنوﻟوج ة اﻟﻤتاحة .ﻣﻤا يؤدي اﻟنها ة إ تحول اﻷثاث ﻣن تك ن وظ ذو طابﻊ ﻓ ﻣبتكر ،إ ﻣﺠرد ء جاﻣد ستخدﻣه ﺼفه يوﻣ ه وﻻ حﻤﻞ
ب ط اته ﻣا دعونا ﻹعﻤال اﻟﻌقﻞ وتأﻣﻞ جوانب اﻟﺠﻤال ه.ﻟيتحرر اﻟﻤﺼﻤﻢ خارج حدود اﻟﻤنطق خطوط ا داع ة تﺠﻌﻠه ﻣتﻤ ا وﻣوا ا ﻟﻠتطور اﻟتكنوﻟو وعﻠ ه
ﻓك ﻒ تتحدد اﻻتﺠاهات اﻟﻼﻣنطق ة ﻟﻼستﻠهام اﻟش اﻟ توﻓرها اﻟتكنوﻟوج ا اﻟحديثة و راﻣج اﻟحاسب اﻵ ؟ وك ﻒ حدث اﻻستﻠهام استخدام تﻠك اﻻتﺠاهات
اﻟﻼﻣنطق ة ثورة عاﻟﻢ تﺼﻤ ﻢ اﻷثاث.
أهﺪاف اﻟ حث:
و ــهدف اﻟ حث اﻷي اس نتاج اﻻتﺠاهات اﻟش ﻠ ة اﻟﻼﻣنطق ة اﻟناتﺠة ﻣن دﻣج اﻟتقن ات اﻟرقﻤ ة اﻟحديثة ﻣﻊ اﻷسس اﻟش ﻠ ة اﻟﻤنطق ة .ﻣن خﻼل تحﻠ ﻞ ﻌض
أعﻤال ﻣﺼﻤ اﻷثاث اﻟﻤﻌا ة .وتوضيح أثر اﻻتﺠاهات اﻟش ﻠ ة ااﻟﻼﻣنطق ة اﻟﻤستحدثة ع اﻷثاث اﻟﻤح .
ﻣنهج ﺔ اﻟ حث:
ي بﻊ اﻟ حث اﻟ حث اﻟﻤنهج اﻟﺼ

اﻟتحﻠ

.

اﻻطار اﻟنظري ﻟﻠ حث :Theoretical Framework
 اﻟﺘﻔاﻋﻞ اﻟﺪﻳناﻣ

اﻟﺘﺼﻤ ﻢ:

كون خ ال اﻟﻤﺼﻤﻢ داﺋﻤا حاﻟة ﻣن اﻟتفاعﻞ اﻟ شط ح إنه ستغﻞ أي ء ﻼحظه ﻟ كون ﻣﺼدرا جد دا ﻟﻼبت ار واﻻ داع .ﻓأثناء تﺼﻤ ﻢ اﻷثاث ق ح
اﻟﻤﺼﻤﻢ حﻼ ﻣ دﺋ ا عن ط ق اﻻستﻌانة قدرات اﻟتفك اﻻ دا و تﻢ تح ﻞ هذا اﻻق اح إ تﺼﻤ ﻢ أو أو عدد ﻣن اﻟتﺼﻤ ﻤات ﻟتتﻢ عﻤ ﻠة اﻟﻤفاضﻠة ب هذه
اﻟتﺼﻤ ﻤات واخت ار اﻟتﺼﻤ ﻢ اﻟﻤناسب ) .(171 ،Pile 1990وﻟ يتﻢ تحقيق اﻟتوازن واﻟ ا ط اﻟتﺼﻤ ﻢ يتﻢ اﻹستﻌانة ﻌدد ﻣن اﻟﻤ اديء اﻟهاﻣه اﻟ تﻌد اتﺠاهات
ﻣنطق ة أساس ة ﻷي تﺼﻤ ﻢ ناجح .وﻟ ن اﻟتطور اﻟتكنوﻟو قد أوجد براﻣج تﺼﻤ ﻢ ﻣتطورة ساعد اﻟﻤﺼﻤﻢ ع تقد ﻢ عدد كب ﻣن اﻟتﺼﻤ ﻤات اﻟﻤختﻠفة أقﻞ
وقﺖ ﻣﻤكن.
270

Vol. 25 No. 1, Dec. 2018

ISSN : 2028-9324

Amany Mashour Hendy and Alyaa Ezzat Hassan

 -1اﻻتجاهات اﻟﻤنطﻘ ﺔ ﻟﻠﺘﺼﻤ ﻢ :
ستﻌ اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻌدد ﻣن اﻟﻤ ادئ اﻟتﺼﻤ ﻤ ة غرض ر ط عنا اﻟتﺼﻤ ﻢﻣﻌا ﻌﻼقات .عﻤﻠ ة شك ﻞ ﺻح حة يتحقق ﻣن خﻼﻟها اﻟفكرة اﻟتﺼﻤ ﻤ ة
اﻟح اة ﻷي عﻤﻞ ﻓ و ﻞ اتﺠاه ﻣنها ﻟه دور تنﻤ ة اﻹحساس
اﻟﻤطﻠ ة )ع داﻟرازق 2011م (53 ،واﻟ يتﻢ ترجﻤتها ﻟﻠﻤنتج اﻟنها  .وتﻌد هذه اﻻتﺠاهات
ﻤال اﻟتﺼﻤ ﻢ .وقد ﻣكننا اﻟتطور اﻟﻌﻠ ﻣن اﻟتﻌﻤق طب ﻌة اﻟفضاء اﻟخار ﻞ وأ ضا كشﻒ ﻣا داخﻞ اﻷجسام اﻟدق قة واﻷﺷ ال اﻟ ﻻ تري اﻟﻌ اﻟﻤﺠردة.
ﻟنك شﻒ أن هذه اﻻتﺠاهات )اﻟﺠ ا  (107 ،2016ﻣا إﻻ انﻌ اس ﻣنط ﻟنظام اﻟ ون ﻞ ﻣﻤا يوضح أن تواﻓر هذه اﻻتﺠاهات أي تﺼﻤ ﻢ ﺠﻌﻞ اﻟتﺼﻤ ﻢ
ا سﺠام تام ﻣﻊ اﻟطب ﻌة ﻣن حوﻟه.و شﻤﻞ اﻟوحﺪة Unityو ارت اط داخ ب أجزاء اﻟﻌﻤﻞ اﻟف اﻟواحد )أحﻤد  ،(56 ،2016اﻻ سجام واﻟﺘناﻏﻢ Harmony
وهو أن ت تظﻢ أجزاء اﻟ ء اﻟﻤختﻠفة ﻓتت ﻟﻒ وت ا ط) .اﻟحن اوي  ،(3 ، 2011اﻟﺘضاد  contrastو هو اﻟﺠﻤﻊ ب طر اﻟنق ض وهو اﻟواقﻊ انتقال ــﻊ وﻣفا
ﻣن حاﻟة إ عكسها وهو ساعد ع جذب اﻻن اه) .راض 2000م ،(165 ،اﻟﺘوازن  Balanceهو اﻟحاﻟة اﻟ تتﻌادل ﻓيها اﻟقوي )ع داﻟحﻠ ﻢ 2002م ،(84 ،اﻻ ﻘاع
 Rhythmﻤثﻞ اﻟتناغﻢ ب عنا اﻟﻌﻤﻞ اﻟواحد .و ظهر ﻞ ﻣا تﻠﻤسه اﻟﻌ ﻣن سب وعﻼقات اﻟتﺼﻤ ﻢ )ع .ع دﷲ  (190 ،2013اﻟ س ﺔ واﻟﺘناﺳﺐ
Proportionاﻟ س ة ﻣرادف ﻟﻠتناسب حدود عﻼقة ب خواص عن ن ﻓقط ،أﻣا اﻟتناسب ﻓهو ﻣﺼطﻠح ض ﻒ اﻟﻌﻼقات ب خواص عدة أﺷ اء ﻣن نفس
.
اﻟن ع ،واﻟتناسب قوم ع أساس ﻣن اﻟحسا ات اﻟ اض ة واﻟهندس ة اﻟ تحدد اﻟﻌﻼقات اﻟﻤثاﻟ ة ب أجزاء اﻟﻌﻤﻞ اﻟف )اﻟخو م(100 ،2007
 -2اﻟﺘﺼﻤ ﻢ

ضوء اﻟﺘحول اﻟرﻗ :

ﻟقد ظﻞ اﻟفكر اﻟتﺼﻤ ﻟﻌ ات اﻟسن ﻣتأثرا ﻤقوﻟة )ﻟوكوروز ه( أن أﺷ ال اﻟﻤكﻌب و اﻟﻤخروط و اﻟ رة واﻹسطوانة و غ ﮬا ﻣن جﻤﯿﻊ اﻟ تﻞ اﻟرﺋ س ة اﻟ
اﻷ جﻤاﻻ )إﻣام 2015م .(1062 ،إ أن استخدﻣﺖ اﻟحاس ات اﻹﻟ ون ة ﻣﺠال اﻟفن خﻼل اﻟنﺼﻒ اﻟثا ﻣن اﻟقرن
تﻌ عن ﮬﯿ تھا دون أي غﻤوض
ﻟغات اﻟ ﻣﺠة اﻟﻤﻌقدة ،ﻹنتاج براﻣج إﻟ ون ة قادرة ع اقتحام عاﻟﻢ اﻟفن وعرﻓﺖ
اﻟﻌ ن ح تﻌاون ﻣﺠﻤوعه ﻣن اﻟفنان ﻣﻊ ﻣﺠﻤوعه ﻣن اﻟﻤتخﺼﺼ
اسﻢ) (CADوﻣﻌناها  Computer Aided Designوأﺻ حﺖ توﻓر ﻟﻠﻤﺼﻤﻢ ﻣﺠﻤوعة كب ة ﻣن أدوات اﻟرسﻢ واﻟ سه ﻼت اﻟخاﺻة اﻟ ﻻ ﻤكن اﻟحﺼول عﻠيها
أي وس ﻠة أخري )سه ﻞ 2012م .(207 ،
ﻣﻤا ساعد ع تتطور اﻻتﺠاهات اﻟش ﻠ ة اﻟﻤنطق ة اﻟتﺼﻤ ﻢ واستحداث اتﺠاهات ﻓرع ة غ ﻣأﻟوﻓة.وتﻌﻤﻞ اﻟب ئة اﻟرقﻤ ة ع حدوث تفاعﻞ ديناﻣ
اﻟﻤﺼﻤﻢ واﻟتﺼﻤ ﻢ ﻣﻤا ﻌﻤﻞ ع تحف خ ال اﻟﻤﺼﻤﻢ .و ﺘج ﻋنه:






ب

اﻟح ة عﻤﻞ شك ﻼت ا س اب ة ﻣتﻌددة اﻟﻤساقط) .نﺼ 2012م (419 ،ذات خطوط هندس ة ﻣﻌقدة ﺼﻌب تﻤث ﻠها دو ا.
توﻓ إﻣ ان ات اﻟﻌرض اﻟ ي اﻟﻤتن ع اﻟثنا و اﻟثﻼ اﻻ ﻌاد ساعد اﻟﻤﺼﻤﻢ عﻤﻠ ة اﻟتفك اﻟنقدي اﻟتحﻠ واﻻستكشا )نﺼ 2012م.(412 ،
تﻌ ز اﻟقدرة ع اﻻبت ار ﻣن خﻼل ا شاف عﻼقات جد دة و شك ﻞ ﻣفاه ﻢ جد دة )ابواﻟن .(24 ،2012
توﻓر أﺷ ال ﻣتطورة تتﻤتﻊ ب قاع حر و ناء ﻣتناغﻢ وحركة تﻌ ا حاء اﻟ ﻌد اﻟرابﻊ .
توﻓر اﻟب ئة اﻟرقﻤ ة ﻣخزنا واسﻌا ﻟتوثيق اﻻﻓ ار اﻟتﺼﻤ ﻤ ة و ها ع نطاق ﻣح وعاﻟ .

ﺻﻮرة ) (1نافذة برناﻣﺞ فوتوشوب توضح كيفية زيادة اﻟﺒيﻜﺴﻞ في اﻟﺼﻮرة وتقﻠيل عددها ﻣﻣا يؤدي إﻟﻲ عدم وضوح تفاﺻيل اﻟﺻورة وشﻜﻞ اﻟﺒيﻜﺴﻞ يعد اتجاه شﻜﻠي جديد يﺘﺒعه
ﻋدد ﻣﻦ ﻣﺼﻤﻤي اﻷثاث ﻻنﺘاج نﻮﻋا ﻣﻦ اﻷثاث يﻄﻠﻖ ﻋﻠيه )(pixel furniture

 اتجاهات ش ﻠ ﺔ ﻣسﺘحﺪثﺔ بواﺳطﺔ اﻟحاﺳﺐ اﻷ :
تﻌد اﻻتﺠاهات اﻟش ﻠ ة اﻟﻤستحدثة أو اﻟﻼﻣنطق ة تطور جد د ناتج ﻣن اﻟدﻣج ب اﻷسس اﻟش ﻠ ة اﻟﻤنطق ة اﻟﻤت ﻌة أي تﺼﻤ ﻢ ،واﻟتقن ات واﻻﻣا ن ات اﻟ
تقدﻣها براﻣج اﻟتﺼﻤ ﻢ اﻟﻤختﻠفة اﻟ ت يح ﻟﻠﻤﺼﻤﻢ عة اﻟتغي واﻟحذف واﻻضاﻓة واﻟشد وتغي ﻟون واتﺠاه اﻟتﺼﻤ ﻢ ﻞ أو اتﺠاه ﻌض اﻟﻌنا اﻟﺼغ ة اﻟﻤكونة

 عنا
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ﻟه .وتﻌت اﻻتﺠاهات اﻟﻼﻣنطق ة اﻟﻤستحدثة اتﺠاهات ﻣرك ة ناتﺠه ﻣن اﻟﺠﻤﻊ ب
ﻣﺼدرا جد دا ﻟﻠتفك اﻹ دا ﻟدي اﻟﻤﺼﻤﻢ.

أ

ﻣن اتﺠاه ﻣنط

جﺪول) .(1ﻣﻤا ﺠﻌﻞ اﻻتﺠاهات اﻟش ﻠ ة اﻟﻼﻣنطق ة

جدول ) (1يﻮضح اﻻتجاهات اﻟﺸﻜﻠية اﻟﻼﻣﻨﻄﻘية وﻛيف تأثﺮت باﻻتجاهات اﻟﺸﻜﻠية اﻟﻤﻨﻄﻘية

ﻣا ﻘا ﻠها ﻣﻦ اتجاهات ش ﻠ ﺔ ﻣنطﻘ ﺔ
اتجاهات ش ﻠ ﺔ ﻻ ﻣنطﻘ ﺔ
دﻣج ﻟﻠوحدة ﻣﻊ اﻟتوازن ﻣﻊ اﻟتضاد
-1تﻔﺘ ت اﻟش ﻞ واﻟ ﺘﻠﺔ
دﻣج ﻟﻠ س ة واﻟتناسب ﻣﻊ اﻟتوازن ﻣﻊ اﻟتضاد
-2اﻟشﺪ واﻟضﻐﻂ
دﻣج ﻟﻠتضاد ﻣﻊ اﻟتناغﻢ
-3اﻟﺘناﻏﻢ ثﻼ اﻷ عاد
دﻣج ﻟﻺ قاع اﻟﻤنتظﻢ واﻟحر ﻣﻊ اﻟتوازن
-4اﻟﺘﻘس ﻢ اﻟ ارا ﻣ ي
يتطﻠب دﻣج ﻟ ﻞ اﻟق ﻢ اﻟش ﻠ ة اﻟﻤنطق ة
-5اﻟ ﻂ ب اﻟنﻤﻂ اﻟﻔوضوي واﻟرﻗ
ﻣﻠحوﻇﺔ - :اﻟﺘضاد هو اﻟسﻤﺔ اﻷﺳاﺳ ﺔ اﻟﻐاﻟ ﺔ ب ﻞ اﻻتجاهات اﻟش ﻠ ﺔ اﻟﻼﻣنطﻘ ﺔ.
 اﻟﺘوازن هو اﻟﻘ ﻤﺔ اﻟش ﻠ ﺔ اﻟ ساهﻢ نجاح أي ﻗطعﺔ أثاث ﻻﻣنطﻘ ﺔ. -1تﻔﺘ ت اﻟش ﻞ واﻟ ﺘﻠﺔ وتﻐ ﻣﻔهوم اﻟوحﺪة:
ﻟدي كث ﻣن اﻟﻤﺼﻤﻤ وترجﻊ ﻓكرته إ استخدام براﻣج اﻟحاسب اﻟخاﺻة بتﻌد ﻞ اﻟﺼور ح ث أن اﻟﺼورة اﻟرقﻤ ة تظهر ع
قد ظهر هذا اﻷسﻠوب وان
أي ﺷاﺷة ع ارة عن ﺻورة ﻣكونة ﻣن ﻣئات اﻵﻻف أو ﻣﻼي اﻟﻤ ﻌات اﻟﺼغ ة وتد عنا اﻟﺼورة أو ب كسﻞ )حس 2012م (PIXEL) (44 ،وتﻌرف ع أنها
اﺻغر عن ﻟﻠﺼورة اﻟرقﻤ ة )قاﻣوس اﻟﻤﻌا 2018م( .و اﻟوحدة اﻷساس ة اﻟقا ﻠة ﻟﻠ ﻣﺠة ع ﺷاﺷة اﻟ ﻤبيوتر.وتﻌد وحدة حساب ة ﻣنطق ة -وﻟ سﺖ ﻣاد ة-
و تﻢ ﻣن خﻼل اﻟتح ﻢ عددها ض ط دقة اﻟشاﺷة أو أي ﺻورة ) .(Rouse 2015ﻤا ﺻورة ). (1
ﻣﺜال  1ﻣﻘعﺪ كسﻞ )  :(Pixel-Chairﻣن تﺼﻤ ﻢ اﻟﻤﺼﻤﻤة ﻓ ف ان شيو (Vivian Chiu) سنه 2011م .و ﻠﻎ طوﻟه 40سﻢ ،وعرضه 40سﻢ  ،وارتفاعه 81سﻢ.
ﺻورة ) (3)(2واﻟﻤقﻌد ﻣﺼن ع ﻣن ﻣكﻌ ات ﻣن خشب اﻟق قب )س اﻣور( ،ﻣقاسها نﺺ بوﺻة ﻣﺠﻤﻌه ﻣﻌا ) (chiu 2018نظام ش ه أسﻠوب اﻟب كسﻞ.ح ث إن
اﻟتطور اﻟحادث ﻣﺠال اﻟتكنوﻟوج ا واﻵﻻت وأساﻟ ب اﻟتﺠﻤيﻊ واﻟ شغ ﻞ قد ساعد اﻟﻤﺼﻤﻤة ع تنف ذ ﻓكرتها.ونﻼحظ أن  ،ﻌكس اﻷرجﻞ اﻟخﻠف ة وظهر اﻟ ر
واﻟﺠﻠسة نﻼحظ عدم اﻟ ساوي ﻣست ات اﻟﻤكﻌ ات وﻟ ن ذﻟك اﻻختﻼف غ عشوا ح ث أنه أخذ سق إ قاع ﻣنتظﻢ ﻓﻌ اﻟرغﻢ ﻣن أن ﻓكرة اﻟتﺼﻤ ﻢ ت دو
اﻟﻤقام اﻷول .تتﻤ
ظاهرها ﻻ ﻣنطق ة إﻻ أنها اتخذت جوهرها نﻤط ﻣنط وهو اﻹ قاع اﻟﻤنتظﻢ اﻟذي غﻠب ع شك ﻞ اﻟ ر و ﻌد اﻟ ر عﻤﻞ نح
أعﻤال  Vivianاﻟدقة ،وغاﻟ ا ﻣا تتضﻤن ﻞ ﻣشارﻌها قواعد ر اض ة وهندس ة س طة .وأطﻠقﺖ عﻠيها ﺻح فة )ﺻناع اﻷثاث اﻷﻣ ك ة( ﻟقب نحاتة اﻟ اض ات
).(TAKES 2018

ﺻﻮرة ) (2ﻣﻘعد بﻜﺴﻞ ) (Pixel-Chairا ﻟﻤﻜعﺒات ا ﻟﻤﻜﻮنة
ﻟ ﻸرجﻞ اﻷﻣ اﻣ ية ﻟﻠﻤﻘعد ﻣﺘﺮاﺻة ﻣعا في نفس ا ﻟﺨﻂ بعﻜس
اﻷرجﻞ ا ﻟﺨ ﻠفية وا ﻟظهﺮ يﺘضح بهﻢ ايﻘاع ﻣﺘدرج ﻣﻤ ا يﺨ ﻠﻖ
تضاد في ا ﻟهيئة ا ﻟﻜ ﻠية ﻟﻠﻤﻘعد (chiu 2018) .

ﺻﻮرة )(3ﻟﻘﻄة تﻮضح تفاﺻيﻞ ﻗﻄع اﻟﺨﺸب اﻟﻤﻜﻮنة ﻟﻠجﻠﺴة وهي ﻣجﻤعة
ﻣعا بإيﻘاع ﻣﻨﺘظﻢ وتأخذ اﻟجﻠﺴة خﻄا ﻣﻨﺤﻨيا ﻟﺘﺤﻘيﻖ راحة أثﻨاء اﻟجﻠﻮس
واﻟﺘﻨﻮيع اﻟﻠﻮني بيﻦ اﻟﻤﻜعﺒات اﻟﻤﻜﻮنة ﻟﻠﻤﻘعد يؤﻛد فﻜﺮة اﻟﺒيﻜﺴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮحي
ﻣﻨها اﻟﻤﻘعد ﻛﻤا أنه يﻮحي باﻟﺘﻨاﻏﻢ (chiu 2018) .

 ﻓ ف ان شيو :وﻟدت ﻓ ف ان شيو ﻟوس أنﺠﻠوس وهاجرت إ هونﻎ كونﻎ سن اﻟثاﻟثة تخرجﺖ
وقد ﺷاركﺖ عدد ﻣن اﻟﻤﻌارض أخرها ﻣركز ﻓن اﻟخشب ). Philadelphia (2018
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ﻣﺜال  2دوﻻب ب اد  : Piccadilly sideboardﻣن تﺼﻤ ﻢ كة بو ا دو ﻟ و )  .(BOCA DO LOBOﺻورة ) (4و ﻠﻎ طوﻟه 196سﻢ  ،وعﻤقه 51سﻢ ،
و رتفاعه 83سﻢ .ه ﻞ اﻟدوﻻب اﻟخار ﻣﺼن ع ﻣن اﻟخشب و حﻤﻞ طراز ا طا  .وقدتﻤﺖ تغط ة أجزاء ﻣنه اﻟق ة ﻟتﻌ )  (BOCA DO LOBO 2018تاث
اﻟب كسﻞ اﻟذي غ اﻟه ﻞ ا قاع غ ﻣنتظﻢ ﻣﻤا ﻌ ا حاء اﻟحركة و ؤكد ع اتﺠاه اﻟتضاد اﻟذي هو سﻤه غاﻟ ة اﻟه ﻞ اﻟ ﻟﻠقطﻌة  ،ﻤا استخدم اﻟﻼ ه
اﻟفاتح اﻟﻠون طﻼء أغﻠب اﻟه ﻞ ﻟ حدث نوعا ﻣن اﻟتضاد ﻣﻊ أﻟوان اﻟق ة اﻟدا نة اﻟﻤكونة ﻷجزاء اﻟب كسﻞ.
 -2اﻟﺘﺼﻤ ﻢ بواﺳطﺔ اﻟشﺪ و ضافﺔ أ عاد أخري ﻟﻘطعﺔ اﻷثاث:
اﻟشد وتغي اﻟ سب هو أحد اﻹﻣ ان ات اﻟ تقدﻣها براﻣج اﻟحاسب ﻟﻠﻤﺼﻤﻢ و ﻤكن ﻣن خﻼﻟها عﻤﻞ استطاﻟة أو ان ﻤاش أو تح ﻒ ﻟﻠهيئة اﻟخارج ة ﻷي ﺷ ﻞ
ﻣﻤا غ ﻣن اﻟش ﻞ اﻟﻤأﻟوف واﻟﻤتﻌارف عﻠ ه  .اﻹضاﻓة إ إﻣ ان ة عﻤﻞ ﻟﻒ ﻟﻠقطﻌة وعﻤﻞ تﻤاثﻞ ﻣنﻌكس ﻤا اﻟﻤرآه أو عﻤﻞ اﻟتفاف ﻟﻠش ﻞ حول نقطة ﻣركز
ﻟﺠﻌﻞ اﻟحدود اﻟخارج ة ﻟﻸﺷ ال اﻟﻤستق ﻤة ت دوا ﻣنح ة أو ذات ﻟيونة ﻟ ش ه اﻟحﻠزون و ﻤكن تغي اﻟ س ة ح ث نحدث ت اين اﻟحﺠﻢ ب اﻷجزء ﻣﻤا أثري
خ ال كث ﻣن ﻣﺼﻤ اﻷثاث وحثهﻢ ع ابت ار أثاثا حﻤﻞ سﻤات ﺷ ﻠ ة ﻣبتكرة وﻣستحدثة وأوجد عﻼقات جد دة وﻣفهوم ﻣختﻠﻒ ﻟﻠ س ة واﻟتناسب.
 :Fibonacci chairﺻورة ) (5ﻣن تﺼﻤ ﻢ اﻟﻤﺼﻤﻢ س فس ان بروكوﻓي ش Sebastian Brajkovicسنه 2015م .واسﻢ اﻟﻤقﻌد س ة
ﻣﺜال 1ﻣﻘعﺪ فيبونا
و ﻠﻎ طوﻟه 124سﻢ  ،وعﻤقه 54سﻢ  ،وارتفاعه 101سﻢ .اﻟﻤقﻌد ﻣن اﻟخشب اﻟﻤط اﻟ ونز وﻣنﺠد اﻟح ر اﻟﻤطرز خيوط اﻟنحاس
إ ﻣ سﻠسﻠة ﻓيبونا
واﻟ ونز  .دأ اﻟﻤﺼﻤﻢ برسﻢ اﻟﻤسقط اﻟوج ﻟ ر تقﻠ دي وقد ان اﻷﻣر ﻣنطق ا اﻟ دا ة ﻓهو أﺷ ه ﻌﻤﻠ ة حساب ة .ثﻢ استخدام برناﻣج أوتو اد AutoCAD
قام ﻌﻤﻞ ﺷد وجذب ﻟﻸرجﻞ اﻟﺠان ة ط قه حﻠزون ة )(Twistsوأوجد ﻟها نقطة ارت از ع اﻷرض ح ث ي دوا اﻟﻤقﻌد ﻣ ن وقا ﻞ ﻟﻼستخدام.

ﺻﻮرة ) (4دوﻻب بيﻜادي ﻠي ا ﻟذي ي ﻤﺜﻞ دﻣجا ﻷ ﺳ ﻠﻮب ا ﻟﺒيﻜﺴﻞ ا ﻟﻤ ﺴﺘﺤدث ﻣع ا ﻟ ﻄﺮاز ا ﻻيﻄا ﻟي ا ﻟﻤﺘ ﻤﺜﻞ في شﻜﻞ ا ﻟد ﻟف واﻷرجﻞ وا ﻟ ﺴﻤه ا ﻟﻐا ﻟﺒة ﻋ ﻠي ﻛﻞ ا ﻟﺘﺼﻤيﻢ هي
ا ﻟﺘضاد ا ﻟذي ي ﻼحﻆ في ﻛﻞ جﺰء ﻣ ﻦ أجﺰاءه فعﻨد ا ﻟﻨظﺮ إ ﻟي ا ﻟﻤ ﺴﻘﻂ ا ﻟ ﻮجهي ن ﻼ حﻆ أن أحد ا ﻷرجﻞ ﻣ ﻐﻄاه بﻮحدات ا ﻟﺒيﻜﺴﻞ تع ﻠ ﻮها د ﻟف ﻏيﺮ ﻣﻐﻄاه بﻮحدات ا ﻟﺒيﻜﺴﻞ أﻣ ا
ا ﻟﺮجﻞ اﻷخﺮي فهي ﻏيﺮ ﻣﻐﻄاه بﻮحدات ا ﻟﺒيﻜﺴﻞ ويع ﻠ ﻮها د ﻟف ﻣﻐﻄاه بﻮحدات ا ﻟﺒيﻜﺴﻞ وهﻜذا فإن فإن ذ ﻟك ا ﻟﺘﺒايﻦ ﻗد خ ﻠﻖ نﻮﻋا ﻣ ﻦ ا ﻟﺘﻮازن واﻻ يﻘاع ا ﻟذي يدرك ﻣﻦ خ ﻼل
ا ﻟهيئة ا ﻟﻜ ﻠية ﻟﻠدوﻻب ) (BOCA DO LOBO 2018

عد د ﻣن دول أور ا و
تنف ذ أعﻤا ل ﻣﻤ ة
ا ﻟ تغا ل وقد استﻤرت
 BOCA DO LOBO كة أثاث برتغا ﻟ ة تﻢ تأس سها عام 2005
ا ﻟ ت ﺼﻤ ﻢ .
قاﻣﺖ اﻓتتاح ﻓ ع ا ﻟ وﻻ ات ا ﻟ ﻤتحدة ا ﻷ ﻣ ك ة وﻣنها إ ا ﻟ ﺼ وﻓر سا وا طا ﻟ ا و ت بﻊ أس ﻠ وب ﻣﻤ
طﻠق ع أعﻤاﻟه اﻟ ﻼس ك ة اﻟحديثة وتوجد ﻌض أعﻤاﻟه ﻤﺠﻤوعات داﺋﻤة اﻟﻤتاحﻒ اﻟﻌاﻟﻤ ة ﻣثﻞ ﻓ كتور ا وأﻟ ت )ﻟندن( وﻣتحﻒ اﻟفنون واﻟتﺼﻤ ﻢ
 ﻣﺼﻤﻢ أثاث ﻣﻌا
)ني ورك(.
ٌ
واحدة ﻣن أﺷهر اﻟﻤتتاﻟ ات اﻟﻌدد ّ ِة ،حدودها اﻷو 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89 :
 ﻣتتاﻟ ة ﻓيبونا
عام 2014
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ﺻﻮرة ) (5ﻣﻘعد فيﺒﻮناتﺸي اﻟذي يﻮضح تأثﺮاﻟﻤﺼﻤﻢ بﻄﺮاز ﻟﻮيس اﻟﺴادس ﻋﺸﺮ ﻏيﺮ أن اﻣﻜانات بﺮاﻣج اﻟﺤاﺳب اﻵﻟي ﻗد حفﺰت اﻟﺘفﻜيﺮ اﻻبداﻋي ﻟدي اﻟﻤﺼﻤﻢ فﺒاﺳﺘﺨدام أﻣﺮ
) (Twistتﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻣﻦ أﻋﻄاء ايﺤاء باﻟﺤﺮﻛة اﻟﺴﺮيعه ،وأوجد تﺒايﻦ في اﻟﺘﻜﻮيﻦ اﻟﻜﻠي ﻟﻠﻤﻘعد وﻗد اﺳﺘعان اﻟﻤﺼﻤﻢ بﺘﻜﻨﻮﻟﻮجيا ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﺘدﻋيﻢ اﻟجﺰء اﻟﺤﻠﺰوني اﻟﻤﺮتﻜﺰ ﻋﻠي
اﻷرض ﻟيعﻄي اﻟﻤﻘعد ثﺒات واتﺰان أثﻨاء اﻟجﻠﻮس(brajkovic 2018) .

و قوم  Brajkovicب جراء تﻌد ﻼت دق قة وﻣستﻤرة ع ﻣﻠﻒ  (AYRES 2016) AutoCADح ﺼﻞ إ اﻟش ﻞ اﻟنها  .قام ب نف ذ اﻟتنﺠ د اﻟﻤﺼﻤﻢ Jean-
 (Dordick 2015) Francois Lesageﻤا أن اﻟﺠزء اﻟحﻠزو اﻟﻤرتكز ع اﻷرض تﻢ اخت ارﻣتانته عن ط ق عﻤﻞ نﻤوذج أو ﻟﻠقطﻌة وقد توﺻﻞ اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻣن
خﻼل اﻻخت ار ا اﻟط قة اﻟﻤثاﻟ ة اﻟﻼزﻣة ﻟتدع ﻤه وتق ته بواسطه دعاﻣات ﻣبتكرة(AYRES 2016) .وقد ان ﻟقﻤاش ﻟﻠتنﺠ د دورا رﺋ س ا اﻟتأ د ع ق ﻤه
اﻟحركة اﻟﻤوجودة اﻟقطﻌة ح ث أن اﻟتط ز اﻟﻤ ن ﻟﻠسطح ه ت اين سﻤك اﻟخطوط ﻟيؤكد اﻟتأث اﻟناتج عن اﻣا ان ة اﻟشد اﻟ ي حها أﻣر) (Twistsﻣﻤا أوجد
نوعا ﻣن اﻹ قاع واﻟهيئة اﻟ ﻠ ة ﻟﻠﻤقﻌد تو اﻟت اين ع اﻟرغﻢ ﻣن وجود احساس اﻟوحد واﻟ ا ط ب أجزاء اﻟﻤقﻌد و ناتﺠة اﻟتناغﻢ ب اﻷجزاء .
 -3اﻟﺘﺼﻤ ﻢ اﻟط ﻘات ) (Parametricو ﻘاع رﻗ

ﻣﺨﺘﻠﻒ :

ﻟقد ﺷهدت براﻣج اﻟتﺼﻤ ﻢ تطورات كب ة ﻣﻤا ساعد ع خﻠق تﺼﻤ ﻤات أ تﻌق دا وﻣن هذه اﻟ اﻣج )اﻟﻤا ا Mayaواﻟراينو Rhinocerosواﻟﺠراس
خطوط قطﻌه اﻷثاث ﻣﻤا أوجد
ه ر (Grasshopperاﻟ ساعدت اﻟﻤﺼﻤﻢ ع تن ع اﻟتﺼﻤ ﻤات وتحط ﻢ اﻟقيود اﻟ ﻼس ك ة اﻟتقﻠ د ة وخﻠقﺖ نوعا ﻣن اﻟتﻤ
عﻼقات ﻣت ادﻟة ب عنا اﻟتك ن  ،وجﻌﻞ اﻟ تﻞ ت دو ﻟينه وا س اب ة )إ .ع دﷲ  (2017وأع إ قاع ﻣختﻠﻒ ح تﻤكن اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻣن اﻟدﻣج ب اﻻ قاع اﻟﻤنظﻢ
واﻹ قاع اﻟحر ﻣﻤا انﻌكس ش ﻞ ا ﺠا ع اﻟتﺼﻤ ﻤات وأﺻ حﺖ قطﻊ اﻷثاث ذات تك ن بنا وهيئة ﺷ ﻠ ة ﻣتناغﻤة.
ائﺢ استخدام برناﻣج اﻟراينو يتﻢ عﻤﻞ ﻣسار-خط ﻤثﻞ اﻟﻤح ط اﻟخار ﻟﻠﻤقﻌد -ثﻢ ﻣن خﻼل اﻟراينو
اﻟﻤﺜال اﻟﺘا ﻳوضﺢ خطوات تﺼﻤ ﻢ كر ﻣﻘسﻢ إ
أﻣر ) (loftثﻢ يتﻢ عﻤﻞ تقس ﻢ ﻟهذا اﻟﻤسطح و اﻟحﺼول ع ه ﻞ خار ﻟﻠﻤقﻌد ﻤا ﺻورة ) (6توضح
نفتح برناﻣج اﻟﺠراس ه ر ﻟنقوم ﻌﻤﻞ ﻣسطح اﻓ ا
تﺼﻤ ﻢ ﻣقﻌد بواسطه برناﻣج اﻟراينو واﻟﺠراس ه ر ﻣﻌا .ثﻢ يتﻢ اﻟتح ﻢ ﺷ ﻞ اﻟ اﺋح عن ط ق تحركيها وﺷدها وضغطها ﻣن خﻼل ناﻓذة برناﻣج اﻟﺠراس ه ر
) (digital toolbox 2009ﻤا ﺻورة) (7توضح ك ف ة تح ك اﻟش كة اﻟﻤكونة ﻟه ﻞ اﻟﻤقﻌد ناﻓذة اﻟراينو عن ط ق تغ اﻟق ﻢ اﻟرقﻤ ة ناﻓذة اﻟﺠراس ه ر
ﻹعطاء تأث ات ﻣختﻠفة .ثﻢ يتﻢ إعطاء اﻟﻤسطح تأث اﻟخشب ﻤا ﺻورة) (8عن ط ق اخت ار خاﻣه اﻟخشب اﻟﺠراس ه ر ﻓ ظهر ﻣﻠﻤس وتأث اﻟخشب ع
ﻣﺠسﻢ اﻟ ر  ،و ﻤكن اخت ار أﻟوان ﻟﻠتﺼﻤ ﻢ بنفس اﻟط قة.
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ﺻﻮرة ) (6هيﻜﻞ اﻟﻤﻘعد في نافذة اﻟﺮايﻨﻮ بعد تﻘﺴيﻤه إﻟي
شﺮائح ﻟيﺘﻢ بعد ذﻟك اﻟﺘﺤﻜﻢ في ﻛﻞ شﺮيﺤة ﻣﻨفﺮدة
)(digital toolbox 2009

ﺻﻮرة ) (7تﻐييﺮ اﻟﻘيﻢ اﻟﺮﻗﻤية في نافذة اﻟجﺮاس هﻮبﺮ
يﻐيﺮ شﻜﻞ اﻟﺘﺼﻤيﻢ في اﻟﺮايﻨﻮ ) digital toolbox
(2009

ﺻﻮرة ) (8ظهﻮر تأثيﺮ اﻟﺨﺸب في اﻟﺮايﻨﻮ بعد اخﺘياره
في اﻟجﺮاس هﻮبﺮ )(digital toolbox 2009

ﻣﺜال  1ﻣﻘعﺪ اﻟ ائﺢ اﻟعﻤود ﺔ  :Vertical slice chairﺻورة ) (9ﻣن تﺼﻤ ﻢ اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻣاث اس بنغ سون ( Mathias Bengtsson) سنه 2003م ) Hanks
 (428 ،2010اﻷ ﻌاد  :طوﻟه 65سﻢ  ،عرضه95سﻢ  ،ارتفاعه 70سﻢ )ﻣتحﻒ اﻟفنون اﻟزخرﻓ ة .(2017

ﺻﻮرة ) (9ﻣﻘعد ا ﻟﺸﺮائح ا ﻟعﻤﻮدية ﻣ ﻦ تﺼﻤيﻢ ا ﻟﻤﺼﻤﻢ  Bengtssonيﺘضح به ﻗدرة ا ﻟﻤﺼﻤﻢ ا ﻟعا ﻟية ﻋ ﻠي ا ﻟﺘﺨيﻞ واﻋﻄاء ا ﻟﺘﺼﻤيﻢ تﻜﻮيﻦ ديﻨاﻣيﻜي ﻣ ﺘﺰن وﻛﺜﺮة ا ﻟﻨﺘؤات
ا ﻟﻤ ﻮجﻮدة با ﻟﻤﻘعد تﻮحي بأن ا ﻟﻤﻘعد ﻋﻤ ﻞ نﺤﺘي تﺸﻜي ﻠي ،ﻗد ﺳاﻋد ا ﻟﻤﺼﻤﻢ تﻄﻮر ا ﻟﻤ اﻛيﻨات وا ﻟﺨاﻣ ات ﻟﺘﻨفيذ ا ﻟفﻜﺮة بﻤ هارة وحﺮفية )(bengtsson 2003

اﻟﻤقﻌد ﻣﺼن ع ﻣن ط قات اﻟ رتون اﻟﻤﻤ ج ﻣن اﻟداخﻞ )(bengtsson 2003ﺻورة ) (10و تﻤ
هي ته اﻟش ﻠ ة ش ه اﻟتك نات اﻟﺠيوﻣرﻓوﻟوج ة ﻟﻠﺼخور ﺻورة). (11

ك ة اﻟنتوءات ﻓﻌ

اﻟرغﻢ ﻣن أنه ﻣﺼن ع ﻣن اﻟورق إﻻ أن

) Bengtsson ﻣواﻟ د  1971اﻟدنﻤارك( أعﻤاﻟه أقرب إ اﻟفنون اﻟﺠﻤ ﻠة ﻣن اﻟتﺼﻤ ﻢ اﻟﺼنا اﻟتقﻠ دي .دﻓﻊ  Bengtssonاﻹﻣ ان ات اﻟنحت ة واﻟفن ة واﻟفﻠسف ة ﻟد ه ﻟﻌﻤﻞ
تﺼﻤ ﻤات ثﻼث ة اﻷ ﻌاد ﻣن خﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤواد واﻟﻌﻤﻠ ات اﻟﺼناع ة اﻟﻤتنوعة .وقد دخﻠﺖ عدد ﻣن أعﻤال بنغ سون ﻤﺠﻤوعات داﺋﻤة تﻌرض ﻣﻌارض اﻟﻌاﻟﻢ ﻣثﻞ the :
Museum of Modern Art, New York, the Contemporary Art Museum Houston, the Montreal Museum of Fine Arts, and Manchester Art Gallery
Design Museum, London ,the Rohsska Museum, Gotheberg, and in public galleries such as The Lowry and Northern Gallery for Contemporary
.Art.
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ﺻﻮرة)  ( 10خاﻣه ا ﻟﻜﺮتﻮن ا ﻟﻤ ضﻐﻮط ا ﻟ ﻤﺼﻨﻮع ﻣﻨها ا ﻟﻤﻘعد ) bengtsson
(2003

ﺻﻮرة ) (11ا ﻟﻤﻘعد وهﻮ ﻣﻘ ﻠﻮب يظهﺮ ﻛﻤﻨﺤﻮتة ﻣ ﺴﺘﻮحاه ﻣ ﻦ ا ﻟﺘﻜﻮيﻨات
ا ﻟجيﻮﻣﺮفﻮ ﻟﻮجية ﻟﻠﺼﺨﻮر )(bengtsson 2003

واﻟتك ن اﻟ ﻟﻠﻤقﻌد يو اﻟحركة ﻟقد دأ اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻌﻤﻞ اﻟرسوم اﻟ دو ة ثﻢ نﻤوذجا ﻣن اﻟط واﻟذي ﻠﺠأ إﻟ ه كث ﻣن اﻷح ان ،ثﻢ قوم ﻌد أن ستقر
اﺋح ثﻢ ستﻌ ﻤا ينات  CNCﻟﻠتوﺻﻞ إ اﻟش ﻞ اﻟنها دقه وحرﻓ ة
ع تﺼﻤ ﻢ نها عﻤﻞ نﻤوذج رق استخدام أحد براﻣج اﻟتﺼﻤ ﻢ ﻟ يتﻢ تقس ﻤه إ
هاﺋﻠة  .و ﻌد أسﻠوب )ﻣاث اس( اﻟذي دأ غ ﻣنط ﻣﺼدر استﻠهام ﻟ ث ﻣن اﻟﻤﺼﻤﻤ اﻟﻤﻌا ن ﻣﻤن تأثروا أسﻠ ه .ﻟقد اتخذ )ﻣاث اس( اتﺠاه تفك ي جد د
وك اﻟحدود اﻟثابتة ب اﻟتﺼﻤ ﻢ واﻟﺼناعة واﻟتكنوﻟوج ا ﻣن خﻼل اﻟﺠﻤﻊ ب اﻷدوات غ اﻟتقﻠ د ة إ شاء أعﻤاﻟه .و قول)ﻣاث اس(" :إن ﻞ ء وقتنا
ﻠهﻤ  ،وخاﺻة اﻟتكنوﻟوج ا وتطورها " .ﻣن اﻷﺷ اء اﻟغ ﻣنطق ة ﻟدي )ﻣاث اس( أنه ﻌت أخطاء اﻟ ﻣﺠة ﻓرﺻة ﻻستخدام اﻟتكنوﻟوج ا تﺼﻤ ﻢ ء
اﻟﻤﻌا
ﻓ د تﻤاﻣا .ح قد ي عج ﻣنها كث ﻣن اﻟﻤﺼﻤﻤ و تخﻠﺼوا ﻣنها و ﻌت ونها غ ﻣرغ ة ) (2014 segalوقد تﻤﺖ اعادة ﺻ اغه هذا اﻟﻤقﻌد ﻌدد ﻣن اﻟخاﻣات
اﻟﻤختﻠﻒ ﻣثﻞ اﻟخشب واﻷﻟوﻣنيوم واﻟ ونز.
 -4اﻟﺘناﻏﻢ ثﻼ اﻷ عاد:
اﻟتناغﻢ ق ﻤه هاﻣه تكسب أي عﻤﻞ ﻓ قوه وجﻤال داﺋﻢ وهو كون عادة ب أجزاء ﻣتناﻓرة .ﻣثﻞ اﻟقوه اﻟﻤوجودة اﻟخطوط اﻟﻤستق ﻤة اﻟﻤتﻌاﻣدة واﻟﻠيونة
واﻻ س اب ة اﻟﻤوجودة اﻟخطوط اﻟﻌض ة ،ﻟقد سهﻠﺖ براﻣج اﻟحاسب اﻵ ع اﻟﻤﺼﻤﻢ إ ﺠاد عﻼقة تناغﻢ ب تﻠك اﻟخطوط ﻣن خﻼل اﻟدﻣج ب نهﻢ اﻟ ﻌد
اﻟثاﻟث ﻣثال ﺻورة ) (12ظهر بها واجه ﻟ ناﻣج اﻟراينو واﻟﺠراس ه ر وك ﻒ أنه ﻤكن عﻤﻞ ﺷد ﻟخطوط ﺷ كة ﻣتﻌاﻣدة ط قة ﻣنحن ة وﻟ ن اﻟ ﻌد اﻟثاﻟث أﻣا
ﺻورة ) (13توضح اﻟش ﻞ ﻌد إعطاؤه ﻟون.

ﺻﻮرة )  (12تﻮضح ا ﻟ دﻣج بيﻦ ا ﻟﺨﻄﻮط ا ﻟعضﻮية وا ﻟﻤﺴﺘﻘيﻤة )(egvo 2017

ﺻﻮرة )  (13ا ﻟ ﺸﺒﻜة ا ﻟﻤﺘﻜﻮنة بعد اﻋﻄاءها ﻟ ﻮن (egvo
)2017

ﻣﺜال 1ﻣﻘعﺪ ش ﻋا اﻟظهر  :HIGH GRIDﺻورة ) (14ﻣن تﺼﻤ ﻢ اﻟﻤﺼﻤﻢ )ﻣاث اس بنغ سون  (Mathias Bengtssonسنه 2016م و ﻠﻎ طوﻟه 65سﻢ ،
عرضه95سﻢ  ،ارتفاعه 70سﻢ )ﻣتحﻒ اﻟفنون اﻟزخرﻓ ة  .(2016كون اﻟﻤقﻌد ﻣن اﺋح ﻣن خشب اﻟ ﻠوط ﻣﺠﻤﻌة ﻣﻌا بواسطة عﻤﻠ ات ﺻناع ة تقﻠ د ة ﻣتقنة
بواسطة اﻟنﺠار )سورن ر سفانﻎ  .( Soren Risvangو ساعد اﻷﻟ اف اﻟطب ﻌ ة ﻟخشب اﻟ ﻠوط اﻟتأ د ع اﻟحركة اﻟ تظهر ﻞ أجزاء اﻟﻤقﻌد.
ﻓكرة اﻟﻤقﻌد تﻌد تﺠ د ﻟ ر اﻟﻌرش اﻟﻌا اﻟظهر اﻟﻤوجود اﻟحضارات اﻟقد ﻤة ) (Iskos 2018إﻻ أن اﻟﻤﺼﻤﻢ استفاد ﻣن براﻣج اﻟتﺼﻤ ﻢ إجراء تﻌد ﻞ
تﺼﻤ ح ث حول اﻟﻤقﻌد إ ﺷ كة هندس ة ﻣتﻌاﻣدة اﻟظهر واﻟﺠاﻟسة ،و ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻤقﻌد أ راحه وﻣواﺋﻤة ﻣﻊ ﻣنحن ات جسﻢ اﻹ سان؛ ح ث برزت ﻌض
اﻷجزاء اﻟﺠﻠسة واﻟظهر اﻟ ﻌد اﻟثاﻟث ط قة ﻣنحن ة ا س اب ة وﻣتتاﻟ ة ح ث تﺼبح ﻣ حة أثناء اﻟﺠﻠوس  .ﻣﻤا أوجد ت اين ب خطوط اﻟش كة اﻟهندس ة
واﻟخطوط اﻟﻤنحن ة .إﻻ أن اﻟط قة اﻟﻤتدرجة اﻟ برزت بها اﻟخطوط اﻟﻤنحن ة اﻟﺠﻠسة واﻟظهر ساعدت ع وجود تناغﻢ ﻣتوازن وا قاع ﻣنتظﻢ.
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ﺻﻮرة ) (14ﻣﻘعد  HIGH GRIDﻣﻦ تﺼﻤيﻢ اﻟﻤﺼﻤﻢ Bengtssonيﺘضح به اﻟﺘﻨاﻏﻢ في اﻟﺒعد اﻟﺜاﻟﺚ بيﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺴﺘﻘيﻤة واﻟﻤﻨﺤﻨية في اﻟجﻠﺴة واﻟظهﺮ بﺤيﺚ يﺼﺒح اﻟﻤﻘعد ﻣﺮيﺤا
أثﻨاء اﻟجﻠﻮس ) .ﻣﺘﺤف اﻟفﻨﻮن اﻟﺰخﺮفية (2016

 -5اﻟوحﺪة ب

اﻟنﻤﻂ اﻟﻔوضوي اﻟﺨﻠوي واﻟنﻤﻂ اﻟرﻗ

:

ساعدت تقن ات اﻟتﺼﻤ ﻢ واﻟتﺼ ر اﻟرق ع إ ﺠاد نﻤط جد د ﻣن اﻟتﺼﻤ ﻢ س ﻓ ه اﻟﻤﺼﻤﻢ إ ر ط اﻟﻌاﻟﻢ اﻟبيوﻟو  -ﻌد رﺻد ﻣراحﻞ تغ ه اﻟﻤتتاﻟ ة
بواسطة تقن ات اﻣ ات تﺼ ر خاﺻه ﻟﻢ تكن تﻼحظ اﻟﻌ اﻟﻤﺠردة -و اﻟتﺼﻤ ﻤات اﻟ ستﻌ ﻓ ه اﻟﻤﺼﻤﻢ ب اﻣج اﻟحاسب اﻵ ﻹظهارها .ح ث كون
اﻟتﺼﻤ ﻢ ن ﺠة ﻟتفاعﻞ تقن ات اﻟتﺼﻤ ﻢ واﻟتﺼ يﻊ اﻟرق ﻣﻊ اﻟﻌاﻟﻢ اﻟبيوﻟو  .ﻣﻤا خﻠق ﻣنظورا ﻣختﻠفا ﻟﻠ اﺋنات اﻟح ة اﻟدق قة ،واﻻ سان ،واﻟﻤنتﺠات ،وح
اﻟﻤسا ن ) .(Oxman 2015توضح ﺻورة ) (15أﺷ ال اﻟخﻼ ا اﻟح ة ﻟ اﺋنات دق قة اﻟطب ﻌة ﻤا رﺻدتها اﻟ اﻣ ات اﻟحديثة ) ، (Pawlyn 2011ﺻورة)(17،16
توضح ك ف ة اﻻستﻌانة ب اﻣج )) (2016 Мартиненкоاﻟراينو Rhinocerosواﻟﺠراس ه ر (Grasshopperﻟﻌﻤﻞ تﺼﻤ ﻤات ﻣستوحاه ﻣن اﻟتك نات
اﻟبيوﻟوج ة اﻟفوض ة اﻟطب ﻌة(2014 Kijoon) .

ﺻﻮرة ) (15ﺻ ﻮرة خ ﻼيا حية بﻮاﺳﻄة ﻛاﻣيﺮات حديﺜة ﻣ ﻜﺒﺮة
يﺘضح بها ا ﻟﻨ ﻤﻂ ا ﻟفﻮضﻮي ا ﻟﻤﻮجﻮد با ﻟﺨ ﻠيا ا ﻟﺤية
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ﺻﻮرة ) (16تﺼﻤيﻤ ات ﻋضﻮية بﻮاﺳﻄة بﺮاﻣ ج ا ﻟﺮايﻨﻮ وا ﻟ جﺮاس
هﻮبﺮ ) (2016 Мартиненко
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ﺻﻮرة ) (17تﺼﻤيﻢ ﻣﻨضدة بﻮاﺳﻄة بﺮاﻣج ا ﻟﺮايﻨﻮ وا ﻟجﺮاس هﻮبﺮ ا ﻟ هيﻜﻞ ا ﻟﺴف ﻠي ﻟ ها يﺸﺒه ا ﻟﺨ ﻼيا ا ﻟﺤيﻮية في ا ﻟﻨﻤﻂ ا ﻟ فﻮضﻮي )(2016 Мартиненко

ﻣﺜال :1ﻣنضﺪة اﻟنﻤو :Growth Tableﻣن تﺼﻤ ﻢ اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻣاث اس بنغ سون ) ( Mathias Bengtssonسنه 2014م .ﺻورة) (18و ﻠﻎ طوﻟها 163سﻢ ،
تﻢ تﺼﻤ ﻤها ﻤساعدة اﻟحاسب اﻷ ) (CADتتكون اﻟﻤنضدة
وعرضها 66سﻢ  ،وارتفاعها 76سﻢ ) .(bengtsson 2014ﺻنﻌﺖ اﻟﻤنضدة ﻣن خشب اﻟﺠوز اﻷﻣ
ﻣن 50قطﻌه ﻣنحوتة دقه عاﻟ ة بواسطه ﻣا ينات ذات  7ﻣحاور) (7axis robotثﻢ يتﻢ تﺠﻤ ﻌها ﻣﻌا بواسطه او ﻠة ) (BENGTSSON 2015ﻤا اﻟﺼورة )(19
 .(20)،وقد قدم بنغستون ذﻟك ﻣﺼادر جد دة ﻣن اﻟطب ﻌة شﺠﻊ ع اﻻستﻠهام واﻻبت ار و تحط ﻢ اﻟحدود اﻟراسخة ب اﻟتﺼﻤ ﻢ واﻟحرﻓ ة اﻟﺼناعة بواسطة
اﻟتكنوﻟوج ا (HÖJENBERGMAR 2015) .و انﺖ هذه اﻟﻤنضدة اﻟ س ة ﻟه نقطه اﻟ دا ة ﻟﻌدد كب ﻣن اﻟﻤناضد واﻟﻤقاعد اﻟ تحﻤﻞ اسﻢ ﻣﺠﻤوعة اﻟنﻤو وقد
استخدم عدد ﻣن اﻟخاﻣات اﻟﻤختﻠفة تنف ذها.

ﺻﻮرة ) (18ﻣﻨضدة ا ﻟﻨﻤﻮ ا ﻟﺘي يعﺘﺒﺮها ا ﻟﻤﺼﻤﻢ ﻛﺒذرة رﻗﻤية تﻤت بﺮﻣجﺘها ﻣع حﻤض نﻮوي ) ،(DNAونضجت ت ﻠ ك ا ﻟﺒذرة في ظﻞ ﻣجﻤ ﻮﻋة ﻣ ﻦ ظﺮوف ﻋﺸﻮا ئيا ً
ﻟﻸرﺻ اد ا ﻟجﻮية ،وبا ﻟﺘا ﻟي نﺘج ﻣظهﺮها ا ﻟعضﻮي ا ﻟﻤﻤيﺰ )(bengtsson 2014
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ﺻﻮرة ) (19ﻗام ا ﻟﻤﺼﻤﻢ بدﻣج ا ﻟﻄﺮق ا ﻟﺘﻘ ﻠيدية ﻟﻠﺘجﻤيع ﻟﻮﺻﻞ
أجﺰاء ا ﻟﻤﻨضدة با ﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن أجﺰاء ا ﻟ ﻤﻨضدة تﻢ تﺸﻜي ﻠها ونﺤﺘها
بﻮاﺳﻄه ﻣ اﻛيﻨات حديﺜة )(bengtsson 2014

 أثر اﻹتجاهات اﻟش ﻠ ﺔ اﻟﻼﻣنطﻘ ﺔ اﻟﻤسﺘحﺪثﺔ ﻋ

ﺻﻮرة ) (20تﻮضح تﺮﻛيب ا ﻷجﺰاء ﻣعا باﺳﺘﺨدام شﺮائﻂ ب ﻼﺳﺘيﻜية
)(bengtsson 2014

اﻷثاث اﻟﻤح :

اﻻتﺠاهات اﻟش ﻠ ة اﻟﻼﻣنطق ة اﻟﻤستحدثة كتفت ﺖ اﻟش ﻞ ،وضغط وﺷد اﻟش ﻞ ،واﻹ قاع اﻟرق اﻟناتج ﻣن اﻟدﻣج ب اﻹ قاع اﻟﻤنتظﻢ واﻟﻤ ا د واﻟحر ،واﻟتناغﻢ
ثﻼ اﻷ ﻌاد ،واﻟوحدة ب اﻟنﻤط اﻟرق اﻟﻤنظﻢ واﻟنﻤط اﻟﻌضوي اﻟفوضوي .ان ﻟها أثر ﻣ ا ع تﺼﻤ ﻢ اﻷثاث اﻟﻤﻌا عاﻟﻤ ا ﻣﻤا أثر أ ضا ع اﻷثاث اﻟﻤح
وﻟ ن س ب اختﻼف اﻟحاﻟة اﻻقتﺼاد ة واﻟب ة اﻟثقاﻓ ة ﻟﻠﻤﺠتﻤﻊ ظهر اﻟتأث ش ﻞ ﻣختﻠﻒ اﻟتا :
-1اﻷثاث ﻣحﻠ ا وﻗيود تﻔﺘ ت اﻟش ﻞ :
تفت ﺖ اﻟش ﻞ قد يؤدي إ إهدار ﻢ كب ﻣن اﻟخاﻣات ﻣﻤا قد ﺠﻌﻞ اﻟت ﻠفة اﻻقتﺼاد ة ﻟﻠقطﻌة عاﻟ ة ﻣﻤا قد ق ح ة اﻟﻤﺼﻤﻢ أثناء اﻟتﺼﻤ ﻢ أو قد س
اﻟﻠﻠﻤﺼﻤﻢ إ عﻤﻞ ﻣحاوﻻت اﻟتﺼﻤ ﻢ ﻟتقﻠ ﻞ اﻟفاﺋض ﻣن اﻟخاﻣات  .ﻤا اﻟﺼورة ) (21وحدة أدراج ﻣﺼنﻌة ﻣحﻠ ا يتضح تأثرها أسﻠوب تفت ﺖ اﻟش ﻞ ﻟ ن
اﻟﻤﺼﻤﻢ حاول تقﻠ ﻞ هدر اﻟخاﻣات ﻣﻤا أدي إ تقﻠ ﻞ اﻟتناغﻢ واﻻ قاع اﻟحر اﻟناتج ﻣن تفت ﺖ اﻟش ﻞ .اﻟوحدة اﻟزخرﻓ ة اﻟسداس ة اﻟ تظهر أول درج تﻢ حفرها
بواسطة ﻣا ينات رقﻤ ة  ،ﻟ ن اخت ار اﻟش ﻞ اﻟسدا ﻣﻊ اﻟﻤ ــﻊ جﻌﻞ هناك تناﻓر قوي ب أجزاء اﻟتﺼﻤ ﻢ  .ﻤا أن اخت ار ﻣق ض اﻟدرج عزز ﻣن ذﻟك اﻟشﻌور
اﻟتناﻓر وعدم اﻟوحدة أجزاء اﻟقطﻌة .وأسﻠوب تفت ﺖ اﻟش ﻞ هنا ي دو ط قة ﻣسطحة ح ث أنه ظهر اﻟﻤسقط اﻟوج ﻣﻤا يؤكد ﺷﻌور عدم اﻟوحدة واﻟ ا ط
ب أجزاء اﻟتﺼﻤ ﻢ ﻤا أن اﻟحركة ﻣسقط واحد قد أﻓقد قطﻌة اﻷثاث اﻟسﻤة اﻟﻼﻣنطق ة.

ﺻﻮرة ) (21وحدة أدراج ﻣ ﺼﻨعة ﻣﺤ ﻠيا يﺘضح تأثﺮها بأﺳ ﻠﻮب تفﺘيت ا ﻟﺸﻜﻞ و ﻟﻜﻞ اﻷ جﺰاء ا ﻟﻤﺴﺘﺨدﻣة ﻟﺘفﺘيت ا ﻟﺸﻜﻞ ذات حجﻢ ﻛﺒيﺮ ﻣﻤا أفﻘد ا ﻟﺘﺼﻤيﻢ ا ﻟ ﺴﻤه ا ﻟﻤ ﺴﺘﺤدثة
ا ﻟﻨاتجه ﻣﻦ اﺳﺘﺨدام وحدات ا ﻟ ﺒيﻜﺴﻞ في ا ﻟﺘﺼﻤيﻢ ،ﻛﻤ ا أن اﺳﺘﺨدام ا ﻟ ﻮحدة ا ﻟﺴداﺳية باﻷ ﻋ ﻠي أفﻘد ا ﻟﺘﺼ ﻤيﻢ ا ﻟﺘﻮازن وخ ﻠﻖ نﻮﻋا ﻣ ﻦ ا ﻟﺜﻘﻞ في ا ﻟﺘﺼﻤيﻢ باﻷ ﻋ ﻠي.
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وقد ﻠﺠأ اﻟﻤﺼنﻊ ﻟتقﻠ د قطﻌة أثاث عاﻟﻤ ة ﻣﺼنﻌة اﻟفﻌﻞ ﻟتﺠنب اﻟخطأ أثناء اﻟتﺼ يﻊ وﻟتﺠنب ﻣواجه اﻟسوق قطﻊ أثاث ﻻ ﻣنطق ة ﺻورة) (22توضح
ﻣنضدة ﻣحﻠ ة اﻟﺼنﻊ ﻣن انتاج إحدى ات اﻷثاث اﻟ قاﻣﺖ ﻌرضها )ﻣﻌرض ﻟوﻣارﺷ ه ( 2018و تضح بها اتﺠاه تفت ﺖ اﻟش ﻞ اﻟناتج عن استخدام اسﻠوب
اﻟب كسﻞ تﻢ ﺻناعة سطح اﻟﻤنضدة ﻣن ﻣكﻌ ات ﻣن اﻟخشب ﻣ اﺻة ﻣﻌا أسﻠوب ﻣت ادل ﻣﻤا ﻌ ا قاع ﻣنتظﻢ اﻻ أن تﻠك اﻟﻤكﻌ ات اﻟﻤوجودة احدي زوا ا
اﻟﻤنضدة تتحرك ﻷسفﻞ اﻟتتابﻊ ﻟت ش ﻞ رجﻞ ترتكز عﻠيها اﻟﻤنضدة وﻟتأ د اﻟفكرة تﻢ استخدام ﻟ ح ﻣن اﻟزجاج ﻟتحقيق اتزان ﻟﻠقطﻌة ﻣﻊ استغﻼل ﺷفاﻓ ة اﻟزجاج
ﻟﻠتأ د عﻞ اﻻ قاع واﻟحركة وﻟ ن هذه اﻟقطﻌة ﻣﺼﻤﻤة وﻣنفذة اﻟفﻌﻞ اﻟخارج ﺻورة).( 23

ﺻﻮرة ) (22ﻣﻨضدة ﻣﺤ ﻠية ا ﻟﺼ ﻨع ﻗاﻣ ت إحدى شﺮﻛات ا ﻷثاث بعﺮضها في
)ﻣعﺮض ﻟﻮﻣارشيه(  2018م

 -2اﻷثاث اﻟﻤح

واﻟﺪﻣج ب

أ

ﺻﻮرة ) (23ﻣﻨضد ﻣ ﺸابه ﻟها ﻣﺼﻨعة با ﻟﺨارج تﺸﺒه ا ﻟﻤﻨضدة ا ﻟﻤﺼﻨعه ﻣﺤ ﻠيا
في ﺻﻮرة ( kyletoth 2017) .22

ﻣﻦ اتجاه :

اﻟتﺼﻤ ﻢ بواسطة اﻟشد حتاج إ خ ة عاﻟ ة ﻣﺠال اﻟتﺼﻤ ﻢ بواسطة براﻣج اﻟحاسب اﻵ ﻤا حتاج إ ﻣهارة حرﻓ ة عاﻟ ة ﻟتنف ذ قطﻊ اﻷثاث اﻟناتﺠة،
اﻟﻤنضدة اﻟتاﻟ ة ﺻورة) (24يتضح ﻓيها اﻟدﻣج ب ق ﻤة تفت ﺖ اﻟش ﻞ _ح ث تﻢ تقس ﻢ ﻣسطح اﻟداﺋرة إ أجزاء _ وق ﻤه اﻟشد و ضاﻓة إحساس اﻟحركة و أن ثقﻞ
قد ﺷد قرﺻة اﻟﻤنضدة ﻣن أع إ أسفﻞ اتﺠاه اﻷرض .
أع

ﻤا ظهرت ق ﻤه اﻟتناغﻢ س ب اﻟ اﺋح اﻟناتﺠة ﻣن تأث اﻟشد ﻷسفﻞ .ﻟ ن استخدام اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻟﻸرجﻞ ذات اﻟزخارف اﻟن ات ة قد خﻠق ﺷﻌور ﻌدم اﻟتوازن .ﻤا
اﻟسوق اﻟﻤح إ ك ة اﻟزخارف .
تك ن ي غ ﻣ ا ط .ور ﻤا س ب ذﻟك هوﻣ ﻞ ﻌض اﻟﻤستهﻠ

ﺻﻮرة )(24ﻣﻨضدة دائﺮية يﺘضح فيها ا ﻟدﻣج بيﻦ اتجاه تفﺘيت ا ﻟﺸﻜﻞ واتجاه ا ﻟﺸد وإضافة إحﺴاس با ﻟﺤﺮﻛة

 ﻟو_ﻣارﺷ ة_ﻻ ازا  :ﻣﻌرض ﻣؤقﺖ ضﻢ ا ﻣن  ٢٠٠كة ﻣتخﺼﺼة
ﻟﻠﻤﻌارض اﻟدوﻟ ة  -ﻣحور اﻟﻤش اﻟتﺠﻤﻊ اﻟخاﻣس
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 -3اﻟنﻤﻂ اﻟﻔوضوي واﻷثاث اﻟﻤح

:

اﻟتكنوﻟوج ا اﻟرقﻤ ة سواء اﻻستﻠهام أو أثناء اﻟتﺼﻤ ﻢ أو ح اﻟتنف ذ ﻟ ن ك ة اﻟخطوط اﻟﻌض ة واﻻنحناءات
اﻟنﻤط اﻟفوضوي ﻣرت ط ش ﻞ أسا
اﻟﻤوجودة اﻟتﺼﻤ ﻢ قد تؤدي إ إهدار اﻟخاﻣات أثناء اﻟتنف ذ ﻤا أن ﻌض اﻟﻤا ينات اﻟﻤحﻠ ة اﻟﻤستخدﻣة اﻟتنف ذ قد تكون ذات اﻣ ان ات ﻣحدودة .ﺻورة
) (25دوﻻب ﻣﻼ س ﻣح يتضح ه أثر اﻟنﻤط اﻟفوضوي اﻟتﺼﻤ ﻢ  .ع اﻟرغﻢ ﻣن أن اﻟدﻟفة اﻟﻤتحركة اﻟﻤنتﺼﻒ يوجد بها شك ﻞ عضوي ع ارة عن وحدات
ﻣفرغة بواسطة ﻣا ينات رقﻤ ة و تضح بها ا قاع حر ناتج عن اﻟنﻤط اﻟفوضوي ﻟﻠوحدات اﻟزخرﻓ ة وتﻌد هذه اﻟوحدات تﺠ دا ﻟش ﻞ خﻼ ا ح ة تحﺖ اﻟﻤﺠه ﻻ أن
اﻟهيئة اﻟ ﻠ ة ﻟﻠدوﻻب ت دو جاﻣدة ﻓي دوا اﻟدوﻻب و أنه ﻣسطح وج تﻤﺖ زخرﻓته بوحدة زخرﻓ ة عض ة .

ﺻﻮرة ) (31دوﻻب ﻣ ﻼبس ﻣﺤ ﻠي يﺘضح به أثﺮ ا ﻟﻨ ﻤﻂ ا ﻟفﻮضﻮي في ا ﻟﺘ ﺼﻤيﻢ إﻻ أن اﻻ ﺳﺘ ﻠهام ﻛان ﻣﻘيد فهﻮ يظهﺮ ﻣ ﻦ خ ﻼل ﻣﺜ ﻠﺚ باﻷ ﻋ ﻠي واﻷﺳفﻞ ﻣﻤ ا جعﻞ ا ﻟﺸﻜﻞ
ا ﻟعضﻮي يظهﺮ ﻣﻦ خ ﻼل شﻜﻞ هﻨدﺳي وهﻮ يعﺒﺮ ﻋﻦ ا ﻟﺼﺮا ع ﻟدي ا ﻟﻤﺼﻤﻢ فهﻮ يﺮﻏب في ﻣﺴايﺮة ا ﻻتجاهات ا ﻟعا ﻟﻤية إﻻ أنه هﻨاك ﻗيﻮد تﺤد ﻣﻦ ﻗدرته ﻋ ﻠي اﻹبداع.

ﻣﻤا سبق يتضح أن اﻟﻤﺼﻤﻢ اﻟﻤح تناول اﻻتﺠاهات اﻟﻼﻣنطق ة اﻟتا :
-

ادراك اﻻتﺠاهات اﻟﺠد دة اﻟﻼﻣنطق ة واﻟتﻤكن ﻣن ابت ار تﺼﻤ ﻤات ﻣستحدثة ﻣتأثرة اﻟتكنوﻟوج ا اﻟرقﻤ ة .
اﻟتق د وعدم اﻟقدرة ع إنتاج أثاثا ﻻ ﻣنط س ب ت ﻠفة اﻟخاﻣات اﻟﺠ دة أو نقﺺ وقﻠة اﻟﻤا ينات اﻟحديثة ﻓكث ﻣن اﻟﻤا ينات اﻟﻤحﻠ ة قد ﻤة وﻣتهاﻟ ة
أو قﻠة اﻟﻌﻤاﻟة اﻟﻤاهرة اﻟﻤدر ة ع اﻟتﻌاﻣﻞ.
ﻌض اﻟﻤﺼﻤﻤ قد انﺠرف نحو تﻠك اﻻتﺠاهات واﻷساﻟ ب اﻟﻼﻣنطق ة اﻟﻤستحدثة ﻣتناس ا اﻻتﺠاهات اﻟﻤنطق ة اﻷساس ة ﻣﻤا نتج عنه أثاثا فتقر ﻷسس
وقواعد ﺷ ﻠ ة هاﻣة اﻟ س ة واﻟتناسب واﻟوحدة .
وع اﻟرغﻢ ﻣن أن اﻟتقن ة اﻟرقﻤ ة قد ساعد اﻟﻤﺼﻤﻢ ابت ار أثاثا حﻤﻞ اﻟه ة اﻟﻤ ة إﻻ أن كث ﻣن اﻟﻤﺼﻤﻤ قد أقت ﻓقط ع تقﻠ د اﻷثاث
اﻟﻌاﻟ .

اﻟنﺘائج :
•
•
•
•
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اﻟتكنوﻟوج ا اﻟحديثة عززت ﻣﺠال اﻹ داع تﺼﻤ ﻢ اﻷثاث عاﻟﻤ ا ﻣن خﻼل ا شاف عﻼقات جد دة ب اﻷﺷ اء وذﻟك أن اﻟتطور اﻟتكنوﻟو
ﻣﺠاﻻت اﻟﻌﻠوم قد ساعد اﻟﻤﺼﻤﻢ ع رؤ ة اﻷﺷ اء طرق ﻟﻢ شاهد ﻣن ق ﻞ  .ﻤا أن اﻟﻤرونة اﻟﻤوجودة براﻣج اﻟحاسب اﻵ ﻣكنﺖ اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻣن
اﻹضاﻓة واﻟحذف واﻟدﻣج عة وسهوﻟه ﻻبت ار أﺷ اء جد دة.
أضاﻓﺖ اﻟتكنوﻟوج ا اﻟحديثة ق ﻢ ﺷ ﻠ ة جد دة ﻟﻸثاث اﻟﻌاﻟ ﻣثﻞ تفت ﺖ اﻟتك ن اﻟذي هو ﻣقا ﻞ ﻣ دأ اﻟوحدة اﻟق ﻢ اﻟش ﻠ ة اﻟﻤنطق ة.
وخﻠقﺖ أ ﻌاد أخري إضاﻓة ﻌد رابﻊ داخﻞ اﻟتك ن ﻣن خﻼل إعطاء إ حاء اﻟحركة اﻟ ﻌة واﻟ طيئة .ﻤا ﻣكنﺖ اﻟﻤﺼﻤﻢ اﻟﻌاﻟ ﻣن استغﻼل
إﻣ ان ات اﻟ ﻌد اﻟثاﻟث أﻓضﻞ ﻣن ق ﻞ.
وجود قيود اقتﺼاد ة  ،وﻓن ة ،وتكنوﻟوج ة ،وثقاﻓ ة ع كث ﻣن اﻷثاث اﻟﻤح ﻣﻤا أدي إ تقن اﻟتأثر اﻟتقن ات اﻟرقﻤ ة اﻟحديثة .
أدت رغ ة اﻟﻤﺼﻤﻢ اﻟﻤح اﻟزاﺋدة استغﻼل اﻻتﺠاهات اﻟش ﻠ ة اﻟﻼﻣنطق ة إ اﻟتخ عن اﻻتﺠاهات اﻟش ﻠ ة اﻟﻤنطق ة ﻌض اﻷح ان ،ﻣﻤا
س ب غ اب أسس هاﻣه اﻟتوازن واﻟتناغﻢ واﻟوحدة ﻌض قطﻊ اﻷثاث اﻟﻤح وقﻠﻞ ﻣن اﻟق ﻢ اﻟﺠﻤاﻟ ة ﻌض قطﻊ اﻷثاث اﻟﻤح .
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