
 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

DOI: 10.12816/mjaf.2019.25765                                                                                                                        
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 ملخص البحث

غير تقليدية للحلول والمعالجات الطبيعة هي مصدر اإللهام األول للمصمم في عملية تصميم المنتجات بحثًا منه عن أساليب 

الشكلية  ولما كان من الضروري اإللمام باألساليب الحاسوبية في تصميم المنتجات فقد استلزم استخدام الحاسب اآللي في 

إيجاد طريقة جديدة للمساعدة في ذلك, وبالتالي استحداث طرق جديدة للتصميم, فجاء موضوع البحث متناواًل التصميم 

كمدخل يتم من خالله فهم بعض الُبني الشكلية في الطبيعة وتحليل المبادئ الهندسية التي تقوم عليها, فقد عمل البارامتري 

علي تحويل تركيز المصمم من صنع الشكل أي استخدام أساليب اإلبداع التقليدية إلي إيجاد الشكل الذي يعتمد علي النماذج 

 ي تعطي نتائج شكلية تحاكي الطبيعة.الفيزيائية والطرق الحاسوبية في اإلبداع والت

هذا المبدأ مدخاًل لمرحلة جديدة في التصميم ُتعرف بـالبارامترية والتي ُتعد أساس التصميم البارامتري والنهج  وُيعتبر 

الفلسفي له فدائما تنعكس آثار التطورات التكنولوجية علي ناتج عملية التصميم  فينتج عنها فكر تصميمي مميز له 

شكلية تعكس مردود استخدام التصميم البارامتري في عملية التصميم, حيث يمكن للتصميم البارامتري أن يساعد  خصائص

المصمم في معالجة األشكال المعقدة التي يصعب التعامل معها بالطرق التقليدية والحصول علي حلول تصميمية بصورة 

تفعيل استخدام التصميم البارامتري في الحصول علي حلول  سريعة ودقيقة, ولذلك فمشكلة البحث تتمثل في الحاجة إلي

 تصميمة لألشكال المستلهمة من الطبيعة.

وتتمثل أهمية البحث في القدرة على تحليل بعض األشكال في الطبيعة وتتبع نظامها البنائي وتوصيفها في نظريات بسيطة 

فادة من التصميم البارامتري في تحليل بعض األشكال تدعم مقررات اإلستلهام من الطبيعة, كما يهدف البحث إلي االست

المعقدة والغير منتظمة المستوحاة من الطبيعة, ويتمثل فرض البحث أنه باستخدام التصميم البارامتري في تحليل األشكال 

نتجات وقد المستلهمة من الطبيعة فإن ذلك يؤدي الي سهولة تقنينها وبالتالي دعم االستلهام من الطبيعة في تصميم الم

 اسُتخدم المنهج االستقرائي لتحقيق ذلك.
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