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 ملخص البحث

في مجال  ظل الثورة الرقمية أوجد موجة جديدة لفكر مستحدث ان التطور الحادث مع بدايات القرن الحادى والعشرين فى

ولوجية ورقمية تجهيز األماكن العامة له اعتباراته الخاصة في عمليات االبداع الفكرى والتصميمى. مما اتاح امكانات تكن

تقنيات الثورة  نابعة مناستطاعت أن تقيم حواراً ابداعياً مع قدرات المصمم التخيلية، واهبه إياه أدوات ومصطلحات جديدة 

ة والترفيهية، والتى الرقمية. تعتبر الوسائط البرمجية للترميز اإلبداعى أحد أهم هذه التقنيات الخاصة بتطبيق األعمال الفني

سات الفنية التي ترجع بدايات تطبيقها فى المجال الفني إلى خمسينات القرن العشرين. فالترميز اإلبداعي هو نوع من الممار

تنفيذها لينتج حيث يقوم الفنان المبرمج بكتابة أكواد معينة يقوم الحاسوب ب الحاسوب،ف لتخليق أعمال فنية عن طريق تهد

هيز الفراغي عنها أعماالً فنية مُخلقة من خالل الحاسوب، وتتنوع تلك المخرجات لتشمل اللوحات والمجسمات وأعمال التج

لالنتباه لتقنياتها  ون التفاعلية وفنون الوسائط المتعددة. لذا يحث البحث المصممينوكل صور الفنون البصرية بما في ذلك الفن

ل مكتبة سيندر تتعدد وسائط البرمجة التى يمكن استخدامها كمنصات للترميز اإلبداعى والتى تشم والمتنوعة. حيثالمختلفة 

Cinder Library منصة ماكس ،Max Language منصة بروسيسينج ،Processing IDE منصة أردوينو ،

Arduino Platformنة . ولكل منصة من تلك المنصات مجموعة من خصائص المميزة والتى تجعلها األصلح لنوعية معي

اإللكترونية. وترجع اهمية البحث إلى ضرورة إلمام المصمم البيئي باألساليب  –من التطبيقات الفنية ذات الطبيعة البرمجية 

لبيئي بشكل عام ايثة في بناء األعمال الفنية واالستفادة منها في تقديم صورة معاصرة للتجهيز والتقنيات واإلتجاهات الحد

لترميز اوتجهيز األماكن العامة بشكل خاص ويهدف البحث إلى إعداد منهجية لإلستفادة من أساليب و تقنيات و وسائط 

 ث من خالل نتائجهج التحليلي االستنباطي. وتوصل البحاإلبداعي في التجهيز البيئي لألماكن العامة. وقد انتهج البحث المن

ع وضع معايير الي ضرورة تتبع مراحل تجهيز االعمال التصميمية في االماكن العامة التي اقترحت من قبل البحث م التحليل

 لها باإلستفادة من الترميز اإلبداعى.

 الكلمات المفتاحية
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 Abstract  

The development that took place beginnings of the twenty-first century, and the raising of the 

digital revolution, created a new thinking approach in the field of public spaces. The new 

opportunities brought by the revolutionary digital era have its own considerations in the 

processes of intellectual and design creativity. This provided technological and digital 

applications that were able also to establish an innovative and imaginative capabilities, which 

give the designers a completely new artistic tools, and creative conceptual approaches. The 

software and programming media for creative coding is considered one of the most important 

techniques used in artistic and entertainment works. The beginning of using programming and 

applications in the artistic field goes back to the fifties of the twentieth century. Creative coding 

is a type of artistic practice that aims to create art works through the computer, whereby the 

artists and designers, with the help of developers, write specific codes that produce artworks 

created through the computer, and these outputs include variables artistic elements; paintings, 

models, space processing works and all visual arts images, including new interactive arts and 

multimedia artworks. Therefore, the research paper urges designers to pay attention to these 

innovative techniques and capabilities underline this new approach. There are many 

programming media that can be used as platforms for creative coding, which include; the Cinder 

Library, Max Language Platform, Processing IDE Platform, and Arduino Platform. Each of 

these platforms has a set of distinctive characteristics that makes it mostly suitable for technical 

applications and specific programmatic & electronic type. The paper objectives are to 

emphasize that environmental designers should have to be familiar with modern methods, 

techniques and new digital trends in creating artistic works to present a contemporary and 

environmental designs in general and the installations in public spaces. The research aims to 

prepare a methodology to take advantage of creative coding methods, techniques, and media in 

the environmental installations in public spaces. The research followed the deductive analytical 

method. The research concluded, through its analytical study, that it is necessary to follow 

specific methodology to achieve innovative design-works in public spaces. The paper presented 

a road map for designers and artist by suggested a set of standards which highlight the great 

advantage of using creative coding in public spaces installation. 
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 المقدمة

سترخاء ويساعدنا أيًضا على أن نكون جزًءا من المجتمع، المكان العام كيان هام في حياتنا الحضرية، إنه يساعدنا على اال

عندما تنجح األماكن العامة فإنها ستزيد من فرص  Public Spaceفي كتابه  Stephen Carrكما يقول ستيفن كار 

تجريبى يمكن لألشخاص من المجموعات الثقافية المختلفة أن يجتمعوا مًعا في سياق  9 المشاركة في النشاط المجتمعي.

ممتع، وتصبح األماكن العامة تحمل معاني مجتمعية إيجابية. فالفراغ العام يعطي إحساًسا بالحرية واألمان لألشخاص فى 

على أنه تهديد لذلك يجب أن تخلق األماكن العامة بيئات أكثر تفاعلية حتى  Spaceالمجتمع حتى ال ينظروا إلى الفراغ 

هناك العديد من الوسائل للقيام بذلك ويشير البحث إلى أحد أهم التقنيات الهامة فى هذا يتمكن األشخاص من المشاركة فيها. 

والذى يستعرضه البحث خالل السطور القادمة، تقنيات وأساليب  Creative Codingالمجال وهو الترميز اإلبداعى 
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توليدها على البرمجة الحاسوبية وذلك للتوصل الترميز اإلبداعي كأحد الممارسات اإلبداعية الحديثة التى تعتمد في إبتكارها و

 لنتائج تتيح للمصمم والفنان إبداع أعمال فنية وتصميميه تفاعلية فى تجهيز األماكن العامة.

 مشكلة البحث 

 ألماكن العامة.تتلخص مشكلة البحث في عدم وجود منهجية محددة لإلستفادة من فلسفة وتقنيات الترميز اإلبداعي في تجهيز ا

 هدف البحث 

 ئي لألماكن العامة.يهدف البحث إلى إعداد منهجية لإلستفادة من أساليب و تقنيات و وسائط الترميز اإلبداعي في التجهيز البي

 أهمية البحث

عمال الفنية ترجع اهمية البحث إلى ضرورة إلمام المصمم البيئي باألساليب والتقنيات و اإلتجاهات الحديثة في بناء األ

عد تقنيات ادة منها في تقديم صورة معاصرة للتجهيز البيئي بشكل عام و وتجهيز األماكن العامة بشكل خاص. وتواالستف

مجة الحاسوبية بصفة وأساليب الترميز اإلبداعي أحد الممارسات اإلبداعية الحديثة التى تعتمد في إبتكارها وتوليدها على البر

 ياتها.فنية وتصميميه مختلفة لذا يحث البحث المصممين لالنتباه لتقنرئيسية، تتيح للمصمم والفنان إبداع أعمال 

 منهج البحث

 ينتهج البحث المنهج  التحليلى اإلستنباطى. 

 

 Creative Codingأوالً : الترميز اإلبداعي 

 مفهوم الترميز اإلبداعى .........   و نبذة عن تاريخ الترميز اإلبداعي 

ة، حيث تستخدم الترميز اإلبداعي هو نوع من برمجة الحاسوب تهدف إلبتكار تطبيقات تعبيرية بدالً من التطبيقات  الوظيفي

فنية والترفيهية البرمجة الحاسوبية في إنشاء تطبيقات مرئية في مجاالت الفنون والتصميم وتشمل تلك التطبيقات األعمال ال

 6 ميديا ونماذج المنتجات وغير ذلك.وأعمال التجهيز الفراغي وأعمال ال

ة من الفنانين ترجع بدايات األعمال الفنية المعتمدة على البرمجة الحاسوبية إلى خمسينيات القرن العشرين على يد مجموع

اء حيث قاموا ببن Vera Molnárوفيرا مولنار  Lillian Schwartz، ليليان شوارتز Frieder Nakeمثل فريدر ناك 

من المعارض  أعمال فنية تم توليدها عن طريق كتابة األكواد البرمجية على أجهزة الحواسيب وتم عرض النتائج في العديد

هذا  في معهد الفنون المعاصرة بلندن، حيث اشتمل Cybernetic Serendipityم افتتح معرض  1968الفنية. وفي عام 

ية ، وهو لترميز اإلبداعي والمعتمدة في إنتاجها بصورة رئيسية على البرمجة الحاسوبالمعرض على مجموعة من أعمال ا

 Manfred م ، قدم مانفريد مور 1971وفي عام  التي قامت بها شركة جوجل مؤخراً.  DevArtيشبه إلى حد كبير مبادرة  

Mohrمل بواسطة أجهزة الحواسيب.أول معرض فردي ألعمال الترميز اإلبداعي حيث تم بناء جميع األعمال بالكا 17 

ين وفي الثمانينيات من القرن العشرين، انضم عدداً من المبرمجون الخبراء إلى مجموعة فنية عرفت باسم ديموس

Demoscene  حيث اختبروا مهاراتهم البرمجية ضد بعضهم البعض من خالل إنشاء "عروض تجريبية": تضمنت ،

لحاسوب ولقد سعت المعارض والكتب الحديثة، بما في ذلك كتاب "فلسفة ا7لية. إبداعات بصرية ذات كفاءة تقنية عا

وره د( إلى دراسة الدور األساسي للترميز في الفن المعاصر إلى جانب 2009" ) Dominique Lopezلدومينيك لوبيز 

 HCI. . 10في تصميم واجهة الحاسوب البشرية 

اإلهتمام بإستخدام البرمجة كوسيلة إلنتاج األعمال الفنية ، فظهرت العديد من  ومنذ بدايات القرن الحادي والعشرين تزايد

الوسائط البرمجية التي تتناسب مع المصممين والفنانين، وتتيح لهم اإلستفادة من تقنيات البرمجة الحاسوبية في إنتاج أعمالهم 

لنوع من الممارسات البرمجية الفنية تحت مبادرة أسمتها الفنية المختلفة, ولقد قامت شركة جوجل العالمية بمبادرة لتنبي هذا ا
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DevArt  ولكن تلك المبادرة إثارت ردود فعل قوية من قبل العديد من المبرجمين المبدعين حيث يرون إن صياغة مصطلح

 جديد لوصف ممارستهم الفنية له نتائج عكسية.

 

 منصات الترميز اإلبداعي 

  :ن تلك الوسائطا يلي عرضاً لبعض متتعدد الوسائط البرمجية التي يمكن إستخدامها في بناء أعمال الترميز اإلبداعي، وفيم

 Cinder Library مكتبة سيندر -1

ك اللغة وتقوم تلك المكتبة بتطوير القدرات التصورية لتل C++هي عبارة عن مكتبة برمجة مفتوحة المصدر خاصة بلغة 

 IOSو  Linuxم، وهي تعمل على أنظمة التشغيل المختلفة والتي تشمل  2010البرمجية، ولقد صدرت تلك المكتبة في عام 

القدرات  أعمال الترميز اإلبداعي، فهي قوية من ناحية جدواها في إبتكار العديد من Cinder، ولقد أثبتت  Windowsو

كار العديد من األعمال البرمجية لتكون أداة مثالية للمستخدمين المتقدمين، كما أنها  مناسبة لتعلم أسس الترميز األبداعي وإبت

 .Cinder والمزودة بمكتبة  C++( يوضح أحد البيئات التطويرية للغة 1والشكل ) 11البسيطة، 

 

 cinder .12والمزودة بمكتبة   c++الخاصة بلغة  Eclipse( الواجهة البرمجية لبيئة 1شكل )

 

  Max Softwareبرنامج ماكس   -2

ل مرة ، وهو برنامج تركيبى رسومى للموسيقى والوسائط المتعددة ظهرت ألو Max / MSP / Jitterُيعرف أيًضا باسم 

وصيانتها  في الثمانينيات من القرن العشرين, وخالل ثالثين عاماً تم تطويرها  Miller Pucketteعلى يد ميلر باكيت 

مصممي ومقرها سان فرانسيسكو، ولقد اُستخدمت ماكس من قبل الملحنين وفناني األداء و  Cycling 74'بواسطة شركة 

   13البرامج والباحثين والفنانين إلنشاء تسجيالت وعروض.

ريًدا لوسائط الترميز اإلبداعي نظًرا ألن التطبيقات المنتجة من خاللها يتم إنشاؤها بواسطة ربط وتعد منصة ماكس مثاالً ف

كما تمتاز لغة ماكس بواجهة خاصة    9الخطوط بالمربعات، والتي تمثل تدفق البرنامج فهي أشبه بمخطط منطقي انسيابي،

قاعدة كبيرة من   Max، وبالتالي يكون لدى Modules( والتي تسمح بتطوير تركيبات جديدة APIلبرمجة التطبيقات )
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المبرمجين غير المنتمين إلى الشركة المطورة وهم يعززون البرنامج بالملحقات التجارية وغير التجارية لبيئة البرمجة، 

مجة (  وواجهة برGUIوبسبب هذا التصميم القابل للتمديد والمتمثل في هيكل البرنامج و واجهة المستخدم الرسومية)

( يوضح 2بأنها اللغة المشتركة لتطوير تطبيقات األداء الموسيقي التفاعلي، والشكل ) Max(، تم وصف APIالتطبيقات )

 .Max IDEبيئة تطوير ماكس 

 
 ( بيئة تطوير ماكس. 2شكل )

 

  Processing IDE بيئة تطوير بروسيسينج -3

والتصميم  ( مصممة خصيصاً للفنون اإللكترونية وفنون الوسائط الرقميةIDEهي عبارة عن بيئة تطوير مدمجة ومتكاملة )

يسينج  المرئي بهدف تعليم غير المبرمجين من الفنانين والمصممين أساسيات البرمجة الحاسوبية، وتعتمد منصة بروس

Processing على لغةJava  ولغة ،Java ر تعتبر عامة إلى حد كبير مما يجعلها صالحة للتطبيقات المختلفة وغي

ز منصة مخصصة لنوعية محددة من التطبيقات وهو ما يجعلها أصعب في التعلم بالنسبة للفنانين والمصممين، كما تمتا

الفنون  من مصطلحات بالتخصصية في التطبيقات المرئية وبساطة األكواد الخاصة بها وإقترابها  Processingبروسيسينج

والتصميم البصري فهي األنسب لتعليم البرمجة لغير المتخصصين من الفنانين والمصممين، كما تمتاز منصة 

يط في مع المزيد من التبس Javaبنفس اإلمكانات الحسابية والفئات والوظائف الخاصة بلغة   Processingبروسيسينج

تبسيط ل  GUIتوفر واجهة مستخدم رسومية   Processingمنصة بروسيسينج  األكواد البرمجية ،وباإلصافة إلى ذلك فإن

 3مرحلتي التجميع والتنفيذ. 

مفاهيم البرمجة بمبادئ الشكل المرئي والحركة والتفاعل، فهي مزيج من لغة  Processingوتربط منصة بروسيسنج 

وأسس التصميم المرئي وذلك في نظام موحد لتحقيق ذلك، برمجة عالية المستوى والبيئة التطويرية لها وطريقة لتعلم مفاهيم 

بهدف تعليم أساسيات برمجة الحاسوب لغير المتخصصين من الفنانين  Processingولقد تم تطوير منصة بروسيسينج 

والمصممين بطريقة تتناسب مع طرق تفكيرهم البصري، حيث يمكن استخدام تلك المنصة من قبل دارسي وممارسي الفنون 

تصميم المرئي والباحثين للعديد من األغراض التقنية والتي تشمل: تعلم مبادئ البرمجة والشكل المرئي، بناء النماذج وال

منصة برمجة  Processingالتجريبية، إعداد وإختبار تصورات وأفكار الفن والتصميم المرئي، وتعتبر منصة بروسيسينج 

رسوم المختلفة، حيث يتم كتابة البرامج الخاصة بها في محرر نصي كتابية مصممة إلنشاء وتعديل وتحرير الصور وال
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( 3يشتمل على الحد األدنى مع األزرار المتجاورة والالزمة لتشغيل و وقف وفتح وحفظ وتصدير هذه البرامج، والشكل )

نامج المكتوب. والتي تتكون من نافذة للبرمجة ونافذة لعرض البر Processingيعرض الواجهة البرمجية لبيئة تطوير 

9 

 
 .Processing( الواجهة البرمجية لبيئة 3شكل )

 

  Arduino Platformمنصة أردوينو  -4

والبرمجيات   Hardwareرمجية مفتوحة المصدر تعتمد على التجهيزات المادية ب –هي عبارة عن منصة إلكترونية 

Software سهلة االستخدام، وتستطيع لوحاتArduino از قراءة المدخالت المختلفة مثل قراءة شدة اإلضاءة من جه

ى مخرجات وتحويلها إل - Twitterاستشعار أو التعرف على ضغطة أصبع على أحد مفاتيح الضغط أوقراءة رسالة من 

لقيام جب امثل  تشغيل محرك أو إنارة مصباح  أو نشر شيء عبر شبكة المعلومات، كما يمكن برمجة لوح األردوينو بما ي

نفيذ تلك به عن طريق إرسال مجموعة من التعليمات إلى المتحكم الصغري الموجود على لوح األردوينو، وذلك للقيام بت

شار الم processingولغة  Wiringعلى منصة  Arduino IDEالتعليمات، وتعتمد بيئة البرمجة التطويرية لألردوينو 

)لوحة  والتي تتكون أيضاً من منصة إلكترونية Wiringتطوير لمنصة  إليها سلفاً، ويعتبر مشروع أردوينو بشكل عام

 خاصة بها أيضاً. IDEتطويرية مزودة بمتحكم صغري( ، وبيئة برمجة مدمجة 

وعلى مر السنين ساهمت منصة اردوينو في بناء آالف المشاريع حول العالم، من األشياء اليومية إلى األدوات العلمية  

كرت منصة اردوينو في معهد إيفريا لتصميم التفاعل كأداة سهلة إلعداد النماذج األولية السريعة ، و التي المعقدة، ولقد اُبت

تستهدف الطالب الذين ليس لديهم خلفية في مجال اإللكترونيات والبرمجة، بمجرد أن وصلت إلى مجتمع أكبر ، بدأت لوحة 

Arduino  الجديدة، كما تمتاز جميع لوحات في التغيير لتتكيف مع االحتياجات والتحدياتArduino  بإنها مفتوحة المصدر

بالكامل، حيث ُتمّكن المستخدمين من بناءها بشكل مستقل والتعديل عليها بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، أيضاٌ فإن البيئة 

( فيوضح الواجهة 5شكل )( يوضح أحد لوحات األردوينو، أما 4البرمجية الخاصة بها أيًضا مفتوح المصدر، والشكل )

 19البرمجية لمنصة تطوير األردوينو. 
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 أحد أشهر لوحات األردوينو واألكثر انتشاراً. Arduino Uno( لوحة 4شكل )

 
 ( الواجهة البرمجية لبيئة تطوير األردوينو المدمجة.5شكل )

 

 ثانياً : دراسة األماكن العامة 

 مفهوم األماكن العامة 

 لي : تتعدد التعريفات الخاصة باألماكن العامة لكن جميعها تدور حول نفس المفهوم ومن بين تلك التعريفات ما ي

والشوارع  الميادين  األماكن العامة هي تلك الفراغات االجتماعية المفتوحة والمتاحة للناس بشكل عام ومن أمثلة تلك الفراغات

 5 والحدائق وتتفاوت األنشطة البشرية التي تمارس في األماكن العامة بإختالف طبيعتها.

ار المشترك كما تعرف أيضاً بإنها أشمل عناصر البيئة وأكثرها إرتباطاً بحياة األشخاص، فالبعض يراها من منظور اإلط

اسبات الخاصة بشكل عام سواء في نمط الحياة اليومي أو المنالذي يتم فيه ممارسة األنشطة المختلفة المرتبطة بالمجتمع 

ما يشكله من  أوغير ذلك من األنشطة، وفيه تداخل متجانس لعناصر البيئة الطبيعية وعناصر البيئة المشيدة باإلضافة إلى

 1 إثارة لجميع حواس اإلنسان األساسية. 

ل وهي تشمل: إنشائية وطبيعية حيث يتمتع الجمهور بحرية الوصو كما ترتبط األماكن العامة بجميع تلك المكونات من بيئة

مفتوحة والحدائق الشوارع وغيرها من عناصر الطريق، سواء السكنية أو التجارية أو المجتمعية كما تشمل الساحات المدنية ال

رية الداخلية راغات المعماالعامة والخاصة، وجميع تلك المساحات التي يكون وصول الجمهور فيها غير مقيد، كما تشمل الف

 5والخارجية للمنشأت العامة والمساحات الخاصة التي عادة ما يتاح للجمهور حرية الوصول إليها. 

تتعدد التعريفات الخاصة باألماكن العامة وقد اعتمد الباحث تعريفا جامعا حيث يعرفها الباحث بأنها؛ تلك األماكن المفتوحة 

مارسة األنشطة الحياتية واإلجتماعية والعملية المختلفة. تشمل األماكن العامة على الساحات والمتاحة لعامة المجتمع لم

المفتوحة كالحدائق، الشوارع، المحميات الطبيعية، مراكز التسوق، المالعب، الساحات العامة، الفراغات الداخلية، وتمتاز 
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ركة اإلجتماعية، استيعابها للمستخدمين، وانعكاس ثقافة األماكن العامة الجيدة بعدة خصائص منها تعزيز التواصل والمشا

 وتاريخ المكان، مدى أمنها على المستخدمين.

ألماكن ما وتشمل تلك ا لقد تم تصنيف األنواع المختلفة لألماكن العامة في الوقت الحاضر وذلك لتسهيل فهمها ودراستها،

 يلي : 

 الحدائق المركزية ، حدائق وسط المدينة ، حدائق األحياء و الحدائق الصغيرة. الحدائق العامة وتضم : ●

 الميادين والساحات العامة وتضم : الميادين المركزية ، ساحات الشركات و النصب التذكارية. ●

 األسواق ●

 الشوارع وتضم : أرصفة الشوارع ، ممرات المشاة ومعابر المشاه. ●

 مة وأفنية المدارس.المالعب وتضم : ساحات اللعب العا ●

 الساحات المفتوحة . ●

 المحميات الطبيعية . ●

 األسواق الداخلية والجانبية وتضم : القاعات ومراكز التسوق بوسط المدينة. ●

 الفراغات الداخلية لألحياء. ●

 2 [واجهات المسطحات المائية. ●

 

 خصائص األماكن العامة الجيدة 

بحرية أو أي  قد تكون األماكن العامة مكاًنا للتجمع أو جزًءا من حي أو مكاناً في وسط مدينة أو منطقة خاصة أو واجهة

ماكن العامة منطقة أخرى داخل المجال العام تساعد على تعزيز التفاعل االجتماعي والشعور بالمجتمع، وتتمثل خصائص األ

 فما يلي: 14 يكية الجيدة كما ذكرتها جمعية التخطيط األمر

 تعزز االتصال البشري واألنشطة االجتماعية. ●

 تمتاز بإنها آمنة للجمهور العام، ومرحبة بهم، ويمكنها إستيعاب جميع المستخدمين. ●

 مثيرة لإلهتمام البصري من خالل التصميم الجيد وإتقان البناء. ●

 تعزز المشاركة المجتمعية. ●

 تعكس الثقافة أو التاريخ المحلي. ●

 ترتبط بشكل جيد باالستخدامات المتزايدة. ●

 تمتاز بالحالة الجيدة. ●

 تمتاز بتفرد الشخصية التصميمية. ●

 

كن العامة باسههههتخدام التحليلية االسههههتنباطية .... تحليل واسههههتنباط منهجية لتجهيز االما ثالثاً: الدراسهههه 

 الترميز االبداعي 

 العالقة بين الترميز اإلبداعي وتجهيز األماكن العامة 

كن القول بإن إن الدراسة السابقة تعكس الكثير من جوانب الترميز اإلبداعي واألماكن العامة ومن خالل تلك الدراسة، يم

لفنان اقوم الترميز اإلبداعي هو نوع من الممارسات الفنية التي تهدف لتخليق أعمال فنية عن طريق الحاسوب، حيث ي

تتنوع تلك المخرجات والمبرمج بكتابة أكواد معينة يقوم الحاسوب بتنفيذها لينتج عنها أعماالً فنية مُخلقة من خالل الحاسوب، 

وفنون الوسائط  لتشمل اللوحات والمجسمات وأعمال التجهيز الفراغي وكل صور الفنون البصرية بما في ذلك الفنون التفاعلية

 يلي دراسة تحليلية لتلك المخرجات الخاصة ببعض النماذج من أعمال الترميز اإلبداعي. المتعددة. وفيما 
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 دراسة تحليلية لنماذج من أعمال الترميز اإلبداعي   .1

ية من الممارسات المخرجات الفنية لتلك النوعوهنا يأتي تساؤل البحث عن ماهية تعدد الوسائط البرمجية للترميز اإلبداعي، 

رمجية مختلفة، بالبرمجية؟  وقد تناول الباحث بالتحليل والتوصيف بعضاَ من أعمال الترميز اإلبداعي بإستخدام عدة منصات 

 للوقوف على بناءها البرمجي ومخرجاتها الفنية والتصميمية: 

 العمــــــــل األول

 النموذج التوصيف

بيانات 

 العمل.

، من إعداد كيفين سيوف Lumaالعمل األول والمسمي 

Kevin Siwoff  وليزا باركLisa Park. 
 

 

 المنصة

 البرمجية
 .Cinderمنصة 

وصف 

 العمل

يتكون العمل من مجموعة من المجسمات الضوئية 

التفاعلية التي تستجيب للصوت وهي مستوحاة من 

الخرافية، ويتكون الظواهر الطبيعية وقصص األطفال 

كل مجسم من كتلة عمالقة من ماليين خيوط األلياف 

ا البصرية التي تنيرها المصابيح الداخلية عند تنشيطه

 بواسطة الصوت.

 العمـــــل الثانــــــــى

 النموذج التوصيف

بيانات 

 العمل.

من إبداع توماس  Aetherالعمل الثاني والمسمي 

، جيلبرتو كاسترو  Thomas Sanchezسانشيز 

Gilberto Castro. 

 

 

 المنصة

 البرمجية.
 .Cinderمنصة 

وصف 

 العمل

هو عبارة عن سلسلة من الدراسات حول التناظر 

ها الهندسي والجزيئات الديناميكية والتفاعلية يتم عرض

على شاشة لمسية كبيرة ، حيث تتيح للمستخدمين 

 إستكشاف  تقنيات التالعب بالنحت الرقمي من خاللها،

وأعمال  Quayolaو العمل مستوحى من أعمال 

در ولقد أعتمدت مصا التكعيبية الحديثة لبابلو بيكاسو،

الدراسات الخاصة بالعمل على صور من الفضاء 

مختلفة مأخوذة من تلسكوب هابل العمالق، ويتم عرض 

هذه الصور في شكل تجريدي ،ويتم تغييرها باإلعتماد 

على نظريات الفيزياء والهندسة عن طريق لمسات 

 المستخدمين ، كما يتم معالجة المعلومات الرقمية في

 15علي. الوقت الف

http://codigogenerativo.com/
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 العمـــــل الثالــــــــث

 النموذج التوصيف

بيانات 

 العمل.

وهو من إبداع فريق   volumeالعمل الثالث والمسمي 

Softlab .للفن والهندسة المعمارية بمدينة نيويورك 
 

 المنصة

 البرمجية.
  للبرمجة. processingاإلعتماد على منصة 

وصف 

 العمل

 100هو عبارة عن تجهيز فراغي يتكون من شبكة بها 

لوحة متطابقة ومثبت بها مرايات وتدور كل لوحة 

بشكل مستقل، وهناك مجموعة من الكاميرات تعمل 

على مراقبة جمهور المشاهدين ومن ثم يستجيب العمل 

الفني من خالل دوران المرايات لمواجهة اقرب شخص 

وجودة بالعمل الم LEDلها ،كما تستجيب مصابيح 

بشكل مستقل تبعاً للصوت الموجود في السياق المحيط 

 18 بالعمل.

 

 

 

 

 

 

 العمـــــل الرابـــــــع

 النموذج التوصيف

بيانات 

 العمل.

ول، العمل الرابع والمسمي الهيكل الممكن، الفراغ المعق

ن قبل المنحوت المحتمل. ولقد تم إنتاج هذا العمل الفني م

 .Miguel Nóbregaنوبرجا ميجيل 

 

 

 المنصة

 البرمجية.
 . Processingتم االعتماد على منصة 

وصف 

 العمل.

وهو عبارة عن مجموعة من ثالث سالسل من 

 الرسومات متساوية المقاسات التي تم إنشاؤها بواسطة

ين أقالم التلو األكواد البرمجية وتم طباعتها بإستخدام

المثبتة على رأس التشكيل الخاصة بآلة راسمة يتم 

التحكم بها من خالل الحاسوب، وخالل هذه الرسومات 

يستكشف ميغيل جسراً بين الجانب التكراري 

للخوارزميات والجانب الطوبولوجي للعمارة الحديثة، 

حيث يمثل كل رسم تنوًعا فريًدا في نفس مجموعة 

 16العشوائية المتخذة بعناية.  القواعد والقرارات
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 العمـــــل الخامــــــــس

 النموذج التوصيف

بيانات 

 العمل.
 .PLAYالعمل الخامس وهو مشروع  

 

 

 المنصة

 البرمجية.

تم تطبيق العمل باإلعتماد على منصة األردوينو 

Arduino Platform. 

وصف 

 العمل.

عن تجهيز فراغي تفاعلي حيث ُيستخدم  وهوعبارة

ا الظل في اللعب باألشياء الساقطة, ولقد تم إنجاز هذ

العمل الفني على يد مجموعة من طالب التصميم في 

سياق دورة وسائط النمذجة التفاعلية بقسم علوم 

الحاسوب والمعلومات في الجامعة النرويجية للعلوم 

 8(. NTNUوالتكنولوجيا )

 . ( دراسة تحليلية لبعض نماذج الترميز اإلبداعى المستخدمة فى األماكن العامة1جدول )

 

 لبيئى لألماكن العامةاالمنهجية المقترحة )من قبل الباحث( لإلستفادة من وسائط الترميز اإلبداعي في دعم التجهيز  .2

يث يمكن للفنان والتصميم، فهو ليس فناً مطلقاً حان جوهر التجهيز البيئي لألماكن العامة هو في حقيقته وسيط بين الفن  

المصمم بتحسين  إطالق العنان لخياالته وتصوراته التصميمية دون قيٍد أو شرط، وهو ليس تصميماً وظيفياً مطلقاً حيث يقوم

و هجين او مزيج هوتطوير المكان العام ألعلي درجات الوظيفية والفاعلية دون النظر إلى الجوانب اإلنسانية و الذاتية، بل 

ت الفنية والجوانب من ممارسات الفن والتصميم والتي تعمل على التكامل والترابط بين الجوانب الذاتية التي تقدمها الممارسا

 ياق المصمم . الموضوعية التي تقدمها الجوانب التصميمة، فتجهيز األماكن العامة يعتمد على خيال الفن المحدد بإطار وس

عم وإفادة من ضاً مبسطاً لجوهر الترميز اإلبداعي وجوهر تجهيز األماكن العامة نجد أن بينهما عالقة دومما تقدم من عر

سين مخرجات جانب الترميز اإلبداعي إلى جانب ألماكن العامة حيث يمكن اإلستفادة من ممارسات الترميز اإلبداعي في تح

ي تجهيز األماكن أ– أما الثانية -أي الترميز اإلبداعي–د وسائل الفن التجهيز البيئي لألماكن العامة بإعتبار أن األولي هي أح

 فهي أحد مخرجاته. -العامة

 

 الباحث( مراحل تجهيز األماكن العامة باإلستفادة من الترميز اإلبداعي )نموذج مقترح من قبل

لتي تساعد اأن التجهيز الفراغي يمثل مزيجاً من ممارسات الفن والتصميم وفي ضوء ذلك يقترح البحث سلسلة من المراحل 

ك المراحل على المصمم البيئي في تجهيز األماكن العامة باإلستفادة من تقنيات ووسائط الترميز اإلبداعي ويمكن إيجاز تل

 النحو التالي :

لك جمهور المستخدمين وهي دراسة المكان العام المراد تجهيزه وتحديد أهم المالمح المميزة له بما في ذ :المرحلة االولي  ●

في نفوس المتلقي،  وأهم األنشطة او الممارسات التي تتم به و ما يعكسه هذا المكان من مكانة تاريخية أو ثقافية أو إنسانية

 ب توفيرها في التجهيز المكاني.وتنتهي تلك المرحلة بتحديد أهم المتطلبات الواج
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وء السياق المقدم من ض: وهي صياغة الرؤية أوالفلسفة أواإلتجاه الفني للتجهيز البيئي للمكان العام في  المرحلة الثانية ●

مكانية المراد خالله وبما ال يتعارض مع مالمحه المميزة والمحددة سلفاً في المرحلة السابقة، وبشكل يحقق المتطلبات ال

 فيرها به.تو

ر عام لما يجب : وهي ترجمة فلسفة العمل الفني المصاغة في المرحلة السالفة في صورة فكرة أو تصو المرحلة الثالثة ●

 أن يبدو عليه المكان وال يشترط في تلك المرحلة التقيد بأي وسيط أو وسائد محددة إلنجاز هذا التصور.

ة منها في تحقيقه داعي المالئمة للتصور السابق والتي يمكن اإلستفاد: وهي تحديد منصة الترميز اإلب المرحلة الرابعة ●

اني يعتمد على بنسبة كبيرة، ومن المرجح في تلك المرحلة تحديد أكثر من مقترح لتلك الوسائط فبشكل عام إن التجهيز المك

از كل تلك ن غير الممكن إنجالعديد من المخرجات الفنية والتي تشمل اللوحات والجداريات وأعمال التجهيز الفراغي فم

بل المصمم المخرجات باإلعتماد على وسيط واحد فقط، ويجب اإلشارة أيضاً إلى أن تلك الخطوة تستلزم بعض الخبرة من ق

ئمة لما يقوم البيئي بأساليب وتقنيات ووسائط الترميز اإلبداعي وذلك إلختيار األفضل و االنسب من بينها و األكثر مال

 بتصميمه.

ددة في المرحلة : تحقيق التصور التصميمي المصاغ في المرحلة الثالثة باإلعتماد على الوسائط المح حلة الخامسةالمر ●

البرمجية المختلفة الرابعة، وتعد تلك المرحلة تقنيُة إلى حد كبير حيث تعتمد على كتابه اإلكواد وتجهيز الوسائط المادية و

صورة تعكس تصميمي وإعداد الكثير من التجارب قبل تحقيق التصور التصميمي بوالالزمة لبناء وتحقيق وتشغيل التصور ال

 الجوانب الفنية والتصميمة له وتؤكد مالمح المكان العام المحددة في المرحلة األولى.

 في تلك المرحلة : تقييم التصور بعد إكتمال صياغته ومراجعته قبل تقديمه لجمهور المتلقيين، ويفضل المرحلة السادسة ●

اهزية المكان جاإلستعانة بالنخبة من فناني التجهيز الفراغي ومتذوقي الفنون قبل طرح التصور النهائي وذلك لتحديد مدى 

لنتائج السلبية فيتم كعمل فني وتصميمي للسياق المقدم من خالله، وفي حالة النتائج اإليجابية يتم طرح التجهيز أما في حالة ا

 تبعاً لما يلي: العودة إلى المراحل السابقة 

o .التجهيز المكاني ال يعكس مالمح المكان ، يتم العودة إلى المرحلة األولى 

o .فكرة التجهيز أو فلسفته غير واضحة او غير مناسبة للجمهور يتم الرجوع إلى المرحلة الثانية 

o التصور التجهيزي للمكان ال يعكس الفلسفة أو الفكر من وراءه يتم الرجوع للمرحلة الثالثة . 

o .الوسائط المحددة لتجهيز المكان غير فعالة او غير مناسبة للتصور يتم الرجوع إلى المرحلة الرابعة 

o .الصورة النهائية للعمل تعكس ضعفاً في الجوانب التقنية للتصميم يتم الرجوع إلى المرحلة الخامسة 

 ( يوضح تلخيصاً لتلك المراحل.11والشكل )

 
 ( مراحل تجهيز األماكن العامة باإلستفادة من الترميز اإلبداعى.)إعداد الباحث الرئيسي(6شكل )
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 المعاييرالمقترحة لمنصات الترميز اإلبداعي لألماكن العامة )نموذج مقترح من قبل الباحث(

ا في مجاالت الفنون بشكل عام نظراً لما توصلت إليه الدراسة من تعدد منصات الترميز اإلبداعي التي يمكن اإلستفادة منه

وبالنظر إلي أنه لم يتبين وجود معايير تساعد المصمم البيئى فى اختيار منصات الترميز اإلبداعى األنسب ألعمال التصميم 

البرمجية بصورة رئيسية فى تحقيقها فقد اقترح البحث -الفراغى فى األماكن العامة والتى تستند إلى الجوانب االلكترونية

ة من المعايير التي يمكن اإلستناد إليها عند إختيار منصات الترميز اإلبداعي المناسبة لتلك التطبيقات والتى يوجزها مجموع

 البحث على النحو التالي:

 سهولة التعلم.

سهولة تعلم وإستخدام الوسيط يشجع المبتدئين من ممارسي الترميز اإلبداعي على 

المزيد من المعارف والمهارات الخاصة اإلستمرار في تلك الممارسات وإكتساب 

بها كما ان توفير وسيط سهل اإلستخدام يقلل من االهتمام بالجوانب التقنية  وهو ما 

 يعزز الجانب الذاتي لمخرجات التجهيز البيئي لألماكن العامة.

دعم التطبيقات الفنية 

 المختلفة.

الفنون البصرية،  إن مخرجات التجهيز البيئي متنوعة وتشمل صوراً مختلفة من

لذا فيجب أن يدعم الوسيط المستخدم في الترميز اإلبداعي أكبر قدراً من التطبيقات 

 الفنية.

قابلية التنصيب على االجهزة 

 المختلفة.

حيث تختلف أنظمة التشغيل الخاصة بالحواسيب وهو ما قد يعوق ممارسي 

البرمجيات المستخدمة  ودارسي الفنون من تحقيق أعمالهم الفنية بسبب عدم مالئمة

ألنظمة التشغيل، وتجنباً لهذا العائق فالبد من توافر عدة إصدارات من الوسيط 

 المستخدم لتناسب األنظمة المختلفة.

 دعم التطبيقات المتقدمة.

فالفنون بشكل عام وتجهيز األماكن العامة تتطور بصفة مستمرة ولذا فيجب أن 

في الترميز اإلبداعي هذا التطور حتي يمكن  تواكب التقنيات والوسائط المستخدمة

 للفنانين والمصممين اإلستفادة منها في صياغة تصوراتهم المختلفة بشكل مناسب.

 ( المعايير المقترحة لمنصات الترميز اإلبداعي لألماكن العامة )إعداد الباحث الرئيسي(.2جدول )

 

 نتائج البحث 

فى األماكن العامة، والتى اعتمدت فى بناءها على منصات الترميز اإلبداعى والتى هناك العديد من أعمال التجهيز الفراغى 

تعكس انصهار الفن والبرمجة إلنتاج نتاج إبداعى مميز.  يتمثل دور الترميز اإلبداعى في تحسين مخرجات التجهيز البيئي 

فهي  -أي تجهيز األماكن العامة–أما الثانية  -أي الترميز اإلبداعي–لألماكن العامة بإعتبار أن األولي هي أحد وسائل الفن 

 أحد مخرجاته.

وقد ناقش البحث تحليالً واستنباطاً ألهم معايير اختيار منصات الترميز اإلبداعى األنسب ألعمال التجهيز الفراغى ذات 

دعم التطبيقات الفنية المختلفة، الطبيعة اإللكترونية البرمجية فى األماكن العامة اعتماداً على عدة نقاط منها؛ سهولة التعلم، 

قابلية التنصيب على األجهزة المختلفة، ودعم التطبيقات المتقدمة. وقد استنتج الباحث منهجية )مقترحة( لإلستفادة من وسائط 

ديد الفكرة الترميز اإلبداعي في دعم التجهيز البيئى لألماكن العامة اعتماداً على عدة مراحل تبدأ بدراسة المكان العام يليها تح

األولية  ثم وضع التصور العام وتحديد المنصات المناسبة وأخيراً التطبيق ثم التقييم. يتم اختيار منصات الترميز اإلبداعى 

األنسب ألعمال التجهيز الفراغى ذات الطبيعة اإللكترونية البرمجية فى األماكن العامة اعتماداً على معايير اختيار منصات 

 المقترحة.  الترميز اإلبداعى
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