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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 وما عالقتها بتحويل الكتاب المقروء لمنتجات؟ "   "  زهير قهوةلماذا 

 

 مرين:ألذلك  

«  وسبببتاك»فهي كتحضبببير القهوة في مقاهي  ،ي ال تسبببت رق وقتا طويالوالت ،لتشببببيم عملية انجاز ذل  -أوال

 .الشهيرة

ولن تتمكن ان لم تعشبببب  ما تتعاطا  من كتاب، في تحويلم « وسببببتاك»ذل  أنني من عشبببباق مذاق قهوة  -ثانيا

 «مشاعرية ما مع كتاب  هذا رابطة»لمنتجات، فال بد أن تكون أولى خطوات  في التحويل 

 أنواع الكتب:

، فجميع أنواع الكتب مرحب بها، طالما كانت تعزز للتنمية والبناء المعرفي االيجابي وتأهل لم وتحد نعم

 من المعرفة السلبية وتنبذ لها.

أو العلمي، أو الهندسبببببي، أو االدبي، أو في أصبببببول العقيد، أو  التاريخي،أو  الفكريأو الكتاب  فالرواية،

 ومشاريع .  ن تتحول لمنتجاتقابل أل ا.. جميعهالفقم

 ولكن كيف؟ 

أوال: ان الهضم الوافي للمفهوم الذي يعزز لم الكتاب الذي بين يدي  أصل في عملية التحويل هذ ، فال يصلح 

 آخرون.أو حدثنا عنم  ،على ملخص لم اطلعناأو  ،سريعةأن نحول كتابا قرأنا  قراء  

 اقر  تضبببمنها كتاب  هذا، ما يجعل  متحفزأو ف ،أو عبارة ،أو مصبببطلح ،ثانيا: قد يكون التحويل ضبببمن كلمة

 دون تحريف. عليم من جاءتوالسياق، الذي « المفهوم»تل  الكلمات والعبارات، ولكن، وف   التقاطفي 

الظالل في التفريخ  اعتمدتفلربما  ظالل،ثالثا: كل الترحيب يكون مع ما تشع بم تل  الكلمات والعبارات من 

 لمنتجات .

يحسن أن تلم بها قبل بدئ تش يل « أدوات»وتشكيل المنتجات من تل  الفقرات والعبارات  عانتزارابعا: آللية 

 عملية خط االنتاج.

، تلونم من مذاق  أنت، ومذاق  يرشبببببببف مما تعرع اليم عقل  من )خبرات، لإلنتاجخامسببببببببا: ثمة خط 

 وقراءات، ومهارات، وفعلت من حواس( 
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قيمتم من النبع الذي شكلت لم )ريشة المصمم أو عدسة المصور  سادسا: البد أن تعلم من أن المنتج يستمد

ال ما تمخع اليم من « مشبباعر»عليم من  انطوتأو أنامل النحات أو راسببم منحنيات المنجور(، فقيمتم عما 

 منتج فيزيائي. 

، تمد قابلة لالنتقال عبر ظرفي الزمان والمكان، فأنت عبر خط انتاج  هذا« المشببباعر»من أن  اعلمسبببابعا: 

بالرغم من أن الكاتب قد وورى جثمانم  ،كي تجعلها معاينة في زماننا ومكاننا ،في حياة مشبببببببباعر الكاتب

 التراب. 

فيجعل من االعمال االدبية عمرا ال ينتهي بعمر االنسان القصير، لذا « مد الحياة»ثامنا: وهذا ما يعزز لصفة 

 الذي أطلقم من جهة أخرى. والفكر ،بعمل  هذا أنت تمد في حياة الكاتب من جهة

مع ما أطلقم الكاتب من معالم أو  متفاوتةتاسببعا: مما سببتنتجم من منتجات أو مشبباريع، سببيكون معبرا بنسببب 

 أفكار، فرب منتج يكون أكثر تعبيرا عن منتج آخر فيما أراد أن يعبر عنم الكاتب أو الكتاب. 

ل ذات الكتاب لمنتجات، فاجتهد فيما تعبر عنم كي بأن ثمة آخرون، أيضبببا يقومون بعملية تحوي اعلمعاشبببرا: 

مع اننا قد نجد  مات  ،يكتب ل  السببب  في التعبير فاالنتشببار، ولربما كان كاتب الكتاب سببببا في اغنائ  ماليا

  يتركمخترع المصباح الذي لم يكن لم حع من أسهم شركة جنرال ال ،ان شئت ادسون واستحضرمعدما! 

 فتل  عشرة كاملة شيئا!

 آلية التحويل:

 ،ما يطرحم سواء من أفكارمبعد عملية االنتهاء من القراءة االولى للكتاب، وتكون قد أعجبت  بعع  -1

 أو حتى كلمات، أحصر تل  الفقرات والعبارات والكلمات في قائمة كما يلي:  ،أو فقرات ،أو عبارات

 الفكرة المصطلح العبارة الفقرة تسلسل )صفحة(

15 ........... ........... ........... ........... 

24     

 

عن كلمات أو فكر  أو ذو  يفضببيلكل عمود من تل  االعمدة، بما قد « Brake down»الى تحليل  اعمد -2

  .مع عناصر أخرى عالقة

من قبل  والمسار يكون كما  اختيار (، مع كل عنصر تم 2)التحليل في مسارا مما تختار  من نتائج  ارسم -3

 ي:يل

 

 الفكر

د

أ

ب

ج
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 اخترت(، في تحويل العنصببر الذي ، للمؤلفكتاب تحويل القيم لمنتجات)راجع « أدوات التحويل» اعتمد -4

 لمنتج أو مشروع. 

 ماذج عملية للكتب:نواآلن مع 

بعد ما نالحظم ثمة نماذج تعزز لرواية ما، يتم من خاللها تحويل شبببببخصبببببيات الرواية لمنتجات في مثل 

يتم طباعة رسببببوم شببببخصببببيات الفيلم على القمصببببان والقبعات واالكواب  يث، حكل فيلم كرتوني لدزني

التي « الفكرة»يكون محور   اذل  أن مسببارنا سببيعتمد أسببلوب، ولكننا لسببنا بذات صببدد هذا المسببار ،للبيع

، أو ربما في تحفيز اآلخرين من أجل تناول ذات الكتاب من أجل ا أو يبشببببر بهاهأراد الكاتب أن يعبر عن

 الكاتب من فكر.  استعرضموتناول ما  قراءتم

 

 «حائز على جائزة نوبل»كتابنا االول 
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 واآلن ...كيف يمكن صياغة منتجات من هذا الكتاب؟

 « ابداعي»وآخر « غير مبدع»ثمة أسلوب تقليدي  •

ن سفال يح بإبداعمة االبداعي الذي قد يضل الطري  ورفنحن لسنا بصدد التقليدي وليس بالضر •

 ل الرسالة عبر ما أنتجم.ايصا
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 ما يلي تطبي  تقليدي وان كان جميال  •

       

 وثمة الجانب االبداعي

 

 

 

 لامثلا ليبس ىلعهذا الشكل ف (ةملكلا ،ةنيفسلا ،قالحلا) نيزمرلل ليوحتلا يف دمعتس

 يتخذ  الحالقون أمام محالهم إلعالم الجمهور بمهنتهم كحالقين. ارمز
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 حالقة شعر الجمل
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 ا يفتقد اليها منازل البشرمن بيوت النمل ، تكون فيم من الميزات م مسطوحا لإلنسانمنزال  ابتكر

 

 

mailto:zumord123@gmail.com


      zumord123@gmail.com تحويل الكتاب المقروء لمنتجات -  زهير المزيدي – 10الصفحة 
 

 

 

المناسبة أو الكلمة المناسبة ضمن تشققات الرمال، ما يتم االعتماد على  العباراتلعبة تشكيل عبر توليف 

 .االحتماالت في مسار للماء فيما بين التشققات الرملية

 

 تجدر اإلشارة 

 تاب أوالك اسميأخذ  ىالى أن االمر من الممكن أن يتطور ليصل الى مبن •

 معرع يفضي فيم كل دهليز الى فصل أو باب من أبواب الكتاب •
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اال صورة مص ر  لما كان يجول « والتدزني»وربما نحو منتز  بأكملم أو حتى قرية، وما نموذج  •

 ذاتم. « والت دزني»في عقل 

 وكيف تعامل من دشن لم متحفا في تركيا مع مؤلفاتم؟  ؟من هو أورهانواآلن ف

 

 ، تركي األصلأورهان باموق

 

في اسطانبول الستعراع الشخصيات واألدوات التي كانت تدور من حولها أحداث المنزل الذي دشن 

 القصص التي كان يؤلفها أورهان
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 بعع مما كان يشير اليم في رواياتم من أدوات

 

 

 

 

 بعع مما كان يشير اليم من مفاتيح في رواياتم 
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يدخنها جعلوا لها زاوية، حيال الفصل أو الشخصية التي كان يستعرع اب السجائر التي كان قحتى مع أع

 حينما كان يكتب أحداثها

 

 المتحف
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ولكننا لسنا مع هذا النوع من التحويل، فما استعرضم متحف أورهان لم يكن تحويال ألفكار الكاتب أو أحداث 

 .أدوات كان لها مواضع ضمن رواياتم، وانما انحصرت في استعراع ما كان يدور في رواياتم الى منتجات

واآلن مع مثالنا التالي، الذي قدم لنا نموذجا حيال تحويل األفكار والمؤلفات الى منتجات، وذل  هو والت 

 دزني األمريكي.

 عملية التحويل لجعل االسرة هي المحور األساسي فقد عمد في 

 

 

 شخصيات والت دزني
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 تأليفم فندق والت دزني بإدارة شخصيات من

 

 جعل للمركبات حواس السمع واالبصار والقدرة على الكالم
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اذا نحن أمام ليس مجرد كتاب فحسببببببببب وانما عالم متكامل من القرى والفنادق والمتاحف كمنتجات تترجم 

 أعمال كتابنا هؤالء 

 ماذا يقول ديبونو عن الدماغ، لنستفيد مما قالم حيال عملية التحويل التي نحن بصددها.

يذكر د.ادوارد ديبونو في أحد مؤلفاتم التي بل ت السببتون مؤلفا في مجال التفكير، أن أسبباليب التفكير  •

الدوام  ىقابلة للتعلم وهي عملية قابلة للتدريب عليها، وقال أنم ال توجد ثمة حقائ  مطلقة، بل هي عل

تشبببببعر بالسبببببعادة أو ، ان ما يحصبببببل في الدماغ من تعاطي لتل  المعلومات هو ما يجعل  احتماالت

، انها الكيفية التي من خاللها سببببتعبر عما يخالج  من مشبببباعر، هو ما يجعل  اسببببتثارةيجعل  محل 

سبببببتثارات، ان دماغ  هو بمثابة الملعب انم بمثابة البسبببببتان الذي تجول فيم كيف ما إلتشبببببعر بتل  ا

 .تشاء

 

 ديبونو
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 من مؤلفات ديبونو

 

 الكامرة والدماغ:

رة تلتقط فحسببب وتسببجل يرة وما يلتقطم الدماغ، فالكاميفيما بين عدسببة ما تلتقطم الكام اكبير ااختالفثمة 

والمشببباعر  ةذل  بأنم يسبببتعرع مع ما تتلقطم، الخبرات السبببابق ىما يعترضبببها، أما الدماغ فهو يزيد عل

هو ما يجعل ما  مصببببراعيها، انم "الدماغ" بما يتمتع بم من اغناء ىحتماالت تظل مفتوحة علإلوا والقيم،

" ىمر متروكا دوما للدماغ في الكشببببببف عن ما يمكن أن يكون "معنألسببببببتثارة، وااو اهتماميلتقطم محل 

، النقطة التي ربما تبدأ في موضع ما ثم انطالق" حول نقطة اهتماممعين أو "مفهوما" أو ما يشكل نقطة "

 تنتهي مستكشفة بستان جديدا أو أن تجد نفس  في عالم ما.

)الشكل( و)المفهوم( ذل  أن جميع العناصر تعرف على آلية ذل  ال بد أن نستعرع الفرق فيما بين كي ن

 فهو البنية التحتية التي تكمن خلف تل  االشياء« المفهوم»المنثورة من حولنا تتخذ أشكاال أما 

 ":2"االداةالنموذج الثاني

 لم؟ نسأل أنفسنا، ما المفهوم العام الذي يريد الكتاب أن يعزز •

 فإذا كان الكتاب عبار  عن روايم، فما المفهوم العام؟ •

 يتم كتابة المفهوم العام في ليس أكثر من سطر. •

باهلل أو  الثقةبقدرات  مثال أو  بالثقةهذا المفهوم العام يتم عمل مسبببببببار لم، فإن كان يعزز لالطمئنان  •

 ليكون المسار كما يلي : « لثقةا»، فإن محور المفهوم هو  الثقةبالصدي  ، مهما كان مسار  الثقة
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 السابقةيتم تفريخ المنتجات بذات اآللية 

 «3االداة»النموذج الثالث 

اذا كنا نريد أن نعرع العالقة فيما بين، ما يطرحم الكاتب، وما يطرحم فالسفة أو كتاب أو علماء 

 .آخرون، عبر فكر  معينم تعرع لها الكتاب

 يشهد مذاق تمتزج فيم عناصر بين دائرتين  تقاطعالحظ هنا التزاوج الذي سيتم عبر 
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منتج يأخذ شكلم وفلسفتم من المفهوم الذي ينطل  منم، وفيما يلي المسارات التي يخضع اليها المنتج ذل  أن ال

 حين التشكيل في اإلنتاج،
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 وفيما يلي نماذج مما أشرنا اليم:

 

 

 

 تصميم يعزز للفن من أجل الفن

 

 

 ز للمسار التوظيفي للمنتجتصميم يعز
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 تصميم يعزز للجانب القيمي عبر مفهوم التكامل واللحمة مثال

 

 

 تصميم يعزز لإلبداع من أجل االبداع
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 تصميم يعزز لمعتقد وثني

 

 

 تصميم مشت  من التراث
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 تصميم يعزز لمسار سلوكي

 

 تمل عليم من طرح لمنتجات:بعع مما اش، لنرى كيف يمكن تحويل واآلن مع كتاب في العلوم
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 ، فقد أشارت بعع صفحات الكتاب لما يلي:من هذا الكتاب وهو عن الكروموزومات انتقينا الحظ ما 

• • DNA is found inside every cell in our body (apart from red blood cells). 

• • Each cell contains roughly 2 metres of DNA. 

• • Humans have roughly 100,000,000,000,000 (100 trillion cells). 

• • If you unravelled all of your DNA from all of your cells and laid out the 

DNA end to 

• end, the strand would stretch from the Earth to the Sun hundreds of times 

(the sun 

• is approximately 98 million miles away from Earth). 

• • You could fit 25,000 strands of DNA side by side in the width of a single 

adult hair. 

 آلية التحويل:

بعد عملية االنتهاء من القراءة االولى للكتاب، وتكون قد أعجبت  بعع ما يطرحم سواء من أفكار  -1

 أو عبارات أو فقرات أو حتى كلمات، أحصر تل  الفقرات والعبارات والكلمات في قائمة كما يلي: 

 الفكرة المصطلح العبارة الفقرة تسلسل )صفحة(

... ........... ........... ........... ........... 

...     

 

عن كلمات أو فكر  أو ذو  يفضيلكل عمود من تل  االعمدة، بما قد « Brake down»الى تحليل  اعمد -2

  .عالقم مع عناصر أخرى

من قبل  والمسار يكون  اختيار (، مع كل عنصر تم 2)التحليل في مسارا مما تختار  من نتائج  ارسم -3

 كما يلي:

 

 الفكر

د

أ

ب

ج
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 اخترت(، في تحويل العنصببر الذي ، للمؤلفكتاب تحويل القيم لمنتجات)راجع « أدوات التحويل» اعتمد -4

 لمنتج أو مشروع. 

 .مع المنتج عالقة ، لتأمين«الحاجة»في التعرف على  -5

  .يعالمواد المناسبة للتصن واختيارثم تحويلها لمنتج،  الفكرةمجموعة من المصممين لتصميم  اعتمادفي  -6

في مثل المجال التربوي أو  استهدافممن الممكن أن يكون مكون من المجال المراد  االفكار،فري  تصميم  -7

الصبببحي أو االلكتروني أو الفنون كالديكور وهكذا، حيث أن المنتجات على ضبببوء ذل  سبببتتشبببكل بناء على 

 .اختيار المجال الذي تم 

 

 

 نموذج
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 مجسم 

 

 

 

 صميمتكيل الدور في تش ولإلضاءة
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 لألطفالمختبر الكروموزومات 

 

 وأللعاب األطفال نصيب

 

 

تمكنا من تحويلها لما يمكن معاينتم وتش يلم وبنائم في هيئات ، تل  كانت مجرد معلومات من كتاب علمي

 . ألطفالا أللعابوجعلم يأخذ نماذج  هندسية،

  DNAمنتهية مع كل معلومة تستجد عن  والتطبيقات ال

 :مع كتاب في التاريخ واآلن
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 :الحظ المعلومات التالية حيال غزو الم ول لب داد

نقتطع من كتاب التاريخ ما يشير لحادثة اتالف الم ول للكتب واالرث االدبي للخالفة العباسية، ما  •

 .جعل ماء نهر دجلة والفرات يت ير لونم مما حملم من كتب ومؤلفات

م لمنتجات ومشاريع، قاصدين رسم حجم المأساة بشكل قابل لنقف عند هذا المشهد، محاولين تحويل •

 وبأساليب ابداعيم، بل يكون فيها الجانب التخيلي رافدا لها.  للمعاينة

نموذجا ثالثي االبعاد يظهر ما تضمنته تلك الكتب من كنوز عبر فلو صورنا مجموعة من الكتب، وكان 

 :وموضوعات
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 الكتب عبر ميا  نهري الرافدين

 

 

 حظة التي ما عادة الكتب فيها قابلة للتناولالل
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 وهنا  من يجر كتابا

 

 

 رزمة كتب تنتظر من يلتقطها
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 نماذج عما كانت تحملم الكتب من علوم

 

 بناها االسالم بالمعرفة ورمها التتار بالتراب
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 عرع لفصل من فصول الكتاب دراميا

 

 

 عرع لفصل من فصول الكتاب دراميا
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 لعاب نجدوفي مجال األ

 

 

 

 

 ب الذي ستبحر اليمامجال الكت اختر
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 :العقيدةواآلن مع كتاب في 

 

 موضوعات العقيدة في العموم:

 االيمان باهلل -1

 بالمالئكة  -2
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 الجنة والنار -3

 الرسل  -4

 بالقضاء والقدر -5
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التحويل لما تطرحم التأمالت  نستعرع نموذج "تأملت" للمؤلف، كمنصة، ونبين الفرق في عملياتفيما يلي 

 مجاالت منها استعرضنامن أفكار وموضوعات، مقارنة بالكتب التي 
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 واآلن لنأخذ هذا التأمل وننظر فيما يمكن أن يتمخع عنم من تحويالت

.. ردة فببعببلببهببببا اذ كببببانببببت مببمببتببنببببة ألبببيببهببببا، عببنببببدمببببا عببلببمببببت أنببببم أعببببد )  إلفببطببببارهبببباتببببأمببلببببتل

 يببببد (، حيببببث قببببد أمرهببببا بتنبببباولببببم قبببببل م ببببادرتهبببباالصبببببببببببباحي عصبببببببير برتقببببال )معصبببببببورا ب

 ،ابنتببببمللعمببببل، بعببببد وعكببببة صبببببببحيببببة عصبببببببفببببت بهببببا، مببببا جعببببل األب قلقببببا  حيببببال صبببببببحببببة 

 تببببأمببلببببتل فببي االمببتببنببببان الببببذي جببعببببل مببببذاق الببعصبببببببببيببر مببخببتببلببفببببا  بببببالببنسببببببببببببببة لببهببببا، ذلبببب  أن

 وشببببببببببفبببقبببتببببم وحببببببببم الببببنبببتببببم مبببع شببببببببببراب  )حبببنببببان االب( امبببتبببزاجفبببي   االخبببتبببالف يبببكبببمبببن

ف ير، ثم أدركببببت  تريببببم من السببببببببوق،العصبببببببب  رق مببببذاق ذات العصببببببببير مع آخر جبببباهز نشبببببببب

 فببببأدركببببت الببفببرق فببيببمببببا نببقببببدمببببم نببحببن مببن صببببببببالة )نببببافببلببببة( هلل فببتببجببببدنببببا نببجببتببهببببد فببي اتببقببببان

 أدائهببببا، مع صبببببببالة )مفروضببببببببببة( نتببببابع عبرهببببا شبببببببؤن حيبببباتنببببا ! ، مع أن المفروضببببببببببة هي

 ممببببن هللا الببببيببببنببببا، فببببأنببببا لببببنببببا أن نببببقببببارن بببببيببببن مببببا يببببقببببدمببببم هللا لببببنببببا مببببع مببببا نببببقببببدمببببم لبببب

 (. )فبببببببببببتبببببببببببعبببببببببببهبببببببببببد ! ذلببببببببببب  هبببببببببببو االخبببببببببببتبببببببببببالف فبببببببببببي البببببببببببمبببببببببببذاق

 ()تأملتل  محبكم
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 ما بين تجمع عالقةنجد  هذافمع التأمل 

 

 ( 2،3أي نحن هنا بصدد المرحلة رقم )

 

 فكرة التأملالتحليل عبر  نجريأو من الممكن أن 
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 الحاجة للمشاعر
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 أنواع المشاعر

 

 برمجة المشاعر تكون عبر:
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 اللون -1

 الشكل -2

 التصميم  -3

 الوظيفة -4

 الخط -5

 االسم -6

 الرائحة والطعم والملمس  -7

 فبرمجة قيمة الصداقة مثال تكون عبر:

 

 ومع المآزرة من الممكن أن تأخذ تصاميمها التالي:
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يتم تفتيت الحجر الى أحجار  كأن فعبر مسببببار تحويل المشبببباعر الى منتجات من األلعاب المسببببلية، 

ف ...لعبة الحجر وتشبببببكيل الحروف كي تعبر عن صببببب ير ، ويوضبببببع فوق كل حجر صببببب ير حر

 . المشاعر

 ليكون السؤال حيال فريقين:

 : تعاون ب.... الجواسلو  يبعث على التآزر 

 

 

 حجر النرد، عبر تشكيلة للحصيات الحجرية الى أرقام وحروففي المثال نستعرع 

 

 منتج للعبة الحروف في التعبير عن المشاعر
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 ي وفق مسارات:ومنصة )التأمل( تمض

سلوكيات خل  هللا )نبات ـبببببببب حشرات -1 ساهم في االرتقاء  -حيوان -التأمل في  جماد(، الستنباط فكرة ت

 بالقيم اإلنسانية، مثل تعاون النحل أو تعاون النمل. 

ونستعرضها )حديد، نحاس، خشب، سليكون. الخ( التأمل فيما خل  هللا سبحانم من عناصر من حولنا  -2

 . الحسنىاسماء هللا عبر

، ليسببهم في اسببماء هللا الحسببنى ، عبراسببما وننسببتعرع تسببع وتسببع حدث يجرى من حولنامع كل   -3

 . تعمي  التحليل

 ما العالقة التي تجمع عنصرين اثنين من خالل قيمة ما؟ف ،العالقات استكشاف -4

ذهب أسود"، من خالل الميزة الرئيسية التي تميز عنصر ما، مثل "الزئب " فهو معدن سائل، النفط "  -5

 الماء "الشفافية حيث ال طعم ولون" 

طبائع المخلوقات من حولنا: مثال "لؤم القطة، أمانة الكلب، دموع التماسببببببيح، خور بيت العنكبوت،   -6

جبن النعامة، اقدام الفرس، قوة األسببد، عين النحلة مقابل عين الذبابة فيما تنتقيم، اجترار الطعام لدى 

 البعير". الحيوان، تخزين الماء لدى

، المالبس للوقاية لالسببتضبباللاسببتخدامات األشببياء من حولنا، مثل: "السببطل لحمل األشببياء، الخيمة   -7

  والستر".

مة ماطرة أو غمامة صبببببببيف، ريح أو  -8 نا: "غي من خالل ما يميز بعع الظواهر الطبيعية من حول

الطبقة العلوية لسطح  مئوية، تجمد 100الماء  غليانرياح، أرع بور تمتص الماء وال تنبت، درجة 

 البحار دون األعماق". 

 هندسة األشياء من حولنا، بين دائرة وشكل رباعي وعالقة ذل  بوظيفتم األساســـية. -9

تأمين االتزان   -10 لدوران،  ية، التروس، ا قانون الطفو، الجاذب نا، مثل  قوانين الطبيعة من حول

 نا أخضر".في الذرات، الظل، مزج األلوان "األصفر واألزرق ينتج لو

، المكلف بتصببببميم المعماريما يلي نموذج لتأمل في الطبيعة الصببببحراوية لدولة قطر، حين الحظ المصببببمم 

الذي  البلوريتصبببميم المتحف الوطني من التراب  اسبببتلهمهندسبببي نابع بما تمتاز بم البيئة القطرية، نجد  قد 

 يظهر في صحراء قطر.
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 :ليوحتلاو لمأتلا جذامن

 

 

 الوطنينموذج مص ر لتصميم معماري لمتحف قطر 
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الطبيعة عبر شكل االيقاع المستمد من فنالحظ على سبيل المثال يعتمد على ادرا  اإليقاع المتكرر، فالتأمل 

 الصور التالية.

 

 تصميم معماري مستلهم بالتأمل في شراء البوم

 

 تصاميم معمارية مستلهمة بالتأمل في شكل أعشاش الطيور
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 بان الصحراءتصميم معماري مستلهم بالتأمل في كث

 

 تصاميم معمارية مستلهمة بالتأمل في الهيكل العظمي لألسما 
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 تصميم معماري مستلهم بالتأمل في الفطريات

 

 ومراحل اإلنتاج في ذل  هي:
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 ؟DNAماذا نقصد بالجين 

ذل  أن لكل عنصر من حولنا، سواء كان في الطبيعة أو على نطاق الدول، أو حتى االنسان ما 

وفيما يلي نشرح  DNAميزا ومتفردا عن غير ، هذا التفرد أو التميز هو الذي نعنيم ب يجعلم مت

 عبر التطبيقات التالية.

 ما يعبر عن المنتج كجين انتقاءفنحن هنا بصدد 

 

 عملية تفريخ تطبي  مستلهم من هويةانها 

 

 الحظ عملية االنتقاء، فالتجريد الذي تعرع اليم العنصر الملتقط
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 في الطيورموذج آخر مستلهم من الطبيعة البرية ما يلي ن

 

 الحظ وبعد أن تم تجريد ما انتقا  من عنصر، عمد الى تحويلم لتصميم المنتج كما في الصورة التالية
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 مرحلة التجريد 

 

 مرحلة تصنيع النموذج )البروتوتايب( 

 ثم الحظ معي النماذج التالية:
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 مرحلة التجريد 

 

 لنموذج )البروتوتايب( مرحلة تصنيع ا
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 مرحلة التجريد

 

 مرحلة التجريد
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 مرحلة تصنيع النموذج )البروتوتايب( 

 

 ومن التراث، فمرحلة التجريد فمرحلة تصنيع النموذج )البروتوتايب( 

. في كلمم أو صور  ، أو حدث ( جاءت )سواءمرسلة هكذا يتم فهم وادرا  الرسالة الف  
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بالبحث والتأملتبدأ  مراحل التصميم  

 

 

 

 مراحل الوصول للمفهوم
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 وعليم هل يمكن  التعرف على المفهوم الذي تشير اليم االشكال المبعثرة التالية؟
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ثر" من المعلومات المحيطة، هو "المفهوم" الذي نبحث عادرا  العالقة التي تجمع من خاللها "المب

 عنم

 

 

 

لتي يمكننا أن نجسرها فيما بين الصواعد والهوابط في الكهوف، وعليم نسأل، ما العالقة المحتملة ا

 مع الشخصيات التالية )علي عزت بوغافيش، والطيب أوردوغان، ونلسن مانديال(؟

 

 

 «زمنال»عامل مع توالحكمة في ال« الصبر» تيقيمالجواب: 
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ي ندرسها؟هل من الممكن استكشاف العالقات فيما بين المواد المختلفة التثم أخيرا نسأل   

 رياضيات وعلوم وعربي 

  ؟هندسة وشعر

 

 

 

 أتر  المجال للقارئ كي يستبين.
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 الجانب العلمي في عمليات التحويل 

 

، يخضبببببع فاإلنتاجالتصبببببميم عبر تجارب مختبرية على االنسبببببان، بينت الدراسبببببات البحثية من أن 

الجمالي والتذوق الخاص بكل انسببببببببان، وهو ما دون أن نل ي الجانب الفني  البحتةالعلمية  للجوانب

بعع األبحاث العلمية لتجعل  جاءتمختلفا عن اآلخرين، فقد لكل انسبببببببان مذاقا خاصبببببببا بم و يجعل

  . عما تمخضت عنم االبحاثللجانب الفني والذوق ما يخضع لمعادالت وأرقام، وفيما يلي نموذج 

 يم منتجما يلي نموذج تطبيقي حيال ما أشرنا إليه عبر تصم

 

 فنحن بصدد تصميم منتج وهو عبارة عن )مكنسة كهربائية(
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فنتائج المسح الميداني حيال شكل التصميم الذي يفضلم الناس بينت، تفضيالت واستبعدات أخرى، 

فالتفضيالت وف  الرسم البياني يعزز لجوانب في مثل أن يكون التصميم ما يثير جوانب) المتعة، 

 حد من جوانب ) كل ما يشكل رعبا( للمستخدم.الحماس، االتزان( وي
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 كل جزء منها( باختبارمواصفات مكنسة الكهربائية )

 

نالحظ في الرسم البياني الساب ، كيف تعرع كل جزء من أجزاء المكنسة الكهربائية الختبار، كي 

 يستهدى المصمم بالتفضيالت، وعلى ضوئها يبدأ بالتصمي فاالنتاج.
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 وفق االوزان المشار اليها في المحور الصاديروعيت فيه المواصفات المشاعرية التالية  م وتم التصمي

 

 

أخذت التصميم التالي : “ كهربائيةالمكنسة ال”المشاعر حيال  اختبارعليم فنتائج و  
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 نالحظ تفضيل )الفخامة( كان األعلى، فالرغبة فالسعادة

 

نب المشاعري حيال استحضار صور لبعع األشياء التي شملت وفيما يلي نستعرع افادات الناس في الجا

 النباتات والحيوانات.
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 :  على بعض الحيواناتنتائج قام الباحثان باختبار  عبرحث بصل الاو كما
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نالحظ كيف أن صورة )السالم( و )الهدوء( كانتا األعلى حيال المشاعر، عبر الشكل )التصميم( الذي جاء 

 عليم االرنب.

 

بينما حيال صورة سم  القرش جاءت النتائج مختلفة تماما، والتي عززت لصفات المخيف والمرعب 

 وال ضب.
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وهو ما يجعلنا مطمئنين حيال المسار الذي عمدنا اليم في تناولنا لموضوع كتابنا هذا، في أن أي كتاب، من 

 .ميماصتو الممكن أن نحول مضامينم وأفكار ما يطلقم الكاتب نحو منتجات
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 نيملاعلا بر هلل دمحلاو
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