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أن المنتج يستمد قيمته من النبض الذي شكلت له )ريشة المصمم أو عدسة المصور أو 

من »مشاعر« ال ما  عليه انطوتأنامل النحات أو راسم منحنيات المنجور(، فقيمته عما 
أو العلمي، أو  التاريخي،أو  ريفكالأو الكتاب  فالرواية، ،يه من منتج فيزيائيتمخض إل

ن تتحول لمنتجات قابل أل ا.. جميعهالهندسي، أو االدبي، أو في أصول العقيد، أو الفقه
 ومشاريع.
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  )زهير قهوة ا لماذ وما عالقتها بتحويل الكتاب المقروء لمنتجات؟ (

 مرين:ألذلك  

فهي كتحضببببير القهوة في  ،والتي ال تسببببتورق وقتا طويال  ،لتشبببببيه عملية إنجاز ذلك -  األول

 .الشهيرة« وستامقاهي »ك

« ولن تتمكن إن لم تعشبببب  ما تتعاطا  من وسببببتاذلك أنني من عشبببباق مذاق قهوة »ك -الثاني 

مشبببباعرية ما   »رابطةون أولى خطواتك في التحويل  كتاب، في تحويله لمنتجات، فال بد أن تك

 مع كتابك هذا«

 أنواع الكتب:

نعم، فجميع أنواع الكتبب مرحبب بهبا، طبالمبا كبانبت تعزز للتنميبة والبنباء المعرفي االيجبابي 

 بية وتنبذ لها.وتأهل له وتحد من المعرفة السل

أو العلمي، أو الهندسبي، أو االدبي، أو في أصبول  التاريخي،أو    ريفكالأو الكتاب   فالرواية،

  ومشاريع.ن تتحول لمنتجات قابل أل ا.. جميعهالعقيد، أو الفقه

 ولكن كيف؟ 

أوال: إن الهضببم الوافي للمفهوم الذي يعزز له الكتاب الذي بين يديك أصببل في عملية التحويل 

أو حدثنا عنه   ،على ملخص له اطلعناأو    ،سبببريعةاء   هذ ، فال يصبببلن أن نحول كتابا قرأنا  قر

 آخرون.

ا أو فقر  تضبببمنها كتابك هذا، م ،أو عبارة ،أو مصبببطلن ،ثانيا: قد يكون التحويل ضبببمن كلمة

تلبك الكلمبات والعببارات، ولكن، وف  »المفهوم« والسبببببيباق، البذي  التقباطفي  ايجعلبك متحفز

 دون تحريف. عليه من جاءت

 اعتمبدتفلربمبا  ظالل،ببه تلبك الكلمبات والعببارات من  ب يكون مع مبا تشبببببعثبالثبا: كبل الترحيب 

 الظالل في التفريخ لمنتجاتك.

ك الفقرات والعبارات »أدوات« يحسببن أن تلم بها وتشببكيل المنتجات من تل انتزاعرابعا: آللية 

 قبل بدئ تشويل عملية خط االنتاج.

لبك من اقبك يرشبببببف ممبا تعرض اليبه عق، تلونبه من مبذاقبك أنبت، ومبذلإلنتباجخبامسبببببا: ثمبة خط  

 )خبرات، وقراءات، ومهارات، وفعلت من حواس( 
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سبادسبا: البد أن تعلم من أن المنتج يسبتمد قيمته من النبض الذي شبكلت له )ريشبة المصبمم أو 

من  عليه  انطوتعدسبببة المصبببور أو أنامل النحات أو راسبببم منحنيات المنجور(، فقيمته عما 

 يه من منتج فيزيائي. »مشاعر« ال ما تمخض إل

من أن »المشببببباعر« قابلبة لالنتقبال عبر ظرفي الزمان والمكبان، فأنت عبر خط   اعلمسبببببابعبا:  

بالرغم من أن  ،كي تجعلها معاينة في زماننا ومكاننا ،إنتاجك هذا، تمد في حياة مشبباعر الكاتب

 الكاتب قد وورى جثمانه التراب. 

عمرا ال ينتهي بعمر فيجعبل من االعمبال االدبيبة مبا يعزز لصبببببفبة »مبد الحيباة« ثبامنبا: وهبذا 

والفكر الذي أطلقه من جهة  ،االنسبان القصبير، لذا بعملك هذا أنت تمد في حياة الكاتب من جهة

 أخرى.

مع ما أطلقه الكاتب  متفاوتةتاسبعا: مما سبتنتجه من منتجات أو مشباريع، سبيكون معبرا بنسبب  

أراد أن يعبر عنبه الكباتبب تعبيرا عن منتج آخر فيمبا  أفكبار، فرب منتج يكون أكثرمن معبالم أو 

 أو الكتاب. 

بأن ثمة آخرون، أيضببا يقومون بعملية تحويل ذات الكتاب لمنتجات، فاجتهد فيما    اعلمعاشببرا:  

تعبر عنه كي يكتب لك السبب  في التعبير فاالنتشبار، ولربما كان كاتب الكتاب سبببا في إغنائك 

مخترع المصببا  الذي لم يكن    ،إن شبئت إدسبون  واسبتحضبرت معدما!  مع إننا قد نجد  ما ،ماليا

 .عشرة كاملةايير مما سردنا  من معفتلك  ك شيئا!يتركله حض من أسهم شركة جنرال إل

 آلية التحويل:

مبا يطرحبه مبعبد عمليبة االنتهباء من القراءة االولى للكتباب، وتكون قبد أعجبتبك بعض  -1

ت تلك الفقرات والعبارا أو حتى كلمات، أحصر    ،أو فقرات  ،أو عبارات  ،سواء من أفكار

 والكلمات في قائمة كما يلي: 

تسبببببببلسبببببببل 
 )صفحة(

 الفكرة المصطلن العبارة الفقرة

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

24     

 

عن كلمات   يفضبببي« لكل عمود من تلك االعمدة، بما قد  Brake downإلى تحليل »  اعمد -2

  .أخرىناصر مع ع عالقةأو فكر  أو ذو 

من قبلك  اختيار (، مع كل عنصبببر تم  2)التحليل في مسبببارا مما تختار  من نتائج   ارسبببم -3

 والمسار يكون كما يلي:
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(، في تحويل العنصبر للمؤلف، كتاب تحويل القيم لمنتجات)راجع  »أدوات التحويل«   اعتمد -4

 لمنتج أو مشروع.  اخترتالذي 

 لكتب:من اماذج عملية نواآلن مع 

ما نماذج تعزز لرواية ما، يتم من خاللها تحويل شبببخصبببيات الرواية لمنتجات في مثل ة ثم

يتم طباعة رسبوم شبخصبيات الفيلم على القمصبان  ، حيثبعد كل فيلم كرتوني لدزنينالحظه 

ذلك أن مسببارنا سببيعتمد ،  ولكننا لسببنا بذات صببدد هذا المسببار ،للبيعوالقبعات واالكواب  

ا أو يبشببببر بها، أو ربما في هلكاتب أن يعبر عنكرة« التي أراد ايكون محور  »الف  اأسببببلوب

الكاتب من   استعرضهتحفيز اآلخرين من أجل تناول ذات الكتاب من أجل قراءته وتناول ما 

 فكر. 

 كتابنا االول »حائز على جائزة نوبل« 

 

 الفكر

د
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 عملية تحويل النص لمسار  
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 واآلن ...كيف يمكن صياغة منتجات من هذا الكتاب؟ 

 « ر مبدع« وآخر »إبداعي ثمة أسلوب تقليدي »غي •

فال   بإبداعهة االبداعي الذي قد يضل الطري  ورفنحن لسنا بصدد التقليدي وليس بالضر •

 ن إيصال الرسالة عبر ما أنتجه. سيح 

 ما يلي تطبي  تقليدي وإن كان جميال  •

 

 وثمة الجانب االبداعي 
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على  هذا الشكل ، السفينة، الكلمة( فستعمد في التحويل للرمزين )الحالق

 يتخذ  الحالقون أمام محالهم إلعالم الجمهور بمهنتهم كحالقين. ارمزسبيل الثمال  

 وفيما يلي تعابير تحويلية أخرى. 
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 حالقة شعر الجمل 



زهير د.  -تحويل الكتاب المقروء لمنتجات                                                                                10الصفحة 

       المزيدي
 

 

تكون فيه من الميزات ما يفتقد اليها منازل   النمل،من بيوت   مسطوحا لإلنسانمنزال  ابتكر

 البشر 
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من تشققات الرمال، ما يتم  كلمة المناسبة ضالمناسبة أو ال العباراتلعبة تشكيل عبر توليف  

 . االعتماد على االحتماالت في مسار للماء فيما بين التشققات الرملية

 

 تجدر اإلشارة  

 الكتاب أو  اسميأخذ  ىإلى مبن  إلى أن االمر من الممكن أن يتطور ليصل  •

 معرض يفضي فيه كل دهليز إلى فصل أو باب من أبواب الكتاب  •
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       المزيدي
 

ية، وما نموذج »والتدزني« إال صورة مصور  لما  بأكمله أو حتى قروربما نحو منتز   •

 كان يجول في عقل »والت دزني« ذاته.  

 وكيف تعامل من دشن له متحفا في تركيا مع مؤلفاته؟   ؟ من هو أورهانواآلن ف

 

 أورهان باموق، تركي األصل 

 



زهير د.  -تحويل الكتاب المقروء لمنتجات                                                                                13الصفحة 

       المزيدي
 

نت تدور من حولها  في إسطانبول الستعراض الشخصيات واألدوات التي كاالمنزل الذي دشن  

 ورهان أحداث القصص التي كان يؤلفها أ

 

 

 بعض مما كان يشير اليه في رواياته من أدوات 

 

 

 بعض مما كان يشير اليه من مفاتين في رواياته  
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اب السجائر التي كان يدخنها جعلوا لها زاوية، حيال الفصل أو الشخصية التي  قحتى مع أع

 ان يكتبحينما ك كان يستعرض أحداثها

 

 المتحف
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ولكننا لسبببنا مع هذا النوع من التحويل، فما اسبببتعرضبببه متحف أورهان لم يكن تحويال ألفكار 

، وإنما انحصبرت في اسبتعراض أدوات الكاتب أو أحداث ما كان يدور في رواياته الى منتجات

 .كان لها مواضع ضمن رواياته

مؤلفبات الى منتجبات، وذلك حيبال تحويل األفكبار والواآلن مع مثبالنبا التبالي، الذي قدم لنبا نموذجا 

 هو والت دزني األمريكي.

 عملية التحويل لجعل االسرة هي المحور األساسي  فقد عمد في 

 

 

 شخصيات والت دزني
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 فندق والت دزني بإدارة شخصيات من تأليفه 

 

 جعل للمركبات حواس السمع واالبصار والقدرة على الكالم 
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فحسبببببب وإنمبا عبالم متكبامبل من القرى والفنبادق والمتباحف  ليس مجرد كتبابإذا نحن أمبام 

  .هؤالء ااتبيهكمنتجات تترجم أعمال ك

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

ن ال التفكير، أيبذكر د.إدوارد ديبونو في أحبد مؤلفباتبه التي بلوبت السبببببتون مؤلفبا في مجب  •

كير قابلة للتعلم وهي عملية قابلة للتدريب عليها، وقال أنه ال توجد ثمة حقائ  أساليب التف

، إن مبا يحصبببببل في البدمباغ من تعباطي لتلبك احتمباالتالبدوام  ىمطلقبة، ببل هي عل

، إنها الكيفية التي من اسببتثارةالمعلومات هو ما يجعلك تشببعر بالسببعادة أو يجعلك محل 

سبببتثارات، إن إلهو ما يجعلك تشبببعر بتلك ا  لجك من مشببباعر،سبببتعبر عما يخاخاللها 

 .دماغك هو بمثابة الملعب إنه بمثابة البستان الذي تجول فيه كيف ما تشاء
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 ديبونو

 

 من مؤلفات ديبونو

 

 الكامرة والدماغ:

رة تلتقط يومبا يلتقطبه البدمباغ، فبالكبام رةيفيمبا بين عبدسبببببة مبا تلتقطبه الكبام اكبير ااختالفب ثمبة 

ذلك بأنه يسبتعرض مع ما تتلقطه،  ىيعترضبها، أما الدماغ فهو يزيد عل سبب وتسبجل مافح 

مصبببببراعيهبا، إنبه  ىحتمباالت تظبل مفتوحبة علإلوا  والمشببببباعر والقيم،  ةالخبرات السبببببابقب 

مر ألرة، واسبببببتثباإو اهتمبام"البدمباغ" بمبا يتمتع ببه من إغنباء هو مبا يجعبل مبا يلتقطبه محبل 

" معين أو "مفهومبا" أو مبا ىعن مبا يمكن أن يكون "معن  متروكبا دومبا للبدمباغ في الكشبببببف

، النقطة التي ربما تبدأ في موضببببع ما ثم تنتهي انطالق" حول نقطة  اهتماميشببببكل نقطة "

 مستكشفة بستان جديدا أو أن تجد نفسك في عالم ما.
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)الشببكل( و)المفهوم( ذلك أن فيما بين   كي نتعرف على آلية ذلك ال بد أن نسببتعرض الفرقو

تتخذ أشبكاال أما »المفهوم« فهو البنية التحتية التي تكمن  يع العناصبر المنثورة من حولناجم

 .األشياءخلف تلك 

 مسار نموذجنا في التحويل:

 هومفممسار ال أوال:

 نسأل أنفسنا، ما المفهوم العام الذي يريد الكتاب أن يعزز له؟ -أ

 إذا كان الكتاب عبار  عن روايه، فما المفهوم العام؟ف -ب

 .ام في ليس أكثر من سطريتم كتابة المفهوم الع -ت

بقبدراتبك مثال أو  ببالثقبةهبذا المفهوم العبام يتم عمبل مسبببببار لبه، فبإن كبان يعزز لالطمئنبان  -ث

 «الثقبة، فبإن محور المفهوم هو »الثقبة، مهمبا كبان مسبببببار  ببالصبببببدي   الثقبةببا  أو   الثقبة

 : ليكون المسار كما يلي

 

 السابقة يتم تفريخ المنتجات بذات اآللية 

 



زهير د.  -تحويل الكتاب المقروء لمنتجات                                                                                20الصفحة 

       المزيدي
 

 

 ثانيا: دائرة التقاطع 

إذا كنا نريد أن نعرض العالقة فيما بين، ما يطرحه الكاتب، وما يطرحه فالسفة أو كتاب  

 .أو علماء آخرون، عبر فكر  معينه تعرض لها الكتاب

 يشهد مذاق تمتزج فيه عناصر بين دائرتين   تقاطعالحظ هنا التزاوج الذي سيتم عبر 

  

 

 

 

م الذي ينطل  منه، وفيما يلي المسارات التي  فلسفته من المفهومنتج يأخذ شكله وذلك أن ال

 . يخضع اليها المنتج حين التشكيل في اإلنتاج



زهير د.  -تحويل الكتاب المقروء لمنتجات                                                                                21الصفحة 

       المزيدي
 

 

 

 وفيما يلي نماذج مما أشرنا اليه: 

 

 يعزز للفن من أجل الفن  المنتج  تصميم
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 للمسار التوظيفي للمنتجتصميم يعزز 

 

 

 ة مثالتصميم يعزز للجانب القيمي عبر مفهوم التكامل واللحم
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 تصميم يعزز لإلبداع من أجل االبداع

 

 

 تصميم يعزز لمعتقد وثني
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 تصميم مشت  من التراث 

 

 

 تصميم يعزز لمسار سلوكي
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 بعض مما إشتمل عليه من طر  لمنتجات: ، لنرى كيف يمكن تحويل واآلن مع كتاب في العلوم

 

، فقد أشارت بعض صفحات الكتاب  من هذا الكتاب وهو عن الكروموزومات انتقينا الحظ ما 

 لما يلي:

• • 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. 
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 آلية التحويل: 

بعد عملية االنتهاء من القراءة االولى للكتاب، وتكون قد أعجبتك بعض ما يطرحه   -1

من أفكار أو عبارات أو فقرات أو حتى كلمات، أحصر تلك الفقرات والعبارات   سواء

 والكلمات في قائمة كما يلي:  

تسلسل  
 )صفحة(

 الفكرة  المصطلن  العبارة الفقرة 

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

 ...     

 

عن كلمات   يفضي« لكل عمود من تلك االعمدة، بما قد Brake downإلى تحليل »  اعمد -2

   .مع عناصر أخرى  عالقةأو فكر  أو ذو 

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

 والمسار يكون كما يلي:

 

(، في تحويل العنصبر للمؤلف، كتاب تحويل القيم لمنتجات)راجع  »أدوات التحويل«   اعتمد -4

 لمنتج أو مشروع.  اخترتالذي 

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

المواد  واختيبارثم تحويلهبا لمنتج،  الفكرةمجموعبة من المصبببببممين لتصبببببميم  اعتمبادفي  -6

  .المناسبة للتصنيع

في مثبل   اسبببببتهبدافبهمن الممكن أن يكون مكون من المجبال المراد   االفكبار،فري  تصبببببميم  -7

المجال التربوي أو الصببحي أو االلكتروني أو الفنون كالديكور وهكذا، حيث أن المنتجات على 

 .اختيار ضوء ذلك ستتشكل بناء على المجال الذي تم 

 الفكر

د

أ

ب

ج
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 نموذج 

 

 

 مجسم  
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 صميم تدور في تشكيل ال ولإلضاءة 

 

 

 لألطفال الكروموزومات  مختبر 
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 وأللعاب األطفال نصيب 

 

 

تمكنا من تحويلها لما يمكن معاينته وتشويله ، تلك كانت مجرد معلومات من كتاب علمي

 .  ألطفال ا أللعابوجعله يأخذ نماذج  هندسية،وبنائه في هيئات 

   DNAمة تستجد عن  منتهية مع كل معلو والتطبيقات ال

 : واآلن مع كتاب في التاريخ
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 :الحظ المعلومات التالية حيال غزو الموول لبوداد ن

نقتطع من كتاب التاريخ ما يشير لحادثة إتالف الموول للكتب واالرث االدبي للخالفة   •

 . العباسية، ما جعل ماء نهر دجلة والفرات يتوير لونه مما حمله من كتب ومؤلفات

المشهد، محاولين تحويله لمنتجات ومشاريع، قاصدين رسم حجم المأساة   لنقف عند هذا  •

 وبأساليب إبداعيه، بل يكون فيها الجانب التخيلي رافدا لها.   للمعاينةبشكل قابل 

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

   :من كنوز وموضوعات

 (مع بعض المونتاج مواقع االنترنت من باب تقريب الفكرة من   انتقاؤها)الصور التالية تم 

 

   نهري الرافدينلكتب عبر مياا
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 اللحظة التي ما عادة الكتب فيها قابلة للتناول 

 

 وهناك من يجر كتابا
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 رزمة كتب تنتظر من يلتقطها 

 

 

 نماذج عما كانت تحمله الكتب من علوم 
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 بناها االسالم بالمعرفة ورمها التتار بالتراب 

 

 عرض لفصل من فصول الكتاب دراميا
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 ب دراميالفصل من فصول الكتاعرض 

 

 وفي مجال األلعاب نجد 
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 ب الذي ستبحر إليه امجال الكت اختر
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 : العقيدة واآلن مع كتاب في 

 

 

 موضوعات العقيدة في العموم: 

 االيمان با  -1

 بالمالئكة  -2

 الجنة والنار  -3

 الرسل   -4

 بالقضاء والقدر  -5
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ونبين الفرق في عمليات التحويل لما   نستعرض نموذج "تأملت" للمؤلف، كمنصة،فيما يلي 

 مجاالت منها استعرضناتطرحه التأمالت من أفكار وموضوعات، مقارنة بالكتب التي 
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 واآلن لنأخذ هذا التأمل وننظر فيما يمكن أن يتمخض عنه من تحويالت

.. ردة فعلهببا إذ كببانببت ممتنببة ألبيهببا، عنببدمببا علمببت أنببه )  إلفطببارهبباأعببد قببد تببأملببتر

بعد وعكة صبحية عصبفت  عصبير برتقال )معصبورا بيد (، حيث قد أمرها بتناوله  الصبباحي

 قبببببببببببببببببببببببببل مببببببببببببوببببببببببببادرتببببببببببببهببببببببببببا بببببببببببببهببببببببببببا

 ، ابببببنببببتببببه، مببببا جببببعببببل األب قببببلببببقببببا  حببببيببببال صبببببببحببببة  لببببلببببعببببمببببل،

 بببة لهببا، ذلببك أنتببأملببتر في االمتنببان الببذي جعببل مببذاق العصبببببير مختلفببا  بببالنسببببب 

 راب وشبببببفبقبتبببه وحبببببه الببنبتبببه مبع شببببب   )حبنبببان االب( امبتبزاجفبي   االخبتبالف يبكبمبن

 العصبببببير، ثم أدركبت فرق مبذاق ذات العصبببببير مع آخر جباهز نشبببببتريبه من السبببببوق، 

 فببأدركببت الفرق فيمببا نقببدمببه نحن من صبببببالة )نببافلببة(   فتجببدنببا نجتهببد في إتقببان

 حيباتنبا ! ، مع أن المفروضبببببة هي  أدائهبا، مع صبببببالة )مفروضبببببة( نتبابع عبرهبا شبببببؤن

 هللا لنا مع ما نقدمه لهمن هللا الينا، فأنا لنا أن نقارن بين ما يقدمه 
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 (.  )فبببببتبببببعبببببهبببببد ! ذلبببببك هبببببو االخبببببتبببببالف فبببببي البببببمبببببذاق

 ()تأملتر  محبكم

 

 

 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 

 



زهير د.  -تحويل الكتاب المقروء لمنتجات                                                                                45الصفحة 

       المزيدي
 

 

 أنواع المشاعر 

 

 تكون عبر:  برمجة المشاعر
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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: 

 

 من الممكن أن تأخذ تصاميمها التالي: ومع المآزرة 
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يتم تفتيت الحجر إلى كأن فعبر مسبار تحويل المشباعر الى منتجات من األلعاب المسبلية، 

وضبع فوق كل حجر صبوير حرف ...لعبة الحجر وتشبكيل الحروف أحجار صبوير ، وي

 . المشاعركي تعبر عن 

 ليكون السؤال حيال فريقين: 

 : تعاون  ب . الجوا...سلوك يبعث على التآزر  

 

 

 حجر النرد، عبر تشكيلة للحصيات الحجرية الى أرقام وحروف في المثال نستعرض 
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 منتج للعبة الحروف في التعبير عن المشاعر 

 

 

 منصة )التأمل( تمضي وفق مسارات:

جماد(، الستنباط فكرة تساهم في  -حيوان  -التأمل في سلوكيات خل  هللا )نبات ب حشرات -1

 االرتقاء بالقيم اإلنسانية، مثل تعاون النحل أو تعاون النمل. 

)حديد، نحاس، خشبب، سبليكون. الخ( التأمل فيما خل  هللا سببحانه من عناصبر من حولنا  -2

 .اسماء هللا الحسنى عبرنستعرضها و

، اسبماء هللا الحسبنى ، عبراسبما  وننسبتعرض تسبع وتسبع حدث يجرى من حولنامع كل   -3

 . ليسهم في تعمي  التحليل

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

فهو معدن سببائل، النفط من خالل الميزة الرئيسببية التي تميز عنصببر ما، مثل "الزئب "    -5

 الماء "الشفافية حيث ال طعم ولون"  "ذهب أسود"،

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

العنكبوت، جبن النعبامبة، إقبدام الفرس، قوة األسبببببد، عين النحلبة مقباببل عين البذبباببة فيمبا 

 حيوان، تخزين الماء لدى البعير".تنتقيه، اجترار الطعام لدى ال
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، لالسببتضببالل اسببتخدامات األشببياء من حولنا، مثل: "السببطل لحمل األشببياء، الخيمة   -7

  المالبس للوقاية والستر".

من خالل ما يميز بعض الظواهر الطبيعية من حولنا: "غيمة ماطرة أو غمامة صبببيف،  -8

مئويبة، تجمبد  100المباء  غليبانرين أو ريبا ، أرض بور تمتص المباء وال تنببت، درجبة 

 علوية لسطن البحار دون األعماق". الطبقة ال

 هندسة األشياء من حولنا، بين دائرة وشكل رباعي وعالقة ذلك بوظيفته األساسبببية. -9

قوانين الطبيعة من حولنا، مثل قانون الطفو، الجاذبية، التروس، الدوران، تأمين    -10

 األصفر واألزرق ينتج لونا أخضر".االتزان في الذرات، الظل، مزج األلوان "

، المعمباريمبا يلي نموذج لتبأمبل في الطبيعبة الصبببببحراويبة لبدولبة قطر، حين الحظ المصبببببمم 

تصبببميم المتحف   اسبببتلهمالمكلف بتصبببميم هندسبببي نابع بما تمتاز به البيئة القطرية، نجد  قد  

 الذي يظهر في صحراء قطر. البلوريالوطني من التراب 

 

 مل والتحويل:نماذج التأ

 

 

 البلوري الصحراء لتراب  
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 ب البلوري مستلهم من الترا  لتصميم معماري لمتحف قطر الوطنينموذج مصور 

 

 

شكل االيقاع المستمد من  فنالحظ على سبيل المثال  يعتمد على إدراك اإليقاع المتكرر، فالتأمل 

 الطبيعة عبر الصور التالية. 

 

 تصميم معماري مستلهم بالتأمل في شراء البوم 
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 كل أعشاش الطيور تصاميم معمارية مستلهمة بالتأمل في ش

 

 معماري مستلهم بالتأمل في كثبان الصحراء تصميم 
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 تصاميم معمارية مستلهمة بالتأمل في الهيكل العظمي لألسماك

 

 

 تصميم معماري مستلهم بالتأمل في الفطريات 
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 ومراحل اإلنتاج في ذلك هي: 

 

 ؟ DNAماذا نقصد بالجين 

، أو  ثقافات الشعوبطبيعة أو على نطاق ذلك أن لكل عنصر من حولنا، سواء كان في ال

حتى االنسان ما يجعله متميزا ومتفردا عن غير ، هذا التفرد أو التميز هو الذي نعنيه 

 وفيما يلي نشر  عبر التطبيقات التالية. DNAب 

 ما يعبر عن المنتج كجين انتقاء فنحن هنا بصدد 



زهير د.  -تحويل الكتاب المقروء لمنتجات                                                                                54الصفحة 

       المزيدي
 

 

 طبي  مستلهم من هوية عملية تفريخ تإنها 

 

 ء، فالتجريد الذي تعرض اليه العنصر الملتقط الحظ عملية االنتقا

 

 في الطيور ما يلي نموذج آخر مستلهم من الطبيعة البرية 
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الحظ وبعد أن تم تجريد ما انتقا  من عنصر، عمد إلى تحويله لتصميم المنتج كما في  

 الصورة التالية
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 مرحلة التجريد  

 

 مرحلة تصنيع النموذج )البروتوتايب(

 ي النماذج التالية: ثم الحظ مع
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 مرحلة التجريد 

 

 

 

 مرحلة تصنيع النموذج )البروتوتايب(
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 مرحلة التجريد 

 

 

 

 مرحلة التجريد 
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 مرحلة تصنيع النموذج )البروتوتايب(

 

 

 النموذج )البروتوتايب( ومن التراث، فمرحلة التجريد فمرحلة تصنيع  
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.  (، أو حدثفي كلمه أو صور   جاءت )سواء مرسلة هكذا يتم فهم وإدراك الرسالة الف  

 

 

تبدأ بالبحث والتأمل  مراحل التصميم   

 

 

 

 مراحل الوصول للمفهوم 
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 وعليه هل يمكنك التعرف على المفهوم الذي تشير اليه االشكال المبعثرة التالية؟
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ثر" من المعلومات المحيطة، هو "المفهوم"  عإدراك العالقة التي تجمع من خاللها "المب

 الذي نبحث عنه 

 

 

 

وعليه نسأل، ما العالقة المحتملة التي يمكننا أن نجسرها فيما بين الصواعد والهوابط  

(؟ ونلسن مانديالفي الكهوف، مع الشخصيات التالية )علي عزت بوغافيش،   

 

 



زهير د.  -تحويل الكتاب المقروء لمنتجات                                                                                63الصفحة 

       المزيدي
 

 

 « زمنعامل مع »الت»الصبر« والحكمة في ال تيقيمالجواب: 

لممكن استكشاف العالقات فيما بين المواد المختلفة التي  هل من اثم أخيرا نسأل 

 ندرسها؟ 

 رياضيات وعلوم وعربي  

   ؟هندسة وشعر 

 

 

 

 أترك المجال للقارئ كي يستبين. 
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 الجانب العلمي في عمليات التحويل  

 

 

، فاإلنتاجالتصببميم عبر تجارب مختبرية على االنسببان، بينت الدراسببات البحثية من أن  

دون أن نلوي الجبانبب الفني الجمبالي والتبذوق الخباص  البحتبةالعلميبة   للجوانببضبببببع يخ 

 جاءتمختلفا عن اآلخرين، فقد  لكل إنسبان مذاقا خاصبا به و بكل إنسبان، وهو ما يجعل

بعض األبحاث العلمية لتجعل للجانب الفني والذوق ما يخضببببع لمعادالت وأرقام، وفيما 

  . ثعما تمخضت عنه االبحايلي نموذج 

 حيال ما أشرنا إليه عبر تصميم منتجما يلي نموذج تطبيقي 

 

 فنحن بصدد تصميم منتج وهو عبارة عن )مكنسة كهربائية(
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فنتائج المسبببن الميداني حيال شبببكل التصبببميم الذي يفضبببله الناس بينت، تفضبببيالت 

 أخرى، فالتفضبببيالت وف  الرسبببم البياني يعزز لجوانب في مثل أن يكون  واسبببتبعدت

التصبببميم ما يثير جوانب) المتعة، الحماس، االتزان( ويحد من جوانب ) كل ما يشبببكل 

 رعبا( للمستخدم.
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 كل جزء منها( باختبار مواصفات مكنسة الكهربائية )

 

 

نالحظ في الرسم البياني الساب ، كيف تعرض كل جزء من أجزاء المكنسة الكهربائية 

 .فاإلنتاج م بالتصميالت، وعلى ضوئها يبدأ الختبار، كي يستهدى المصمم بالتفضي
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وف  االوزان المشار اليها في المحور  فيه المواصفات المشاعرية التالية  وروعيتم التصميم 

 الصادي 

 

كهربائية“ أخذت التصميم التالي :  ال حيال” المكنسة المشاعر  اختبارعليه فنتائج و  
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 غبة فالسعادة نالحظ تفضيل )الفخامة( كان األعلى، فالر

 

صور لبعض    استحضارحيال  ةالمشاعريوفيما يلي نستعرض إفادات الناس في الجانب 

 األشياء التي شملت النباتات والحيوانات. 

 



زهير د.  -تحويل الكتاب المقروء لمنتجات                                                                                69الصفحة 

       المزيدي
 

 

 

   الحيوانات:على بعض نتائج قام الباحثان باختبار  عبر حث بصل الاو كما
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لمشاعر، عبر الشكل  نالحظ كيف أن صورة )السالم( و )الهدوء( كانتا األعلى حيال ا

 )التصميم( الذي جاء عليه االرنب. 

 

رش جاءت النتائج مختلفة تماما، والتي عززت لصفات المخيف  بينما حيال صورة سمك الق 

 والمرعب والوضب. 
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وهو ما يجعلنا مطمئنين حيال المسار الذي عمدنا اليه في تناولنا لموضوع كتابنا هذا، في أن  

 وتصاميم.  نحول مضامينه وأفكار ما يطلقه الكاتب نحو منتجات أي كتاب، من الممكن أن

 

 

 العالمينوالحمد   رب 

 

 

www.qeam.org 

http://www.qeam.org/
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www.zumord.net 

 zumord123@gmail.com 

 تطبيقات

 

 رعاية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zumord.net/
mailto:zumord123@gmail.com
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 كتب للمؤلف
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  المؤلف في سطور  
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