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:هيجل أرمي

ه والفن بالنسبه ل, أن الجمال هو التجسيد المحسوس للفكر

ا أي تشكيل الجمال علي مثال له” تجسيد الفكره في ماده 

اط وكانت مقومات الجمال عنده هي التبعيه للقوانين اي ارتب

وجود الشكل بقانون ما يحكم اماكن كل نقاطه مثل نقطه 

.تتحرك ببعد ثابت عن أخري لتحقيق محيط دائره فيها 



 أودلف أرمي:

 فيري أن بإمكان اإلنسان ان يحدد قواعد للجمال غير ان

رد هذه القواعدوحدها ال تستطيع ان تشكل فناناولكنها مج

دليل يساعد في عمليه اإلبداع وهو يري ان العناصر 

التشكليه دالالت مهمه تساعد علي اإلبداع



جوته وفرانك ولويدرايت:

صبح إن التفكير عند رايت ي” يقول الشاعر األلماني جوته 

ايت حيث ان العالم ر” وجدانا كمان يصبح الوجدان تفكير 

ات قد ادرك كيف يستنبط من الطبيعه من الطبيعه مقوم

وجاء ,التكوين اإلنشائي في أشكال ذات نظام عضوي 

كاريه بفكر البناء العضوي كشكل معماري جديد بغريز ابت

.تسير بتوجيه في دراسه ناتجه عن العالم الطبيعي



:فرانك لويد رايت 

ف لم يحاكي الشكل الظاهري في الطبيعه وانما استهد

ه القيمه التركيبيه وكانت اشكاله المعماريه مناظر

س لفهم ولطبيعه يتجاوز مجرد الشكل الظاهري ويعك

صميمه فلسفه الفنانواسلوبه في دراسه المشكالت الت

.وطرق معالجتها وينشر ايضا شخصيته المميزه



:بعض المواد الطبيعيه التي لها دالالت في التصميم 

ان من أصعب المراحل التي يقوم بها المصمم هو اخراج 

طبيعهالحدس الخيالي واإلدراكات عند انفعاله باحد عناصر ال

اتها نجد ولو قسمنا الطبيعه ال تصنيفات حسيه كي يسهل محاك

:انها تنقسم الي ما يلي 



(كل ما يخرج من باطن األرض ) مفردات نباتيه -1

(باتالكائنات الحيه خالف االنسان والن) مفردات حيوانيه -2

(بيهكائنات دقيقه وميكروسكو) بعض الكائنات الدقيقه -3

.....(كالودع والقواقع) الكائنات الصلبه -4

..( صخور وجبال ) البيئه الصحراويه -5

البلورات وما حولها-6



امانيه اعاده اإلستخدام-1

الطاقه -2

األمان -3

الفاعليه-4

االثر االجتماعي-5



ل وهو اتجاة يقوم علي البحث والتجريب للوصول الي حلو

عتبارها للوظائف العمليه للمنتجات من خالل نهج الطبيعه وبإ

.المصدر األساسي للتصميمم المبتكر






