
 انحيىيح انهُذسح عهى يُظىس يٍ انذاخهيح انعًاسج

 ( Biogeometry انثيىريىيتــــشي)

 إعداد
 (1)مراد جبلؿ محمد أسماءأ. 

 إشػػػػػراؼ
 )***(مسمـ عمر وفاء. د.أ             )**(لػػػػؤى ميػػػا.  د

 يقذيح

 توييح  حيث كبيرة أىمية اإلنساف فيو يعيش الذي لمفراغ الداخمي التصميـ يشكؿ
 غير أو مباشرة بطريقة سواءً  اإلنساف عمى تؤثر التي الضارة أو المفيدة الطاقات عمى

 ومنيا والفراغ، اإلنساف عمى وتأثيراتيا الطاقة تناولت العمـو مف العديد ظيرت وقد. مباشرة
 ( .البيوجيومترى) الحيوية اليندسة عمـ

 كنتيجة 02الػ القرف تسعينيات فى Biogeometry البيوجيومترى عمـ ظير
 الدكتور مؤسسو يد عمى مصر مف العمـ وانطمؽ عامًا، ثبلثيف مف ألكثر استمرت ألبحاث

 العمميات عمى اليندسية األشكاؿ تأثير بدراسة العمـ ىذا وييتـ ،(كريـ إبراىيـ) الميندس
 . الحية الكائنات داخؿ الحيوية

 بالعمميات وتتعمؽ ييو ح وتعنى Bioالبيو قسميف، مف يالبيوجيومتر  لفظ ويتكوف
 ىذا ويتعامؿ ، والتشكيؿ باألشكاؿ وتتعمؽ ىندسة وتعنى Geometry وجيومترى الحيوية

 عمى ويعمؿ المخموقات وجميع كمو الكوف يف المتواجدة يالكون النظاـ طاقة مع العمـ
 . بينيا الطاقة اتزاف إعادة

 في يبحث الذي ـالعم" أنو عمى Biogeometry البيوجيومترى عمـ تعريؼ ويمكف
 لتوفير الحية والكائنات األشياء لطاقة المختمفة المجاالت يف المنظمة الطاقة إدخاؿ كيفية

 عف األضرار كافة مف الحماية لتوفير الكوف في الطاقة مجاالت جميع بيف التاـ االنسجاـ
 وناتومك بجميع الكوف بيا يتعامؿ يالت لمغة ترجمة باعتبارىا المنظمة الطاقة ىذه طريؽ
:  عناصر ثبلثة بيف العبلقة يدرس وىو ، العبلقات ىذه تحكـ يالت الطبيعة لقوانيف طبقاً 

                                                 
 باحثة بكلٌة الفنون .  (1)

         الجمٌلة الفنون كلٌة – الدٌكور قسم الداخلٌة العمارة مدرس )**(
      المنيا جامعة الجميمة الفنون كمية – الديكور قسم الداخمية العمارة أستاذ  )***(

 الفٌدرالٌة الجامعة -( 2496) والتخطٌط العمارة ًف دكتوراه على حاصل ، م 2453 عام بالقاهرة ولد 
 وأشكال البٌوجٌومترى تصمٌمات مثل االختراع راءاتب من العدٌد له ، بزٌورخ التكنولوجٌة للعلوم
 . البٌوجٌومترى بأسس األثاث قطع من العدٌد بتصمٌم قام كما ، الحٌوٌة البصمة
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 ،(1)"العناصر ىذه بيف التاـ التوازف إدخاؿ يف ويتخصص( الوظيفة – الطاقة – الشكؿ)
 إدخاؿ يتـ الشكؿ خبلؿ ومف الوظيفة، ثـ ومف الطاقة عمى التأثير يمكف الشكؿ خبلؿ فمف

 مف كؿ ويستخدـ لموظيفة، االتزاف إعادة ثـ ومف الطاقات أنواع جميع يف نظمةالم الطاقة
  الميمة بيذه لمقياـ الحاممة الذبذبية والموجات الرنيف قوانيف

 أنواعيا اختبلؼ عمى المختمفة الكائنات بيف حوار كمغة الكوف لغة العمـ ىذا ويستخدـ
 ولغة عميو، الكوف اهلل خمؽ يالذ ياألصم التوازف إعادة يتـ خبللو ومف ، وذبذباتيا

 ما فيـ ومحاولة اهلل خمقيا يالت الحيوية التشكيبلت مف نابعة تشكيؿ لغة يى البيوجيومترى
والنوع الكـ) مثؿ بيا المرتبطة المفاىيـ مف العديد ىناؾ المغة ىذه ولفيـ ومحاكاتيا، وراءىا

 Quality & Quantity - الترددية الذبذبات Vibration - لرنيفا Resonance - 
 (Sample العينة - Harmony والتناغـ التجانس

 يالجيوبيولوج مثؿ األخرى العمـو بعض مساعدة عمى العمـ ىذا ويقـو
Geobiology والباوبيمولوجى Baubiology، تقديـ منفردة العمـو ىذه تستطيع ال حيث 

 البيوجيومترى عمـ عدوي   مفقودة، حمقة ىناؾ تكوف حيث تكتشفيا يالت لممشكبلت الحموؿ
 . العمـو ليذه المفقودة الحمقة تمؾ ىو

 الحضارات مف لمكثير القديمة العمـو لبعض إحياء يعد البيوجيومترى وعمـ
 الحضارات بيذه ظيرت حيث اليندية؛ والحضارة الصينية والحضارة الفرعونية كالحضارة

 ممموسة طاقات كانت سواءً  بالكوف الموجودة الطاقات عمى يأساس بشكؿ تعتمد عمـو
 الرغـ وعمى ولكف الحقب، تمؾ يف قياسيا مف يتمكنوا لـ أخرى طاقات أو لمقياس وقابمة
 أنيـ عمى تدؿ الحضارات تمؾ تركتيا آثار ىناؾ أف إال قياسيا عمى مقدرتيـ عدـ مف

 . ومقابرىـ ومعابدىـ مبانييـ يف العمـو تمؾ استخدموا
 البيوجيومترى عمـ إف حيث العمـ؛ ىذا افدرو  أحد اإلسبلمية الحضارة وكانت

 اإلسبلمية بالعمارة الخاصة األشكاؿ كانت وقد األشكاؿ، طاقة عمى ويعتمد الشكؿ يستخدـ
 . بدراستيا البيوجيومترى عمـ اىتـ يالت األشكاؿ مصادر أحد

 مف شاغمييا مع توافقاً  أكثر داخمية فراغات إلى الوصوؿ نحو خطوة البحث ويعد
 . الحيوية اليندسة عمـ مبادئ بتطبيؽ صميـالت خبلؿ

 يشكهح انثحج

                                                 
  1   ( ) Jerry Gin, Ph.D : The Science of Biogeometry, Cosmos and History: The 

Journal of Natural and Social Philosophy, vol. 11, no. 2, 2015, P. 291  
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  اىمت في قياـ حضارات قديمة خالدةس التياندثار عمـو ىامة كعمـو الطاقة الحيوية ،
تؤثر سمبيًا عمى صحة  والتي الداخميالفراغ  فيوعدـ إدراؾ خصائص الطاقة الموجودة 

 مارة الداخمية.الع يشاغميو وعدـ تطبيؽ مبادئ عمـو الطاقة الحيوية ف

 : انثحـــــج أهًيــــــح

 يالوصوؿ إلى فراغات داخمية متوافقة مع شاغمييا بتطبيؽ مفاىيـ اليندسة الحيوية ف    
 العمارة الداخمية.

 : انثحــــــــج أهذاف

 وخمؽ بيئة آمنة وصحية لممستخدميف مف خبلؿ تطبيؽ  يرفع كفاءة الفراغ الداخم
 . يبأسموب عمم يالتصميـ الداخم يمفاىيـ اليندسة الحيوية ف

 العمارة والعمارة الداخمية ألسس ومبادئ التصميـ باليندسة  يزيادة إدراؾ مصمم
 الفراغات الداخمية . يالحيوية وعموميا لتبلفى حدوث تأثيرات سمبية تقع عمى شاغم

  دراسة مفيـو التصميـ بالطاقة باعتباره أحد االحتياجات األساسية لتفادي أضرار
 لتكنولوجيا .ا

 Biogeometry Terms:  انثيىريىيتشي يفاهيى - 1

 جعميا يالت الذبذبية الموجات مف ىائؿ محيط أنو عمى لمكوف يالبيوجيومتر  عمـ ينظر"
 الكائنات لجميع المشتركة المغة يى الذبذبات تمؾ أف أساس عمى وتتعامؿ معاً  تتعايش اهلل

 ترجمة نظاـ مخموؽ كؿ يف - وتعالى سبحانو - اهلل وضع فقد.  الكوف ىذا يف والعناصر
 أف يستطيع يوالت لو والمماثمة بو الخاصة الذبذبات وفيـ إدراؾ خبللو مف يستطيع بو خاص
 ويتحاوراف فيتحدثاف ترددىا نفس عمى يكوف يالت يأ معيا Resonance رنيف يف يدخؿ
 اؿباألح حركة مف تنتج تذبذبا الصوت يعتبر المثاؿ سبيؿ فعمى اآلخر، يف منيما كؿ ويؤثر

 الصوت، ليذا معنى يوجد ال المرحمة ىذه وحتى أماميا، اليواء بدفع فتقـو بالحنجرة الصوتية
 لممخ وتوصيميا الشفرة فؾ مرحمة تبدأ األذف وىو المستقِبؿ إلى اليواء ىذا يصؿ عندما ولكف
عطاء بفيميا يقـو الذي  ".الفعؿ رد يف يبدأ حتى لمجسـ أوامره وا 

  مف وكؿ محيطيا، يف ما بقدر تؤثر يفي الخاصة ذبذباتيا اليندسية ؤلشكاؿول"
ذا ،(الذبذبات) التأثير ىذا يستقبؿ بأخرى أو بصورة فيو األشكاؿ ىذه مع يتعامؿ  ظير وا 

 أنيا الذبذبة ىذه عمى يطمؽ بيا؛ واتزاف ضبط يأ لمطاقة تنظيـ صورة يف التأثير ىذا
ذا منظمة، ذبذبية موجة  عممية فإف وبالتالي ضارة، ذبذبية طاقة فتكوف خمبلً  دثتأح ما وا 
 عمـ يف الفكر بداية ىي المنظمة الموجات تمؾ عنيا يصدر يالت األشكاؿ عف البحث
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 وجد بيا المتصمة والعمـو وتركيباتيا المختمفة اليندسية األشكاؿ وبدراسة البيوجيومترى،
 تعتمد منظومة يف يعمؿ كمو فالكوف ، ؿاألشكا ىذه بمراكز تتواجد المنظمة الطاقة ىذه أف

 إلى اإلنساف وصؿ وكمما مركزىا، ليا الدقيقة والذرة مركزىا ليا فالمجرات المركز، عمى
 ". منو أدؽ آخر مركزاً  وجد مركز

 أف وجد ؛ المقدسة واألماكف األشكاؿ عف تصدر يالت المنظمة الطاقة وبدراسة"
 الطاقة مف كؿ بيف تبادلية عبلقة ىناؾ فإف يتالوبال ، األماكف ىذه يف تتواجد مكوناتيا
 وجود فإف وكذلؾ ، األماكف ىذه يف المنظمة الطاقة تتولد حيث المقدسة واألماكف المنظمة
 لديو يتولد يدخمو مف تجعؿ صفات المكاف ذلؾ عمى يضفى ما مكاف يف المنظمة الطاقة

 ".والبدنية النفسية بالراحة إحساس
 يالتناغم المستوى ىي مكونات ثبلثة مف تتكوف أنيا جدو  الطاقة ىذه وبقياس"
 النوعية الطاقة وكذلؾ لمذىب العميا المستويات في النوعية الطاقة أي لمذىب األعمى

 "البنفسجية فوؽ والموجات السالب لؤلخضر األعمى التناغمى لممستوى
 Energy in Biogeometry:  انثيىريىيتشي فً انطاقح - 2

 أثبت وقد ،(تأثير إحداث عمى المقدرة) أنيا عمى الوسيط المعجـ في الطاقة تعرؼ
 يقاؿ ما كؿ" فإف وبالتالي الطاقة، صور مف صورة ىو حولنا شيء كؿ أف الحديث العمـ
دراؾ الطاقة ىذه عف الناتج بالتأثير يختص الطاقة عف  يعتبر صوره إحدى أو التأثير ىذا وا 
ف حتى مؤثر وجود عمى دليبلً   ولكف الكيرباء نرى أف نستطيع فبل المؤثر، ذلؾ ي درؾ لـ وا 
 "تأثيرىا نرى ولكف الجاذبية نرى أف نستطيع وال تأثيرىا نرى

 ىو ما كؿ إف: ) البرديات إحدى يف القديمة مصر يف الحكمة إلو يتحوت يقوؿ"
 يالت القوانيف نفس يى الرمؿ ذرة تحكـ يالت القوانيف أف يأ( أعمى ىو ما كؿ ىو أسفؿ
 آخر شيئاً  تأخذ أف يمكف المجرات إلى تصؿ أف تستطيع ال وعندما بالكوف، المجرات تحكـ

 النبضات بمثابة القوانيف تمؾ وتكوف المجرات، قوانيف نفس بو يتواجد وسوؼ وتحممو
 ، لصورىا وتترجميا األشياء بطاقة الخاص البرنامج شفرات بداخميا تحتوى يالت األولية
 البداية فإف يوبالتال ،(كممة) ىو معنى بو يالذ والصوت ،(المعنى) ىو البرنامج وىذا
 اتزاف حالة يف ووضع الكوف، داخؿ وضع يالذ البرنامج وىى كممة، يى الكوف ىذا لطاقة

 إعادة محاولة عمى يقـو البيوجيومترى عمـ فإف االتزاف ليذا خمؿ يأ حدوث حالة وفى ،
                                                 

 المصارٌة اآللهاة أهام مان الكاونً، األشامونٌن ثاامون أرباب أحد الفراعنة عند الحكمة إله توت أو تحوت 
ٌُصور ، القدٌمة  (.توت) اسمه على القبطٌة الشهور أحد سمى وقد منجل، أبو برأس و
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 األشكاؿ مف الصادرة الكوف طاقة خدماً مست ألصمو البرنامج إعادة أو أخرى مرةً  تنظيمو
 . (1)"اليندسية

( انثيىريىيتشي طاقح) انًُظًح انطاقح يكىَاخ 1 – 2

: 

 األشكاؿ مف الصادرة المنظمة الطاقة مف االستفادة عمى تشكيمو يف البيوجيومترى يقـو
 أماكف وفى اإلنساف عبث إلييا يصؿ لـ يالت الطبيعية األماكف يف اكتشفت يوالت اليندسية،

 عند المنظمة الطاقة نجد إننا بؿ األماكف عمى فقط يقتصر ال واألمر العبادة، دور مثؿ أخرى
 األماكف طاقة وبتحميؿ" المختمفة، الصموات أدائيـ عند لؤلشخاص الطاقة مجاالت قياس

 : وىى طاقية مكونات ثبلثة مف تتكوف أنيا وجد العبادة ودور الطبيعية
 . Gold الذىبى طاقة -

 . Ultraviolet البنفسجى فوؽ طاقة -
 . Negative Green السالب األخضر طاقة -

 وتكوف" موجاتيا، أطواؿ يف تختمؼ ذبذبية مستويات عدة مف تتكوف الطاقة وىذه
 أقؿ أخرى مستويات مكونات مع رنيف حالة يف المنظمة الطاقة مستويات مف مستوى يأ مكونات

 يكوف البنفسجية فوؽ ىو الطاقة ىذه مكونات أحد أف ي ذكر دماعن فمثبلً  الموجى، الطوؿ نفس ليا
 فوؽ لمطاقة الموجى الطوؿ مع رنيف حالة يف تكوف الطاقة مف النوعية ىذه أف بذلؾ المقصود
 كالبندوؿ، الطاقية الذبذبات قياس بأجيزة قياسيا ويمكف األعمى، المستوى يف ولكنيا البنفسجية

 لممستوى النوعية الطاقة) الذبذبية الثبلثة المكونات ىذه تفسير نستطيع المنطمؽ ىذا ومف
 األماكف يف يتواجد وىو لمذىب العميا المستويات يف النوعية الطاقة يأ( لمذىب األعمى التناغمى
 مراكز جميع يف وتتواجد( السالب لؤلخضر األعمى يالتناغم لممستوى النوعية الطاقة)و المقدسة،
 إف حيث المومياوات دراسة عند وجدت كما الكوف، طاقة مف زءج وىى اإلنساف بجسـ الطاقة
 فاستطاعوا كبيرة بكميات التحنيط عممية يف بنوعييا الطاقة ىذه استخدموا المصرييف القدماء
 وتـ( البنفسجية لفوؽ يالتناغم لممستوى النوعية الطاقة)و والفطريات، البكتريا نمو إيقاؼ

 يوالت بالقديسيف المرتبطة األلواف دراسات خبلؿ مف والقياس البيوجيومترى عمـ بواسطة اكتشافو
نو.  التأمؿ حاالت وفى المختمفة الروحية الممارسات عند تظير  المكونات تواجد األىمية مف وا 
 . (0)" الطاقى باالتزاف المكاف يتسـ حتى الذبذبية الثبلثة

                                                 
(1 )  Ibrahim Karim: Back to a Future for Mankind, Op. Cit., P. 55  
(2 )  Ibrahim Karim: Back to a Future for Mankind, Op. Cit., P. 59  
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 (1) شكؿ

  السالب األخضر وموقع األلواف دائرة
 المقدرة ليا حيث كبيرة قوة ذات يوالرأس ياألفق بنوعييا السالب األخضر طاقة وتعتبر

 . الطاقة وىذه المعدنية األلواح مف تمر أف فتستطيع بو تمر شيء يأ اختراؽ عمى
 ياليندس الشكؿ إصدار لتجنب الطرؽ مف العديد القدماء المصريوف اتبع وقد

 المنكسر اليـر باسـ المعروؼ Bent بنت ىـر يف فمثبلً  الرأسية السالب األخضر لموجات
 وفى الضارة، الرأسية الموجات إللغاء اليـر ألحرؼ الميؿ زوايا يف االختبلؼ استخدموا

 أف تقوؿ يالت بالبرديات جاء لما مؤكداً  بسيط، بانكسار اليـر أضمع صمموا األكبر اليـر
 احتفاؿ مع أيضاً  ؽيتف ما وىو ،(1)"عاـ كؿ محدد وقت يف نصفيف إلى اليـر تقسـ الشمس

 بيف يساوى عادالً  يوماً  المصريوف اختار حيث سنة آالؼ خمسة مف أكثر منذ قديـ يمصر 
 وتجدد خمؽ ويـو الزماف بداية يـو أنو يعتقدوف كانوا معتدؿ، وطقسو والنيار، الميؿ

 الشمالية الواجية أماـ بو لبلحتفاؿ يجتمعوف حيث سنوية عادة ألجمو فابتدعوا الكائنات،
 قمة) عرشو( الشمس) اإللو اعتبلء فييا يترقبوف الرؤية، سمُّوىا لحظة يف األكبر لميـر
 فييا تتجمى معدودات، لدقائؽ الشمس قرص ليكتمؿ الغروب قبؿ محددة لحظة يف( اليـر

                                                 
(1 )  Robert Gilbert: Egyptian-European Energy Work, Op. Cit, P. 68  
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 لمظؿ، يوالثان لمضوء، شطر شطريف، أو نصفيف اليـر واجية تقسـ يالت الشمس معجزة
 (1)"الربيع بعيد ديثاً ح يعرؼ يالذ االحتفاؿ وىو
 انثيىريىيتشي تعهى انًشتثطح انًفاهيى تعض  - 3

 يالوع) المفاىـي ىذه ومف البيوجيومترى، بعـم وثيقاً  ارتباطاً  وترتبط متعددة عمـو تخص يالت المفاىـي بعض ىناؾ
  الرنيف ،Quantity & Quality والنوع الـك ،Harmonics التناغميات أو اليارمونيات ،Awareness واإلدراؾ

Resonance، العينة Sample. ) 
 Awareness:  واإلدساك انىعً

 وعييا لدييا الجسـ داخؿ الخبليا فمثبلً  واإلدراؾ، يالوع مستويات مف العديد ىناؾ"
 ، لممرض إدراؾ فوعييا وتقاومو، المرض تدرؾ المناعة جياز خبليا يجعؿ يوالذ الخاص
 .  الذاكرة بداخؿ خزوفالم عمى يأساس بشكؿ يعتمد واإلدراؾ

 وحتى السماوية األجراـ مف بدايةً  المخموقات جميع عمى المفيـو ىذا وينطبؽ
 . (0)" الذبذبى مستواىا عمى بيا الخاص وعييا فميا يالمبان ذلؾ يف بما الدقيقة الخبليا

 نموىا، وفى فييا يؤثر والحيوانات النباتات إلى الحديث أف الحديثة الدراسات أثبتت وقد
 .يسكنو يالذ المبنى إلى يتحدث أو الدقيقة خبلياه إلى يتحدث كيؼ البعض يعمـ  وقد

ذا" ؛ ىذا أدركنا وا   حتى فيو ما بكؿ جميعو الكوف إلى التحدث فيمكف المفيـو
 عمى يعتمد ألنو يالعاد باإلدراؾ اإلنساف إلييا يصؿ أف يمكف ال المغة وىذه ،يالمبان

 ىناؾ فإف يوبالتال وأبعد أعمؽ الكوف حقيقة إدراؾ كفول استقبالو، يف الخمس الحواس
 .(2)" الكوف بيا يتعامؿ يالت المغة وىى واإليقاع الرنيف لغة وىى أخرى لغة

 Harmonics( : انتُاغًياخ) انهاسيىَياخ

 النغمة ىذه فقط فميس موسيقية آلة أوتار أحد عمى ضرب إذا أنو تعنى التناغميات"
 مستويات يف أخرى أوتار ىناؾ ولكف يتحرؾ يالذ ىو الوتر ذاى فقط وليس تعزؼ يالت يى
 يربط يالذ العمـ ذلؾ يى التناغميات فإف يوبالتال. التردد نفس يف أخرى  (Octave أوكتاؼ)

                                                 
 قسم ، األهرام جرٌدة ، السماوٌة بالدٌانات القدٌمة المصرٌة المعتقدات جمــع:  الرحٌمـــى أسامــة  (2)

  األهرام بوابة ، 9 ص ، 57631 رقم العدد 241 السنة 3125 ٌلأبر 24  السبت ، شعبٌة ثقافة

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/278421.aspx 
(3)  Robert Gilbert: Egyptian-European Energy Work, Op. Cit, P. 44  
(4)  Ibrahim Karim: Back to a Future for Mankind, Op. Cit., P. 31 


 باألساس موسٌقى مصطلح وهو الرومانٌة األرقام فً 1 رقم وتعنى( Oct أوكت) من التسمٌة جاءت 

 بالنغمة ًوٌنته ،( دو) األولى بالنغمة ٌبدأ والذي( الموسٌقى السلم) السبعة الموسٌقى نغمات عن ٌعبر
 ًف تكون وهى ، الجدٌد األوكتاف فً األولى النغمة وهى( دو) أٌضا   تكون الثامنة والنغمة ،( ًس) السابعة
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 (Ntr نتر) بمفظ القوة ىذه عف وعبر قوة، تمثؿ القديـ يالمصر  لدى وكانت الكوف، مكونات كؿ
 (1)" اإللو أنيا عمى بعضيـ وفسرىا الطبيعة، بقوة وفسروىا. 

 خارجية قوانيف يى والشكؿ والموف الصوت قوانيف أف ىو ىاـ أمر فيـ مف والبد"
 يف المخ ويترجميا األعصاب، تنقميا ذبذبات إلى تترجـ حيث المخ بداخؿ تتساوى وكميا
 أف فيمكف يوبالتال لوف، أو صورة أو صوت إلى بو يالداخم المخزوف بواسطة النياية

 المثمث الشكؿ تأثير نفس أو األحمر الموف يحدثو يالذ التأثير نفس مثبلً ( دو) نغمة ثتحد
 الغرض نفس إلى الوصوؿ الكوف لغة باستخداـ يمكف يوبالتال معينة، بزاوية الخطوط أو
 (2 شكؿ ، 0 شكؿ) (0)".التأثير مف

 

 
 الموسيقى نغمات بيف قةالعبل المستوى نفس يف تظير الكوف يف الصفات جميع (2) شكؿ (0) شكؿ

 (الخ..  - الطعـ – والنغمات األصوات – األلواف) واأللواف
 Quantity and Quality:  وانُىع انكى

  والكيمو المتر) مثؿ القياس بوحدات ت دَرؾ ال أنيا نجد الطبيعة، مكونات إلى بالنظر"
 بيا ليفيـ أو ظاىرة عف ابي ليعبر اإلنساف أوجدىا طريقة يى الوحدات فيذه ،( الخ/.. والفولت
 مف البد إننا حيث أخرى، طرؽ لو الطبيعة مع التعامؿ ولكف ،يكم إطار يف ويضعيا الطبيعة
 وصفنا عند فمثبلً  الطبيعة، عف تعبير ألدؽ نصؿ حتى النوعية والمفاىيـ الكمية التعبيرات تداخؿ

                                                                                                                                      

 مع رنٌن فً تدخل أو كتاف فً نغمة كل أن أي وهكذا الضعف ٌكون ترددها ولكن األولى( دو) مع رنٌن
 . نهاٌة ال ما إلى ٌلٌها والذي ٌسبقها الذي األوكتاف فً النغمة نفس

 .  إلهة تعنً" نترت" ولفظة ، إله تعنً القدٌمة المصرٌة اللغة فً" نتر" لفظة كانت•• 

  (Hornung ،  Erik (1982) Conceptions of God in Egypt: The One and the Many .
Cornell University Press) 

(2)  Ibrahim Karim: Back to a Future for Mankind, Op. Cit., P. 30 
 شركة ، محاضرات مجموعة ، البٌوجٌومترى لعلم يالتمهٌد المنهج:  يحمد زٌنب ، كرٌم إبراهٌم  (3)

 . م 3126 ، القاهرة ، تنجكونسل باٌوجٌومترى
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 رائحتيا إضافة مف البد ولكف وشكميا، ولونيا أبعادىا مثؿ الكمية األساليب نستخدـ فإننا لوردة
 والنوع الكـ أف ندرؾ ىنا ومف عنو، غنى ال نوعى تعبير يى الرائحة وىذه الوصؼ، يكتمؿ حتى
 .(1)" واحدة لعممة وجياف ىما

 طبيعة عف بيا يعبر كمية طريقة أوجد مف أوؿ ىو  (Pythagoras فيثاغورث) كاف"
 تصدر يالت والنغمة الوتر طوؿ بيف بلقةع يوجد أف استطاع موسيقى وتر خبلؿ فمف نوعية،
 بعد أنو وجد حيث أخرى عبلقة أوجد أنو ونجد. واحد وتر ذات بسيطة آلة خبلؿ مف وذلؾ عنو
 ىنا ومف جديد، كتاؼ أو خبلؿ مف وذلؾ أخرى مرة يالنوع التأثير نفس يتواجد معيف تكرار
 الموجات أطواؿ مع رنيف يحدث معيف موجى طوؿ كؿ مع إنو حيث الرنيف عبلقة ظيرت

 الحديث العمـ مفيـو يف ينقميا كمية بطريقة النوع عف لمتعبير طريقة إيجاد إذاً . (0)"المتشابية
 حتى مقياس وضع فإف المقياس، عف الحديث الميـ مف فإف ىنا ومف عممية، ظاىرة كونيا إلى

 .   معيا التعامؿ طريقة ويسيؿ جداً  ىاـ النوعية لمموضوعات

 
 (2) شكؿ

  فيثاغورث اخترعيا يالت الواحد الوتر ذات الموسيقية لآللة وذجنم
Eduardo J. Calle: Music as a Branch of Mathematics, Miami Dade College, 

2007, USA, P.8 

 Resonance:  انشَـــيٍ

  ، المستويات جميع عمى يالذبذب التفاعؿ مف دائمة حالة يف فيو ما وكؿ الكوف إف"

                                                 
(2)  Ibrahim Karim: Back to a Future for Mankind, Op. Cit., P. 59  (بتصرف) 

 نظرٌاااة) الشاااهٌرة بمعادلتاااه ٌُعااارف ، ٌوناااانً رٌاضاااٌات عاااالم هاااو( م.ق 546 - 691) فٌثااااسورس•• 
 أنشاأ حٌاث. م.ق 641 سانة حوالً إٌطالٌا فً ٌونانٌة مستعمرة فً أقام ، بارزا   مفكرا   كان ،( فٌثاسورس
 شاد أن فٌثااسورس وباٌن ، الجساد ٌماوت عنادما للارو  ٌحادث مااذا مثل من موضوعات لمناقشة مدرسة
ل إرخاءه أو ملزمتٌن بٌن سلك  ، منتظماة فتارات فاً علٌاه ٌُنقار عنادما ٌبعثهاا التاً الموساٌقٌة النغماة ٌبادل

 .  موسٌقٌة سللم النتٌجة وتكون

  (Hornung ،  Erik (1982) Conceptions of God in Egypt: The One and the Many .
Cornell University Press) 

(2 )  Eduardo J. Calle: Music as a Branch of Mathematics, Miami Dade College, 
2007, USA, PP.8-9 
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 ىذه وتتعامؿ الكوف، يف متحركة ذبذبية موجات إال يى ما والطاقة طاقة، شيء لكؿ إف حيث
 ذلؾ فيـ ويمكننا ،Resonance الرنيف قانوف طريؽ عف البعض بعضيا مع الذبذبية الموجات

 .(1)" الموسيقى يف Harmonics واإليقاع التناغـ قانوف إلى مبسط بأسموب نظرنا إذا
 ،يوالتناغم التوافؽ مف حالة إلى لموصوؿ لمستوياتا كافة عمى لغة يى الرنيف فمغة

 عمود فوىة مف تقريبيا ثـ رنانة شوكة طرؽ عندف. الموسيقية اآلالت يف يحدث ما ىو وذلؾ
 التذبذب في يبدأ اليوائي العمود فإف الرنانة الشوكة تردد نفس ولو طرفية أحد مف مغمؽ ىوائي

 فإذا ،اليوائي لمعمود طوؿ أقصر عند يفبالرن يعرؼ ما وىو قوي صوت حدوث ذلؾ ويصاحب
 سوؼ يوالت التردد نفس ليا يالت األشياء جميع نحدد أف نستطيع النغمات إحدى تردد عرؼ
 مع رنيف يف تدخؿ يالت واألشياء البعض، بعضيا مع رنيف يف تدخؿ يأ معو، تتذبذب أو تتردد

 . بينيا فيما المعمومات تتبادؿ البعض بعضيا
 Similarity Law:  انتشاته قاَىٌ

 Chaumery شوميرى) الفرنسياف( التشابو قانوف) مصطمح استخدـ مف أوؿ كاف
 بعضيا مع األشياء طاقة تتعامؿ عمييا يالت األسس لتوضيح وذلؾ( de belizal بميزاؿ ودى

 شيء فكؿ( موجات تصدر يالت األشكاؿ) تناوالىا يالت األخرى المصطمحات ومف البعض،
 الموجات طريؽ عف ببعضيا تتصؿ المتشابية األشكاؿ إف حيث موجات، وعن وتصدر يتذبذب

 ليست الظاىرة وىذه ،(التشابو قانوف) عنو يعبر ما وىذا معيا، رنيف يف وتكوف تصدرىا يالت
 اإلنساف فمثبلً  المخ، يف المطبوعة الذىنية الصور عمى أيضاً  ولكف المجسمة األشكاؿ عمى فقط
 ليس تفاصيمو وضع يف مجتيداً  الكيؼ جدراف عمى الحيواف رسـب يقـو كاف عندما يالبدائ
 خبلؿ مف فيستطيع واألصؿ، الرسـ بيف ارتباط ىناؾ بأف لمعرفتو ولكف الكيؼ حوائط لتزييف
 أساسياتو ولكف الحديث لمعمـ معروفاً  يكوف ال قد التشابو وقانوف الحيواف، مكاف معرفة ذلؾ

 . (0)" القديمة الثقافات لجميع معروفة
 Sample:  انعيُح

 مكونات جميع إلى نصؿ أف اإلنساف مف جزء يأ خبلؿ مف أمكف العمـ تقدـ ومع
 مف بو ما معرفة ومنيا  (DNA) بو الخاصة الجسمية الشفرة إلى والوصوؿ الجسـ ىذا

ذا. وخبلفو أمراض  مف نعمـ" ذلؾ إلى باإلضافة فإنو الحديث العمـ يف ىذا تطبيؽ أمكف وا 
                                                 

(2)
  Robert Gilbert: Egyptian-European Energy Work, Op. Cit, P. 45  

 (بتصرف) 44 صـ ، سابق مرجع ، الحٌوٌة والهندسة العمارة:  يالصاو أحمد سمٌر محمد  (3)
  DNA و RNA ، وهو ، النٌكلوتٌدات بـ تسمى كٌمائٌة وحدات من سالسل من ، النووٌة األحماض هى 

 .  الحى الكائن لهذا الصفات جمٌع وتحمل ، الصفات نفس ولها الحى للكائن الخالٌا كل نواة فً موجود
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 تعطى زالت ما يفي يوبالتال األصؿ مع دائـ رنيف يف العينة ىذه أف بوالتشا قانوف
 المفيـو ىذا وبتطبيؽ المختمفة مستوياتو يف الجسـ حالة عف متجددة ذبذبية معمومات
 . (1)" الزماف أو لممكاف حدود بدوف األصؿ مع نتواصؿ أف نستطيع

 منطقة كقياس لمبدئيةا القياس عمميات يف النظرية تمؾ مف االستفادة الممكف ومف
 العينة عمؿ الصورة ىنا وتعمؿ لممنطقة جوية صورة عمى بيا الطاقة خطوط واستكشاؼ عمرانية
 منطقة يأ يف تكرارىا يمكف ال يوالت الخاصة صفاتو لو األسطح عمى الضوء انعكاس ألف وذلؾ
 . قياسيا المراد المنطقة صفات كؿ الصورة تحمؿ وبذلؾ أخرى،
 : انهُذسيح الاألشك طاقح - 4

 يف وتدخؿ وتتذبذب ترددات ليا الكوف يف شيء يأ مثؿ مثميا اليندسية األشكاؿ
 ولذلؾ ،(اليندسية األشكاؿ طاقة) عميو يطمؽ ما وىذا الكوف، يف أخرى مكونات مع رنيف

 أو مفيدة الطاقة تمؾ تكوف وقد طاقة، منو تنبعث يىندس شكؿ كؿ بأف القوؿ نستطيع
 . عدمو مف اإلنساف طاقة مع رنيف يف دخولياو  ترددىا وفؽ ضارة
 : انهُذسيح األشكال يٍ انًُثعخح انطاقح 1 – 4

 مف تنشأ وىى المجسمة، أو المسطحة سواءً  اليندسية األشكاؿ مف العديد ىناؾ"
 ومف ،(المقدسة األشكاؿ) يسمى ما ومنيا ، خبلليا مف الشكؿ يتكوف مركبة نسب خبلؿ
 . (0)" ئرةالدا المقدسة األشكاؿ ىذه

 De بميزاؿ دى)و( Chaumery شوميرى) الفرنسييف العالميف مف كؿ وجد وقد"

belizal )اثنتا عمييا وتنعكس ،يالماد العالـ يف شيء كؿ تعكس الكرة أو الدائرة أف 
 تتواجد النوعية الطاقات تمؾ ووجد خاصة، رنينية ذبذبة لو منيا كؿ لمطاقة نوعية عشرة
 األخضر الموف طاقة نوعية فتكوف ، الدائرية نصؼ القبة وكذلؾ الكرة سطح حوؿ أيضاً 

 . (2)"أسفميا يف السالب واألخضر القبة قمة يف الموجب

   
                                                 

(2)  Robert Gilbert: Egyptian-European Energy Work, Op. Cit, P. 65  
(3)  Ibrahim Karim: Back to a Future for Mankind, Op. Cit., P. 60 
(4)

  http://www.orgoneaustralia.com.au/Theory_P2.html 
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 (5) شكؿ
 انتشارىا وطريقة كروية النصؼ القبة شكؿ حوؿ الطاقة توزيع

http://www.orgoneaustralia.com.au/Theory_P2.html  
http://www.fmbr.org/papers/sciBG3.php 

 فيصدر القبة صفات نفس لو خوفو ىـر بنسب اليرمى الشكؿ أف حديثاً  واكتشؼ"
 األلواف باقى جانبيو عمى ويتوزع السالب األخضر القاع ومف الموجب األخضر قمتو مف

 األشكاؿ بعض أف وجد كما( . 2 شكؿ انظر) األصمية باالتجاىات التوزيع ىذا ويرتبط
 مف يتكوف يوالذ والحياة لمنمو يرمز يوالذ( Ouadj لوادجا) شكؿ مثؿ القديمة المصرية
 قاعدتو عند متعرجيف بخطيف يوينتي السالب األخضر موجة تصدر قمتو يف دائرة نصؼ
 قاعدتيا عند يصدر( عنخ) الحياة عبلمة وشكؿ ، السالب لؤلخضر الرأسية النوعية إللغاء

 .(1)"الموجب األخضر قمتيا ومف المكثؼ السالب األخضر

  
 (2) شكؿ     (2) شكؿ

 والصولجاف الحياة ومفتاح الوادج  اليندسية األشكاؿ حوؿ الطاقة توزيع
 انتشدداخ يٍ انُاتزح انهُذسيح األشكال 2 – 4

 : انزتزتيح

  (Ernst Chladni كبلدنى أرنست) الموسيقى يالفيزيائ قاـ ـ 1222 عاـ يف"
 عمـ قواعد وضعوا مف أوؿ مف فيو الموسيقى بنظريات الخاصة اكتشافاتو بنشر

 حبات وضع طريؽ عف بأشكاؿ الموجات عف يعبر أف استطاع مف أوؿ وكذلؾ الصوتيات
 أف البسيطة الطريقة بيذه واستطاع الموسيقى مع تيتز مستوية شرائح فوؽ الرماؿ مف

 كبلدنى) باسـ ذلؾ بعد عرفت الصوتية الذبذبات عف معبرة ىندسية أشكاالً  يوجد
Chladni") (0) . 

                                                 
(2)

 . 51 ص ، سابق مرجع ،  الحٌوٌة والهندسة العمارة:  ىالصاو أحمد سمٌر محمد   
  (الصوتٌات علم أبو) لقب علٌه أطلق ،( 2139 – 2967) ألمانً وموسٌقً فٌزٌاء عالم . 
(3)

   Jenny, Hans:  Cymatics, a Study of Wave Phenomena and Vibration, Newmarket, NH: 
MACROmedia, Print, 2001 
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 (2) شكؿ    (2) شكؿ

 الصوتية الذبذبات عف الناتجة بالرماؿ اليندسية األشكاؿ   كبلدنى اخترعو يالذ الجياز
 كبلدنى تجارب يف

 Bowditch باودتش ناتانياؿ) الرياضيات مدرس قاـ 1215عاـ يف"
Nathaniel )والفرنسى (وسچليسا Joules Lissajous)  مف ةالناتج األشكاؿ بدراسة 

 عاـ وفى.  ليساجوس وأحيانا باودتش بمنحنيات األشكاؿ ىذه وعرفت ، الموجات تقاطع
 كبلدنى) بدأه ما بإكماؿ سويسرى دكتور وىو  (Hans Jenny ينىچ ىانز) قاـ 1222

Chladni )والذبذبات بالترددات وعبلقتيا الموجات دراسة عمـ عف كتاب أوؿ ونشر 
 ىندسية أشكاؿ تنتج ذبذبية حركة كؿ مع أنو وأوضح ،(Cymatics الكيماتكس) الصوتية
 المغات يف يرى أف واستطاع سعتيا، بتغير أو الذبذبة بتغير األشكاؿ ىذه وتتغير مختمفة
 أىميا يكتبيا كما الجياز عمى تظير الحروؼ بعض ىناؾ إف حيث أدىشو ما القديمة
 يدركوف القدماء كاف ىؿ اءؿيتس جعمو مما الحديثة، المغات يف يحدث ال ما وىو بالضبط

 مف الصادرة الذبذبة عف تماماً  المعبر الرمز شكؿ إلى الوصوؿ استطاعوا وكيؼ ؟ ذلؾ
 .(1)" المقدسة المغات عمييا أطمؽ ولذلؾ ؟ نطقو

 أشكاؿ إلى وتحويميا المياه بمورات تشكيؿ يف الطاقة تأثير تظير تجارب وىناؾ
 مشروعاً  قاد حيث Masaru Emoto) وإيموت ماسارو) بو قاـ ما وىى ، ىندسية
 حيث المياه جزيئات عمى الموسيقى وطاقة الكممات وطاقة األفكار طاقة تأثير يظير بحثياً 

 ورقة بوضع حتى أو عمييا الصموات بتبلوة أو بالتفكير سواءً  لمطاقة المياه تعريض يتـ"

                                                 
  الترددات وفق واألشكال المنحنٌات برسم ٌقوم اسمه على سمى جهاز باختراع قام ،( 2111:  2133) فرنسى فٌزٌائى 

  . رنانة شوكة باستخدام والذبذبات

  . للموجات الصوتى التأثٌر ظاهرة ٌصف الذى الكٌماتكس مبتكر وهو ، (2493:  2415)  سوٌسرى فٌزٌائى  

(2)
  Robert Gilbert: Egyptian-European Energy Work, Op. Cit, P. 65  
  تأخذ تجمدها قبل لكلمات الماء قطرات تعرض عند أنه أهمها من عدٌدة أفكار له ،( 3125:  2454) ٌابانى ومفكر كاتب 

 من الماء عن ومؤلفات كتب له ، الصلوات أو الموسٌقى استخدام عند وكذلك ، الكلمات عن تعبر أشكال التجمد عند بلوراته
  (الماء من رسائل) أهمها
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 بمورات صورة تكبير ثـ لمياها تجميد يتـ ذلؾ وبعد ، المياه بيا يالت الزجاجة عمى مكتوبة
 .(1)" األصوات أو الكممات عف تعبر ىندسية بأشكاؿ تكوف يالت المياه

 
 (12) شكؿ

 سمعتيا التى األصوات أو الكممات حسب متنوعة ىندسية أشكاالً  اتخذت التى المياه بمورات
http://theemerginglight.blogspot.com.eg/2014/10/arigato-dr-

masaru-emoto.html 
 انذاخهً انفشاغ فً انطاقح يشكالخ عالد - 5

 : تانثيىريىيتشي

 عمى ويساعد ،( الوظيفة – الطاقة – الشكؿ) بيف العبلقة البيوجيومترى يدرس
 كاستخداـ طرؽ بعدة التوازف ىذا إدخاؿ ويتـ العناصر، ىذه بيف التاـ التوازف إدخاؿ

 وأسس مفاىيـ مف ذلؾ يرغ أو بعينيا ألواف استخداـ أو اليندسية، األشكاؿ
 . المكاف طاقة مشكبلت مف العديد عبلج مف نتمكف خبللو مف يوالذ البيوجيومترى،

 : انحيىيح وانثصًاخ انهُذسيح األشكال - 1 – 5

 معرفة إلى التوصؿ عمى  (Bio-Signature الحيوية البصمات) عمـ يعمؿ"
 المستويات، كؿ عمى اإلنساف لجسـ المختمفة األعضاء لطاقة المثالية المسارات أشكاؿ
 ويتـ الحية، الكائنات ألجساـ الحيوية األجزاء أو الحيوية الخبليا مف مستمدة أشكاؿ وىناؾ

 الحيوية لمطاقة توازف إلحداث Biosignatures الحيوية لمبصمات األشكاؿ ىذه استخداـ
 خصيصاً  مـوتص أبعاد ثبلثة أو بعديف ذات األشكاؿ ىذه وتكوف المستويات، جميع عمى
 . (0)" الغرض ليذا

 الداخمية العمارة عناصر تصميـ يف األشكاؿ تمؾ الستخداـ التطبيقات مف العديد وىناؾ
 مف حولو وما المكاف طاقة تنظـ األشكاؿ تمؾ مف تخرج يالت المنظمة الطاقة لجعؿ ومكمبلتيا

 . شاغمييا عمى ياإليجاب بتأثيره يعود مما بالمكاف الموجودة النباتات حتى أو أشياء
                                                 

(2)  Emoto Masaru: The message from water, Hado Kyoikusha, Japan, 1999, PP. 
12-16  

  الحٌوٌة بالعملٌات المرتبط الخالٌا تركٌب أو الكٌمٌائٌة المحتوٌات أو التركٌب ٌدرس الذى العلم وهو 
  . اإلنسان حٌاة على ذلك وتأثٌر

 51 ص ، سابق مرجع ،  الحٌوٌة والهندسة العمارة:  ىالصاو أحمد سمٌر محمد  (3)
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 (11) شكؿ

 الحيوية البصمة ورموز أشكاؿ
http://juniorsmagazine.com/?p=1007 

 

 
  

 
                                   

 (10) شكؿ
 البصمات مف مستوحاة الحديد مف تشكيمية وحدات

 (الباحثة تصوير) المكاف طاقة لعبلج الحيوية
 طشيق عٍ يتشيتانثيىريى انطاقح يشكالخ عالد 2 – 5

 : األشكال

 . الداخمية والعمارة العمارة تصميمات يف األشكاؿ ىذه تستخدـ
 : البيوجيومترى فى الطاقة لعبلج اليندسية لؤلشكاؿ نماذج:  أوالً 

 درجة 22 بزاوية) (L) حرؼ شكؿ المشكبلت عبلج يف تستخدـ يالت األشكاؿ أىـ مف
 المكونات الشكؿ ىذا عف يصدر حيث يومترىالبيوج بواسطة صمـ يوالذ( درجة 22 بزاوية –

 . لممكاف االتزاف تدخؿ يالت يى المكونات وىذه( BG3) المنظمة لمطاقة الثبلثة
 : درجة 22 الزاوية وذو درجة 22 الزاوية ذو L حرؼ شكمى(  أ 
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 ( ب)             (  أ)          

90 Harmonizer     L-66 Harmonizer                
 
 ، بالمركز االرتباط يظير الشكميف ىذيف وفى"
 يمكف يالت المنظمة الطاقة مف مجاؿ الشكؿ حوؿ ويوجد

 مثبًل، اليواء أو كالضوء وسيط يأ خبلؿ تنتقؿ أف
 الشكؿ بوضع األرضية الطاقات مشكبلت لحؿ وتستخدـ
 طاقة فتصبح الطاقة خط ومخرج مدخؿ عند 
 مف الصادرة الضارة اإلشعاعات آثار لتقميؿ الشكؿ ىذا يستخدـ كما لئلنساف، مفيدة منظمة

 ".الكيربائية واألجيزة المحمولة التميفونات
 : دسرح 45 انزاويح رو انشكم(  ب

 ، الخط نياية فى درجة 25 زاوية واآلخر مستقيـ ضمع األوؿ جزئيف مف الشكؿ ىذا يتكوف
 اإليجابية بالطاقة شحنو دالمرا العنصر وضع يتـ حيث لمطاقة كشاحف يعمؿ الشكؿ وىذا

 باتجاه توجييو تـ إذا أعمى بكفاءة ويعمؿ( 12 شكؿ) الشكؿ ىذا ذراعى مواجية يف
 .يأفق وضع يف والغرب الشرؽ

 (12) شكؿ  
( 25) الزاوية ذو الشكؿ استخداـ

 (كريـ إبراىيـ. د تصميـ) درجة

    

 (31) شكل
 عالج فى ستخدمت هندسية أشكال
 تصميم) الطاقة مشكالت من العديد

 (كريم إبراهيم. د
https://www.pinterest.c
om/pin/59110432320095

50/ 

http://yourwatermatte

rs.com/products/bioge

ometry/tools/ 

 (26) شكل
 Michael Keith جروب كٌث ماٌكل تصمٌم من( ألتر منضدة)

Design Group ، وشاسلٌه للمكان المنظمة الطاقة تنتج وهى 

https://adexawards.com/companies/detail/128-

michael-keith-design-group-ltd 
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   The Altar Table 

 (02-0) شكؿ
 

 األشكاؿ تستخدـ كما"
 أو L حرؼ أشكاؿ سواءً  اليندسية

 مع درجة 25 الزاوية ذو الشكؿ
 تصميـ وفى واألشجار المزروعات
 .(1)"والممرات الزىور وأحواض الخضراء المسطحات

 
 متزف الشكؿ (قبؿ) طاقياً  متزف غير الشكؿ      

 (بعد) طاقياً 
 (12) شكؿ    

 المكاف طاقة لضبط لممزروعات األشكاؿ استخداـ   
 (12) شكؿ

 فى درجة 25 الزاوية ذو الشكؿ استخداـ
 الحدائؽ
  

 : درجة 22 الزاوية ذو الشكؿ( جػ
 يالذ الحمزونى الشكؿ يف وتتواجد ، كالمخمس اليندسية األشكاؿ بعض مف تنتج
  الطاقة مشكبلت عبلج يف الزاوية وتستخدـ ،  (Golden Ratio الذىبية النسبة) يحقؽ

    

                                                 
(2)

  http://www.biogeometry.org/page99.html 
  النهضة عصر وفنان واستخدمه.  ، القدٌمة الحضارات ًف وفنانون مهندسون استعمله ، الذهبً الرقم أو الذهبٌة النسبة 

  . الجمال نسبة وسمٌت

 (31) شكل
 الذهبى والمثلث خمسالم الشكل

http://www.keplersdiscover
y.com/DivineProportion.htm

l 
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 (12) شكؿ

 فيش مارؾ اإلنجميزى لممصمـ الذىبية بالنسبة الحمزونية القوقعة شكؿ عمى منضدة
Marc Fish 

http://architizer.com/blog/nautilus-ii-table-honors-sea-life-and-

the-golden-ratio/ 
 طاقح تحسيٍ فً ويكًالته األحاث استخذاو 3 – 5

 : انًكاٌ

 عف المفروشات كفأما اختيار يتـ الطريقة ىذه يف"
 حيث األرض وطاقة المفروشات مكاف بيف عبلقة إيجاد طريؽ
 حوؿ وضعو المراد العنصر ويدور الغرفة مركز يف القياس يتـ

 نوعية مف يغير يالذ الموضع إلى يصؿ حتى الغرفة محيط
 ىذه استخداـ ويمكف منظمة، طاقة ليجعميا المكاف طاقة

 " راغالف بداخؿ عنصر يأ وضع عند الطريقة
 (02) شكؿ

 لضبط الداخمية والعمارة األثاث فى تستخدـ البيوجيومترى بأسس صممت الخشب خرط مف تصميمات
 (كريـ إبراىيـ. د تصميـ) المكاف طاقة

 بتحميؿ القياـ المصمـ عمى يجب الواحد الفراغ داخؿ لمطاقة أنواع عدة توجد
 األرضية الطاقة مسارات أنواعيا ومف" ضارة، أـ مفيدة كونيا ومعرفة واتجاىاتيا نوعيتيا

 والطاقة اإلنساف، حركة ومسارات الشمس، أشعة وطاقة اليواء، حركة وطاقة المختمفة،
 . (1)"الكيرومغناطيسية

                                                 
(2)

 (بتصرف. ) قالساب المرجع ، الداخلى التصمٌم فى الطاقة أنواع عن محاضرات:  كرٌم إبراهٌم  
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 (بعد)                (قبؿ)

 عمى مجاالت بتكويف الطاقة وتقـو مستقيمة، خطوط يف دائماً  الطاقة مسارات وتكوف"
 اتجاه يف يسرى الطاقة مسار يميف عمى ve+ الشحنة موجب مجاؿ يتكوف بحيث جانبييا
 يسرى ve- الشحنة سالب ومجاؿ الفراغ، يلشاغم مفيدة إيجابية طاقة ويعطى الساعة عقارب
 . (1)"المكاف يشاغم تضر سالبة طاقة ويكوف دوامات يف الساعة عقارب عكس اليسار عمى

    

 
 (00) شكؿ

 ناحية األثاث وحدات واستخداـ الضارة والسالبة المفيدة الموجبة لمجاالتا وتكويف الطاقة اتجاه يوضح
 عمى إيجابية طاقة وتكويف مسارىا اتجاه وتغيير الطاقة مشكبلت عبلج يف( اليسار عمى) السمبية الطاقة

 (الباحثة) األثاث وحدة يميف
 : انًكاٌ طاقح نتحسيٍ األنىاٌ استخذاو 4 – 5

  لوف مع رنيف يف تدخؿ بو خاصة نوعية طاقة بالجسـ ةالطاق مراكز مف مركز لكؿ"

                                                 
(2)

 (بتصرف. ) م 3126 سبتمبر ، ًالداخل التصمٌم ًف الطاقة أنواع عن محاضرات:  كرٌم إبراهٌم  

 (13) شكل

خطىط طاقت بانكر 

Benker  األرضيت

وانتً تم تحذيذها 

باستخذام أجهزة قياس 

انخطىط األرضيت 

 )انبنذول انرأسً

انكهربائً( وانشكم يبين 

تفادي تقاطعاث خطىط 

عن  Benkerبانكر 

طريق تغيير مىقع 

انسرير بغرفت اننىم 

 )انباحثت(
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 الشاكرات) تسمى يوالت بالجسـ الطاقة مراكز يف التوازف إلحداث األلواف تستخدـ ولذلؾ معيف،
Chakras)، الرتباطيا األخرى يالداخم التصميـ عناصر وألواف الدىانات ألواف اختيار ويتـ 

 .(1)"الطاقة بمراكز
 بالمكاف الموجودة الطاقة نوعية بتغيير يقـو بو وضع إذا محدد موضع لوف ولكؿ"
 زوج يستخدـ الطريقة ىذه وفى ،يالفراغ بالحيز التوازف فيحدث منظمة طاقة إلى ويحوليا

 اختيار أو إيجاد يتـ حيث ،يوالبرتقال األزرؽ أو واألخضر األحمر مثؿ المكممة األلواف مف
 المكمؿ مع الموف ىذا باستخداـ فنقـو لبندوؿ،كا القياس أجيزة باستخداـ ياألساس الموف
 موضعو ىو الميـ ولكف حجمو صغر ميما يؤثر فيو الموف حجـ الياـ مف وليس لو،

 . (0)" بالمكاف

    

 
 (02) شكؿ               (02) شكؿ     

 بيا مكافال طاقة لضبط األلواف استخداـ تـ معيشة غرفةالمكممة واأللواف األلواف دائرة         
 وعهى انثيىريىيتشي عهى تيٍ انعالقح - 6

 : اإلسرىَىييكس

 Ergonomics:  اإلسرىَىييكس تعشيف 1 – 6

  وفؽ ويعرؼ قرف، نصؼ مف أكثر منذ Ergonomics اإلرجونوميكس عمـ ظير

                                                 
(2)

 44 ص ، سابق مرجع ،  الحٌوٌة والهندسة العمارة:  ىالصاو أحمد سمٌر محمد  
(3)

  Ibrahim Karim: Back to a Future for Mankind, Op. Cit., P. 101 
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 The International العالمية اإلرجونوميكس لرابطة التنفيذى المجمس)بػ الخاص التعريؼ

Ergonomics Association  [IEA]) )التفاعؿ بفيـ يتعمؽ العمـ مف نطاؽ" أنو 0222 يف 
 والبيانات والمبادئ العممية النظريات وتطبيؽ ، حياتيـ نظاـ يف األخرى والمكونات البشر بيف

 ". أفضؿ وأداء آمنة مريحة حياة لمبشر يحقؽ فأ يمكف ما لتصميـ
 : انزهثيح واألسقاو انُسة 2 – 6

 المقدسة اليندسة) عميو أطمؽ فيما السنيف آالؼ منذ الذىبية بالنس استخدمت"
Sacred Geometry )0 ، 5: 2 ، 0: 1) مثؿ عدديف بيف النسبة استخداـ خبلؿ مف :

 مع منسجـ تصميـ عمى نحصؿ ما شكؿ   يف العددية النسب ىذه تدمج وعندما ،(الخ..  2
 ىنا ومف اإلنساف، عمى يبإيجا وأثر يجمال تأثير لو أف كما حولو، مف الكوف نسب
 .(1)" الذىبية النسبة أو الجماؿ بنسبة سميت

 األرقاـ خبلؿ مف المطيفة الطاقة عمى الحصوؿ مف يمكننا البيوجيومترى وعمـ
 يأ يف وضعت إذا البيوجيومترى يف األرقاـ مف سمسمة وىناؾ. " Proportion والنسب
( BG3)الػ طاقة عنيا تنتج نسب أو زوايا قيـ أو أطواؿ صورة يف واستخدمت ترتيب

 النسب أو األرقاـ ىذه وتستخدـ ،( الخ..  ،22 ، 22 ،02 ،12 ،12) ومنيا المطيفة،
 . (0)"  الداخمية والعمارة العمارة تصميمات يف

 تجارب بعد البيوجيومترى عمـ مؤسس كريـ إبراىيـ. د وضعيا جداوؿ وىناؾ"
 .(2)"لممكاف المنظمة الطاقة بإدخاؿ تقـو ااستخدامي عند الطاقة قياس أجيزة وباستخداـ

 
 المنظمة لمطاقة المدخمة األرقاـ مف عدد أكبر عمى لمحصوؿ كريـ إبراىيـ.  الدكتور وضعو (1) جدوؿ

 : انزذول استخذاو طشيقح

                                                 
(2)

  www.sacredsites.com 
(3)

  Ibrahim Karim: Back to a Future for Mankind, Op. Cit., P. 219 
(4)

  Ibrahim Karim: Back to a Future for Mankind, Op. Cit., P. 212 
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 المقاييس كتب تحددىا يالت واألبعاد األرقاـ تستخدـ
 التصميـ، يف Human Dimension اإلنسانية واألبعاد

 األرقاـ مف معيف Range مدى عف عبارة األرقاـ ىذه كوفوت
 يتـ البيوجيومترى لعمـ ووفقاً  لمتصميـ، بينيا مف رقـ اختيار يتـ

 ىذا يف تقع يالت المنظمة الطاقة ذات األرقاـ جداوؿ استخداـ
 مماثؿ البيوجيومترى جداوؿ يف يكوف أال الممكف ومف المدى،
 اإلنسانية واألبعاد يسالمقاي كتب  تحددىا يالت لؤلرقاـ

Human Dimension، البيوجيومترى جدوؿ أرقاـ واستخداـ القريبة، األرقاـ فنستخدـ 
 . وشاغميو المكاف بيف العبلقة وفى المكاف يف لمطاقة التوازف يدخؿ التصميـ يف

 (05) شكؿ
 كريـ إبراىيـ. تصميـ د مف البيوجيومترى أرقاـ بأبعاد مصمـ مقعد

 ( 02) الشكؿ يف:  مثاؿ
 ، 22.0:  101.2 األرقاـ بيف تتراوح C المسافة:  Huamn Dimensionالػ لكتب وفقاً 
 . لبلستخداـ صالح ىو الرقميف ىذيف بيف يقع رقـ يأ أف يعنى وىذا
 : البيوجيومترى لعمـ وفقاً 

:  22.0 مف األرقاـ فإف المنظمة لمطاقة المدخمة األرقاـ جدوؿ خبلؿ ومف
 ىناؾ ولكف C بالحرؼ عنيا المعبر المسافة تكوف أف الحةص جميعيا ليست 101.2
 – 21.2 – 22.2) وىى المسافة عف لمتعبير استخداميا يمكف فقط األرقاـ مف مجموعة

22 – 22.2 – 22 – 25.0 – 120.2 – 115.2 – 102.2. ) 
 مف كؿ بيف والعبلقة الذىبية األرقاـ تطبيقات بعض عف التالية األشكاؿ وتعبر

 . واإلرجونوميكس ومترىالبيوجي
 
 

 (02) شكؿ
 
 

 انثحج َتائــــــــذ

: 
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 تصميمات العمارة الداخمية ينشئ فراغات داخمية  ياستخداـ عمـ اليندسة الحيوية ف
 متزنة مف ناحية الطاقة .

 مشكبلت خاصة بطاقة المكاف. يالتصميـ الداخم يتسبب الزوايا الحادة ف 

 ية الحيوية يؤثر إيجابيًا عمى اتزاف الطاقة فاستخداـ األلواف والزوايا وفؽ اليندس 
 الفراغ .

 : انثحج تىصيـــاخ

 العمارة والعمارة الداخمية ألسس ومبادئ التصميـ باليندسة  يزيادة إدراؾ مصمم
 .الفراغات الداخمية يالحيوية وعموميا لتبلفى حدوث تأثيرات سمبية تقع عمى شاغم

 الطاقة وخاصًة عمـ اليندسة الحيوية  مجاؿ عمـو ياالىتماـ بالبحث والدراسة ف
 وعبلقتيا بالعمارة الداخمية 

 : انخاتًــــــح

 وىو العمـو ىذه أىـ أحد خبلؿ مف الطاقة لعمـو عممية بطريقة نظرة البحث يمثؿ
 إبراىيـ الدكتور يالمصر  مؤسسو يد عمى نشأ يالذ Biogeometry البيوجيومترى عمـ
 راحة نحو يوالسع المطيفة الطاقة بدراسة األوؿ المقاـ يف البيوجيومترى اىتـ وقد ، كريـ

 االتزاف تحقيؽ سبؿ عمى والتركيز العمـ، بيذا المرتبطة المفاىيـ بعض وتناوؿ اإلنساف،
 . اإلنساف بيئة يف لمطاقة

 – الطاقة – الشكؿ) يى عناصر ثبلثة بيف العبلقة يدرس البيوجيومترى وعمـ
 بداخؿ الطاقة إف حيث العناصر ىذه بيف التاـ ازفالتو  إدخاؿ يف ويتخصص( الوظيفة
 إلى أيضاً  البيوجيومترى وييدؼ الشكؿ، ليذا المعنى عف تعبر أو الوظيفة تحقؽ الشكؿ
 وكذلؾ الداخمية، بالفراغات السمبية الطاقة إلغاء يف واستخداميا اليندسية األشكاؿ دراسة

 واألجزاء الخبليا مف المستوحاة ألشكاؿوا والترددات، الذبذبات بتأثير تتكوف يالت األشكاؿ
 يعمم بيف العبلقة تناوؿ تـ الفصؿ نياية وفى ،يالداخم التصميـ يف وتطبيقاتيا الحيوية

 . لممكاف المنظمة الطاقة إلدخاؿ والنسب األرقاـ واختيار واإلرجونوميكس البيوجيومترى


