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الخالصة
يتناول البحث موضوع الفوضى البصرية في الجامعة التكنولوجية بعد عممية التطوير والتأهيل لمبانيها والتي ادت
بدورها الى عدم وجود نظام شكمي موحد البنية الجامعة وهو مايمثل مشكمة البحث لذا هدف البحث الى بناء قاعدة
 يفترض البحث وجود تشويش وفوضى بصرية في،معرفية لكل من ظاهرة الفوضى البصرية والنظام والنظام الشكمي
 عرف البحث الفوضى البصرية بأنها غياب.تصميم النظام الشكمي لواجهات والمخطط االساس لمجامعة التكنولوجية
 توصل البحث الى اطار نظري لمفردات الفوضى البصرية.النظام الناتج من الالنسقية في النمط الشكمي لذلك النظام

ًوتم تطبيق هذا االطار عمى مشاريع منتخبة في الجامعة تم تأهيمها ضمن عممية التطوير ومشاريع انشئت حديثا
وكانت اهم النتائج التي توصل لها البحث هو غياب الهوية في شكل النتاج النهائي لمواجهات ولممخطط االساس

 كان لغياب التخطيط المسبق والتصميم المدروس لممخطط.والذي ادى بدوره الى الفوضى البصرية في النطام الشكمي
 لذا. االساس والواجهات البنية الجامعة الدور في فقدان الجامعة لوحدة التكوين الشكمي والسياق المشترك بين االبنية

أكد البحث عمى ايجاد العالقة بين الشكل القديم والحديث من خالل استثمار عناصر مشتركة واعتماد خصائص

. شكمية تخمق سياق واضح ونظام تصميمي موحد لمجامعة
Visual Chaos of the Formal Order of the University Buildings
Case Study – University of Technology
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University of Technology
Abstract
This Paper Studies Visual Chaos phenomenon in the University of Technology, after the
development and rehabilitation of its Buildings, Which was the reason for the absence of the
formal order Unity of its Buildings. So the aim of this paper is to built a base Knowledge to
visual chaos phenomenon, Order and Formal Order. The research hypothesis was “there is a
visual chaos in the formal order of the elevations and the master plan of the University
of Technology”. The research defines the visual chaos as the absence of order in the formal
pattern. The research has built a theoretical framework defined the visual chaos, and project
it, on a selected buildings that have been rehabilitated and a new project of the University of
Technology. The main research findings was the absence of identity of the final product
elevations, and the master plan of the University, which was the reason for the visual chaos of
the formal order. The absence of planning and good design for the master plan and elevations
was the reason for ignoring the unity in the form and context. So the paper insist on finding a
relation between old and new through investing elements and formal properties which create
legible context and unity in the order of the University.

 -1المقدمة.
ال
البد اف يعكس النظاـ التصميمي لمجامعات نمط تصميمي معيف يعتمد عمى نمط شكمي مدروس كي ينتج نظاماً شكمياً متكام ً
قابالً لالدراؾ ويحمؿ الطابع الجمالي والعمراني البنية الجامعة .وىو مايتطمب اسس تصميمية ذات سياؽ واضح ،اال اف النظاـ

التصميمي لمجامعة التكنولوجية لـ يعتمد عمى اسس تصميمية واضحة مف حيث المخطط االساس لممباني ككؿ وعالقتيا مع
الفضاءات ومجاوراتيا ومف حيث الواجيات التي اليوجد توافؽ بيف عناصرىا وعالقاتيا وبالتالي التوجد عالقة تواصمية مع

بعضيا مما ادى الى حصوؿ حالة مف االنقطاع عند المتمقي عند المقارنة بينيا حيث لـ يتـ مراعاة وحدة التكويف في التصميـ
في مرحمة التأىيؿ والتوسع والتي تمت بإنشاء االبنية الحديثة في الجامعة.
 -2منهجية البحث.

بناء إطار نظري لكؿ مف ظاىرة الفوضى البصرية والنظاـ والنظاـ الشكمي.
 -1إستخالص مفردات االطار النظري لممفردات التي ذكرت اعاله

 -2إجراء دراسة تطبيقية عمى عينة قصدية مف مباني الجامعة التكنولوجية التي صممت او تـ اعادة تأىيميا مؤخ اًر لمفترة
(.)2010-2006
 -1التوصؿ الى النتائج واالستنتاجات والتوصيات.
 -3الفوضى

 1-3الفوضى في المغة

ونعاـ فوضى أي
تأتي مفردة الفوضى مف فوض ،وفوض إليو االمر أي رده إليو .وقوـ فوضى ،أي متساووف ال رئيس ليـ.
ٌ
مختمط بعضو ببعض  .والفوضى:ىي أختالؿ في أداء الوظائؼ العضوية أواالجتماعية لفقد الرياسة والتوجيو ،أو تعارض
الميوؿ والرغبات أو نقص التنظيـ( .المعجـ الفمسفي / 1979ص.)141
امػػا فػػي المغػػة االنكميزيػػة فتعػػرؼ كممػػة "  "Chaosف ػى المعػػاجـ المغويػػة عمػػى أني ػا االضػػطراب أو االىتيػػاج  .أمػػا الم ارجػػع
العمميػة حيػث أضػحى اسػتخداـ الكممػة لمتعبيػر عػف الفوضػى غيػر المرغوبػة .فتعػرؼ))Chaosعمػى أنيػا مرادفػة لمعشػوائية

) )randomnessغير المرغوبةhttp://www.svu.edu.eg/arabic/links/news/NEWS90.htm

كما تعرف ) )chaosعلى انها الفىضى والتشىيش(.معجم المصطلحات العلمية والفنية الهندسية )1974وتمثل ()Chaos
حالة الالنظاـ في الفراغ (Oxford dictionary, 2000).
 2-3الفوضى كمصطمح

ظيػػرت كممػػة " "Chaosفػػى عػػاـ  077ؽ ـ  ،وكػػاف الشػػاعر اإلغريقػػي ىسػػيود أوؿ مػػف أطمقيػػا فػػي قولػػو" :فػػي البػػدء كانػػت
الفوضى( )Chaosال شيء سوى الخالء والفراغ غير المحػدود  ،وقػد َّ
عبػر المػؤرخ والكاتػب األمريكػي ىنػري أدامػز (-1858

غالبا ما تولد الحياة ،بينمػا النظػاـ يولػد العػادة".
 )1918عف المعنى العممي لكممة ( )Chaosبشكؿ بميغ في قولو" :الفوضى ً
http://www.svu.edu.eg/arabic/links/news/NEWS90.htm

الفوضى ىي العشوائية وعدـ القدرة عمى التنبؤ ،واالفتقار إلى بنية او أي نمط منظـ وىي االرتباؾ في ادراؾ النظاـ.
))http://www.gilgamish.org/viewarticle.php?id=articles-20080216-7667
كما انيا اختالؿ النظاـ والالنسقية في الشكؿ(http://www.imho.com/grae/chaos/chaos. html) .

كما انيا سموؾ النظـ التي تتبع قوانيف حتمية ولكنيا عشوائية وغير متوقعة .و الفوضى تكوف حساسة إلى الظروؼ األولية
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)(http://www.addustour.com/ViewArchiveTopic.aspx?ac=\ArtsAndCulture\2001\09\art59.html
كاف مصطمح الالنظاـ) )disorderىو اوؿ مصطمح يرادؼ الفوضى ) )chaosوجذور ذلؾ ترجع الى قانوف
الثرموديناميؾ الثاني الذي يشير الى انتقاؿ المواد مف الحالة النظامية ) )orderlyبازدياد حاالت الالنظاـ لتنتيي بحالة
النظامية تامة ،حيث اعتبر مفيوـ النظاـ بنية تنظيمية،ىذه البنية عند تحطميا تدريجيا فأنيا تتحوؿ الى حالة الشكمية
(.)Arnheim,1996 ,p157

تصؼ نظرية الفوضى درجات غير مدركة مف النظـ باعتبار اف النظـ تحمؿ درجات مختمفة مف الوضوح والتعقيد وفي
ذلؾ يشير ) )Bohmالى اف البنى ذات العناصر المترابطة بشدة والتي تعمؿ ككؿ تظير نوعا مف النظاـ المتطور اما
البنى ذات العناصر المنفصمة نسبيا فيي ذات نظـ مبسطة والنظاـ المبسط يمكف اف يتحوؿ الى نظاـ فوضوي اذا وقع
تحت تأثير معيف .)(Bohm&Peat,1989, P.131

وبيذا يمكف تعريؼ الفوضى إجرائياً بأنها )غياب النظام الناتج من الالنسقية في النمط الشكمي لذلك النظام(.
 3-3الفوضى في العمارة
بات مفيوـ الفوضى في العمارة يعبر عف غياب النظاـ والشكؿ ،فالفوضى في االحساس الكالسيكي كانت غير معمومة
ويصعب تصورىا ميما حاولنا ،)Johnson,1994/p242( .لذا كانت صورة الشكؿ الفوضوي تتمثؿ باالنماط ذات التوزيع
العشوائي الخالي مف اي نظاـ .وطبقا ليذه النظرة الكالسيكية لمفوضى فاف الشكؿ الفوضوي يتسـ بالعشوائية والتشتت التاـ،
ولكف الحقيقة انو بالرغـ مف ىذه العشوائية ،فقد وجدت أنماط متماثمة مع انماط اخرى ،وىذا ما انكرتو النظرية الكالسيكية
بصورة الفوضى ،بينما اقرتو نظريات الفوضى الحديثة ،فيي ترى بأف الفوضى تحتوي عمى انماط موحدة ومنظمة .كما اف
النظرية الكالسيكية تناقضت مع مفيوـ الشكؿ االفالطوني الذي كاف معتمدا قديما ،فالفوضى الالنظامية والعشوائية ال تمت

بصمة الى تمؾ االشكاؿ .اما النظرة الحديثة لمفوضى فانيا تتعامؿ مع االشكاؿ االفالطونية مف خالؿ ترتيب االجزاء وتكتميا
بعالقات فيما بينيا وىي بذلؾ تشبو بعض االشكاؿ الطبيعية المتراكمة والمتشابكة (.(Ibid/p243
عرؼ( )Rapoportحالة الفوضى في العمارة بأنيا تحميؿ زائد ناتج عف تزايد مقدار االدخاالت عف طاقة االستيعاب وىي
تؤدي الى نتائج سمبية عمى ذىف المتمقي(.)Rapoport 1977,p210

اكد(  )Arganعمى اف قطع الصمة في عمميات التصميـ والنتاج المعماري يؤدي الى حالة إرباؾ وتشويش
لميوية )Argan,1996,P.240(.كما اشار الى اف الفوضى في العمارة تنتج أشكاالً وعناصر تتصؼ بأنيا غير متجانسة مع

بعضيا حيث ال وجود لخصائص شكمية او تركيبية واضحة ومشتركة فضالً عف النتاجات غير المرتبطة مع بعضيا ومفصولة
عف السياؽ وبعيدة عف الصور الذىنية المرتبطة بذاكرة المتمقي ()Ibid,P.243

يمكف وصؼ النظاـ الفوضوي بأنو حالة خاصة مف النظاـ المضطرب ويمتمؾ الخصائص التالية-:
*انو عمى درجة عالية مف التعقيد.
*اليمتمؾ عالمات داللية تبادلية او امتدادات توسعية ىامة لنظاـ متدني المرتبة(Bohm &Peat. 1989 P.126,127(.
تحدث الفوضى عند تصارع وتضاد اجزاء ومكونات النظاـ بدال مف توافقيا وعند وصوليا لحالتيا القصوى تظير صعوبة التمييز
واالدراؾ الجزاء النظاـ.)Arnheim ,1996 P.154( .

كما تظير الفوضى عند اختالؿ النظاـ االدراكي لممتمقي بصريا او سمعيا بسبب عدـ وجود توحد او تجانس يحكـ ويسيطر عمى
التكويف اي عدـ القدرة عمى ايجاد نظاـ شامؿ وتزداد المشكمة بصورة اكبر عندما تكوف العناصر غير معرفة بوضوح سواء

أكانت مترابطة ,مجتمعة اـ متعارضة.) Bohm&Peat 1989 P.159,160(.

وضح بوـ إف النظاـ معروؼ بأنو ضمنياً اكثر مف كونو بينا واضحاً ،والختبار وجوده في مجتمع ما يتممكنا شعور بدقة ومدى
انتشار عممية النظاـ في وعي البشرية ضمف بنيتو التحتية الالمرئية ضمف كؿ اليتجزأ ،فالكوف اليتج أز وفيـ أي جزء في نظاـ

معيف يعني فيـ النظاـ كمو حيث تتحد خواص الجزء في الكؿ مف خالؿ العالقات البينية بيف االجزاء .مشي اًر بذلؾ الى نزعة

محسوسة غير ممموسة لموصوؿ الى حالة النظاـ مف الصعوبة بمكاف قياسيا أو تحديدىا أو حسابيا ،ومعناىا برأيو اختبار في

حاالت وسياقات مختمفة ،وحركة االجزاء خالؿ الفضاء وعمؿ الماكنة وىو غير مقتصر عمى االنظمة الالحياتية والميكانيكية،
لكف ىناؾ نظاماً في الكائف الحي والمغة والفكر والموسيقى والفف والعمارة والمجتمع بصورة عامة ،فأي شيء يحوي نوعاً مف
النظاـ ،واليمكف تعريفو بتعريؼ واحد ألنو أوسع مف أف يحدد بتعريؼ محدد شامؿ ،ولمتعرؼ عميو يعتمد أوالً عمى القابمية في

أدراؾ المتش ابيات والمختمفات لكثير مف المشاىدات التي تظير بأف رؤيتنا زيادة عمى حواسنا االخرى تعمؿ عمى اختيار تمؾ
المتشابيات المختمفات.)Bohm&Peat1989/p111).

وبالرغـ مف اف الفوضى وفقاً لديفيد بوـ تشير الى مايسمى بالنظاـ الضمني اال اف البحث سيعتمد المفيوـ الذي يشير الى
غياب النظاـ وفقاً الى التعريؼ االجرائي المطروح في الفقرة ( )2-3وتبعاً الى المشكمة البحثية.
 -4النظام
 1-4النظام في المغة

يعرؼ النظاـ في المغة (مانظـ فيو الشئ مف خيط وغيره وكؿ شعبة منو واصؿ ونظاـ كؿ امر مالكو وىو السيرة وليست المرىـ
نظاـ اي ليس لو ىدي والمتعمؽ وال أستقامو )(.ابف منظور،ص  .)424والنظاـ ىو الخيط الذي ينظـ بو المؤلؤ (الرازي1982،

ص  .)667ويقابؿ النظاـ في المغة االنكميزية مفردة ( )systemويعرؼ بأنو مجموعو االشياء او االجزاء التي تعمؿ مع بعضيا
البعض في عالقة نظامية وفقا لغرض معيف.كما يعرؼ انو المجموعة النظامية لكؿ مف المبادئ واالفكار
( .)Oxford,1967,p.444يقابميا مفردة ( )Orderاالنكميزية وىي مشتقة مف الالتينية ( )ordin-ordoوتعنياف ترتيب
والمعاني المرتبطة بكممة( )Orderىي الترتيب،عدـ الفوضى ،القاعدة،القانوف،الحكـ،المنيج ،النسؽ (قاموس صخر.)2004,
وىو المجموعة التي تُحكـ وفؽ مبدأ او فكر ويعبر عنيا بالمنيج لدى الكؿ او االرتباط الحاصؿ بفعؿ وظيفة اوىدؼ معيف،
فيي مجموعة الظواىر التي تجتمع معا لغرض التصنيؼ او التحميؿ وىومجموعة العناصر او االجزاء المرتبطة تركيبيا او
بنيويا ،وىو ايضا الشكؿ التنظيمي االجتماعي او االقتصادي او السياسي كما انو يمثؿ مجموعة المبادئ او االفكار ذات
العالقات المتبادلة.)Webster,1973,p.1184( .
 2-4التعريف االصطالحي لمنظام

عرؼ ( )Angualالنظاـ مف خالؿ االجزاء المترابطة معاً مف جية والمرتبطة بالكؿ مف جية اخرى إذ يتضمف النظاـ عدد

غير محدد مف االجزاء والتي التشترؾ في النظاـ مف خالؿ خصائصيا االساسية فقط بؿ مف خالؿ قيميا الموضعية التنظيمية

في النظاـ.)Angual,1972,p.18(.

عرؼ ( ) Kremyankiyالنظاـ مف خالؿ الكؿ فيو يعتمد عمى االجزاء المنسقة والتي تشير الى الجوانب الميمة لفيـ الكؿ وقد
تكوف االجزاء عبارة عف اشياء او مكونات او نظـ ثانوية والتي بدورىا تتكوف مف مجموعة مف المكونات

(.)Kermyankiy/,1972 p.127:128

عرؼ اكوؼ ( )Ackoffالنظاـ بانو تعبير مفاىيمي او فيزيائي والذي يتألؼ مف االجزاء المترابطة ذات التاثير المتبادؿ فيما
بينيا (.)Ackoff,1972/p.332
كما اشار ( ) Sommorhoffالى اف مف متطمبات النظاـ وجود غاية او ىدؼ موجو وال يتضمف اليدؼ احداث نتائج او حاالت
او تشكيالت وترتيبات محددة فحسب بؿ يتعداىا الى تحقيؽ بعض التقدـ والتحسف العاـ لمفعالية المطموبة مف النظاـ

(.)Sommerhoff/1972 p.148
عرؼ( )Arnhiemالنظاـ بأنو عممية منيجية متسمسمة ومنسقة لتشكيؿ مجموعة مف االجزاء او العناصر او نظـ ثانوية في كؿ
متجانس لغرض تجنب التناقض والتنافر او اليصاؿ معنى العمؿ عمى اختالؼ نوعو فكرياً او فيزياوياً اذ اف اي شيء او حدث
لكي يكوف لو معنى او ىدؼ فأنو يجب اف يقدـ بشكؿ نظامي منسؽ.)Arnhiem,1977,p.162 (.

يشير النظاـ ا لى كيفية ارتباط األجزاء (المكونات) مع بعضيا البعض بيف المستوييف األصغر ) (Micro-scaleواألكبر

) ، (Macro-scaleأي يمكف تعريفو عمى انو عالقة بيف أجزاء مرتبطة ومتفاعمة بعضيا مع بعض ،بحيث يمكف تمثيؿ ىذه
العالقة والنظاـ ككؿ عمى شكؿ موديؿ ))WWW.highfiber.com/sjackett/chaos( .(can be modeled
وبيذا يمكف تعريؼ النظاـ اجرائياً بأنو ( بنية مكونة من العناصر مرتبطة بعالقات الجزء مع بعضها البعض من جهة
وبعالقات الكل من جهة اخرى وفق أسس تنظيمية لغرض تحقيق هدف معين).
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جاءت كممة الشكؿ( )formبمعاني مختمفة في الطروحات فاستعمميا بعضيـ لتعبر عف الييئة ( )shapeاوالترتيب

( )configurationاو النسؽ)  ) patternاو التنظيـ (،)organizationجاء المعنى القاموسي لكممة ( )formبالعربية بثالث
مرادفات ىي الشكؿ والصورة والييئة ،كما استعممت لتعبر عف نظاـ العالقات(،(System of relation
(عسكر،1987،ص.)27

عرؼ (بونتا) الشكؿ بأنو (مجموعة القيـ التي تؤثر في المعنى بشكؿ متبادؿ)(،بونتا ،6663،ص ،)661كما حدد بونتا نوع

الخصائص لشكؿ اي عنصر وىما :
اوالً :خصائص المادة والتي تمثؿ الخصائص الفيزياوية وتمثؿ مجموعة المالمح والتكوينات التي يمكف ادراكيا مباشرة كالييئة

والموف ومواد البناء والمممس.

ثانياً :الخصائص التجريدية لمشكؿ وىي خصائص بمستوى إدراكي اعمؽ مف السابؽ تكوف خصائص التعبير لمعناصر المرئية
لمشكؿ فإذا فيمت العمارة كمغة فعناصرىا ىي مفردات يمكف ربطيا لتكويف الجممة ،وتشتمؿ ىذه الخصائص عمى الكتمة
والفضاء والخصائص ذات المستوى االدراكي االعمؽ كالنسب والقياس ،فالخصائص بمفيوميا الشامؿ ىي نظاـ قائـ عمى
العالقات مابيف أجزاء المادة نفسيا ويرتبط اختيار
الجمالية.)Bonta,1980,pp28-30(.

الشكؿ عموماً بالنواحي النفعية الى جانب النواحي

عد فتروفيس النظاـ ( )Orderاحد ست عناصر تعتمد عمييا العمارة وىي النظاـ والترتيب والموائمة والتناظر والمالئمة
واالقتصاد،وىو يضع النظاـ في اوؿ التصنيؼ ألىميتو ،والنظاـ بالنسبة لو يعطى إعتماداً عمى أجزاء العمؿ بشكؿ مدروس
ومفصؿ وبأتفاؽ متناظر لنسب الكؿ وىو تنظيـ يستند عمى القيـ الرقمية وقد ربط فتروفيس النظاـ مع الترتيب وفصمو عف بقية
العناصر فيو برأيو يعمؿ مع الترتيب واليمكف تجزئتيما.)Vitruvius, 1960,p.109(.
فى كتابو "التعقيد والتناقض فى العمارة" الذى نشره متحؼ الفف الحديث عاـ  ،1966حاوؿ فنتورى أف يناقش ما أسماه "حيوية
الفوضى" فى البيئة قائال ":نحف نطالب بعمارة تمتمؾ الثراء "بمعنى الوفرة والكثرة والزخـ فى التفاصيؿ" وااللتباس والغموض فوؽ

المبسطة عف طريؽ تقديـ حموؿ معمارية مركبة
وتقدـ التناقض والتعقيد عمى التناغـ والبساطة" .وناىض الحداثة
الوحدة والنقاءّ ،
ّ
استقاىا مف تاريخ العمارة .ليس فقط مف التاريخ الذى يخص البيئة التى تنتمى إلييا البناية رىف التصميـ ،بؿ مف التاريخ
الكوني كمو .وقد أراد أف تحاكى العمارةُ تعقّد المدينة الراىنة وصخبيا ،وأف تكوف جزًءا مف سياقيا الراىف بكؿ فوضاه
ي
المعمار ّ
ّ
وضجيجيما( .بعد الحداثة في العمارة والشعر) ()http://www.balagh.com/thaqafa/0r0vnzcz.htm
يرتبط النظاـ بمفيوـ التعقيد حيث يرتبط التعقيد باالنحرافات عف النظاـ والتي تكافئ التغير المالحظ فالتعقيد كي يكوف مالحظاً
يجب اف يعتمد عمى تغير العالقات اكثر مف العناصر( )Rapoport 1977,p212حيث يرى ( )Rapoportاف النظاـ المعقد
يستطيع ربط مدى واسع مف العناصر المتنوعة في االشكاؿ واالتجاىات وااللواف والمممس ضمف ىيكؿ واحدIbid ( .
.)1977,p218
يعتبر فرض النظاـ عموما عمى الفوضى جوىر االبداع والخمؽ لدى االنساف  ،فالنظاـ تحصيؿ حاصؿ لتجانس االفكار مع
بعضيا ،والعمارة التكوف ممتعة لمعيف اال اذا كانت بحاجة الى نظاـ حيث يشير النظاـ الى البناء اليندسي لمشكؿ .وىناؾ
مبادئ تسيـ في خمؽ النظاـ ويعتبر التناظر مبدأ تنظيمي عاـ ومرتبط بالبنية كما يعتبر التناسب مف المبادئ التي تسيـ في
خمؽ النظاـ ،والى جانبيا التتابع الفضائي ،ف العمارة الجيدة تنتج مف تكامؿ نظاـ الوظيفة مع خزيف الوسائؿ الجمالية الذي
يستخدـ لتحقيؽ التوازف بيف النظاـ القوي والنظاـ الضعيؼ.)Kauffman, 1993, p.110( .

عبر بونتا عف الشكؿ المعماري كنظاـ مف حيث اف الشكؿ اليعتمد عمى الشكؿ ذاتو وانما عمى الموقع الذي يحتمو ضمف
منظومة معينة واذ تمثؿ العمارة عمؿ فني ىدفو تأكيد قصدية خمقو مف وسط تعدد العناصر الساعية الى غاية معينة فكاف البد

اف تحتوي العمارة عمى نظاماً يحقؽ التعدد المرتب لعناصرىا داخؿ كياف موحد لموصوؿ الى تمؾ الغاية(االسدي6661،ص.)52

أشار ( )Smithiesالى اف الشكؿ كنظاـ تكويف بصري ينتج مف العالقة بيف العناصر البصرية تسيـ أجماالً لموصوؿ الى كؿ

بصري مؤثر ( .)Smithies.1981. p6كما عرؼ ( )Scottالشكؿ كتكويف كمي يتألؼ مف نظاـ متشابؾ مف العالقات التي
تربط االجزاء والكؿ في وحدة تصميمية بصرية والتي تمثؿ وحدة عضوية اليمكف ألي جزء اف ينفصؿ عف الكؿ بدوف اف يؤدي

الى تحريؼ وتشويو لمجزء نفسو والتصميـ ككؿ (.)Scott.1951 p179

يرى ) (Chingاف النظاـ الشكمي ىو وسيمة لجمع أشياء مختمفة بأسموب مقبوؿ بصريأ وذلؾ ضمف مفيوـ إسػتقاللية كػؿ عنصػر
مػػع أرتباطػػو بالنظػػاـ الكمػػي( .)Ching,1996,p.15كمػػا أشػػار إلػػى الشػػكؿ بأنػػو اسػػموب ترتيػػب وتنسػػيؽ العناصػػر وأجػزاء التكػػويف
بحيػػث يقػػدـ صػػورة ذىنيػػة متماسػػكة تنػػتج التعبي ػرات ( )Ibid,p.34ويصػػبح الشػػكؿ دوف أي معنػػى فػػي حالػػة عػػدـ ارتباطػػو بميػػاـ
معينة ،فالشكؿ المعماري يرتكز عمى أبعاد شكمية فضالً عف أبعاد عممية أو براغماتية وداللية أخرى (.)Ibid, P.131

تتجمع الصفات الحسية والمادية لمعنصر والذي يعبر عف مجموعة مف الخواص التي تجعؿ الشيء عمى ماىو عميو بتجمع
الصفات الحسية والمادية لو وتعطي الصيغة النيائية لو واذا كاف الشيء مركباً مف أجزاء متعددة فالشكؿ يكوف ىو التسمية التي

تطمؽ عميو فيو قائـ عمى مجموعة العناصر والعالقات والتي تعطيو طابعاً ممي اًز وتكوف منو النظاـ (الخطيب،6663،ص.)01

يعتمد النظاـ الشكمي عمى جانبيف اساسييف ىما العناصر والعالقات حيث أشار ( )Stinyالى اف العمارة نظاـ لغوي يتضمف

عناصر وعالقات،)Stiny,1981,p.5(.وأشار ( )Markusالى مستويات النظاـ الشكمي حيث يمثؿ المستوي االوؿ المبنى ككؿ
اما المستوى الثاني فيو أجزاء الشكؿ ومكوناتو والتي يمكف أيضاً االستمرار في تجزئتيا ليزداد مستوى العمؽ في تناوؿ الموضوع

( ،)Markus,1980,p.472كما أعتبر( )Weinbergكؿ نظاـ يتكوف مف مجموعة عالقات وىذه العالقات محددة يمكف
تمييزىا الى وضعيات أرتباط عالقاتية تمثؿ حاالت محددة والمجموع الكمي ليذه الحاالت يمثؿ الفضاء الناتج لمنظاـ
الشكمي(.)Weinberg,1975,p87
أشار كؿ مف باتي ولونغمي ) (Batty and Longleyفي كتابيـ ) (Fractal Citiesالى اف الشكؿ نتاج عدة قوى ومحددات
متفاعمة ومتداخمة فيما بينيا بشتى الوسائؿ ضمف ثنائية (الزماف-المكاف) ،وبالتالي تسبب ارتقاء النظاـ بشكؿ غريب ومفاجيء.

(.)Batty&Longley, 1994,pp42-43

ينتج الشكؿ في العمارة مف كؿ مف البيئة الثقافية والبيئة الطبيعية التي يعيشيا االنساف وتخمؽ كال البيئتيف محددات ومؤثرات
اساسية لموصوؿ الى شكؿ معماري متوائـ مع حاجات االنساف وفكره وثقافتو ،وعميو فالشكؿ حصيمة تفاعؿ واع لمجموع العوامؿ
(الطبيعية والتكنولوجية واالنسانية وعوامؿ طابع العصر) والتي تحدد الشكؿ مف خالؿ صياغتيا داخؿ رؤية المصمـ والتي

تعطييا طابع مميز تحت ىذه الظروؼ فكاف الشكؿ وليد الواقع ومتأث اًر بو ،واف االنساف وطبيعة العصر سواء كانت مف الناحية

المادية التكنولوجية او مف ناحية القيـ السائدة ليا تأثير عمى تحديد مالمح التشكيؿ في ىذا العصر،فجميع االشكاؿ المعمارية

موجودة في الطبيعة بصورة بدائية بسيطة وقبؿ اف تتمكف المواد المتاحة والتكنولوجيا مف تجسيدىا معمارياً (.المالكي ،2002،

 ،)160- 156ومف أىـ صفات األشكاؿ المعمارية ىو كيفية عمميا كرموز أو إشارات لوظائؼ أو دالالت ثقافية أو سياسية أو
أي معاني أخرى يستدؿ عمييا اإلنساف المتعامؿ مع تمؾ األشكاؿ .وتساعد تمؾ الرموز اإلنساف عمى فيـ المكاف والتعامؿ معو

بالشكؿ المناسب ثقافيا واجتماعيا تبعا لما تمميو عميو ثقافتو وتعميمو .فالرموز المتوفرة داخؿ أحد المباني توجو اإلنساف لمتعامؿ
معو كمبنى ديني أو مستشفى أو متحؼ تبعا لمعاني اإلشارات الموجودة داخمو .وىذه القراءة قد تكوف صحيحة وكافية بالنسبة
لإلنساف المتعامؿ مع المبنى ولكف ىناؾ قراءات أخرى أعمؽ تحمؿ نفس األىمية لممجتمع والثقافة المجتمعية
ككؿ(محجوب،5161صhttp://kenanaonline.com/users/YasserMahgoub/topics/70026/posts/135001)6

اف دراسة بنية الشكؿ تكوف بدراسة عالقات بنائو المنجزة وفؽ قواعد رياضية شديدة التنظيـ واف ما يحدث لخمؽ الشكؿ ىو

تنظيـ الفوضى اي عممية تفكيؾ وبناء فمع اختالؼ الفضاءات المعمارية التي يخمقيا المصمـ فأنيا توظؼ نفس العممية
التصميمية لخمقيا حيث يتـ إنشاء الفضاء المختار طبقاً لبعض االنظمة والمبادئ التي توظؼ بما يسمى االشكاؿ الموحدة

المتكررة .واف عممية إعطاء شكؿ لمبناية المفردة ترتبط بيف فعميف في العمارة االوؿ البناية المفردة ذاتيا والثاني جعؿ تمؾ البناية
جزء مف مجموع وىذا يؤكد اف خمؽ الشكؿ ىو اكثر مف مجرد عناصر شكمية ،فالشكؿ يعطي إشارة تنعكس مف خالؿ ثالثة

جوانب االوؿ ىو العناصر ذاتيا ،والثاني يرتبط بترتيب العناصر وتركيبيا مع بعضيا والثالث ىو المعنى ومدى تأثير الشكؿ في
الناس (.المالكي،2002،ص .)164اذ تتميز االشكاؿ المعمارية عف بعضيا في مدى تحقيقيا لغايات معينو تعتبر معايي ار لتمؾ

الفترة التي ولد فييا ىذا األثر او ذاؾ  ،ىذه المعايير تبمورىا وتحددىا نظرية العمارة  .فمنيـ مف اعتبر الشكؿ المعماري (الجيد)
مف عبر عف وظيفتو المخصص ليا ،ومنيـ مف اعتبر الشكؿ المعماري نصا مشابيا لمنص المغوي يحمؿ رسالة مشفره باستخداـ

عناصر معمارية معروفة سابقا وتوظيفيا في كتابة ىذه النصوص  ،ومنيـ مف ركز عمى امكانات مادة البناء في تكويف أشكالو.
ومنو تتكوف المغة المعمارية وىي معنى معيف يختفي خمؼ الشكؿ المعماري المصمـ يتحقؽ مف خالؿ استخداـ عناصر معمارية
في عالقات معينو معروفو لدى المصمـ والمتمقي قبؿ والدة الشكؿ قيد التصميـ .ىذه العناصر والعالقات تحمؿ معانييا نتيجة
تكرارىا في أشكاؿ معينة خدمة لغاية محدده  ،ارتباط ىذه العناصر بغاياتيا نتيجة لتكرار ىذه العناصر في تمثيؿ غاياتيا،
وبالتالي إمكانية توظيؼ ىذه العناصر في غايات جديدة وبناء معاني جديدة مف خالؿ ترابط ىذه العناصر بعد إزاحتيا

باتجاىات معينو طبقا لغاية المصمـ.
اف استنباط نظاـ لمتصميـ وايصا ؿ معانية ىو عاـ لكؿ الفترات ورغـ اف النظاـ الفعمي يختمؼ ويتنوع مف و الى اخر فأف
المبادئ المتضمنة وقيمتيا لممصمـ تبقى نفسيا وذلؾ لكوف تمؾ المبادئ ترتبط بالعالقات التي تربط االجزاء مع بعضيا فتكوف
بذلؾ النظاـ االساسي)www.3djordan.net/books/book028( .
بذلك يمكن تفسير النظام الشكمي بأنه احدى الوسائل لجمع أشياء مختمفة او متشابهة ضمن أسموب مقبول حيث اليمكن
االستغناء عن النظام وهو يخدم ترتيب االجزاء لتكوين الكل فالعمارة اليمكن ان تحقق وظيفتها وتعكس رسالتها اال اذا اظهرت

نمطاً معيناً.

 -5االبنية الجامعية

تعرؼ الجامعة عمى انيػا مؤسسػة لمتعمػيـ العػالي مجاليػا مفتػوح لمػف أكمػؿ الد ارسػة الثانويػة ومػدتيا التقػؿ عػف ثػالث سػنوات وىػي
المكاف الذي تنتشر فيػو المعرفػة واسػتيعابيا فػي حقػوؿ د ارسػية مختمفػة ومتقدمػة ( ،)Uonnesco,1975,p.128كمػا انيػا المكػاف
الذي يكتسب فيو الفرد المعرفة والخبرة لموصوؿ الى تطمعات المجتمع نحو االبتكػار الػذي يتصػؼ باالصػالة والرغبػة فػي التغييػر)
بيكاس،6654 ،ص.)82

تمثؿ الجامعة نوعا" مف النظاـ الذي يربط أبنيتيا بعالقات عمى وفؽ القيـ األكاديمية واالجتماعية لممجتمع الجامعي مف ناحية

والمجتمع االجتماعي والجغرافي لممدينة مف ناحية أخرى لخمؽ المالءمة لممتحقي الجامعة (خميؿ ،9111،ص ،)4كما اف نظاـ
الحركة داخؿ المبنى الجامعي يسيـ في رسـ مالمح البنية الحضرية لمموقع مف خالؿ تحقيؽ عممية الترابط بيف أجزاء الموقع
وتحقيؽ التماسؾ بيف العناصر المتناقضة والترابط الصحيح ,ويسيؿ كذلؾ تكامؿ اإلنشاء الكمي لمجامعة لتجنب التعارضات
الناجمة عف التغييرات التي تط أر عمى الموقع الجامعي (تصميميا" وتنفيذيا") عبر مراحؿ زمنية معينة فالنظاـ الحركي فضال"
عف المحاور البصرية واالسنادية ستسيـ جميعيا في إتماـ العممية التصميمية ضمف المراحؿ التنفيذية المختمفة ومف ثـ الحفاظ

عمى مالمح الييئة لمبيئة الجامعية بالشكؿ الذي يجعميا قابمة لمتصور وفي الوقت ذاتو استم اررية النمو والتوسع واإلضافات
والتغييرات التي تحدث في بنية المجاؿ الخاص وبما يجعميا قابمة لمتكيؼ مع االنماط الحركية. )Fumihiko,2002, p.16( .

كما اكد (َّ )Louis Kahn
إف الجامعة تجسد الرؤيا الصادقة لروحية انتماء االنساف لوطنو ،وتتداخؿ مع كؿ ما يحيط بو وتنتمي
اليو ،ويضيؼ قائالً :اف اىـ شيء يتـ مف خاللو نجاح تصميـ الجامعة وىو عممية ربط الفف بالعمـ ،فالعمـ ىو الذي يحدد

احتياجات االنساف ،والفف يعمؿ عمى تنسيقيا في اطار فمسفي يتفؽ مع االصوؿ التاريخية (. )Marcus.1998,P.175

اف المواقع الجامعية تعد مف البيئات ذات المعالجات الخاصة التي تتطمب تخطيطاً وتصميماً مسبقاً لألنظمة الشكمية و الحركية

والبصرية بما يحقؽ أعمى كفاءة وظيفية (شاىيف،1987،ص.)36
 -6تصنيف الجامعات

تصنؼ الجامعات الى صنفيف ىما

 1-6الصنؼ التكاممي :وىو مايكوف موقع الجامعة محدوداً ومتداخالً ضمف نسيج المدينة وتقوـ الجامعة بالتسييالت
االكاديمية بصورة أساسية .إذ تعد الجامعة في ىذه الحالة جزءاً مف مخطط المدينة الحضري ،وفي ىذه الحالة فاف
خصوصية الموقع تنمو مع مقياس المدينة وتتناسب مع حجميا السكاني) .العمواف،1988،ص.)17

 2-6الصنؼ الجامعي :وفيو تكوف التسييالت الجامعية (أكاديمية وأجتماعية وسكنية) مجتمعة معاً ضمف موقع متكامؿ

وغالباً ماتكوف ىذه الجامعات في ضواحي المدف وليس في المراكز لصعوبة توفير المساحة الكافية ليا في المراكز لمحدودية
المساحة ويأخذ مسميات أخرى مثؿ (الجامعة المثالية) أو (الجامعة الحديثة)(،المصدر السابؽ،ص .)17وتعد الجامعة
التكنولوجية مف ضمف الصنؼ االوؿ.
 -7انماط تصميم الجامعات

تصمـ الجامعات وفقاً لالنماط االتية
1-7

النمط االوؿ :وىو إنتشار الفضاءات التعميمية المتخصصة والعامة لمجامعة عمى الموقع مع تجميع مركزي لمفضاءات
المساعدة العامة.

2-7

النمط الثاني :وىو عبارة عف مجتمع متفرؽ مف كميات مستقمة عف بعضيا واقساـ تدريسية متفرقة وكؿ قسـ ينفرد

بفضاءاتو التعميمية والخدمية وىياكمو االدارية والفضاءات الترفييية االخرى .
3-7

النمط الثالث :وفيو تكوف الفضاءات التعميمية والمساعدة العامة مرتبطة مع بعضيا بتنظيـ حضري مركز(.المصدر
السابؽ .)22،وتعتبر الجامعة التكنولوجية مف النمط الثالث اال انيا تفتقر في تصميـ مخططيا االساس الى التنظيـ

الحضري.
 -8مشكمة البحث

أشتقت مشكمة البحث مف واقع التطبيؽ وأشارت المشكمة البحثية الى (عدم وجود نظام شكمي موحد البنية الجامعة التكنولوجية

عمى المستوى التصميمي لمواجهات والمخطط االساس).

 -9فرضية البحث.

يفترض البحث وجود تشويش وفوضى بصرية في تصميـ النظاـ الشكمي لواجيات والمخطط االساس لمجامعة التكنولوجية.
 -11القياس

تـ قياس متغيرات الفوضى في النظاـ الشكمي قياساً نوعياً مف خالؿ المفردات المستخمصة مف االطار النظري لمفوضى والنظاـ
وتحديد القيـ الممكنة ليا والخاصة بكؿ متغير مف متغيرات المفردات األساسية المنتخبة  .وكما موضح في الجدوؿ رقـ ()6

الممحؽ (.)6
 -11تصميم البحث
لغرض التحقؽ مف الفوضى البصرية في تصميـ النظاـ الشكمي ألبنية الجامعة عمى مستوى الواجيات والمخطط االساس فقد
تـ تييئة واعداد استمارة الدراسة العممية الموضحة في (الممحؽ  )5وتحديد عينات الدراسة ،وكما يأتي.

 1-11استمارة االستبيان

تـ اعداد استمارة االستبياف(الممحؽ( ))5لغرضة جمع المعمومات الخاصة بمفردات االطار النظري ،اذ تتضمف االستمارة اسئمة
تتعمؽ بمدى تحقؽ الفوضى البصرية في الجامعة.

 2-11عينة الدراسة .تـ اختيار عينات البحث مف االبنية التعميمية في الجامعة التكنولوجية كنمط يتـ دراسة النظاـ الشكمي لو،

حيث اف الجامعة شيدت موخ اًر أعماؿ تأىيؿ وانشاء أبنية حديثة ،وبذلؾ تـ إختيار عينات مف المشاريع التي تـ تأىيميا وعينات
مف المشاريع التي تـ إنشاءىا حديثاً فضالً عف المخطط االساس لمجامعة الذي تغير أثر التطوير فيو وتـ عرض صور المشاريع

والمخطط االساس عمى المستبينيف لالجابة عمييا (.الممحؽ رقـ ( .))0وكما يمي:
 -6مشروع تأىيؿ واضافة طابؽ قسـ ىندسة المواد.

 -5مشروع تأىيؿ واضافة طابؽ قسـ اليندسة المعمارية.
 -0مشروع تأىيؿ قسـ العموـ التطبيقية.
 -1مشروع تأىيؿ مركز الحاسبة.
 -2مشروع إنشاء بناية القاعات الدراسية رقـ .5
 -3مشروع إنشاء بناية ىندسة الميزر.

 -4مشروع إنشاء بناية مجمع المعامؿ والورش.
 -5مشروع إنشاء بوابة الجامعة.
 -6المخطط االساس لمجامعة
 3-11عينة المستبينين

تـ إختيار عينة المستبينيف مف اساتذة وطمبة القسـ المعماري والمدني في الجامعة كعينة قصدية لكونيـ النخبة المتمقية
والمختصة بالدرجة االولى لما يتـ انشاءه مف ابنية فضالً عف ميندسي قسـ الشؤوف اليندسية في الجامعة كونيـ الجية المنفذة
والمدركة لالبنية المذكورة لغرض التحقؽ مف فرضية البحث.
 -12النتائج.

 1-12الالنظام

اظيرت النتائج اف الالنظاـ قد تحقؽ في الواجيات مف خالؿ نسب المتغيرات،حيث اظيرت قيمة اختالؿ النظاـ في عناصر
الواجية نسبة ( )%50اما تضاد أجزاء النظاـ فبمغت نسبتيا(  )%30وصعوبة تمييز اجزاء النظاـ( .)%20اما الالنظاـ في
العالقات فقد تحقؽ مف خالؿ العالقات غير المعرفة بنسبة ( )%60لكؿ منيا اما العالقات المعرفة فقد اظيرت نسبة ()%40
كما ظير الالنظاـ في تمفصؿ الواجية مف خالؿ الخطوط غير الواضحة لمنظاـ الشكمي لمواجية بنسبة( )%65في حيف كانت
الخطوط الواضحة بنسبة ( )%35وماسبؽ يتبيف بإف الالنظاـ متحقؽ عمى مستوى الواجية مف حيث اختالؿ النظاـ في
عناصر وعالقات وتمفصؿ الواجية.

 2-12العشوائية

اظيرت النتائج عشوائية الخصائص الشكمية لواجيات الجامعة مف خالؿ مفردة الحجـ ،فاالحجاـ المختمفة كانت بنسبة()%65

اما االحجاـ المتشابية فقد كانت بنسبة ( )%35وقد ظيرت العشوائية باستخداـ المممس المختمؼ والغير المتجانس حيث كانت
نسبة استخداـ المممس الخشف ( ،)%52اما نسبة المممس الناعـ فقد كانت( )%35ونسبة المممس المختمط (.)%40

اما عشوائية المواد المستخدمة فقد ظيرت بإستخداـ االلمنيوـ بنسبة ( )%75و( )%5زجاج و( )%15نثر .اف تبايف استخداـ
الخصائص الشكمية مف حيث الحجـ والمممس والمواد المستخدمة أدى الى العشوائية في النظاـ الشكمي لواجية ابنية الجامعة.
 3-12التشويش

اظيرت النتائج إف إستخداـ االلواف بصورة غير متناسقة أدى الى الفوضى البصرية لواجيات الجامعة حيث كانت نسبة االلواف
المتضادة ( )%60ونسبة االلواف المتوافقة ( )%25ونسبة االيقاع الموني( )%15وىو ما يظير عدـ توحيد النمط الموني
المستخدـ او توافقو والذي أدى الى ظيور عدة الواف وبإستخداـ يؤدي الى التشويش البصري لممتمقي.
اما التشويش عمى مستوى المخطط االفقي فقد اظيرت النتائج اف عالقة الكتمة بالفضاء كانت بنسبة ( )%5وضوحية و()%35

غموض و( )%60عدـ تناسب مساحة الفضاء مع المباني .وىو ما يظير العالقة الضعيفة لمكتمة والفضاء وبالتالي عدـ وجود
االحتواء الفضائي ألبنية الجامعة.
 4-12الالنسقية

اظيرت النتائج وجود النسقية عمى مستوى واجيات الجامعة مف خالؿ اشكاؿ الفتحات والنوافذ حيث بمغت نسبة الفتحات والنوافذ
ذات االنماط المتشابية ( )%20ونسبة االنماط المختمفة ( )%80كما اظيرت النتائج اف الالنسقية في ابعاد العناصر غير

الموحدة كانت بنسبة ( )%70واالبعاد الموحدة بنسبة ( )%30

اما الالنسقية عمى مستوى المخطط االفقي فقد اتضحت مف خالؿ المساحة غير المتشابية ( )%40والمساحة المتشابية بنسبة

( )%10والمساحة التي تخمو مف االيقاع بنسبة ( )%50اما المساحة ذات االيقاع فمـ تحقؽ اي نسبة.
اما االمتداد االفقي فقد اظيرت النتائج اف نسبة االمتداد المتغير ىي ( )%75واالمتداد الثابت بنسبة (. )%25
اما عالقة الكتمة مع كتمة أخرى فكانت نسبة العالقة غير المعرفة ىي ( )%11والعالقة المتنافرة بنسبة ( )%45والعالقة

المتوافقة بنسبة(.)%15

وماسبؽ يظير وجود الفوضى البصرية مف خالؿ الالنسقية عمى مستوى الواجيات وعمى مستوى الكتؿ البنية الجامعة.
 5-12االفتقار الى نمط شكمي

اظيرت النتائج اف االفتقار الى نمط شكمي عمى مستوى المخطط االفقي كاف كاالتي :بمغت نسبة النمط الموحد لممخطط

( )%15وبمغت نسبة النمط العشوائي( .)%85كما تفتقر الواجيات الى نمط شكمي محدد بنسبة ( )%70في حيف ظيرت بنية
شكمية موحدة لنمط الواجية بنسبة (. )%30
اف افتقار الواجيات الى نمط شكمي محدد ادى الى الفوضى البصرية ،كما اف افتقار المخطط االفقي الى نمط شكمي ادى الى

فوضى عمى مستوى التجميع االفقي لمخطط الجامعة.

 6-12االرتباك في االدراك
اشارت النتائج الى اف االرتباؾ في االدراؾ (وىي احد تعاريؼ الفوضى التي وردت في االطار النظري الفقرة ()2-3
اعاله ) في الواجية قد تحقؽ مف خالؿ االرتباؾ في االدراؾ حيث كانت النسب كاالتي )%25( :عدـ وجود ارتباؾ في ادراؾ
الشكؿ و( )%75وجود ارتباؾ في ادراؾ الشكؿ ،اما عدـ وجود ارتباؾ في ادراؾ الموف فكاف بنسبة ( )%30ووجوده بنسبة
( )%41عدـ وجود ارتباؾ في ادراؾ المادة بنسبة( )%02ووجود ارتباؾ في ادراؾ المادة بنسبة ( )%32اما عدـ وجود ارتباؾ
في ادراؾ المممس فنسبة ( )%12ووجود ارتباؾ نسبة ( . )%22واظيرت النتائج االرتباؾ في االدراؾ عمى مستوى المخطط
حيث كانت نسبة عدـ وجود ارتباؾ في ادراؾ المخطط االساس ( )%11وعدـ وجود ارتباؾ نسبة ( )%31اما عدـ وجود ارتباؾ
في ادراؾ عالقة الكتمة بالفضاء المفتوح نسبة ( )%52ووجود ارتباؾ في ادراؾ العالقة بنسبة (.)%42
يتبين من النتائج السابقة ان لمفردات الفوضى المتمثمة بالعشوائية والالنظام والتشويش والالنسقية واالفتقار الى بنية شكمية
دورً في تحقيق الفوضى البصرية في النظام الشكمي البنية الجامعة ووجودها في المخطط االفقي والواجهات
واالرتباك في االدراك ا
وبصورة متباينة إستناداً إلى العناصر والعالقات في الواجهة والى تصميم النمط الشكمي لممخطط االساس لمجامعة.

-13االستنتاجات
 -6تكمف خطورة غياب النظاـ الشكمي في الفوضى البصرية التي تؤدي الى فقداف االحساس باالعتبارات الجمالية ووحدة
التكويف الشكمي التي افتقدت ليا أبنية الجامعة مما جعؿ كؿ بناية تمثؿ لغة مختمفة عف مجاوراتيا مف المباني مف حيث الشكؿ
ومواد االنياء والموف واالرتفاعات والعالقة مع الفضاءات الخارجية .اي اف العالقة فوضوية بيف السياؽ ومجاوراتو.
 -5اثبتت الدراسة اف الالنظاـ عمى مستوى الواجيات ادى الى الفوضى البصرية بسبب غياب النظاـ التصميمي واالختالؿ في
اجزائو المتمثمة بالعناصر والعالقات وتضادىا وصعوبة تمييزىا كما اف العالقات غير المعرفة والمختمفة و الخطوط غير
الواضحة في الواجية أدت الى الفوضى البصرية.
 -0عمى مستوى الواجيات ظيرت العشوائية في الخصائص الشكمية لمواجية بسبب إختالؼ االحجاـ المستخدمة في التصميـ
وتعدد نوع المممس وعشوائية المواد المستخدمة في تغميؼ الواجيات واستخداميا بعالقة غير مدروسة ومشوشة ادى الى عدـ
وجود توازف بصري ألبنية الجامعة.
 -1اف التشويش في الواجيات قد نتج مف خالؿ استخداـ االلواف المختمفة وغير المتناسقة مما ادى الى عدـ وجود تناغـ لوني
لمواجيات عمى مستوى ابنية الجامعة .
اما عمى مستوى المخطط االفقي فقد ادى عدـ وضوح عالقة الفضاء المفتوح مع المباني الى قمة استخداـ ىذه الفضاءات لعدـ
اعتمادىا نمط تصميمي واضح جعؿ منيا فضاءات غير معرفة ومعزولة وميممة كما اف عدـ تناسب مساحة الفضاءات
المفتوحة مع مساحة وارتفاع المباني ادى الى قمة وجود الفضاءات المفتوحة والتي تشكؿ احد االسس التصميمية الميمة
لممخطط االساس لمجامعة بالمقارنة مع عدد المباني الموجودة.

 -2عمى مستوى الواجيات ظيرت الالنسقية بصورة واضحة مف خالؿ االنماط المختمفة الشكاؿ البروزات والفتحات والنوافذ
واالبعاد غير الموحدة لمعناصر.
اما المخطط االفقي لمجامعة فقد اظيرت مساحات المباني غير المنظمة ليا النسقية في التصميـ االساس كما اف االمتداد
االفقي المتغير والعالقة غير المعرفة لمكتؿ مع بعضيا ادى الى الالنسقية في المخطط االفقي والذي اثر بدوره عمى نسقية
الواجيات وعالقتيا مع بعضيا.
 -3كاف لنمط شكؿ المخطط االفقي العشوائي الدور في افتقار المخطط االساس الى نمط شكمي ،كما اف االفتقار الى بنية
شكمية موحدة لمواجيات ادت الى افتقار مباني الجامعة الى نمط شكمي وىو مايدؿ عمى الفوضى البصرية في توقيع الكتؿ
عمى المخطط االساس وفي تصميـ الواجيات.
 -4ىناؾ ارتباؾ في ادراؾ المخطط االفقي والواجيات مف قبؿ المستخدـ نتيجة االرتباؾ في ادراؾ الشكؿ والموف والمادة والمممس
لمواجيات واالرتباؾ في ادراؾ شكؿ المخطط االساس وعالقة الكتمة بالفضاء المفتوح وىو ما يؤكد عمى العالقة الفوضوية
والمشوشة بيف المباني مع بعضيا ومع الفضاءات المفتوحة.
 - 14التوصيات
 -6االخذ بنظر االعتبار المغة الشكمية التواصمية عند تصميـ الواجيات تعتمد عمى وجود عناصر وعالقات مشتركة بيف
المباني فضالً عف اعتماد النمط الشكمي الموحد عند تطوير المخطط االساس لمجامعة .
 -5ايجاد العالقة بيف القديـ والحديث مف خالؿ استثمار عناصر مشتركة بيف اشكاؿ المباني القديمة والحديثة مف خالؿ
اعتماد التكرار غير الممؿ في اشكاؿ المباني لخمؽ سياؽ حضري واضح وموحد لمجامعة وتنتج إشكاؿ مختمفة وغير
منفصمة في نفس الوقت وتجنب مشكمة الفوضى والعشوائية.
 -0التأكيػػد عمػػى إعتمػػاد الخصػػائص الشػػكمية المتناسػػقة والمتمثمػػة ب ػالمواد المسػػتخدمة والمممػػس والحجػػـ و المػػوف فػػي انشػػاء
االبنية او التأىيؿ لما ليا مف تأثير كبير عمى اعطاء االنطباع االوؿ باالحساس بالنظاـ التصميمي واف اختالفيا وعدـ
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من خالل تجوالك في الجامعة ومن خالل الصور المعروضة امامك،ضع عالمة (  ) في المكان الذي تراه مناسباً:
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