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 مستخمص ال
مستويات مختمفة ضمن حقول من خالل و تم تأكيد اىميتيا  في سبعينات القرن الماضيظيرت تقنية قواعد الشكل 

ن رئيسين إذ كان ظيورىا االول من خالل مجاالت متنوعة ابرزىا المجال المعماري . ركزت تطبيقاتيا عمى ىدفي ،متنوعة 
: المنيج التحميمي الذي اكد اىمية تحميل وقراءة التصاميم المعمارية السابقة و استكشاف لغاتيا و التي اصبحت مناىج وىي

توضيح الركز عمى انتاج تصاميم جديدة.ان اغمب البحوث افتقرت الى االخر التصميم االصمي الذي و  ،لالستفادة منيا 
و باالخص الطرائق التحميمة فيما يخص العمارة االسالمية لذلك تحددت مشكمة البحث بالتقنية جوانب المتعمقة لم الوافي

الكشف عن ]وىدفو ب [عدم وجود تصور كاف عن دور تقنية قواعد الشكل في قراءة و تحميل نماذج العمارة االسالمية]ب
أما المنيج فتحدد بـثالث مراحل :اواًل بناء اطار  [االساليب التحميمية لقواعد الشكل واستكشاف االمكانات التركيبية ليا

ثانيًا تحديد االجراءات التطبيقية من ثم تحديد  ،مفاىيمي شامل يتعمق بتقنية قواعد الشكل داخل و خارج حقل العمارة
و تحديد  [االخرى عباسيةو  امويةإذ تم انتخاب ثمانية نماذج لقصور اربعة منيا ]و محددات اختيارىا ات المختارة العين

 .تحميل النماذج ومناقشة النتائج و االستنتاجات: المرحمة الثالثة .اسموب القياس و التحميل
 [الصفر البدء من]التصميم االصمي   ،العالقات الحيزية ،قواعد الشكل]الكممات المفتاحية : 

The Role of Shape Grammar in Analyzing Architectural Compostion 

[A study in the Arab-Islamic Palaces] 
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ABSTRACT  

Theshape grammar technique appeared in the seventies of the last century at different levels of 

knowledge. The application of thetechnique in architecture focused on two main goals، which have 

become as approaches: the first is the analytical one[reading and analyzing the architectural antecedent 

and explore their languages andusingthem in future designs]، the second is the original 

designs،[producing novel designs]. Most of researches lacked to clarify the sufficient aspects relating 

to shape grammar especially the analytical methods with regard of Islamic architecture ، the  research 

problem concentrated on this as stipulated [Lack of sufficient visualization of the role of shape 

grammar technique in reading and analyzing Islamic architecture]and the objectives are [detect the 

analytical methods of shape grammar and exploring its synthetic potentials]، The method of solving 

the research problem consist of three stages ، first establish a comprehensive conceptual framework 

concentrated on shape grammar technique inside and outside the field of architecture،second 

:conducting study; in addition the selected sample and the constraint of choosing it  were described [ 

the samples were eight Islamic palaces، four of them belong to the Umayyad era ، and the others to the 

Abbasid period ]،then identifying the method of measurement.The third: analytical process of the 

selected samples. Afterwards، discussing and analyzing the results and final conclusions.Keywords: 

Shape Grammar، spatial relation، original design [from scratch]. 
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 المقدمة  -1
يعد مفيوم قواعد الشكل من التقنيات التي برزت في الحقول المختمفة سواء عمى المستوى المعماري او المستويات   

حيث تم التطرق الى المفيوم في عدد من الطروحات باعتباره منيجًا يستخدم في تحميل المغات  ،االخرى خارج حقل العمارة 
إال انيا إفتقرت الى النظرة الشمولية في تحديد كل او اغمب  ،بعض التصاميم او في إنشاء  ،المعمارية او االنماط الزخرفية 

الجوانب المتعمقة بالتقنية من حيث عناصرىا و دورىا في العممية التصميمية و مفرداتيا و دورىا في عممية قراءة النصوص 
تناول المحور االول تعريف تقنية صنف البحث الى ثالثة محاور ي المعمارية و خاصة عمى مستوى العمارة االسالمية .

ويركزالمحور الثاني  ، قواعد الشكل وطبيعة تناوليا في المعرفة السابقة بيدف أستخالص مشكمة البحث واليدف والمنيج 
وأخيرا يطرح المحور الثالث مستمزمات التطبيق من  ،عمى بناء األطار النظري لمتقنية واستخالص المفردات االساسية 

 االستنتاجات.و تحميل ومن ثم مناقشة النتائج الوب مفردات واسم
 قواعد الشكل  تعريف المحور االول :  -2

من قبل عدد من المنظرين اختمفت مابين اعتبارىا كنظم انتاجو  shape grammarعرفت تقنية قواعد الشكل 
 و سيتم توضيح البعض منيا و كما يمي : ،خورازميات او طريقة في توليد االشكال 

لقواعد الشكل ىي مجموعة من القوانين التي تطبق خطوة بخطوة لتوليد لغة او مجموعة من   Knightنايت تعريف 
من حيث ان القوانين تقوم بتوليد او حساب التصاميم و  ،التصاميم . تكون قواعد الشكل وصفية و توليدية عمى حد السواء 

 . [02ص ،41[تصف القوانين ذاتيا اشكال التصاميم المتولدة 
لتوليد التراكيب باالعتماد عمى االشكال شكمية: قواعد الشكل ىي نظم انتاج تخطيطية توفر االلية الLiew تعريف ليو 

 . [0ص ،41]تحديد طرق الستبدال اجزاء من ىذه االشكال مع اجزاء من اشكال اخرى و عن طريق،وعالقاتيا الحيزية
تساعد و الموجودة بالفعل اوانشاء جديدة ُتستعمل لتحميل التصاميم ،قواعد الشكل ىي نظم خوارزمية  ،Stinyتعريف ستايني 

 .[40ص ،02]في توليد تصاميم مبتكرة من خالل جيد الحوسبة مع االشكال و القوانين 
عالقاتيا االشكال و  معيمكن تعريف قواعد الشكل اجرائيًا عمى انيا : تقنية تستخدم تستخدم القواعد كاساسات لمتعامل 

ة السابقة لالستفادة من لغاتيا الحيزية ليا منيجان في استخداميا ىما المنيج التحميل الذي ُيستخدم في قراءة المغات المعماري
 المنيج التركيبي الذي ُيستخدم في انشاء لغات جديدة . و 
 تطبيقات قواعد الشكل في الحقول المعرفية  2-1

تعد العمارة احدىا . اذ سيتم طرح ىذه و  ،ية المرتبطة بالتكوين الشكمي في العموم المعرفلقواعد الشكل عدة تطبيقات 
 .العمارةو وفي الفنون  ،اليندسي  التصميم،المجاالت التي تدخل القواعد التطبيقية في تشكيميا في كل من تصميم المنتجات 

قواعد الشكل في تصميم المنتجات القدرة عمى سد الفجوة : توفر  product designقواعد الشكل في تصميم المنتج   -4
بين تقنيات الرسم التقميدية التي تتيح لممصممين الحرية الستكشاف الفضاء التصميمي، في نفس الوقت الذي توفر فيو 

-chairكما في قواعد الشكل البارامترية لتصميم الكراسي ]4ص ،04[معمومات كمية عن التصاميم المنتجة 
backKnight,1980]] القيوة الة صنعوقواعد تصميمcoffeemaker grammar Agarwal&Cagan,1998]]  . 

: يمكن استخدام قواعد اليندسة لمساعدة المصميمن  engineering designقواعد الشكل في التصميم اليندسي   -0
حيث ان ممارسات قواعد الشكل لمتصميم اليندسي  ،لتوليد و تقييم االفكار خالل مرحمة توليد االفكار في العممية التصميمة 

عمى سبيل المثاالستخدمت قواعد الشكل في تصميم  ،[1ص ،22]الميكانيكة و المدنية ،بحثت في المبادئ االلكترونية 
 the Latheاالشكال القابمة لمتصنيع و  الخراطة تات في مرحمة تكوين كما في قواعدالروبو 
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grammar[Brown,McMahon,&Sims-Williams,1994]  و قواعد تصميم دعامات البناءtruss grammar 
[Shea&Cagan,1997] . 

استخدمت تقنية قواعد الشكل في تحميل :ornamentsو الزخارف  fine artsقواعد الشكل في تصاميم الفنون    -2
كذلك توليد لغات  ،لمعرفة لغاتيا االصمية و امكانية اعادة بنائيا  ،الزخارف كذلك في الموحات الفنية و المنحوتات 

 the Chinese ice-ray lattice. كما في قواعد تشكيل انماط المشبكات الصينية [24ص ،4]جديدة
grammar1977]، [Stiny. 

 architecturalركزت التطبيقات الخاصة بقواعد الشكل عمى تحميل الطرز المعمارية العمارة :  قواعد الشكل في   -1
styles  فضال عن استنباط تصاميم اخرى جديدة متولدة  ،. اليدف من ذلك ىو استخالص القواعد االساسية ليذه الطرز

لقواعد تصميم مخططات  Stinyو لكن بصورة متجددة  . و من اشير االمثمة ليذه القواعد ىي تحميل  ،من نفس المغة 
 Flemmingكذلك تحميل  ،[Stiny&Mitchell,1978]وفقا لرؤية   Palladioلممعماري باالديو Palladian villas الفمل

 ... الخ .  ،Queen Anne style[Flemming,1987]لقواعد مخططات و كتل 
 السابقة لقواعد الشكل في المجال المعماريالدراسات  2-2

و من زوايا مختمفة تم تقسمييا و مناقشتيا العديد من الدراسات  المجال المعماريمن خالل قواعد الشكل في طرحت تقنية
 : مجاميعوفق ثالثة 

المفيوم العام لقواعد الشكل و مفاىيم اخرى مرتبطة و امكاناتيا في تناولت دراسات تضم المجموعة االولى اربع 
تناولت موضوع قواعد الشكل و عالقتو باالنماط اليندسية ية تضمثالثة دراسات المجموعة الثان التصميم المعماري . اما

تضم دراسةتناولت قواعد الشكل و  المجموعة الثالثةكل واحدة تناولت الموضوع من جانب معين .  ،الزخرفية االسالمية 
 بالتصميم الحضري . عالقتو

المفيوم العام لقواعد الشكل بتوضيح مبسط . ركزت عمى امكانية انشاء تصاميم  Grace]،2013 [ت دراسةإذ تناول
عديدة و معقدة باستخدام عدد من القوانين و االشكال البسيطة . تم اعطاء مجموعة من االمثمة التوضيحية عمى المستوى 

تبرز اىميتيا في  [Pupo& others, 2007]اما دراسة. [9]الثنائي و الثالثي االبعاد و امكانياتيا في التصميم المعماري
من خالل دورة لطمبة الدراسات العميا. تم  ،توظيف مفيوم قواعد الشكل لالغراض التعميمية و عمى مستوى تصميم االبنية 

و ذلك عن طريق تحميل  ،لتوضيح امكانياتو في توليد لغات معمارية من لغات سابقة  ،انتخاب منيج قواعد الشكل 
. بعدىا قام الطالب بانتاج  Frank Lloyd Wrightلممصمم المعماري  prairie houseالطالب مع االساتذه لبيوت 

 .[00]تصاميم مختمفة و لكن بحمة جديدة
تطرقت الى مفيوم قواعد الشكل من خالل عالقتو بمفيوم اخر وىو تطور الشكل [Chouchoulas,2003]اما دراسة 

Shape Evolution الدراسة االخيرة من المجموعة االولى .[7]الذي يجمع بين قواعد الشكل و الخوارزميات الجينية
[Knight,1988]  قواعد الشكل من ناحية دورىا في كل من العمارة و التعميم و الممارسةبصورة ممخصة تقنية تناولت تاريخ

 . [41]كذلك توضح اىم المناىج  و مختصرة
درست مفيوم قواعد الشكل كاداه تحميمية لطرق توليد  [Jowers & others,2010]االولى من المجموعة الثانية الدراسة

مفيوم ] emergenceىو مفيوم النشوء  ،االنماط االسالمية اليندسية االسالمية من خالل مفيوم اخر مرتبط بقواعد الشكل
المستخدمة في توليد االنماط ]الثالث   emergence وعن طريق احدى طرق النشوء [،مرتبط بنشوء االشكال و انتاجيا 

 MOTIF-BASEDالمحفز  طريقة االنشاء القائم عمى ىيو  المرتبطة بقواعد الشكلو  [زخرفيةال
CONSTRUCTION،[44] اما دراسة .[Ulu،Şener,2009] قواعد الشكل كاداة تحميمية و تركيبية لتحميل و استخدمت
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تم التركيز عمى استخدام قواعد الشكل و ثانيا   Penroseمن خالل  اوال تحميل انماط  ،توليد االنماط اليندسية االسالمية 
عن االنماط السابقة  لكن تنتمي دان في توليد انماط جديدة تختمف كاداة تركيبية من خالل انشاء قالبين تصميمين يساع

اخذت مفيوم قواعد الشكل و عالقتو باالنماط اليندسية االسالمية و  ,Cagdas,Cenani][2007دراسةاما .  [09]الييا
ماط عمى المستوى الثالثي لكن ركزت عمى امكانية استخدام قوعد الشكل كاداة تحميمية و كاداة تركيبية لتوليد ىذه االن

مفيوم قواعد الشكل  التي اخذت و[،Duarte & others,2006]اما المجموعة الثالثة و االخيرة تضم دراسة . [1]االبعاد
اء قواعد شكمية كاداة تحميمية و تركيبية عمى المستوى الحضري . حيث تم تحميل نسيج حضري لمدينة مراكش و انش

 . [8]تحميمية لممدينة 
نستنتج من ما سبق ان اغمب الدراسات كانت تمس جوانب دون اخرى  .اتضح ايضًا ان ىنالك فجوة او قمة في تحميل 

اال  ،بالرغم من ان اغمب البحوث تناولت المنيج التحميمي  اذاالبنية التاريخية عمى مستوى العمارة العربية او االسالمية . 
و مما سبق تم  ،ل او العناصر و بشكل اخص االنماط الزخرفية االسالمية ان تطبيق المنيج اقتصر عمى تحميل التفاصي

عدم وجود تصور كاف عن دور تقنية قواعد الشكل في قراءة و تحميل نماذج العمارة [تحديد المشكمة البحثية بما يأتي: 
 [االمكانات التركيبية لياالكشف عن االساليب التحميمية لقواعد الشكل واستكشاف ]و ارتبط ىدف البحث و ب [االسالمية

.بيدف حل مشكمة البحث فسيتم اتباع المنيج التالي : بناء اطار نظري شامل لالساليب التحميمية و التركيبية الممكنة 
تحميل نتائج الدراسة  ،تصميم البحث بتحديد اسموب القياس و عينة الدراسة و طريقة قياس العينات المنتخبة ،لقواعد الشكل 

 جات .و االستنتا
 قواعد الشكل  المحور الثاني : بناء اطار نظري شامل لتقنية  -3

سيتم بمورة اىم  ،بعد االطالع عمى الدراسات التي تناولت تقنية قواعد الشكل و تحديد المشكمة البحثية و اليدف 
 .المفردات و الجوانب المتعمقة بيذه التقنية

 قواعد الشكل  تاريخ 1- 3
. اذ نشر كل  James Gipsو George Stinyُقِدمت التقنية الول مرة في بداية سبعينيات القرن الماضي من قبل 

  4974في عام  ”Shape Grammars and Generative Specification“ورقتيم البحثية   Stiny & Gipsمن 
نفسو .تم تاطير بعد وقت قصير من  Stinyقدموا فييا مجموعة من القوانين لتشكيل عدد من الموحات التي تعود الى 

تطبيقين في التكوينات   1976في ورقة بحثية لسنةStinyجزئين من مشروع لقواعد الشكل. اذ وصف ظيور قواعد الشكم
ىذه التطبيقات المبسطة االساس لمعديد من التطبيقات الالحقة لقواعد الشكل . اصبحت  formal compostionالشكمي 

وعة . يظير التطبيق االول امكانية استخدام قواعد الشكل في تحميل لغة تصاميم موجودة او معروفة وفي مجاالت متن
existing designs فيظير امكانية استخدام قواعد الشكل في تشكيل تكوينات اصمية  ،. اما التطبيق الثانيoriginal 

composition  و بالتصميم الصفري و الذي يمكن تسميت [خدوش]اي التصميم من خطوط اوليةdesign from 
scratch[40، 2ص] . تم اعطاء التمرين االول من قبل بحث لStiny  اختص بانماط   1977في عام Ice-rayi  .

باالضافة الى عدد ال حصر لو  ،و تولد ىذه التصاميم  ،lattice designsحيث تمتقط القواعد التراكيب المالوفة النماط 
فقد  ،. اما التمرين التحميمي الثاني [ 89ص ،01]من تصاميم جديدة افتراضية ليا نفس روحية وطرز االنماط السابقة 

 .1978في عام   Stiny and Mitchellمن قبل  Palladian grammarاختص بقواعد 

                                                           
i
 Chinese latticeعن توليد تصاميم انماط Stinyرسالة موجزة ل  
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ىو في تركيب شكل اصيل اليعتمد عمى تحميل لغة سابقة. تم تقديم نيج محدد النشاء القواعد اما التطبيق الثاني  
وىو نيج قواعد رياض  ،Froebel iiكتل قواعد باستخدام حيث تم تطوير ال ،1980االصمية من الصفر  الول مرة في عام 

 . Kindergarten grammarsاالطفال  
اليدف التحميمي يخص وصف البنيات   ،التصميم المعماري ىدفين رئيسين مما سبق يتضح ان لقواعد الشكل في مجال

و يقوم بتحميل المغةالتي يتالف منيا الشكل الخاضع لمتحميل. و االخر ىو المنيج التركيبي ال يعتمد عمى لغات سابقة و 
 انما ييتم بالتصميم االصمي.

 العناصر االساسية لقواعد الشكل 3-2
سيتم توضيح العناصر االساسية ليا . حيث حدد  ،لتوضيح دور تقنية قواعد الشكل في عممية التصميم المعماري 

Stiny  اربعة عناصر رئيسة لقواعد الشكل و التي يتم تسميتيا ب[S،L،R،I،]  [217ص ،07]وىي كما يمي: 
4- S [Shapes] مجموعة محدودة من االشكال حيث ينظم فييا الشكل عن طريق ترتيب مجموعة من الخطوط  ىي

 .الثنائية او الثالثية االبعاد
0- L[Labels] مؤشرات ]ىي مجموعة محدودة من الرموز لتقييد  طرق تطبيق القوانين مثل العالمات و العالمات المكانية 
2- [Rules] R بصيغةىي مجموعة محدودة من قوانين االشكالβα  والتي تتكون من مفردات لمجموعة من االشكال

 .[ترتيبات من االشكال]ومجموعة من العالقات الحيزية 
1- I [Initial]  االبتدائي. يدعى بالشكل 

و عالقتيا  ،مما سبق يمكن استنتاج ان قواعد الشكل تصف النتاجات المعمارية عن طريق مجموعة من االشكال 
الحيزية و عن طريق مجموعة من القوانين التي تصف ىذه النتاجات بصيغة قواعد الشكل العادة استخدام ىذه القواعد 

 لتوليد تصاميم جديدة.
العناصر االساسية  ،الشكل ىو ترتيب لعناصر اساسية في حيز ما :  Shapesاالشكال في تقنية قواعد الشكل  3-2-1

 اذا كانت ضرورية labelsو قد تحتوي عمى معّممات  ،و المجسمات  ،المسطحات  ،الخطوط  ،لالشكال ىي النقاط 
.تصنف العناصر االساسية في االشكال تحت قيم مختمفة لعمم  weightsالعطاء معمومات اضافية عن االشكال و االوزان 

 .[07ص ،47]،shape algebrasجبر االشكال 
زوايا الدورانو  ،:يمكن تحديدىا بين االشكال من خالل المسافة بينيم  Spatial Relationالعالقات الحيزية 3-2-2

 .[42]عامل الحجم او القياس
.ومن امثمة التمارين التي [17ص،48]تقديم مفيوم العالقات الحيزية بين اثنين من االشكالاعطيت العديد من التمارينماذ 

 . .[12ص ،49][cube and oblong]تمرين المكعب و المستطيل  Froebel blocksتستخدم 
توضح القوانين الكيفية التي يتحول فييا شكل ما معطى الى شكل جديد او مشابو تبعا الى  : Rulesالقوانين  3-2-3

مكونة من جزئين مفصولين بسيم الذي يمثل الجزء الوسطي و يشير  Shape Ruleعالقاتيم الحيزية .ان قانون الشكل 
. اما  input shapeوىو يمثل شكل مدخل  Left-Hand Side [LHS]يدعى الجزء االيسر ب  ،من اليسار الى اليمين 

. حيث ان شكل القانون  output shapeيمثل شكل مخرج  Right-Hand Side [RHS]الجزء االيمن يدعى ب 

                                                           
ii
Froebel معلم البروسيPrussian[مقاطعة المانية] في غرفة للتعليم اللعب كادوات هامة استخدام اول من ادرك  .2781حتى  2871عاش من

لتعليم االطفال النسب و القواعد الحسابية  Froebelالصف. وقدر اهمية نشاط وحرية الحركة لالطفال في المدارس. طور ما يسمى اليوم كتل  

 .اللذلك سميت بقواعد رياض االطف ،وانشا اول روضة لالطفال  Pestalozziتاثر ب 
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الشكل الذي سيتم التحول  Bو يمثل  ،الشكل االبتدائي  A يمثل  ،ىي اشكال  A and Bحيث ان كل من   A     Bيكون
 . [اي من التحوالت االقميدية  ]اليو وفق قاعدة تحويل معينة 

ابيات و ان التصاميم او النتاجات المعمارية السابقة ليا تشابيات و اختالفات و ان القوانين تقوم بتصنيف ىذه التش
 الختالفات وفق الفئات التالية :ا

ُيقصد بالقوانين العامة ىي التي تعكس التشابيات في الجزء االساسي :  Generic rulesالقوانين العامة  3-2-3-1
. ليم نفس القيم لنفس الصفة او الميزة لكل العناصر ضمن الفئة . ىذه  existing designsبين التصاميم الموجودة 

 left hand sideالقوانين الزامية و تطبق الشتقاق كل التصاميم الموجوة في المغة .الشكل في الجية اليسرى 
[LHS] لمقوانين العامة ليا تشكيل واحد فقط محتمل فيright hand side [RHS]، تقاق واحد او االمر الذي يسمح باش

اشتقاقات متعددة في العممية التصميمية . مستخدم القانون محدد باختيار التحوالت االقميدية المختمفة و التنوعات البارامترية 
 .[11ص،0]تحت اي من القوانين العامة يمكن ان يتم تطبيقيا

ُيقصد بقوانين الفئة الفرعية بانيا مجموعة من القوانين تحتوي :  Sub-class rulesقوانين الفئة الفرعية  3-2-3-2
عمى اكثر من قانون واحد و التي ليا قيم مختمفة لنفس الصفة في الجزء االساسي من بين التصاميم الموجودة. و تكون 

 left hand side [LHS]في   identical configurations ليا تراكيب متطابقة [متعددة الخيارات  ]قوانين اختيارية 
يمكن ان يختار مستخدم القاعدة من  ،. في ىذه الحالة  right hand side [RHS]لكن بتراكيبب او تشكيالت مختمفة في 

ىذه القوانين تكون مفيدة في اشتقاق تصاميم ىجينة  ،من القوانين. لذلك  right hand sideتشكيالت ممكنة مختمفة في 
 [11ص ،2]كما تسيل من عممية مزج او خمط القوانين االمتعمقة بالتصاميم المختمفة 

ُيقصد بيا  مجموعة من القوانين التي تعرف الميزات او الخصائص :  Instance rulesقوانين ُمنمذجة  3-2-3-3
 right hand sideو  left hand side [LHS]المختمفة لنفس العنصر باستخدام تراكيب مختمفة في كل من قوانين 

[RHS] سي لواحد او . باالضافة الى ذلك فان القانون  يمكن ان يكون قانون منفردًا و الذي يعرف الميزة في الجزء االسا
لذلك ال تكون مفيدة في اشتقاق تصاميم ىجينة  ،اكثر من التصاميم الموجودة. ىذه القوانين ال تقدم خاصية طايبولوجية 

 يوضح االنواع الثالث لمقوانين . [4]. الشكل رقم  [17ص،1]
 

 
 [[2011،p47،(AL-Kazzaz  / المصدر :انواع القوانين الثالث : )1(الشكل

 
 
 
 



  2014( لسنة 4-3( العددان)29المجمد)................................................................يةعمار مهندسة المالمجمة العراقية ل 
 

93 
 

 انواع قواعد الشكل 3 -3
حيث سيتم توضيح بعض االنواع منيا وفقا  ،تصنف قواعد الشكل و تتنوع من حيث استخداميا و اشتقاقيا لمتصاميم 

 لما جاءت بو الدراسات الى :
تتمثل القاعدة في ىذا النوع من انواع قواعد الشكل عن :  Standard shape grammarقواعد الشكل القياسية   -4

طريق قوانينيا التي تتالف من زوج مناالشكال و ىي الجانب االيسر و الذي يدعى ايضا بالشكل االبتدائي الذي ستم تطبيق 
بين الشكمين سيم القانون عميو. و الجانب االيمن وىو الشكل الناتج من بعد تطبيق القانون عمى الشكل االبتدائي و يفصل 

 . [8ص ،01]
 ل ـــــــــــــد الشكـــــــــــتقوم البارامترات بتوسيع لحقل قواع :Parametric shape grammarsقواعد الشكل البارامترية   -0
لمشكل يمكن ان يتنوع .  geometric scale. يمكن ان تكون االشكال بارامترية حيث ان المقياس اليندسي [2ص،08]

صيغة القواعد القياسية وتوسعيا لمسماح بحساب االشكال مع نفس الشكل الطوبولجي لكن بابعاد " تدمج القاعدة البارامترية 
النيا مرنة في تعريف الشكل وقادرة عمى توليد  grammariansمتنوعة . تستخدم عادة من قبل مستخدمي قواعد الشكل 

 .  [78ص ،1]متغيرات تصميم اكثر
يمكن ان تكون قواعد الشكل مفردة او مركبة. قواعد :  Parallel shape grammarsقواعد الشكل المتوازية   -2

 التوازي ىي شبكة من قاعدتين او اكثر التي تعمل بصورة مستقمة او غير مستقمة.
 مناهج قواعد الشكل  3-4

الممارسة كما تم توضيحو سابقا . صنفت قواعد الشكل الى منيجين منذ ظيور قواعد الشكل و استخداميا في التعميم و 
 مرتبطين باالىداف الرئيسة لقواعد الشكل . المنيج االول ىو المنيج التحميمي و الثاني ىو المنيج التركيبي.

ى فترة لكل لغة معمارية سواء كانت تنتمي ال:  Analyzingالممارسات التطبيقية باعتماد المنهج التحميمي  3-4-1
. يمكن ان تعرف  compositional principlesليا بعض المبادئ التركيبية المشتركة  ،معينة او الى معماري معين 

ىذه المبادئ عن طريق مجموعة من القوانين التركيبية و التي تشكل قواعد المغة . تتميز المغة المعمارية و تحدد عن طريق 
كما و يمكن اعادة استخدام ىذه القوانين من اجل ،spatial patternsالمفردات و القواعد و التي تعرف االنماط الحيزية 

 و من الدراسات التي استخدمت قواعد الشكل لتحميل المغة المعمارية ىي : ،يم جديدةتوليد تراكيب و تصام
Palladian Grammar، the grammar of Queen Anne houses Frank Lloyd Wright's prairie house 

grammar، Bosnian Hayat Houses grammar. 

يعتمد ىذا المنيج عمى :  Design from scratch الممارسات التطبيقية باعتماد منهج التصميم االصمي 3-4-2
الشتقاق لغة جديدة لمتصاميم . تختص القواعد االصمية  ،from scratchإنشاء قوانين جديدة لتصاميم جديدة من الصفر 

.بعدىاقامت  [129ص ،01]انشاء لغة تصميم جديدة ،اي  ،original compositionبانشاء تصاميم جديدة ومبتكرة 
في نيج موسع النشاء قواعد الشكل و وضعت ىذا البرنامج في الممارسة في دورات الدراسات  Knight المنظرة نايت 

تطوير و استخدام برامج  العميا التي تدرس اليندسة المعمارية في جامعة كاليفورنيا ومعيد ماساتشوستس لمتكنولوجيا .تم
. و عمى سبيل [1ص ،42]خيرة ماساتشوستس في السنوات االقبل طالب معيد  من Knight حاسوبية لتنفيذ برنامج 

 "،Fallen Tower"في مشروع  form generation methodالمثال استخدمت قواعد الشكل كطريقة لتوليد االشكال 

museum in San Gimignano، Italy byRand Brown ٍكانفٕرَٛا   ،ٔ يشزٔع تصًٛى يزصذ بانًحٛظ فٙ يآَات

 .[22ص ،20]انخ...  fine arts museum in Taipei. By Jin-Ho Parkيشزٔع يتحف ٔ
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 الدراسة العممية المحور الثالث : -4
و التطبيقات الخاصة بو    ،الخصائص  ،بعد ان تم بمورة االطار النظري لمفيوم قواعد الشكل في و تحديد اىم المفردات 

 .وتوضيح مستمزمات التطبيق العممي تحديد عينة الدراسة و اسموب التطبيق سيتم في ىذا المحور
 لغرض تطبيق الدراسة العممية لمفيوم قواعد الشكل ينبغي اختيار نمط بنائي معين يتوافق مع المحددات التالية:

لتوضيح اىم الخصائص و المفردات التي يمكن استثمارىا في  ،اىمية المبنى و قيمتو التاريخية و الوظيفية و المعمارية  -
 تصاميم مستقبمية .

 ضرورة توفر المخططات االفقية الدقيقة و ذات تعريف واضح لمفضاءات و المحاور الحركية و اي تفاصيل اخرى. -
وثقا او قائما بشكل المبنى مضرورة توفر اكثر من نموذج مختمف بكافة تفاصيمو و لنفس النوع الوظيفي . و ان يكون  -

 .كامل
وفقا العاله فان ىنالك مدى واسعًا من االنماط الوظيفية التاريخية و التي تمتمك قيمة تاريخية و معمارية كمباني القصور و 
الخانات و البيوت و االضرحة ... الخ . لغرض البحث و تطبيق الدراسة العممية سيتم انتخاب النمط الوظيفي المرتبط 

 لعدة اسباب منيا :بالقصور 
و انما تعتبر مراكز لمسمطة و الحكم و لبيان قوة  ،حيث لم تقتصر الوظيفة عمى السكن فقط  ،تتعدد وظائف القصر  -

و مراكز ادراية الدراة شؤون الدولة كذلك لمسكن و الراحة. ىذا و تاتي اىمية القصور االسالمية كونيا احد االنماط  ،الدولة 
 كال من السمطة الدينية والدنيوية معا او الدينية فقط واحيانا الراحة والنزىة.الوظيفية التي تمثل 

 . [من االمور الميمة في قواعد الشكل]ان مبنى القصر ذومعالمتصميمية وخصائصمشتركة   -
 تتعدد اشكال القصور ما بين المنتظمة الشكل و التي ليا شكل ىندسي واضح و قصور ليش ليا شكل منتظم البحث ىنا 

حيث ان من الصعب استخالص القواعد و القوانين المتعمقة بالقصور التي  ،اختص بالقصور التي ليا شكل ىندسي منتظم 
تتضمن اربعة قصور تنتمي الى الفترة االموية ىي قصر  ]لذلك تم انتخاب ثمانية عينات ،ليس ليا اشكال ىندسية منتظمة

الجند في الحير الغربي و المشتى قصر و قصر الحير الشرقي و خربة المفجر باالضافة الى اربعة قصور تنتمي الى الفترة 
 . [العباسية ىي قصر بمكوارا و قصر الجص و االخيضر و قصر العاشق 

 ة قواعد الشكلعممية تحميل و توليد القصور بتقني -5
و ايجاد قوانين التصميم الخاضعة ليا . تتضمن اربع  ،عممية تحميل خصائص و مفردات العينات المنتخبة من القصور 

 خطوات .
الرئيسة المكونة لمقصور من خالل تحميل  Vocabularyالخطوة االولى تتضمن عممية تعريف مفردات تكوين القصور  -

الستخداميا بسيولة في  ،العينات المنتخبة و االطالع عمى المعمومات الخاصة بيا . و من ثم  ترميز ىذه المفردات 
 عمميات التحميل الالحقة .

الرئيسة بالقصور الخطوة الثانية تشمل ىذه الخطوه عمى عممية تحميل عدد من الخصائص االساسية الخاصة بالمفردات  -
سبعة مجاميع من و من ثم دراستيا عمى العينات المنتخبة باسموب التحميل اليدوي تتضمن  ،Groupsبشكل مجموعات 

G1،G2....G7. 
المنتخبة . تتنوع كل مجموعة الى عدد من  Groupsتشمل عمى عممية تحميل المجموعات السبعة الخطوة الثالثة  -

الخصائص المستنتجة من الدراسات السابقة الخاصة بالقصور التي سيتم تصنيفيا الى قوانين رئيسة خاصة بكل مجموعة . 
 االحجام.من دون االخذ بنظر االعتبار الى النسب و  ،R1،R2...Rnبالرمز  Rulesسيتم بعد ذلك االشارة الىكل قانون
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الرابعة تشمل الخطوة الرابعة عممية تحميل لمقوانين الخاصة بكل عينة من العينات المنتخبة و المشتقة من  الخطوة -
حرف ]rالمشتقة بالرمز   rules. سُيشار الى ىذه القوانين AutoCAD طريق استخدام برنامج  عن [R]القوانين الرئيسة 

 ىما:حيث تحتوي عمى شكمين  ،الشكلتكون صيغتيا بشكل قوانين تقنية قواعد  وr1،r2،r3...Rn و تتنوع الى  [صغير
 Rightو الشكل في الجانب االيمن  [،الذي يمثل الشكل االبتدائي ]وLeft Hand Side [LHS]الشكل في الجانب االيسر 

Hand Side [RHS]يفصل بينيما سيمالذي يمثل القاعدة التي  [،القاعدةالذي يمثل الشكل الناتج بعد عممية تطبيق  ]و
 الناتج.تحول الشكل من االبتدائي الى 

 G1العام لمبنى القصر المجموعة االولى الشكل
ليا قانونان  G1ان الشكل العام لمقصر عبارة عن كتمةبنائية منفردة،واضحةالمعالم،يتم تسقيطيا وسطفضاءمفتوح .ان 

 رئيسان ىما :
R1  المربع.القصر شكل ىندسي منتظم ىو 
R2 ل بغض النظر عن االبعاد و النسبةالقصر شكل ىندسي منتظم ىو المستطي. 

 . [1]و سيتم توضيح القوانين المشتقة من القوانين الرئيسة بصيغة قواعد الشكل في الجدول رقم 
 G2  المجموعة الثانية السور الخارجي 

 ليا قانونان رئيسان ىما : G2ان .  القصر و خارجو يمثل السور عنصر الفصل بين داخل
 R1 جي لو شكل ىندسي منتظم ىو المربعالسور الخار. 
 R2و سيتم توضيح القوانين  .ل بغض النظر عن االبعاد و النسبةالسور الخارجي لو شكل ىندسي منتظم ىو المستطي

 . [2]المشتقة من القوانين الرئيسة بصيغة قواعد الشكل في الجدول رقم 
 G3التقسيم الهندسي لممخططات المجموعة الثالثة 

 نظام وجود خالل من استقالل وظيفي،انعكست ذات معمارية وحدات ان تصاميم القصور تتبع انظمة في تقسيميا الى
 :ىما ليا قانونان رئيسان G3نستنتج ان [Symmetry]مفيوم التناظر يعتمد ىندسي تقسيم
R1   الثالثيقانون نظام التقسيم. 
R2  قانون نظام التقسيم الرباعي. 

 . [3]و سيتم توضيح القوانين المشتقة من القوانين الرئيسة بصيغة قواعد الشكل في الجدول رقم 
 G4 المحورية المجموعة الرابعة 

تتسم معظم القصور بوجود مبدا المحورية في تنظيم فضاءات القصر يقع المحور في الغالب في القسم العام لمقصر 
المخصص لالستقبال و التشريفات حيث يبدا من البوابة الخارجية لمقصر و ينتيي في االجزاء الميمة كالفناء المركزي العام 

 سةليا ثالثة قوانين رئي G4ان او ديوان الخميفة 
R1 . محور رئيس واحد 
R2 ور دخول و محور لقاعات االستقبالمحوران رئيسان متعامدان كالىما مح. 
R3 اعات االستقبالمحوران رئيسان متعامدان احدىما محور دخول واالخر محور لق. 

 . [4]و سيتم توضيح القوانين المشتقة من القوانين الرئيسة بصيغة قواعد الشكل في الجدول رقم 
 G5الفناءات المجموعة الخامسة 

تعتمد جميع القصور و التي تنتمي الى فترات مختمفة سواء كانت اموية ام عباسية مبدا التوجيو نحو الداخل و استخدام 
 ليا قانونين رئيسن G5ان الفناءات الداخمية 
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R1 حد بغض النظر عن النسب و االبعادفناء عام وا. 
R2  النظر عن النسب و االبعادعة بغض فناءات متعددة موز. 

 . [5]و سيتم توضيح القوانين المشتقة من القوانين الرئيسة بصيغة قواعد الشكل في الجدول رقم 
 G6التنظيم الفضائي المجموعة السادسة 

و يمكن ىي العام و الخاص و القسم الخاص بسكن الحاشية و الجند تقسم القصور عادة الى ثالثة مستويات رئيسة 
 العالقة بين المستويات الثالثة لمقصور الى :تصنيف 

 الفصل المكاني بين المستويات الثالثة و تكون متجاورة و تفصل عن طريق الجدران و المداخل . -
او المستوى االول مع الدمج بين عدد من المستويات كان ينفتح المستوى االول و سكن الخميفة عمى نفس الفناء المركزي  -

 .المستوى الثالث 
 ليا اربعة قوانين رئيسة G6نستنتج ان الفصل الكتمي من خالل وجود مبان متجاورة . -

R1 لفصل المكانيا. 
R2 لدمج بين المستوياتا. 
R3 لفصل الكتميا. 

 . [6]و سيتم توضيح القوانين المشتقة من القوانين الرئيسة بصيغة قواعد الشكل في الجدول رقم 
 G7المداخلالبوابات و المجموعة السابعة 

تمثل بوابات القصر المفصل الذي يربط بين داخل القصر و خارجو تتميز اغمب القصور بوجود بوابة واحدة خارجية 
 بينما تحتوي بعض القصور عمى اربعة مداخل 

 ليا قانونين رئيسين G6ان 
R1 ر عن الموقع و النسبة و االشكالمدخل واحد مباشر بغض النظ. 
R2  ظر عن الموقع و النسبة و االشكالالنمداخل متعددة بغض. 

 . [7]سيتم توضيح القوانين المشتقة من القوانين الرئيسة بصيغة قواعد الشكل في الجدول رقم و 
 

 الخاصة بنتائج التطبيقاالستنتاجات  -6
تمثل ىذه االستنتاجات ما برز من نتائج الدراسة العممية عمى العينات المنتخبة في محوري التطبيق الذي تم طرحيما 

قانونًا رئيسًا مولدًا لنماذج القصور من خالل  41قانونًا شكميًا مشتقًا من  11حيث تم استخالص  ،سابقا في ىذا الفصل 
 كانت استنتاجاتيا كاألتي : ،تحميل خصائصيا المصنفة تحت سبعة مجاميع

انيا  من نفس المجموعات او المراحل االنتائج التطبيق العممي انو بالرغم من ان كل القصور تتولد  يتضح من خالل -
قوانين رئيسة لكل مجموعة اما  2-0اذ يتراوح ما بين  ،تتباين عمى مستوى القوانين الرئيسة و يكون مستوى التباين قمياًل 

 8-1تراوحت ما بين بقواعد الشكل و التي ضيح الفرق و تميز كل قصر عن االخر يكمن في القوانين المشتقة التباين و تو 
ان مستوى التباين لقوانين الشكمية  في قواعد الشكل اوسع من تباين القوانين الرئيسة الُمصنفة . اذ يتضح قانون شكمي

 لممباني وفق خصائصيا.
ختالف الفترات و مكان انشائيا و بالرغم من اختالف خصائصيا اال انيا تتالف من ان جميع النماذج المنتخبة عمى ا -

  [X or Y]او عمى محور واحد [X&Y]اما عمى محورينو بالتحديد تكون نقطة االصل لمقصر  ،اشكال ابتدائية مشتركة 
 امكانية تولدىا عمى نفس المراحل التصميمة .و 
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اما  ،ان غالبيتيا ذات شكل ىندسي منتظم فلشكل العام لمبنى القصر ا اتضح من خالل تحميل نتائج الدراسة ان -
او مساحتيا الشاسعة القصور غير المنتظمة الشكل فتكون عادة نتيجة لعمميات االضافة و التوسع عمى العصور المختمفة 

كونة لمقصر حيث يظير و تعدد االقسام المكونة ليا وتتميز بعض القصور بشكل غير منتظم ينتج من مجموع االجزاء الم
. ىذا و توزع الشكل العام لمبنى القصر ما بين قانونين رئيسين ىما الشكل المربع التعبير الكتمي احيانا لبعض ىذه االجزاء

او المستطيل. و يتضح ان غالبية القصور االموية ذات قانون شكمي يكون فييا الشكل الناتج لمبنى القصر مربع الشكل اما 
 سية فان غالبية القصور يكون مبنى القصر مستطيل الشكل .القصور العبا

نتائج ان بالنسبة لمشكل العام لمسور الخارجي ان غالبية القصور ذات سور خارجي ذي شكل ىندسي منتظم  الاظيرت  -
بتدائي بالرغم من كون الشكل االو ،و توزع شكل السور الخارجي ما بين قانونين رئيسين ىما الشكل المربع و المستطيل. 

لمقانون الشكمي مشترك لعدد من نماذج القصور اال ان ىنالك اختالف بين الشكل الناتج و المتمثل بتوليد السور الخارجي و 
ان غالبية القصور االموية ذات  . اذ اتضحعالقتو بالشكل االبتدائي لمبنى القصر مما ادى الى تباين بين القوانين الشكمية 

ليا نفس القانون الشكمي اما القصور العباسية فقد انقسمت النسبة بالتساوي ما بين الشكل  سور خارجي مربع الشكل و
 المربع و المستطيل .

ان التقسيم اليندسي توزع عمى قانونين رئيسين ىما الثالثي  ،لتقسيم اليندسي لممخططاتاتضح من خالل تحميل نتائج ا -
تبين  ،ج اليضاح التقسيم اليندسي من المستوى العام الى مستوى الجزء اشتقاق كل قانون لكل نموذ و بعد ان تمو الرباعي 

انو بالنسبة الى القصور االموية فقد انقسمت النسبة بالتساوي لمنماذج المنتخبة ما بين التقسيم الثالثي و الرباعي اما 
مما يؤدي الى استنتاج ان القصور العربية االسالمية  ،الثي القصور العباسية فان غالبية القصور ذات تقسيم ىندسي ث

 بشكل عام ذات تقسيم ىندسي ثالثي لممخططات . 
فأن ىنالك عالقة بين الشكل العام لمبنى القصر و بين محوريتو حيث ان مبنى  تم استنتاج انو بالنسبةلمحورية القصور   -

اما مبنى القصر المربع  ،مودي و تتناظر حولو الفضاءات القصر المستطيل الشكل يكون ذا محور واحد مواز لممحور الع
ىذا و توزعت المحورية عمى ثالثة قوانين رئيسة ىي : محور واحد او محوران  ،الشكل يكون ذو محورين متقاطعين 

و  ،بال دخول و االخر لقاعات االستقيستخدمان لمدخول و مؤدية لقاعات االستقبال و القانون الثالث ىو محوران احدىما لم
تبين انو بالنسبة لمقصور االموية فان غالبية القصور تكون ذات محورين احدىما لمدخول و محور اخر مؤدي الى قاعات 
االستقبال و ليا نفس القانون الشكمي اما بالنسبة لمقصور العباسية فان غالبية القصور تكون ذات محور واحد عمودي 

بط بما تم استنتاجو سابقا ان غالبية القصور العباسية تكون مستطيمة الشكل و تتناظر حولو الفضاءات و ىذا االمر مرت
 تكون ذات محور واحد .

تبين ان بالنسبة لمجزء المتعمق بفناءات القصر فأن ىنالك نوعين من الفناءات ىي الفناءات العامة و الخاصة  كما و    -
اما  .من اقسام القصر الخاصة و العامة اذ تتوزع عمى كل قسمفبالنسبة لمفناءات الخاصة فال توجد قاعدة او قانون شكمي 

اذ تبين ان كل القصور االموية  ،الفناءات العامة فقد توزعت عمى قانونين رئيسين ىما اما فناء مركزي او فناءات متعددة 
القصور العباسية فقد اما بالنسبة الى  ،المنتخبة ذات فناء مركزي واحد و ان غالبية القصور ليا نفس القانون الشكمي

الى ان اغمب القصور  مما يؤدي بشكل عام ،انقسمت النسبة بالتساوي ما بين الفناء المركز الواحد و الفناءات المتعددة 
اما  جعمو فضاءًا عامًا مسيطرًا عميو تكون ذات فناء مركزي واحد يقع عمى محور الدخول و يؤدي الى ديوان الخميفة مما ي

الفناءات العامة المتعددة فعادة ما تؤدي الى ديوان الخميفة الذي يقع في مركز القصر و الذي لو دالالت رمزية ليا عالقة 
 بسيطرة الخميفة عمى الجيات االربعة.
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بين و الدمج ان بالنسبة لمجزء المتعمق بالتنظيم الفضائي ان ىنالك ثالثة قوانين رئيسة ىي الفصل المكاني ا اظير التحميل   -
و تبين ان غالبية القصور االموية يكون فييا دمج بين مستويات او فضاءات القصر  ،المستويات او الفصل الكتمي 

اما قانون ،صل مكاني بين الفضاءات الرئيسة اما بالنسبة لمقصور العباسية فان كل النماذج المنتخبة ذات ف ،الرئيسة 
د يعزل مستويات او الفضاءات الخاصة بالقصر بكتل منفصمة كما في قصر الفصل الكتمي الذي ظير في نموذج واح

 الجند في قصر الحير الشرقي.
 

 االستنتاجات النهائية من البحث -7
فمن خالل االطالع عمى الدراسات التي تناولت تقنية قواعد الشكل في  ،تشمل االستنتاجات المرتبطة باالطار النظري 

 العمارة بشكل عام تبين ما يمي :
و  [كممات]ىنالك عالقة وثيقة و تشابو بين تقنية و عناصر قواعد الشكل و بين المغة من حيث احتوائيما عمى مفردات  -

ى المستوى الداللي و التركيبي . اذ عدت العمارة لغة مرئية عم [ُجمل]عالقات تركيبية و قوانين لتشكيل تكوينات مختمفة 
 يمكن قراءة نصوصيا و تحميميا . 

ان قواعد الشكل تقنية لقراءة االشكال المعمارية تركيبيا و تحميل لغاتيا . تستخمص ىذه المغات بشكل شفرات معمارية  -
 ائية المكانية و الزمانية.العادة استخداميا في تصاميم الحقة لتستمد منيا الروحية و االنتم

كما و ُتظير التقنية امكانيتيا في انشاء تصاميم قد تبدو معقدة من  ،تستخدم قواعد الشكل في انشاء تصاميم اصمية  -
 خالل استخدام بعض االشكال االساسية البسيطة و مجموعة من العالقات و القوانين .

اال انيا ال تحد من العممية  ،القوانين و المحددات و المّعممات ان قواعد الشكل بالرغم من اعتمادىا عمى مجموعة من  -
حيث اظيرت البحوث امكانية انشاء العديد من التصاميم المتنوعة و توفر المرونة الكافية لالحتماالت المختمفة   ،االبداعية 

 باستبدال بعض العالقات و القوانين لنفس االشكال و المغات المعمارية .
لشكل امكانيتيا في تصنيف المباني سواء تممك التي تعود الى حقبة او طراز معين او معماري ما من ُتظير قواعد ا -

 خالل تحميل الخصائص الخاصة بيا و تفسر العممية التركيبية و التوليدية ليا .
ناحية قدراتيم لقواعد نفسيا من تتنوع قواعد الشكل المستنتجة من تحميل نفس المغات المعمارية باختالف مؤلفي ا -
 امكانياتيم في تشكيل ىذه القواعد .و 
تتنوع قواعد الشكل في انوعيا من قواعد بارامترية و قياسية و قواعد التوازي لتواكب و تالئم متطمبات االحتياجيات  -

 التصميمة سواء كانت تمك المتطمبات في حقل العمارة او خارج حقل العمارة .
درجة تعقيدىا لُتظير المرونة في استخداميا و االمكانيات التطبيقية ليا سواء في  تختمف قواعد الشكل في مستويات و -

استخدام او عدم استخدام المّعممات و القيود او المحددات او في استخدام التقنية يدويا او باستخدام برامج حاسوبية . لتالئم 
 مستوى مستخدم التقنية و حسب خبرتو .

يدويا التركيبي في انشاء تصاميم اصمية م قواعد الشكل سواء عمى المستوى التحميمي اواظيرت البحوث امكانية استخدا -
امكانيات وبية التي توفر سرعة في االداء و كذلك امكانية استخدام البرامج الحاس ،لفيم القوانين و العالقات و االشكال 

 ي استخدام ىذه البرامج و مستخدمي قواعد الشكل تصميمية متنوعة لتوفر الوقت و الجيد بالنسبة لممتمرسين و ذي الخبرة ف
قدم البحث الية مبسطة لتفسير االشكال و قراءتيا بصورة اكثر عمقا من الطرق التقميدية و امكانية استخدام و اعادة  -

 تركيب االشكال و الخصائص الستخدام ىذه المغات و االستفادة منيا في تصاميم الحقة .
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 المستقبمية افاق البحثو  التوصيات -8
كما و تعد النتائج   ،يقدم البحث صورة عن تقنية قواعد الشكل بصورة مبسطة و امكانية و مستويات استخداميا

 لذلك:ركيب و انشاء القصور االسالميةالمستخمصة من التطبيق العممي أنموذجًا ليذه االستخدامات في استخالص قواعد ت
و تركيب ىذه المغات  بصورة تصاميم حديثة تالئم متطمبات العصر  يوصي البحث المصمم المعماري اعادة توظيف -

اذ لم تقتصر وظيفة  ،الحالي سواء كان ذلك في مباني القصور الثقافية او حتى عمى مستوى المباني االدارية او الحكومية 
القصور االسالمية عمى السكن فقط و انما عدت مراكز لالدارة و الحكم باالضافة الى وظيفة قصور النزىة و الراحة. كما 

اذ ان لكل مصمم او مؤلف لقواعد الشكل القدرة عمى استنتاج قواعد الشكل بصورة  ،ان ىذه القواعد ال تعد قواعد مطمقة 
 التقنية بالقدرة عمى التنوع في استكشاف و قراءة االشكال حتى عمى مستوى النماذج نفسيا . مختمفة لما تتميز بو

كما توصي الدراسة استخدام قواعد الشكل كمنيج في انتاج التصاميم االصمية لممراحل االولية في الدراسة االكاديمية  -
 .لمتعريف باالشكال و العالقات بينيا لفيم افضل لمتكوينات و تشكيميا 

دراسة قواعد الشكل عمى مستوى الواجيات او الزخارف او عمى المستوى الكتمي سواء لمباني القصور او لطرز و مبان  -
 اخرى .

 دراسة قواعد الشكل في تحميل طرز معمارية اخرى او تمك التي تعود الى معماري ما خصوصا عمى المستوى المحمي . -
 التصميم االصمي في انشاء تصاميم جديدة . دراسة قواعد الشكل عمى المستوى التركيبي او -
 اعتماد و تطوير التصاميم باستخدام برامج حاسوبية و الستكشاف العديد من التصاميم و االحتماالت المتنوعة . -
 اذ لم تقتصر الدراسات عمى المستوى المعماري فقط. ،دراسة قواعد الشكل عمى المستوى الحضري  -

 تانثالباح / المصدر :شكل العام لمبنى القصر لمعينات المنتخبة القوانين المشتقة لم (:1)جدول 
 

 

 

 

ًٚخم  LHSحٛج  ،انمإٌَ ًٚخم تٕنٛذ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز 

ػبارة ػٍ َمطت االصم فٙ انًحٕر االحذاحٙ ]انشكم االٔنٗ 

ًٚخم  RHSايا  [،تتُاظز حٕنّ انفضاءاث axis  [Y]انؼًٕد٘ 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت. ْذا ،انشكم انُاتج 

  P2ٔ نهؼُٛت  G1نهًجًٕػت R2انمإٌَ يشتك يٍ 

ًٚخم  LHSحٛج  ،انمإٌَ ًٚخم تٕنٛذ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز 

ػبارة ػٍ َمطت االصم فٙ انًحٕر االحذاحٙ ]انشكم االٔنٗ 

 RHSايا  [،تتُاظز حٕنٓا انفضاءاث axis  [Y-X]انؼًٕد٘ 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة ،ًٚخم انشكم انُاتج 

ٔ انذ٘  G1نهًجًٕػت  R1انًطبمت. ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

 P1 ، P3، p4، p6ُٚطبك ػهٗ كم يٍ 

 

 

 
 

 

 
 

ًٚخم  LHSحٛج  ،انمإٌَ ًٚخم تٕنٛذ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز 

ػبارة ػٍ َمطت االصم فٙ انًحٕر االحذاحٙ ]انشكم االٔنٗ 

ًٚخم  RHSايا  [،تتُاظز حٕنّ انفضاءاث axis  [Y]انؼًٕد٘ 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت. ْذا  ،انشكم انُاتج 

ٔ انذ٘ ُٚطبك ػهٗ كم يٍ  G1نهًجًٕػت  R2انمإٌَ يشتك يٍ 

P7 ، P8 

ًٚخم  LHSحٛج  ،انمإٌَ ًٚخم تٕنٛذ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز 

ػبارة ػٍ َمطت االصم فٙ انًحٕر االحذاحٙ ]انشكم االٔنٗ 

ًٚخم  RHSايا  [،تتُاظز حٕنّ انفضاءاث axis  [Y]انؼًٕد٘ 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت. ْذا  ،انشكم انُاتج 

 .  P5ٔ نهؼُٛت  G1نهًجًٕػت R2انمإٌَ يشتك يٍ 
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 / المصدر : الباحثتانالقوانين المشتقة لمشكل العام لمسور الخارجي لمعينات المنتخبة  (:2)جدول 
 

 

 

 

ًٚخم انشكم  LHSحٛج  ،انمإٌَ ًٚخم تٕنٛذ انسٕر انخارجٙ 

ًٚخم انشكم  RHSايا  [،ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز ]االٔنٙ 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم  ،انُاتج بؼذ اضافت انسٕر انخارجٙ 

ٔ  G2نهًجًٕػت R1انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

 .  P2نهؼُٛت

 LHSحٛج  ،انمإٌَ ًٚخم تٕنٛذ انسٕر انخارجٙ 

ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ  ]ًٚخم انشكم االٔنٙ 

بؼذ اضافت ًٚخم انشكم انُاتج  RHSايا  [،انمصز

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم  ،انسٕر انخارجٙ 

انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

R1 نهًجًٕػتG2 نهؼُٛاث ٔP1، P3، P6  

 

 

 

 

ًٚخم انشكم  LHSحٛج  ،انمإٌَ ًٚخم تٕنٛذ انسٕر انخارجٙ 

ًٚخم انشكم  RHSايا  [،ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز ]االٔنٙ 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم  ،انُاتج بؼذ اضافت انسٕر انخارجٙ 

ٔ  G2نهًجًٕػت R2انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

 .  P5نهؼُٛت

 LHSحٛج  ،انمإٌَ ًٚخم تٕنٛذ انسٕر انخارجٙ 

ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ  ]ًٚخم انشكم االٔنٙ 

بؼذ اضافت ًٚخم انشكم انُاتج  RHSايا  [،انمصز

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم  ،انسٕر انخارجٙ 

انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

R2 نهًجًٕػتG2 نهؼُٛت ٔP4  . 

انذ٘ P5اػالِ نهؼُٛت  r4ٕٚضح انمإٌَ ُْا اشتماق انمإٌَ 

ٚتضًٍ جزئٍٛ االٔل ْٕ اضافت انسٕر انخارجٙ نًبُٗ انمصز 

انخارجٙ نهًُطمت انًحٛطت بانًبُٗ ٔ ٔ انخاَٛت ْٙ اضافت انسٕر 

 انتٙ تؼتبز جزء يٍ انمصز اٚضا

 

 

 

 

 

 

ًٚخم انشكم  LHSحٛج  ،انمإٌَ ًٚخم تٕنٛذ انسٕر انخارجٙ 

ًٚخم انشكم  RHSايا  [،ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز ]االٔنٙ 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم  ،انُاتج بؼذ اضافت انسٕر انخارجٙ 

ٔ  G2نهًجًٕػت R2انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

 .  P8نهؼُٛت

 LHSحٛج  ،انمإٌَ ًٚخم تٕنٛذ انسٕر انخارجٙ 

ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ  ]ًٚخم انشكم االٔنٙ 

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ اضافت  RHSايا  [،انمصز

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم  ،انسٕر انخارجٙ 

انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

R1 نهًجًٕػتG2 نهؼُٛت ٔP7  . 

انذ٘ P8اػالِ نهؼُٛت  r6ٕٚضح انمإٌَ ُْا اشتماق انمإٌَ 

ٚتضًٍ حالث يزاحم االٔل ْٕ اضافت انسٕر انخارجٙ نًبُٗ 

نهًُاطك انمصز ٔ انخاَٛت ٔ انخانخت ْٙ اضافت انسٕر انخارجٙ 

 انًحٛطت بانًبُٗ ٔ انتٙ تؼتبز جزء يٍ انمصز اٚضا
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 تانالباحث / المصدر :القوانين المشتقة لمتقسيم الهندسي لممخططات التابعة لمعينات  (:3)جدول 
انشكم  LHSانمإٌَ ًٚخم انتمسٛى انُٓذسٙ انزباػٙ حٛج ًٚخم 

ًٚخم انشكم  RHSايا  [،ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز]االٔنٙ 

انُاتج بتمسٛى انًخطظ تمسٛى رباػٙ كم لسى ٚحٕ٘ فضاءاث أ 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا  ،لسى يؼٍٛ 

 .  P1ٔ نهؼُٛت G3نهًجًٕػت R2انمإٌَ يشتك يٍ 

 

 
 

 

انشكم  LHSانمإٌَ ًٚخم انتمسٛى انُٓذسٙ انخالحٙ حٛج ًٚخم 

ًٚخم انشكم  RHSايا  [،نًبُٗ انمصزْٕٔ انشكم انؼاو ]االٔنٙ 

انُاتج بتمسٛى انًخطظ تمسٛى حالحٙ كم لسى ٚحٕ٘ فضاءاث أ لسى 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ  ،يؼٍٛ 

 .  P2ٔ نهؼُٛت G3نهًجًٕػت R1يشتك يٍ 

 

 
 

 
 

بؼذْا تبذا  ،حٛج ًٚخم انشكم االٔل انشكم االبتذائٙ  ،انشكم ٕٚضح ػًهٛت اشتماق انتمسٛى انُٓذسٙ انخالحٙ نهًخطظ

ػًهٛت االشتماق بتمسٛى انًخطظ انٗ حالحت الساو رئٛست فٙ انشكم انخاَٙ ٔ يٍ حى تمسٛى كم لسى انٗ حالحت الساو اخزٖ ٔ 

 P2ْكذا تتٕانٗ ػًهٛت انتمسٛى انخالحٙ ػهٗ كم جزء. نهؼُٛت 

انشكم  LHSانمإٌَ ًٚخم انتمسٛى انُٓذسٙ انزباػٙ حٛج ًٚخم 

ًٚخم انشكم  RHSايا  [،ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز]االٔنٙ 

انُاتج بتمسٛى انًخطظ تمسٛى رباػٙ كم لسى ٚحٕ٘ فضاءاث أ 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا  ،لسى يؼٍٛ 

 .  P3ٔ نهؼُٛت G3نهًجًٕػت R2انمإٌَ يشتك يٍ 

 

 
انشااكم  LHSانمااإٌَ ًٚخاام انتمسااٛى انُٓذسااٙ انخالحااٙ حٛااج ًٚخاام 

ًٚخام انشاكم  RHSاياا  [،ْٕٔ انشاكم انؼااو نًبُاٗ انمصاز]االٔنٙ 

انُاتج بتمسٛى انًخطظ تمسٛى حالحٙ كم لسى ٚحٕ٘ فضااءاث أ لساى 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػاذة انًطبمات . ْاذا انماإٌَ  ،يؼٍٛ 

 .  P4ٔ نهؼُٛت G3نهًجًٕػت R1تك يٍ يش

 

 
 

 

بؼاذْا تباذا  ،حٛاج ًٚخام انشاكم االٔل انشاكم االبتاذائٙ  ،انشكم ٕٚضح ػًهٛات اشاتماق انتمساٛى انُٓذساٙ انخالحاٙ نهًخطاظ

ػًهٛت االشتماق بتمسٛى انًخطظ انٗ حالحت الساو رئٛست فٙ انشكم انخاَٙ ٔ يٍ حى تمسٛى كم لسى اناٗ حالحات السااو اخازٖ ٔ 

 P4ْكذا تتٕانٗ ػًهٛت انتمسٛى انخالحٙ ػهٗ كم جزء. نهؼُٛت 

انشااكم  LHSانمااإٌَ ًٚخاام انتمسااٛى انُٓذسااٙ انخالحااٙ حٛااج ًٚخاام 

ًٚخام انشاكم  RHSاياا  [،انؼااو نًبُاٗ انمصازْٕٔ انشاكم ]االٔنٙ 

انُاتج بتمسٛى انًخطظ تمسٛى حالحٙ كم لسى ٚحٕ٘ فضااءاث أ لساى 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػاذة انًطبمات . ْاذا انماإٌَ  ،يؼٍٛ 

 .  P5ٔ نهؼُٛت G3نهًجًٕػت R1يشتك يٍ 
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بؼاذْا تباذا  ،حٛاج ًٚخام انشاكم االٔل انشاكم االبتاذائٙ  ،نهًخطاظانشكم ٕٚضح ػًهٛات اشاتماق انتمساٛى انُٓذساٙ انخالحاٙ 

ػًهٛت االشتماق بتمسٛى انًخطظ انٗ حالحت الساو رئٛست فٙ انشكم انخاَٙ ٔ يٍ حى تمسٛى كم لسى اناٗ حالحات السااو اخازٖ ٔ 

 P5ْكذا تتٕانٗ ػًهٛت انتمسٛى انخالحٙ ػهٗ كم جزء. نهؼُٛت 

انشااكم  LHSانمااإٌَ ًٚخاام انتمسااٛى انُٓذسااٙ انزباااػٙ حٛااج ًٚخاام 

ًٚخام انشاكم  RHSاياا  [،ْٕٔ انشاكم انؼااو نًبُاٗ انمصاز]االٔنٙ 

انُاااتج بتمسااٛى انًخطااظ تمسااٛى رباااػٙ كاام لسااى ٚحاإ٘ فضاااءاث أ 

ٚفصاام بًُٛٓااا ساآى انااذ٘ ًٚخاام انماػااذة انًطبماات . ْااذا  ،لسااى يؼااٍٛ 

 .  P6ٔ نهؼُٛت G3نهًجًٕػت R2انمإٌَ يشتك يٍ 

 

 

انشااكم  LHSانمااإٌَ ًٚخاام انتمسااٛى انُٓذسااٙ انخالحااٙ حٛااج ًٚخاام 

ًٚخام انشاكم  RHSاياا  [،ْٕٔ انشاكم انؼااو نًبُاٗ انمصاز]االٔنٙ 

انُاتج بتمسٛى انًخطظ تمسٛى حالحٙ كم لسى ٚحٕ٘ فضااءاث أ لساى 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػاذة انًطبمات . ْاذا انماإٌَ  ،يؼٍٛ 

 .  P7ٔ نهؼُٛت G3نهًجًٕػت R1يشتك يٍ 

 

 
 

 

بؼذْا تبذا ػًهٛت ،حٛج ًٚخم انشكم االٔل انشكم االبتذائٙ  ،انشكم ٕٚضح ػًهٛت اشتماق انتمسٛى انُٓذسٙ انخالحٙ نهًخطظ

االشتماق بتمسٛى انًخطظ انٗ حالحت الساو رئٛست فٙ انشكم انخاَٙ ٔ يٍ حى تمسٛى كم لساى اناٗ حالحات السااو اخازٖ ٔ ْكاذا 

 P7تتٕانٗ ػًهٛت انتمسٛى انخالحٙ ػهٗ كم جزء. نهؼُٛت 

انشااكم  LHSانمااإٌَ ًٚخاام انتمسااٛى انُٓذسااٙ انخالحااٙ حٛااج ًٚخاام 

ًٚخام انشاكم  RHSاياا  [،انؼااو نًبُاٗ انمصازْٕٔ انشاكم ]االٔنٙ 

انُاتج بتمسٛى انًخطظ تمسٛى حالحٙ كم لسى ٚحٕ٘ فضااءاث أ لساى 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػاذة انًطبمات . ْاذا انماإٌَ  ،يؼٍٛ 

 .  P8ٔ نهؼُٛت G3نهًجًٕػت R1يشتك يٍ 

 

 
 

 

بؼاذْا تباذا  ،حٛاج ًٚخام انشاكم االٔل انشاكم االبتاذائٙ  ،نهًخطاظانشكم ٕٚضح ػًهٛات اشاتماق انتمساٛى انُٓذساٙ انخالحاٙ 

ػًهٛت االشتماق بتمسٛى انًخطظ انٗ حالحت الساو رئٛست فٙ انشكم انخاَٙ ٔ يٍ حى تمسٛى كم لسى اناٗ حالحات السااو اخازٖ ٔ 

 P8ْكذا تتٕانٗ ػًهٛت انتمسٛى انخالحٙ ػهٗ كم جزء. نهؼُٛت 
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 تانالباحث :/ المصدرة لممحورية لمعينات المنتخبة القوانين المشتق (:4)جدول 
 

 

 

 

انشكم االٔناٙ  LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم انًحٕرٚت

ًٚخم انشاكم  RHSيا  [،ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز]

انُاتج بؼذ تٕنٛذ انًحإر انازئٛع ػهاٗ انًحإر انؼًإد٘ 

[Y] axis  ٚفصاام  ،ٔ انتااٙ تتُاااظز حٕنٓااا انفضاااءاث

بًُٛٓااا ساآى انااذ٘ ًٚخاام انماػااذة انًطبماات . ْااذا انمااإٌَ 

 . P2ٔ نهؼُٛت  G4نهًجًٕػت R1يشتك يٍ 

انشاكم  LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم انًحٕرٚت

ايااا  [،ْٔاإ انشااكم انؼاااو نًبُااٗ انمصااز]االٔنااٙ 

RHS  ًٚخااام انشاااكم انُااااتج بؼاااذ تٕنٛاااذ انًحاااأر

ٔ انتاااٙ  axis [Y-X]انزئٛسااات ػهاااٗ انًحاااأر 

ٚفصاام بًُٛٓااا ساآى  ،تُاااظز حٕنٓااا انفضاااءاث ت

انااذ٘ ًٚخاام انماػااذة انًطبماات . ْااذا انمااإٌَ يشااتك 

 .  P1، P6ٔ نهؼُٛاث  G4نهًجًٕػت R2يٍ 

 

 

 

 

انشكم االٔناٙ  LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم انًحٕرٚت

ًٚخم انشكم  RHSايا  [،ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز]

انُاتج بؼذ تٕنٛذ انًحإر انازئٛع ػهاٗ انًحإر انؼًإد٘ 

[Y] axis  ٚفصاام  ،ٔ انتااٙ تتُاااظز حٕنٓااا انفضاااءاث

بًُٛٓااا ساآى انااذ٘ ًٚخاام انماػااذة انًطبماات . ْااذا انمااإٌَ 

 .  P7، P8ٔ نهؼُٛاث  G4نهًجًٕػت R1يشتك يٍ 

انشاكم  LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم انًحٕرٚت

ايااا  [،شااكم انؼاااو نًبُااٗ انمصاازْٔاإ ان]االٔنااٙ 

RHS  ًٚخااام انشاااكم انُااااتج بؼاااذ تٕنٛاااذ انًحااإر

ٔ انتاٙ  axis [Y]انزئٛع ػهٗ انًحٕر انؼًٕد٘ 

ٚفصاام بًُٛٓااا ساآى  ،تتُاااظز حٕنٓااا انفضاااءاث 

انااذ٘ ًٚخاام انماػااذة انًطبماات . ْااذا انمااإٌَ يشااتك 

 . P5ٔ نهؼُٛت  G4نهًجًٕػت R1يٍ 

  
 

 
انشاكم  LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم انًحٕرٚت

ايااا  [،ْٔاإ انشااكم انؼاااو نًبُااٗ انمصااز]االٔنااٙ 

RHS  ًٚخااام انشاااكم انُااااتج بؼاااذ تٕنٛاااذ انًحاااأر

ٔ انتاااٙ  axis [Y-X]انزئٛسااات ػهاااٗ انًحاااأر 

ٚفصاام بًُٛٓااا ساآى  ،تتُاااظز حٕنٓااا انفضاااءاث 

انااذ٘ ًٚخاام انماػااذة انًطبماات . ْااذا انمااإٌَ يشااتك 

 .  P3، P4ٔ نهؼُٛاث  G4نهًجًٕػت R3يٍ 
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 تانالباحث / المصدر :القوانين لمفناءات العامة لمعينات المنتخبة (:5)جدول 
 

 

 

 

 LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم تٕنٛذ انفُاء انًزكز٘ انؼاو

 RHSايا  [،ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز]انشكم االٔنٙ 

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ اضافت انفُاء انًزكز٘ انؼاو حسب 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى  ،يٕلؼّ ٔ َسبتّ فٙ انًخطظ االصهٙ 

انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

R1 نهًجًٕػتG5  نهؼُٛت ٔ P2. 

 LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم تٕنٛذ انفُاء انًزكز٘ انؼاو

 RHSايا  [،انؼاو نًبُٗ انمصز ْٕٔ انشكم]انشكم االٔنٙ 

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ اضافت انفُاء انًزكز٘ انؼاو حسب 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى  ،يٕلؼّ ٔ َسبتّ فٙ انًخطظ االصهٙ 

انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

R1 نهًجًٕػتG5  نهؼُٛاث ٔP1، P3،P4  . 

 

 

 

 

 LHSحٛج ًٚخم  ،انًزكز٘ انؼاوانمإٌَ ًٚخم تٕنٛذ انفُاء 

 RHSايا  [،ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز]انشكم االٔنٙ 

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ اضافت انفُاء انًزكز٘ انؼاو حسب 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى  ،يٕلؼّ ٔ َسبتّ فٙ انًخطظ االصهٙ 

انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

R2 نهًجًٕػتG5  نهؼُٛت ٔ P6. 

 LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم تٕنٛذ انفُاء انًزكز٘ انؼاو

 RHSايا  [،ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز]انشكم االٔنٙ 

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ اضافت انفُاء انًزكز٘ انؼاو حسب 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى  ،يٕلؼّ ٔ َسبتّ فٙ انًخطظ االصهٙ 

انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

R2 نهًجًٕػتG5  نهؼُٛت ٔ P5. 

 

 

 

 
 

 LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم تٕنٛذ انفُاء انًزكز٘ انؼاو 

 RHSايا  [،ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز]انشكم االٔنٙ 

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ اضافت انفُاء انًزكز٘ انؼاو حسب 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى  ،يٕلؼّ ٔ َسبتّ فٙ انًخطظ االصهٙ 

انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

R2 نهًجًٕػتG5  نهؼُٛت ٔ P8. 

 LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم تٕنٛذ انفُاء انًزكز٘ انؼاو

 RHSايا  [،انؼاو نًبُٗ انمصز ْٕٔ انشكم]انشكم االٔنٙ 

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ اضافت انفُاء انًزكز٘ انؼاو حسب 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى  ،يٕلؼّ ٔ َسبتّ فٙ انًخطظ االصهٙ 

انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

R2 نهًجًٕػتG5  نهؼُٛت ٔ P7. 

 تانالباحث/ المصدر:  القوانين المشتقة لمتنظيم الفضائي لمعينات المنتخبة  (:6)جدول 
ْٕٔ انشكم ]انشكم االٔنٙ  LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم انتُظٛى انفضائٙ

 ،ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ تمسٛى انفضاءاث  RHSايا  [،انؼاو نًبُٗ انمصز

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

R3 نهًجًٕػتG6  نهؼُٛت ٔ P1. 

 

 

ْٕٔ انشكم ]انشكم االٔنٙ  LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم انتُظٛى انفضائٙ

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ تمسٛى انفضاءاث ٔ  RHSايا  [،انؼاو نًبُٗ انمصز

 [،انذ٘ ًٚخم اْى اجزاء انمصز ]تحذٚذبانهٌٕ االحًز انمسى انؼاو نهمصز 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

R1 نهًجًٕػتG6  نهؼُٛت ٔ P2. 

 

 

ْٕٔ انشكم ]انشكم االٔنٙ  LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم انتُظٛى انفضائٙ

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ تمسٛى انفضاءاث ٔ  RHSايا  [،انؼاو نًبُٗ انمصز
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 [،انذ٘ ًٚخم اْى اجزاء انمصز ]تحذٚذبانهٌٕ االحًز انمسى انؼاو نهمصز 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

R2 نهًجًٕػتG6  نهؼُٛت ٔ P3. 

 
ْٕٔ انشكم ]انشكم االٔنٙ  LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم انتُظٛى انفضائٙ

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ تمسٛى انفضاءاث ٔ  RHSايا  [،انؼاو نًبُٗ انمصز

 [،انذ٘ ًٚخم اْى اجزاء انمصز ]تحذٚذبانهٌٕ االحًز انمسى انؼاو نهمصز 

يشتك يٍ  ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ

R2 نهًجًٕػتG6  نهؼُٛت ٔ P4. 

 

 

ْٕٔ انشكم ]انشكم االٔنٙ LHSحٛج ًٚخم ،انمإٌَ ًٚخم انتُظٛى انفضائٙ

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ تمسٛى انفضاءاث ٔ  RHSايا [،انؼاو نًبُٗ انمصز

انذ٘ ًٚخم اْى اجزاء  ]تحذٚذبانهٌٕ االحًز انمسى انؼاو نهمصز 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت .ْذا انمإٌَ يشتك [،انمصز

 .P5 ٔ نهؼُٛت  G6نهًجًٕػت R1يٍ 

 

 

ْٕٔ انشكم ]انشكم االٔنٙ  LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم انتُظٛى انفضائٙ

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ تمسٛى انفضاءاث ٔ  RHSايا  [،انؼاو نًبُٗ انمصز

انذ٘ ًٚخم اْى اجزاء  ]تحذٚذبانهٌٕ االحًز انمسى انؼاو نهمصز 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك [،انمصز

 .P6 ٔ نهؼُٛت  G6نهًجًٕػت R1يٍ 

 

 

ْٕٔ انشكم ]ٙ انشكم االٔن LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم انتُظٛى انفضائٙ

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ تمسٛى انفضاءاث ٔ  RHSايا  [،انؼاو نًبُٗ انمصز

 [،انذ٘ ًٚخم اْى اجزاء انمصز ]تحذٚذبانهٌٕ االحًز انمسى انؼاو نهمصز 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

R1 نهًجًٕػتG6  نهؼُٛت ٔ P7. 

 

 

ْٕٔ انشكم ]انشكم االٔنٙ  LHSحٛج ًٚخم  ،انتُظٛى انفضائٙانمإٌَ ًٚخم 

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ تمسٛى انفضاءاث ٔ  RHSايا  [،انؼاو نًبُٗ انمصز

 [،انذ٘ ًٚخم اْى اجزاء انمصز ]تحذٚذبانهٌٕ االحًز انمسى انؼاو نهمصز 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

R1ًجًٕػت نهG6  نهؼُٛت ٔ P8. 

 

 

 تانالباحث / المصدر :لقوانين المشتقة لممداخل الرئيسة لمعينات المنتخبة(: ا7)جدول 
 

 

 

 

 LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم تٕلٛغ انًذاخم انزئٛست

 RHSايا [،ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز]انشكم االٔنٙ 

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ اضافت انًذاخم انزئٛست انٕالؼت ػهٗ 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت ،انًحٕر انزئٛع

 .P2 ٔ نهؼُٛت  G7نهًجًٕػت R1. ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

انشكم  LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم تٕلٛغ انًذاخم انزئٛست

ًٚخم انشكم  RHSايا  [،ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز]االٔنٙ 

انُاتج بؼذ اضافت انًذاخم انزئٛست انٕالؼت ػهٗ انًحٕر انزئٛع 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ  ،

 .P1، p6 ٔ نهؼُٛاث   G7نهًجًٕػت R2يشتك يٍ 
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 LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم تٕلٛغ انًذاخم انزئٛست

 RHSايا [،انشكم انؼاو نًبُٗ انمصزْٕٔ ]انشكم االٔنٙ 

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ اضافت انًذاخم انزئٛست انٕالؼت ػهٗ 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت ،انًحٕر انزئٛع

 .P5 ٔ نهؼُٛت  G7نهًجًٕػت R1. ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

انشكم  LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم تٕلٛغ انًذاخم انزئٛست

ًٚخم انشكم  RHSايا [،ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز] االٔنٙ

انُاتج بؼذ اضافت انًذاخم انزئٛست انٕالؼت ػهٗ انًحٕر 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا ،انزئٛع

 .P3، P4 ٔ نهؼُٛاث  G7نهًجًٕػت R1انمإٌَ يشتك يٍ 

 

 

 

 LHSحٛج ًٚخم  ،انمإٌَ ًٚخم تٕلٛغ انًذاخم انزئٛست

 RHSايا [،ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز]انشكم االٔنٙ 

ًٚخم انشكم انُاتج بؼذ اضافت انًذاخم انزئٛست انٕالؼت ػهٗ 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت ،انًحٕر انزئٛع

 .P8 ٔ نهؼُٛت  G7نهًجًٕػت R1. ْذا انمإٌَ يشتك يٍ 

انشكم  LHSحٛج ًٚخم  ،انزئٛستانمإٌَ ًٚخم تٕلٛغ انًذاخم 

ًٚخم انشكم  RHSايا  [،ْٕٔ انشكم انؼاو نًبُٗ انمصز]االٔنٙ 

انُاتج بؼذ اضافت انًذاخم انزئٛست انٕالؼت ػهٗ انًحٕر انزئٛع 

ٚفصم بًُٛٓا سٓى انذ٘ ًٚخم انماػذة انًطبمت . ْذا انمإٌَ  ،

 .P7 ٔ نهؼُٛت  G7نهًجًٕػت R2يشتك يٍ 
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