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 الممخص
يتطرؽ ىذا البحث لدراسة المنيجية التصميمية بوصفيا حمقة الوصؿ بيف النظرية والتطبيؽ ، ويناقش أىـ التطورات و     

كنولوجي القفزات العممية التي طرأت عمى منيجية التصميـ عموما والتصميـ المعماري خصوصا في ظؿ التقدـ الفكري والت
لئلنساف الذي ابتدأ بالفكر التطبيقي الحدسي ، وتأثر بالفكر العقبلني والرياضي لمفكر العممي الحديث المرتبط بالتنظيـ 
والتحديد الصاـر بالخطوات الفكرية المواكب لمثورة الصناعية ، وليتجو نحو البل تحديد الذي جاءت بو الثورة العممية 

الى الثورة الرقمية المعاصرة وتأثيرىا عمى اليات تصميـ الشكؿ المعماري المعاصر ،  كما  منتصؼ القرف العشريف ، وصوالً 
يحاوؿ البحث أف يعقد ترابطا بيف تطور الشكؿ المعماري في ظؿ تطور مناىج التصميـ نفسيا . مع ضرورة التوصية باف 

 لتصميـ المعماري .يكوف ليذه التطورات في مناىج التصميـ وتقنياتو اثر عمى عممية تعميـ ا
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Abstract 

This paper explain design method as a ring or relationship link  between theory and applied ,  

and it discuss the important developments in the field of  architectural design methods 

according to advance  human's intellect & his technology ; firstly from intuition thinking ( 

according to try and error ) to the industrial revolution that is followed mathematical and 

rational limitation  thinking , and this thought go directly to un-limitation  thinking that’s 

followed new scientific revolution , and it is arrive to contemporary digital  revolution . 

Beside  this that paper search for a development relationship between architectural form and 

architectural design methods .   

      Finally must be recommendation how to effect this  important development in 

 design methods and tools on the task of teach architectural design. 
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 مقدمة -1
يقدـ ىذا البحث دراسة مختصرة ألبرز الثورات العممية والتكنولوجية التي اثرت عمػى تطػور المنيجيػة التصػميمية مػف جيػة       

نيايػػات القػػرف العشػػريف وبػػدايات القػػرف وعمػػى الشػػكؿ المعمػػاري مػػف جيػػة ثانيػػة  ابتػػدءا مػػف الحرفػػة ووصػػوال الػػى الثػػورة الرقميػػة 
 ف بياف خطواتيا بالتالي :الحادي والعشريف وفؽ منيجية يمك

 مشكمة البحث : 1-1 
لمفتػرة الزمنيػة مػف القػرف العشػريف إلػى بػدايات القػرف  عبر الزمف وخصوصاً حدوث تغييرات كبيرة طرأت عمى الشكؿ المعماري     

 .الحادي والعشريف تزامنًا مع تطور المناخ الفكري لمعمـو مف جية ومناىج التصميـ مف جية أخرى 
 البحث :ىدف  1-2

 معرفة اثر التطور الفكري والتكنولوجي لئلنساف عمى المنيج التصميمي ثـ عمى الشكؿ المعماري.    
 منيجية البحث : 3 -1

لمفيػػـو التػػرابط والتطػػور بػػيف  1انتزززاع ذىنززي تصززوريتتمحػػور فػػي ثبلثػػة خطػػوات تمثػػؿ نظامػػًا كميػػًا يػػتـ مػػف خبلليػػا عمميػػة     
الشكؿ المعماري ( ، ثـ ينتيي في نيايػة الخطػوة الثالثػة الػى  –المنيج التصميمي  –العمـ والتكنموجيا  المتغيرات الفكرية الثبلثة )

 مف خبلؿ نتائج البحث واستنتاجاتو وتوصياتو .2حكمو التصديقيبناء 
 ت الرئيسػة فػي الخطوة االولى : يتخذ البحث منيجا وصفيا تاريخيا استرداديا لعرض مسيرة التطورات التي طرأت عمػى المتغيػرا

 البحث وذلؾ وفؽ وحدة موضوعية شاممة . 
  الخطػػوة الثانيػػػة : يعػػػرج البحػػػث الػػػى اسػػػتقراء أىػػػـ الحػػػوادث التاريخيػػة الفكريػػػة الكبػػػرى عمػػػى مسػػػتوى المتغيػػػرات الثبلثػػػة الرئيسػػػة

 المذكورة سابقا .
 ى مقػدماتيا الرئيسػة التػي اكتشػفيا مػف خػبلؿ الخطوة الثالثة : وينتيي البحث الى استنباط ومناقشة اىـ نتائج البحث القائمػة عمػ

 تحديد موفقو المنيجي فيما يمي:المنيجيف الوصفي واالستقرائي في الخطوتيف السابقتيف . وخبلؿ ذلؾ يحاوؿ البحث 
o  تحديد مفيـو التصميـ ومناىجو عموما ومنيجية تصميـ الشكؿ المعماري خصوصا في ظؿ مناخ التطػور الفكػري والتكنولػوجي

 .لئلنساف
o  تحميؿ الكيفية التي اثر فييا التطور الفكري والتكنولوجي في اطار المنيجيػة التصػميمية عمػى العمػارة مػف أمثمػة معماريػة تنتمػي

 لحقب زمنية مختمفة .

                                                           
: اف العمـ ىو عبارة عف حضور صورة الشيء عند العقؿ ، مقسما اياه ) العمـ الحصولي بالخصوص (   [p9-11,5]يقوؿ الشيخ المظفر في المنطؽ 1

: بانو احد مصادر نظرية المعرفة واوؿ خطوات ادراؾ االنساف  [p61-62,4]الى تصور وتصديؽ ، فالتصور حسب قوؿ السيد الصدر في فمسفتنا 
ىو تكّوف فكرة في الذىف البشري مأخوذة مف احساس االنساف ببيئتو الخارجية عف طريؽ حواسو منشأة لعالمو الخارجي  ) االدراؾ التصوري ( والذي 

 التصورات االولية ) وىي المعاني التي حصمنا عمييا مف خبلؿ الخطوتيف االولى والثانية بالخصوص في منيجية ىذا البحث  نقبل عف المصادر
االستدالؿ في ىذا البحث (  ، وينشأ الذىف بناءا عمى ىذه القاعدة االولية التصورات الثانوية ، فيبدأ بذلؾ  العممية  لتشكؿ مقدمات عممية االستنباط او

حدوث عممية  دور االبتكار واالنشاء  وىو الذي تصطمح عميو نظرية الفبلسفة المسمميف بمفظ االنتزاع ) والتي ىي مف قبيؿ االستنتاج االولي بامكانية
ؿ رات الثبلثة الرئيسة في ىذا البحث في الخطوتيف االولى والثانية وبداية الخطوة الثالثة ، تمييدا لمحكـ التصديقي عمييا ( . أي اف نقارتباط بيف المتغي

ال قد  المادة العممية مف المصادر بحد ذاتيا تمثؿ تصورا اوليا ساذجا اال اف الباحث قاـ بوضع تصور انتزاعي مف خبلؿ ربطو بيف ثبلثة متغيرات
 ثية .تبدو مترابطة بدوف قصدية الباحث في انتزاعو لتصورات جديدة يقـو بتييئتيا لمحكـ التصديقي في الخطوة الثالثة مف خطوات المنيجية البح

-p10 ,5]معرفة  حسب تقسيمات الشيخ المظفر اف التصديؽ ىو الخطوة الثانية مف خطوات ادراؾ االنساف  في ) العمـ الحصولي ( او نظرية ال  2
والتي تنطوي عمى الحكـ ويحصؿ بو االنساف عمى المعرفة الموضوعية  ) او التي يخمص فييا   [p62-66,4]والسيد محمد باقر الصدر  [13

 ث فيالباحث الى االستدالؿ عمى النتائج والحكـ عمى صدؽ الفرضية او صدؽ المقدمات  في الترابط  الحقيقي بيف المتغيرات الرئيسة  ليذا البح
 الواقع الخارجي (. 
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o  او التركيز عمى دراسة أمثمة لبعض اليات تأثيرات التقنيات الرقمية في مجاؿ التصميـ المعماري ، كونيا تمثؿ اىـ المسارات
 التقنيات التصميمية لمناىج التصميـ المعاصرة .

o  التوصية بتطوير البرامج التعميمية المعمارية في ضوء التطور الحاصؿ في مناىج التصميـ المختمفة وخصوصا المعاصر
 .[21a,p27-34]وذلؾ لمعبلقة الوثيقة بيف المعرفة والتصميـ والتعميـ  منيا .

 الدراسات السابقة : 1-5
يمكػػػف اف نمقػػػي الضػػػوء عمػػػى نمػػػاذج مػػػف الدراسػػػات المتنوعػػػة التػػػي تطرقػػػت لموضػػػوع العمػػػارة الرقميػػػة وموضػػػع الشػػػكؿ       

المعمػػاري ومنيجيػػات التصػػميـ المعمػػاري المعاصػػرة اضػػافة الػػى المراجػػع  المألوفػػة فػػي مجػػاؿ منػػاىج التصػػميـ ككتػػاب منػػاىج 
 التصميـ 

[25 p3-12]   وكتاب مناىج العمارة [22,p1-24] تمػؾ الدراسػات التػي تتػابع بحػرص تطػور الشػكؿ المعمػاري واليػات انتاجػو .
تزامنػػا مػػع تطػػور النظريػػات العمميػػة الحديثػػة واثرىػػا عمػػى التكنموجيػػا المعاصػػرة التػػي نعػػيش واقعيػػا الرقمػػي والمعمومػػاتي فػػي ثػػورة 

 الحاسوب واالتصاالت . 
 اقتصػادية  –اجتماعيػة  –الى عممية التصميـ كعمميػة شػاممة بيئيػة  دراسات تركز عمى مناقشة التصميـ كمنيج مستداـ ، ينظر

، وىػػو مػػنيج ينظػػر الػػى التصػػميـ كفعػػؿ واعػػي ومقصػػود لبلنتقػػاؿ مػػف حالػػة موجػػودة الػػى حالػػة افضػػؿ عػػف طريػػؽ مصػػمميف 
 Alastairمتخصصػػيف او مػػف قبػػؿ اشػػخاص ليػػـ معرفػػة ) او لػػيس ليػػـ معرفػػة ( بالتصػػميـ . ومػػف ىػػذه الدراسػػات كتػػاب )

Fuad-Lukeالموسػـو)Design activism: beautiful) strangeness for a sustainable world)[21,p1-27] .
 ( (New Directions in Sustainable Designالموسػـو (Adrian Parr & Michael) Zaretskyوكتػاب المحػرريف 

 . 
  دراسةJencks( في كتابوthe architecture of the jumping universe الذي ناقش تأثيرات التقدـ العممي )

والتكنولوجي عمى العمارة وخصوصا عمـو ما بعد الحداثة ومساعدة الكمبيوتر في تسييؿ عممية إبداع ىذه األشكاؿ الجديدة 
[24,p7-16]. 

 ( دراسةTerzidis)( في كتابوAlgorithmic Architecture حوؿ لغة الشكؿ المعماري وما سوؼ تصبح عميو طبيعة )
لشكؿ المعماري عند نمو وتكامؿ االندماج بيف التكنموجيا الرقمية والتصميـ المعماري ، وىي دراسة تربط بيف المنطؽ ا

 .[p105-115 ,35]التصميمي لمشكؿ المعماري والمنطؽ الرقمي وتأثير احدىما عمى اآلخر
 ( كتابPerformative  Architecture : beyond  indstrumentality  األداء المعماري في عصر ما بعد)

، الذيف حررا مجموعة مف األبحاث العممية  . B. (Kolarevice, and A.M  Malkawi) ( 2005 ) الصناعة لممحرريف
لمعمارييف مختصيف بيذا الجانب مف التصميـ المعماري  لمناقشة  األداء المعماري لمعمارة في ظؿ التطورات المعاصرة لمثورة 

وضـ الكتاب ثمانية عشر مقاال عمميا يناقش ىذا .ي القرف الحادي والعشريف في تصميـ وتنفيذ األشكاؿ المعمارية الرقمية ف
جانب الفكر المعماري المرتبط باألداء وطرؽ التصميـ المعتمدة عمى تحسيف األداء الموضوع مف جوانب مختمفة مف مثؿ  

التي تناقش مبدأ األبنية الذكية في الحماية مف البيئة المناخية الخارجية ،  المعماري اثناء التصميـ ، وجانب العمارة الحيوية
وجانب التصميـ المعماري المعتمد عمى الوسائؿ الرقمية الحديثة كالمحاكاة والواقع االفتراضي ، وجانب اليندسة المعقدة التي 

جانب األداء المعماري في ظؿ تطور الكمبيوتر ووسائط تمبي جوانب االستخداـ المتشعب والتنفيذ البلقياسي لؤلبنية الحديثة ، و 
 .[p7-39 ,29] االتصاؿ ونقؿ المعمومات.

  ىناؾ مؤتمرات عديدة تناقش العبلقة بيف التكنولوجية الرقمية الحديثة والعمارة مثؿ المؤتمر الدولي الرابع لمجمعية العربية
 9009كيؿ والمضموف .الذي عقد في البحريف في شير مايو رقمنة العمارة: التش –لمتصميـ المعماري بمساعدة الحاسوب 

http://www.araburban.net .[39] . والعديد مف المؤتمرات والندوات وورش العمؿ التي تبحث ىذا الموضوع 
 

http://www.araburban.net/
http://www.araburban.net/
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 مف مثؿ: دراسات محمية 
o ( التي تستنتج اىمية ادخاؿ  9000لمدكتورة سيى حسف الدىوي )  المعماري التعميم مناىج تطوير في المعمومات تطور اثر

 [p54-72 ,2] االستوديو االفتراضي في عممية التعميـ المعماري .
o  ( التي ركزت عمى الجوانب  9000لمباحثة لينا غانـ يعقوب ) العمارة الرقمية : دراسة الخصائص الشكمية لمعمارة الرقمية

لمشكؿ المعماري المصمـ بالبرامج الحاسوبية والية منطؽ تصميـ الشكؿ المعماري باستخداـ التقنيات الرقمية التعبيرية والرمزية 
 [p430-451 ,14] اكثر مف تركيزىا عمى العبلقة المنيجية بيف الفكرة النظرية والتطبيؽ واليات انتاج االشكاؿ المعمارية .

o ( التي ركزت عمى الية 9000ف فؤاد رحمف والدكتورة اسماء نيازي طاىر )لمباحثيف بيما نظريةالفوضىوتوليدالشكبللمعماري
 [p800-824 ,9] منطؽ الشكؿ المعماري وتوليده حاسوبيا باستخداـ المعادالت الرياضية لنظرية الفوضى .

o اري والدكتور اكـر لمباحثيف احمد البج المحمية العمارة في والبيولوجية اإليكولوجية التشكبلت في الرقمية التكنولوجيا أثر
( التي تناولت موضوع الية منطؽ التشكيؿ المعماري وتوليد االشكاؿ باالستناد عمى الية التطور االيكولوجي  9000العكاـ ) 

 [p1-18 ,3] البيولوجي باستخداـ التقنيات الرقمية وباالعتماد عمى عناصر بنائية محمية مف بيئة االىوار العراقية . –
o ( الذي ناقش بيا تأثير  9000لمباحث جاسـ محمد نعمة  )  الرقمية الثورة إطار في التعميمية لمبيئات ميةالتصمي المنظومة

الثورة الرقمية عمى البيئة المكانية والحياتية لئلنساف مف تقميؿ الحيز المكاني لؤلجيزة والمعدات وصوال الى التأثير عمى 
اري باستخداـ اليات الواقع البرامج المساحية لؤلبنية ، باإلضافة الى تأثير برامج الحاسوب واجيزتو في ادراؾ الشكؿ المعم

 .[p604-618 ,13] .اح الممس والسبورة الذكية وغيرىااالفتراضي او الوسائؿ التعميمية الرقمية كالو 
( من قيا دراسة احد المتغيرات الرئيسة)بصورة منفصمةان ىذه الدراسات العالمية والعربية والمحمية قد اخذت عمى عات     

الشكل المعماري ( وفي احسن االحوال دراسة ارتباطات بين متغيرين  –مناىج التصميم  –ا منظومة ) العموم والتكنموجي
 ىوان لم تراع،  ىما العموم والتكنموجيا والشكل المعماري كما في الدراسات المحمية وعدد كبير من الدراسات العالمية 

وناقشت بعض  درستيما في ظل واقعيما المعاصر ، الدراسة التاريخية واالستقرائية لمسيرة التطور في ىذين المتغيرين بل
الدراسات تاثير الثورة الرقمية عمى اساليب التعميم المعماري ولكن بصورة مجتزئة مركزة عمى بعض االليات دون وجود 

ي الدراسات التي تجمع بين مفيوم االستدامة ومفيوم التصميم ومفيوم الشكل المعمار  نظرة شاممة واضحة في ذلك .وىناك
تحميمية آللية التطور ليذه المتغيرات وركونيا لمواقع ةضوع نظرة كمية وان خمت من دراسان تنظر لممو  ، التي حاولت

المعاصر المرتبط بمفيوم االستدامة كمفيوم معاصر نوعا ما ، ومبتعدة كذلك عن بيان العبلقة مع تطور المناىج 
 التصميمية .

 الفكري والتكنولوجيالمنيجية التصميمية  في ظل التطور  -2
وتطوره    Design Methodsالبد في البداية مف إلقاء نظرة عامة عمى المعنى االصطبلحي لمفيـو المنيج التصميمي       

 األمر الذي لو أىمية بالغة في تطور الشكؿ المعماري نفسو . ثـ بياف اىـ المناىج .
  Design Methodsالمنيج التصميمي  2-1

الذي يصطمح عمى   Fuad-Lukeوتعريؼ   Wadeويمكف تمخيص شرح المنيج التصميمي باالعتماد عمى تعريؼ       
Bبواسطة متجو أي )  (Bإلى (A التصميـ ، بكونو االنتقاؿ مف  A  )[37, p84-85]  حيث تمثؿA  خطوة

نقطة النياية ) أو اليدؼ او الحالة المستقبمية المفضؿ  B( و  [p4-19 ,21]الموجودة الحالية لممشكمة  طبيعةال)او البداية
 ( .  0-9( وكما في الشكؿ    )B , A( المتجو الرابط بيف )( والمنيجية ) [ p4-19 ,21]والمرغوب الوصوؿ الييا 

والطرق وفي ضوء ىذا التعريف يمكن تمييز أصناف المناىج التصميمية : التقميدية ، والحديثة ، وما بعد الحديثة، 
المعاصرة ، والتي سيستكشفيا الباحث من خبلل النموذج المقترح لمنظومة تطور العبلقات الترابطية بين المتغيرات الثبلثة 

 الرئيسة في البحث المبينة في الفقرة التالية.
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 الشكل المعماري ( –المنيج التصميمي -نموذج ) العمم والتكنموجيا  2-2

بموازاة تطور  واساليب التعميـ المعماري وىو النموذج المقترح في ىذا البحث لوصؼ تطور اليات التشكيؿ المعماري      
المنيجيات التصميمية في ظؿ المحيط الفكري لمثورات العممية والتقنية التي اثرت عمى حياة االنساف تأثيرا جعمتو يعيد تشكيؿ 
بيئتو باالستفادة مف التكنموجيا التي جاءت بيا تمؾ الثورات في حقب زمنية مختمفة . وىو النموذج الذي يحاوؿ الباحث اختباره 

 ديث والمعاصر عمى وجو الخصوص .راستو االستقرائية لتاريخ تطور ىذه المتغيرات الثبلثة ، والتاريخ الحمف خبلؿ د
 مناىج التصميم التقميدية ) مناىج ما قبل الثورة الصناعية (  2-2-1

كونيػػا وجػػدت دوف وعػػي بوجػػود مفيػػـو فكػػري  self-unconsciousبالتصػػميـ البلواعػػي   Alexanderو يعبػػر عنيػػا        
, و  [p46-54 ,16]طػرؽ التصػميـ فػي حػؿ المشػكمة ، بػؿ كانػت وليػدة الضػرورة االجتماعيػة و الحضػارية و الثقافيػة لمعمػارة ل

بيذا النوع مف الطرؽ )التقميدية( ال يمكف تفسير طريقة إنتاج التصاميـ ضػمف خطػوات واضػحة الف منيجيػة التصػميـ مجيولػة 
بطريقػػػة الصػػػندوؽ األسػػػود , لػػػذلؾ تسػػػمى ىػػػذه الطػػػرؽ أيضػػػا بػػػالطرؽ الحدسػػػية   Jonesحتػػػى عمػػػى المصػػػمـ و عميػػػو سػػػماىا 

 [p15-20 ,25].فالخبرة والفطنة تشكؿ العمود الفقري ليذه الطريقة . والتصميـ فييا يعتمد عمى حػدس المصػمـ وخبرتػو وفطنتػو
لوجػػػدنا اف ىنػػػاؾ كمػػػا ىػػػائبل مػػػف . واذا مػػػا القينػػػا نظػػػرة عػػػابرة لمفكػػػر العممػػػي منػػػذ العصػػػر الحجػػػري ولغايػػػة عصػػػر النيضػػػة ، 

المعمومػػات المعرفيػػػة التػػػي شػػػكمت ثػػػورة عمميػػة  نػػػذاؾ ابتػػػداءا مػػػف الفكػػػر الفمسػػػفي اليونػػاني وصػػػوال الػػػى الفكػػػر الفمسػػػفي لعصػػػر 
، اال اف كػػؿ ذلػػؾ المنػػاخ لػػـ [Part1-2,6]النيضػػة والفكػػريف التجريبػػي والعقمػػي الرياضػػي وبػػدايات الفمسػػفة النفعيػػة والرأسػػمالية 

ؤثرا عمػى المصػمـ المعمػاري بالػذات الػذي بقػي متمسػكا بأفكػار المنظػر الرومػاني فيتروفيػوس فػي تصػميـ شػكؿ معمػاري يكف مػ
 [36, p5-12]، [p13-14 ,1] يعتمػد عمػى تناسػب االجػزاء  والتوافػؽ مػع الطبيعػة ، مػع ضػرورة االطػبلع عمػى العمػـو االخػرى 

ناردو دافنشي في اعمالو اليندسية المبنية عمى اسس وقوانيف الطبيعة واليندسة ولـ يمجأ الى تمؾ العمـو اال نادرا ، كما عند ليو 
فػػاف أي تصػػحيح عممػػي الي جػػزء مػػف صػػورة الكػػوف البلىوتيػػة فػػي العصػػور ، ) حيػػث كانػػت االجػػواء العمميػػة متػػوترة  نػػذاؾ ، 

 ,6] (  و بكػؿ قػوة الكنيسػة والدولػة الوسطى يعد ىجوما عمى النظاـ الديني واالجتماعي والكوني نفسػو ، والبػد مػف التصػدي لػ
Part1,p340] وبقي ما يميز ىذه الحقبة التاريخية سيطرة العمػؿ الفػردي ) عمػى حسػاب العمػؿ الجمػاعي ( والممارسػة الواسػعة ،

 .[p19 ,25] لمبدأ التجربة والخطأ رغـ استيبلكيا الكبير لزمف انجازالمشروع 
كؿ عضوي مع الطريقة او الحرفة ، فيو ايضا اعتمد عمى اسموب التجربة والخطأ ، اما التعميـ المعماري فكاف مندمج بش     

واكتسػػاب المعرفػػة مػػف خػػبلؿ تقميػػد االخػػريف وىػػو مػػا كػػاف يسػػمى بػػتعمـ الحرفػػة ، ثػػـ اخيػػرا اكتسػػاب الخبػػرة الطويمػػة مػػف ممارسػػة 
خػػريف ، وقػػد سػػادت ىػػذه الطريقػػة التعميميػػة المينػػة لمتتحػػوؿ الحرفػػة الػػى صػػنعة مػػف خبلليػػا يكػػوف الصػػانع معممػػا يػػتعمـ عنػػده اال

حتى بعد ظيور النقابات المينية في العصور الوسطى في اوربا لتحاوؿ تنظيـ عمػؿ الصػنائع والحػرؼ المختمفػة ، ولػـ يختمػؼ 
 .[21a,p36-88]االمر كثيرا في شرؽ العالـ االسبلمي 

المعمزاري رمزم دعزوات فيتروفيزوس الزى االسزتفادة مزن العمزوم أي كان ىناك نوع من القطيعة بزين المنزاخ العممزي والمصزمم 
B)   االخرى اثناء التصميم المعماري. وفييا ال يمكن تمييز مكونات التصميم الممثمة A حيث كانت ماية المصزمم ) 

 ( مفيوـ المنيج التصميمي)المصدر: الباحث(1-2شكؿ رقـ )

 

B 
 ) الحـــل (

 الوضع المستقبلً
 

 

 المنهـــــج

 

A 
 ) المشكلة (

 الوضع الحالً 
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 او المنزتج النيزائي دون النظزر الزى مناقشزة وعزرض محزددات المشزكمة التصزميمية وال  ( B )ىزو الوصزول الزى النتيجزة 
 ( توضح طبيعة االشكال الحرفية التي انتجتيا ىذه المنيجيزة التقميديزة التزي3،2-2خطوات المنيج التصميمي .واالشكال )

) المعاصزرة لمحقبزة الزمنيزة لمعصزور الوسزطى فزي اوربزا ( فزي حموليزا الجماليزة والبيئيزة  تمثل احد روائزع عمزارة المسزممين
رمم كل السمبيات التي تميز مناىج التصميم التقميدية ، اال انيزا بقيزة احزد ية آنذاك المعمارية لمتحديات المناخية واالجتماع

المصززادر الميمززة النتززاج الشززكل المعمززاريعبر التززاريخ . ان مفززردات الفكززر والمززنيج التصززميمي والتكنموجيززا كانززت مندمجززة 
الشززكل المعمززاري ال يمكززن تجزئتيززا  انززدماجا عضززويا بمززا يسززمى بطريقززة التعمززيم الحرفززي ، وبالتززالي كانززت عمميززة صززنع

 وتحميمييا الى تمك المفردات االولية التي قادت الى ظيور ذلك الشكل .
 
 

 

 

 

 

 

 

 مناىج التصميم الحديثة ) مناىج الثورة الصناعية (:  2-2-2
في ىذا النوع مف المناىج كاف فيو التصميـ المعماري منيجيًا مرادؼ لمتصميـ الصػناعي فػي إتبػاع الطريقػة النظاميػة فػي      

تكػوف عمميػة التصػميـ مكشػوفة داخمػو ممػػا  GlassBox)(حيػث مثػؿ ذىػف المصػمـ صػندوقا زجاجيػا  (Systematic)التفكيػر 
( المتعػدد االختصاصػات لتمبيػة المتطمبػات أو المشػاكؿ المعقػدة لممجتمػػع Team)تطػوير التصػميـ بواسػطة الفريػؽ  ىسػاعد عمػ

-p49 ,25]والواقػػع ، ارتباطػػا بالمنػػاخ العممػػي التجريبػػي وسػػيادة الرياضػػيات التطبيقيػػة والتوجػػو نحػػو الحمػػوؿ القطعيػػة والمحػػددة 
54][17, p252-271]   . 

لذلؾ كاف المصمموف متأثريف بالمنتجات التكنولوجية لآللة حتى أصبح المسكف  لة لمعيش بتعبير المعماري البارز لي      
اري ػػػػػػػي أمثمة ميمة يحتذى بيا في مجاؿ التصميـ المعمػػػػػػػػػػػػػػػػػكربوزيو ، واعتبرت الماكنة وطريقة عمميا واإلنتاج الكم

( يمثؿ كيؼ اف العمارة تأثرت كثيرا بالصناعة والتقدـ التكنولوجي أباف الثورة  4-9والشكؿ )  ,[p225-265 ,28]وغيره
 الصناعية بدايات القرف العشريف. 

اف اسس النظرية المعمارية الحديثة بطروحاتيا الفكرية يمكف اف تكوف متجانسة ومؤتمفة مع طروحات منيجية التصميـ        
ر التجريبػي لػدى فرانسػيس بيكػوف والفكػر العقمػي لػدى ديكػارت ػػػػػػػخصوصػا مػع ترصػيف مبػاديء الفكالحديثة فػي جيميػا االوؿ ، 

اـر والحػػؿ المػػػتقف وتنػػامي تػػأثير الفكػػػر البراغمػػاتي النفعػػػي ػػػػػػػػػػػػو التنظػػيـ والتحديػػد الصػػػػػػػػػػػػػػػػوتطػػور التحميػػؿ الرياضػػػي المتجػػو نح
، ولػو اف طروحػات العمػارة الحديثػة اتجيػت نحػو مػا يسػمى بجماليػة الماكنػة  [6,part2, p136-146]، [p40-64 ,7]الرأسػمالي 

اال انيا في طروحاتيا الفكرية كانت تصر عمى الطبيعة المنيجية إلنتاج االشكاؿ بصورة واقعيػة اعتمػادا عمػى الوظيفػة ، حتػى 
غيرىػا مػف الطروحػات التػي تحػاكي عصػر طرحت مفاىيـ الشكؿ يتبع الوظيفة ، والعمػارة او المنػزؿ ماكنػة ) او  لػة ( لمسػكف و 

التكنموجيا المعتمد عمػى المػنيج التصػميمي اكثػر مػف اعتمػاده عمػى الشػكؿ او الغايػات القيميػة لمعمػارة كالجماليػة وغيرىػا ، تمػؾ 

بناٌة   ( 3-2) الشكل 

متعددة األدوار فً الٌمن 

استخدمت كفندق ، تمثل 

احد نماذج المنهج الحرفً  

فً إنتاج الشكل المعماري ، 

وتعد هذه البناٌة إحدى 

ناطحات السحاب الطٌنٌة 

، وإحدى فً زمنها 

المنجزات المهمة للمنهج 

التقلٌدي فً  التصمٌم 

 [p314 ,32]المعماري 

 

قصر الحمراء احد روائع الفن  (2-2) الشكل 

اسبانٌا . ، أدى إلى   –المعماري اإلسالمً فً األندلس 

أشكال معمارٌة مبدعة فً ظل المنهج التقلٌدي للتصمٌم  

 ( Petersen , 1996 ) [p17,32]...المصدر : 
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  الطروحات التي حاوؿ روادىا تطبيقيا عمى ارض الواقع ) بغض النظر عف النقد الموجو ضد اصػؿ فكػرة الحداثػة المعماريػة (
نحو عمػارة جديػدة موجيػا نظريػا وعمميػا لطبيعػة الشػكؿ المعمػاري ومػا سػيكوف  [p1-8 ,28]، وتعد اعماؿ و كتاب لي كربوزيو 

 ,26]عميػػو فػػي ظػػؿ عصػػر التكنولوجيػػا  نػػذاؾ ، وكػػاف لمبػػاديء الباوىػػاوس موجيػػا منيجيػػا تطبيقيػػا لطروحػػات عمػػارة الحداثػػة 
p186-201]. 

معماري فقػد ظيػرت بػوادر الخػروج عػف الطريقػة الحرفيػة ابػاف عصػر النيضػة باالعتمػاد عمػى الفكػر اما بالنسبة  لمتعميـ ال     
الذاتي وبدايػة اكتشػاؼ قػوانيف عمميػة او شػبو عمميػة لطريقػة صػنع االشػياء كمػا حػاوؿ فػي ذلػؾ دافنشػي مػف خػبلؿ تعمػيـ طػرؽ 

اسس التفكير العقمػي لػدى ديكػارت وصػوال الػى الفكػر  اسقاط المنظور ، واسموب التعمـ مف التجربة الحسية عند البرتي ، وعبر
التجريبػػي لفرانسػػيس بيكػػوف وبريكمػػي ولػػوؾ ، وحتػػى الفمسػػفة النقديػػة المانويػػؿ كنػػت فػػي محاولتػػو التوفيػػؽ بػػيف العقػػؿ والتجربػػة ، 

مانتيكيػػػة وصػػػوال لييػػػـو فػػػي بنػػػاءه الحسػػػي لمعػػػالـ وتػػػاثير كػػػؿ ذلػػػؾ عمػػػى العمػػػارة مػػػف خػػػبلؿ بدايػػػة الخػػػروج عػػػف االنظمػػػة الرو 
الكبلسػػيكية بظيػػور حركػػة البػػاروؾ وصػػوال لعمػػارة الركوكػػو، وتػػاثير كػػؿ ذلػػؾ عمػػى بدايػػة ظيػػور مدرسػػة الباوىػػاوس مػػف انػػدماج 
مؤسسػػتيف االولػػى حرفيػػة والثانيػػة اكاديميػػة ، لتظيػػر مدرسػػة الباوىػػاوس بميميػػا نحػػو التعمػػيـ الحرفػػي بدايػػة تاسيسػػيا ، ثػػـ تبنييػػا 

د جوف اتف الذي سمح لمطالب بحرية التعامؿ مع مواىبو الذاتية لتحويؿ افكاره الى اشكاؿ معماريػة اسموب التعمـ الذاتي عمى ي
عممية محوال شعار الباوىاوس مف المادة تصنع الشكؿ الى الفكرة تصنع الشػكؿ ، وبعػد اعتػراض كروبيػوس عمػى ىػذه الطريقػة 

ر التػػاريخ بتبنييػػا شػػعار التوجػػو نحػػو الرؤيػػة لممعمػػار مػػولي فػػي التعمػػيـ انطمقػػت الباوىػػاوس انطبلقتيػػا المميػػزة التػػي رسػػخت عبػػ
نػاجي ، ليػػتـ تعمػيـ الطالػػب مبػػاديء التصػميـ فػػي الوحػػدة والتػوازف وااليقػػاع ... الػػخ والقواعػد البصػػرية لػػبلدراؾ فػي التعامػػؿ مػػع 

فػػي العمػػارة باعتبػػار اف عناصػػر التصػػميـ ) النقطػػة ، الخػػط، السػػطح ،... الػػخ ( وىػػذا قػػاد الػػى تبنػػي اسػػموب الطػػراز العػػالمي 
االشكاؿ المعمارية في العالـ ىي وليدة ىذه المباديء والمفاىيـ والعناصر التصميمية التي اصطمح عمييا بمفيـو الرؤيػة انػذاؾ 
. بالرغـ مػف االشػكاالت الكثيػرة عمػى ىػذه المتبنيػات باعتبارىػا معيػارا لمتصػميـ اكثػر مػف كونيػا اليػة لصػنع الشػكؿ المعمػاري ، 

 .[21a,p92-250]اىميا الخصوصيات الذاتية والمشاعر الجمعية لممجتمعات في العالـ ولتج
ان االطروحة الفمسفية لعمارة الحداثة وىيكميا الفكري متوائم كثيرا مع طروحات مناىج الجيل االول من ناحية      

اخ الفكري والمنيجي لعصر االلة االول تركيزىما عمى العممية او المنيج التصميمي وطريقة االنتاج الكمي ، وعاكسة لممن
بدايات القرن العشرين وحتى ما بعد منتصفو بقميل ، فيذه المنيجية حاولت ان تعكس وتفسر فكر التصميم السائد بدايات 
ا القرن العشرين المعتمد عمى الثورة الصناعية وبالمقابل فان نظرية العمارة الحديثة ايضا كانت تنادي بنفس تمك االيدلوجي

الصناعية في نفس تمك الفترة الزمنية باإلضافة الى ان الشكل الصناعي والية التصنيع المرتبطة اصبل بشفافية القرارات 
.  التصميمية الصناعية كانت المرجع الميم ألساطين العمارة الحديثة كمي كربوزيو وميس فان دره وكروبيوس وميرىم 

Bوفي ىذه الطرق الحديثة يمكن تمييز التصميم  )  A  باعتبار أن  )B,A  ( أي المشاكل التصميميةA   )
ومقدار الخطوات البلزم أ(  ىو طريقة الوصول لمحل )  ولكن االىم( الميمة بالنسبة لمتصميم ،   Bوحموليا ) 

يم المعماري من خبلل تبني مفيوم الرؤية المعمارية وىذا ما انعكس بالتعم . إجراءىا وحسابيا لموصول لمحل المناسب
 واعتماد مباديء وعناصر التصميم كالية لتعميم تصميم الشكل المعماري العالمي.

 
 
 
 
 
 
 







  2014( لسنة -12(العددان)22)المجمد................................................................ةيندسة العمار لالمجمة العراقية 

107 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 مناىج تصميم ما بعد الحداثة ) مناىج الثورة العممية الجديدة ( 2-2-3 

اتجو اإلنساف منذ منتصؼ القرف العشريف نحو اكتشاؼ وتطبيؽ نظريات عممية وضعت بدايات القػرف العشػريف ، ولػـ         
تطبػػؽ أو لػػـ يػػتـ اكتشػػاؼ مصػػداقيتيا إال فػػي النصػػؼ األخيػػر مػػف القػػرف العشػػريف مػػف مثػػؿ : نظريػػات اينشػػتايف فػػي النسػػبية 

ر ونظريػات الكػـ والدالػة اإلحصػائية فػي العمػـو ، ودخػوؿ مبػدأ االحتمػاؿ فػي الخاصة والعامػة ، ونظريػات ايزنبػرغ ، وتطػور فكػ
االستقراء العممي . مف خبلؿ ذلؾ اكتشؼ اإلنساف بانو لـ يعمـ مف أسرار الكوف ) ال بؿ حتى أسرار جسده ونفسو ( إاّل النزر 

ـز والنظاـ والتحديد والرياضيات التقميدية إلػى اليسير ، فتحولت العمـو وتطبيقاتيا ) اليندسية خصوصا ( مف واقع الحتمية والج
 Chaos)واقع جديد ىو الواقع الحقيقي ، فيو واقع البلحتمية والبلتحديد والبلنظاـ ، حتى بتنا نسمع بنظريات مثؿ الفوضػى) 

Theory  والبلخػػػػػػػطية(Nonlinearity Theory)  والكارثة(Catastrophe Theory)  وغيرىػا مػف النظريػات التػي تحػاوؿ ،
تفسير الواقع المعقد عمى المستوييف الكوني والػذري لئلنسػاف ومػا حولػو ل لػذلؾ بػدأت قناعػة العممػاء بػالحموؿ القطعيػة لممشػاكؿ 

يػػة ل فيػػذا سػػتيفف ىوكنػػ  واحػػد مػػف أبػػرز عممػػاء الفيزيػػاء النظر  [p134-147 ,12]العمميػػة واليندسػػية تتضػػاءؿ إف لػػـ تنعػػدـ كميػػا
المعاصريف يقوؿ : " إف حؿ لغّز الكوف وبدايتو ونيايتو والقوى التي تتحكـ فيو ال يمكف بدوف مشػاركة رجػؿ الشػارع االعتيػادي 

. ، وىػػذا مػػا اثػػر عمػػى منػػاىج مػػا بعػػد الحداثػػة ل والتػػي سػػماىا [p148-151 ,12]صػػفا إلػػى صػػؼ مػػع العػػالـ االختصاصػػي " 
 ,The Second Generation of The New Design Methods)  .[33(ؿ الثػانيػػػػػػػػػػػػػػػمنظػرو طػرؽ التصػميـ بالجي

p317-327] [22, p1-24] ر طيعػػة يػػلحداثػػة ( اعتبػػرت مشػػاكؿ التصػػميـ غاف طػػرؽ الجيػػؿ الثػػاني ) مػػا بعػػد اuntamed 
بػػػيف   reconciliationيتطمػػػب حميػػػا مشػػػاركة اجتماعيػػػة واسػػػعة بحيػػػث تحػػػاوؿ ىػػػذه المشػػػاركة خمػػػؽ مصػػػالحة ) أو وفػػػاؽ ( 

 . [p354-356 ,18]المشتركيف 
بعيػػدا عػػف التػػأثير عمػػى النظريػػة المعماريػػة التػػي دأب منظروىػػا عمػػى متابعػػة التطػػورات العمميػػة فػػي شػػتى  ذلػػؾ  لػػـ يكػػف     

(  0987، وروبرت فنتػوري )[p3-11 ,34]في كتابو عمارة المدينة   Rossi (1989 )مجاالت الحياة فبرزت أعماؿ كبل مف 
فػي  Jencks (1997 )وصػوال لكتػاب المنظػر المعمػاري المشػيور  [p30-41 ,10]فػي كتابػو التعقيػد والتنػاقض فػي العمػارة 

كتابو عمارة القفز الكوني التي عبر فييا عف نشوء فكر معماري يجمع بيف النظاـ والحتمية والبلنظاـ والبلحتمية والفوضى فػي 
كػػوني المتغيػػر مػػف الػػذرة إلػػى الكػػوف مػػرورا بػػالفكر اإلنسػػاني الػػذي يحػػاوؿ باسػػتمرار اكتشػػاؼ انعكػػاس لمواقػػع العممػػي والػػواقعي ال

 ,24]الحقيقة األمر الذي قاده الكتشػاؼ تعقيػدات الظػواىر الكونيػة واف الكػوف لػيس بالبسػاطة التػي كػاف العمػـ يتصػورىا سػابقا 
p6-17]( . 5 – 9مثمة عمى ذلؾ في الشكؿ ) الاناؾ بعض .وى 

المكػػػػائف أىػػػػـ ( 4 – 2الشززززكل ) 
مظػػػػػػاىر الثػػػػػػورة الصػػػػػػناعية فػػػػػػي 
بدايات القرف العشريف التي أثرت 
فيمػػا بعػػد فػػي عمػػارة الحداثػػة مػػف 

والوظيفػػػػػػػػػػػػػػة. ناحيػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػكؿ 
 [p30-85 ,28]المصدر

( Le Corbusier, 1986 ) 
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 ومف ناحية التعميـ المعماري كاف بداية التاثير الفكري لمنسبية ) الفمسفية ( منذ القرف التاسع عشر وظيور كتاب نيتشو       
) مػػوت االلػػو ( ، وتبنػػي المعمػػارييف انػػذاؾ اشػػكاؿ معماريػػة مػػف القػػروف الوسػػطى وتاطيرىػػا بػػبعض االطػػر الحديديػػة ، وبػػدايات 

ة والنظاـ االيكولوجي ، وكؿ ذلؾ تاثرا بفكر ىيغؿ الجدلي المثالي ، واحياء العمارة الغوطيػة تحػت تاثر العمارة باالقتصاد والبيئ
شػػعار المعمػػار رسػػكف ) العمػػارة تعكػػس طريقػػة حيػػاة الػػذيف صػػنعوىا ( ، وصػػوال الػػى ظيػػور الفمسػػفة الماركسػػية ووجيػػة النظػػر 

نزعة النسبية في ادراؾ العالـ الى الفكػر البراغمػاتي النفعػي الوضعية لمفف لدى االنطباعيوف والتجريديوف ، حتى تطورت ىذه ال
االمريكػػي لجػػوف ديػػوي ، والفكػػر الظػػاىراتي االلمػػاني ليسػػرؿ وبعػػده ىيػػدكر المبنػػي عمػػى اىميػػة التقيػػيـ الػػذاتي الحدسػػي والنسػػبي 

) الجيػػؿ الثػػاني ( ، ثػػـ  فػػي المػػنيج التصػػميمي الجديػػدلمواقػػع الخػػارجي مػػف خػػبلؿ الصػػورة الذىنيػػة الذاتيػػة ، ليػػنعكس كػػؿ ذلػػؾ 
المعتمدة عمى اىمية تعمػيـ الطالػب القػوى االساسػية المػؤثرة عمػى  0970االنتقاؿ الى مناىج التعميـ المعماري لدى ديفيس عاـ 

انتػاج الشػػكؿ المعمػػاري كػػالعمـو االساسػية والتػػاثيرات االجتماعيػػة والبيئيػػة اكثػر مػػف تعميمػػو صػػنع الشػكؿ النػػو بالنيايػػة ىػػو نتػػاج 
المػػؤثرات . ومػػف نتػػائج ىػػذا الفكػػر ظيػػور لغػػة الػػنمط لػػدى كريسػػتوفر الكسػػندر ، والفضػػاء الوجػػودي لػػدى شػػولز ، ونمػػوذج  تمػػؾ

التحميؿ الحدسي لمتصميـ لدى ىيمر ، واالنطبلؽ نحو اساليب مابعد الحداثة المختمفة وصوال لممنيج التفكيكي في ادراؾ الواقع 
 .[21a,p200-289]ري في انتاج عمارة البلشكؿ والبلوظيفة والبلرمزية لدى دريدا وتاثيره عمى التعميـ المعما

ان ىذه التغيرات الكبيرة فزي فمسزفة العمزم والنتزائج والنظريزات العمميزة الجديزدة قزد احزدثت انقبلبزا فزي فيزم الكزون االمزر     
قيد والمرونة واالنفتاح . حيث اتجزو الذي قاد مناىج التصميم اليندسي عمومًا، والمعماري خصوصًا نحو التغيير بقبول التع

لموصززول الززى حمززول   ( A )المصزمم نحززو التركيززز عمززى الجوانزب المعرفيززة والقيميززة مززن المشززكمة التصزميمية المرتبطززة 
نسبية شفافة مير قطعية قابمة لممراجعة والتغيير وفق الظروف القيمية واالىداف االستراتيجية المتبنزاة ، ( B ) تصميمية  

ىزي الموجزو لمعمميزة التصزميمية كمزا كانزت فزي  (  ) وبذلك لم يعد المنيج ذات الخطوات المتتابعزة الصزارمة      
ويظير انعكاس ىذا الفكر الجديد لما بعد الحداثة عمى العمارة  بإدخال المتطمبزات  منيجية الجيل االول في الفقرة السابقة .

رة  مزثبل ، أو التزرثر بزالتطور العممزي لمزا بعزد اإلنسانية باالستميام من التراث وعكس حضارات وثقافات الشعوب عمزى العمزا
 الحداثة بتطوير أشكال معمارية جديدة مشتقة من النظريات العممية الحديثة .



Piazza d’Italia, US,1975–80 Charles 

Moore    ًتصمٌم ٌجمع بٌن التراث اإلغرٌق

الوالٌات   -الرومانً باستخدام خامات حدٌثة 

  -المتحدة 

الٌابان من تصمٌم بٌتر  –فً طوكٌو  Nunotani المبنى االداري لشركة 

 ، استنادا لمفاهٌم نظرٌة الكارثة  1992اٌزمن 

لفة من عمارة ما بعد الحداثة المتأثرة بالمناخ طرز مخت (  5-2شكل ) 

 [20](  Davidson,1996الفكري لمناهج تصمٌم الجٌل الثانً . المصدر : )
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وانعكاس ىذا الفكزر النسزبي البلحتمزي عمزى اسزاليب التعمزيم المعمزاري باالتجزاه اكثزر نحزو اسزاليب التنظزيم الزذاتي وتبنزي   
 في التفكير مع مراعاة اكثر لممتغيرات البيئية واالنسانية والحضارية المختمفة .االتجاه الفكري والنزعة الذاتية 

 مناىج التصميم الرقمية ) المعاصرة ( وترثيرىا الفكري والتكنولوجي عمى الشكل المعماري-2-2-4
مع البيانات وتنظيميا  مما الشؾ فيو مدى األثر الكبير الذي تركتو سيولة انتشار المعمومات وكذلؾ أساليب التعامؿ الرقمي 

وسرعة الخروج بالنتائج ، والمعالجات المعقدة لنظـ المعمومات والتي تفوقت أجيزة الكمبيوتر في حميا األمر الذي اثر بصورة 
كبيرة عمى نوعية األشكاؿ اليندسية التي أنتجيا اإلنساف مف اآللة وحتى العمارة ، ففي السابؽ كاف الميندس محددا بالتعبير 

يالو العممي الخصب بسبب محدودية أدوات التعبير عف أفكاره والتي كانت منحصرة بالمرسـ والورقة والقمـ ، ولكف مع عف خ
فأصبحت  [p137-138 ,27]دخوؿ الكمبيوتر والسرعات اليائمة الذي تمتع بيا فتح  فاقا رحبة ليعبر فييا الميندس عف خيالو 

 عضوية لمشكؿطبيعة الاليا ذلؾ الميندس أكثر تطورا مف نواحي عدة تسيدىا األشكاؿ التي نعيشيا في بيئتنا والتي صنع
إضافة لجوانب منو ،اليندسي الجديد ذي الحواؼ المستديرة والتداخؿ المعقد بيف األشكاؿ بصيغة تمبي أكثر الوظيفة المرتجاة 

الراحة األخرى التي يعطييا المنتج اليندسي الجديد تأثرا بذلؾ األفؽ الواسع الذي وفره الكمبيوتر في التعامؿ مع االشكاؿ 
نشائيا ،  عادة بناءىا وتوظيفيا بدقة لتبلءـ حاجات اإلنساف وظيفيا وجماليا وا  ( يظير تأثير الكمبيوتر 6-9و في الشكؿ )وا 

مي لآللة كما في السيارات الحديثة  مثبل التي تختمؼ كثيرا عف تمؾ القديمة بحكـ تطور التكنولوجيا عمى الشكؿ التصمي
نتاج السيارات . وكذلؾ األشكاؿ المعمارية المعاصرة التي تأثرت بالثورة الرقمية مف نواحي  بدخوؿ الكمبيوتر في تصميـ وا 

 ؿ ػػػػػػػالتصميـ والمنيجية والتنفيذ ، فالشك
يبيف مدى تأثر التصميـ المعماري) كمنيجية ( بتصميـ الصناعات العسكرية ألىداؼ مراوغة الرادار والتخفي وكاف  ( 9-7) 

 .[p11-14 ,24]ذلؾ بتقنيات الكمبيوتر ، وكذلؾ تصميـ معرض في لندف الذي صمـ معماريا وانشائيا باستخداـ الكمبيوتر 
التكنولوجية الكبيرة كانت ليا تداعياتيا الواضحة عمى منيجية التصميـ المعماري واليات انتاج الشكؿ  –اف النقمة الفكرية     

المعماري ، لكف تاثيرىا عمى اساليب التعميـ المعماري لـ يكف بالمستوى المطموب والمتسارع . لذلؾ نرى بعض الدراسات  
التطبيقي ،  –التعميمي  –ميـ المعماري عف طريؽ دمج الفعؿ التصميـ تركز عمى اىمية اعادة النظر باالستوديو التقميدي لمتع

باالستعانة بالتقنيات الرقمية عمى مستوى البرامج واالجيزة ، ومحاولة الدخوؿ في العالـ االفتراضي الرقمي بقوة ووضوح ، 
ب المتغيرات التصميمية ومقيداتيا لتسييؿ ادراؾ البيئة التصميمية مف قبؿ المتعمـ كطالب وكمصمـ باإلضافة الى سيولة حسا

 .[29a, p3-22]مف خبلؿ ذلؾ
ولتنظيم وجدولة االفكار الواسعة والمترامية االطراف واالتجاىات والمتسارعة في عالمنا المعاصر لجر الباحث الى القيام     

لييكمة وتنظيم وفيرست نتائج بحصر اجمالي ترثيرات المنيجية الجديدة في عدد من االليات التي ىي بالتركيد تمثل بداية 
الثورة الرقمية عمى الشكل المعماري وعمى المنيجية التصميمية وال يمكنيا ان تحصر كل االليات الجديدة التي ىي في 
توالد وتطور سريع جدا لذلك يمكن ان نطمق عمى ما يمكن تمييزه وحصره باسم  " اليات ترثير الثورة الرقمية عمى الشكل 

مكن اجماليا من خبلل مجموعة اليات ىي : منطق الشكل المعماري وتطوير لغة الشكل من خبلل سرعة المعماري " وي
تكرار االشكال اليندسية والتعامل معيا وفق معادالت رياضية ،وكذلك الية الواقع االفتراضي ومحاكاة البيئة المعمارية 

التي تجمع بين المعالجات البيئية واالنشائية  صميم المعماريوالية التقنية الحيوية في الت الداخمية والخارجية افتراضيا ،
التكنموجية المتقدمة ، والية الشكل يتبع رؤية المعماري او االشكال المعمارية مير المقيسة ، والية طاولة النقاش 

 االفتراضية والية التصميم االجرائي لؤلنظمة المعقدة  ، باإلضافة الى اليات اخرى ال يتسع البحث لنقاشيا .
اك ايضا اليات مرتبطة بتكنموجيا النانو وترثيرىا عمى اعادة النظر بالمحددات االنشائية عمى مستويات تكاد تكون وىن 

واالكثر خيالية ال يتطرق ليا ىذا البحث لتركيزه عمى الجانب المنيجي المرتبط باآلليات المرتبطة بالمنيج التصميمي 
 حمقة وصل بين النظرية والتطبيق .و ر مرتبطة بالتصميم كمنيج ( لمتصميم المعماري من وجية نظمبلئمة )منيجيا
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 االشكال ( الية منطق الشكل المعماري ) توليد 2-2-4-1

إف الصفة المميزة لمنيجية التصميـ المعماري خصوصا في عصر الثورة الرقمية وعصر الكمبيوتر تركزت في ما يسمى     
بالمنطؽ التصميمي لترابط األشكاؿ ، بحيث ظيرت دراسات تركز عمى اىمية اطبلع الميندس المعماري لمتنوع البصري الذي 

أنيدرسمنيجية تحميؿ مبدأ   Parkفيناؾ دراسة حاوؿ فييا الباحث ، [p105-119 ,19]اسب حولو في بيئتو إلبداع الشكؿ المن
التناظر في التصميـ المعماري ويطبقو عمى أبنية لمعمارييف مشيوريف كفرانؾ لويد رايت ويتوصؿ إلى وجود منيج في تحميؿ 

ىذه الدراسات ميدت لتطوير [p121-136 ,30](. 8-9التصميـ المعماري يعتمد عمى التناظر وكما يظير في الشكؿ ) 
 ( . 00-9و  9-9الشكؿ المعماري المعاصر كما يظير في االشكاؿ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مف شركة 2009تطور السيارات بفعؿ التصميـ بمساعدة الحاسوب وتكنموجيا المواد ) يميف ( سيارة موديؿ(  6-2شكل ) 

Toyota:المصدرwww.Toyota.com[40]  مف دراسة لوكربوزيو عف العمارة وااللة. المصدر:  1921)يسار( سيارة موديؿ( Le 

Corbusier, 1986 ) [28, p137] 

 

الثورة الرقمية وتاثيرىا  طرؽ التصميـ الصناعي ) وخصوصا العسكري ( وعمى طرؽ التصميـ المعماري )يميف(  (7-2شكل )
ذات شكؿ ناتج مف اثر التطور الكبير لتقنية المواد والحسابات الدقيقة لمتخفي مف الرادار  ) يسار( معرض  F-117Aطائرة امريكية 

Victoria & Albert لندف صمـ كميا معماريا وانشائيا باستخداـ الكمبيوتر. المصدر:-في بريطانيا [24, p12-13] 

http://www.toyota.com/
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عناصر منيجية التصميـ المبنية عمى [p130 ,30]المنطؽ التصميمي لمشكؿ اليندسي باستخداـ مبديء التناظر (8-2)الشكل 
 التحميؿ المنطقي لؤلشكاؿ والتي تعتبر المبنة األولى نحو منيجية رقمية إلنتاج الشكؿ المعماري 

 

لغة الشكؿ كما تظير في المثمث االسود في 
االسفؿ و استخدامو في توليد اشكاؿ مختمفة خبلؿ 

 مبديء التناظر

 ا لغة التناظرتصميـ لمكتبة عامة يظير فيي

 عمى محاور مختمفة مف المخطط

الشكل التفاعلً الذي ٌعبر عن نفسه )خلق حركة نموذج تدفق أو انسٌاب جزئٌة( ٌالحظ فً هذه الحالة خصائص  ( 9-2شكل ) 

شكلٌة تفاعلٌة متنوعة تمكن لها قابلٌة التعبٌر عن نفسها حٌث ٌحاول المشروع خلق حركة نموذج تدفق أو انسٌاب جزئٌة 

(Movement of particle flowومن ثم اٌجاد طرٌقة لم  )( ناقشة  فكرة السائلFluid ، 2010( . المصدر :   ) ٌعقوب ) 
[14, p440] 
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 الية الواقع االفتراضي 2-2-4-2

وىي مف التأثيرات الميمة لمثورة الرقمية عمى منيجية التصميـ المعماري مف خبلؿ التمثيؿ االفتراضي لمواقع التصميمي     
وأساليب المحاكاة والتي سمحت لممصمـ والزبوف عمى حد سواء مناقشة ودراسة مشاريعيـ باستخداـ بيئة واقعية معاشو رقميا 

فضاءات واقعا رقميا عمى شاشات مستديرة او ضمف أدوات رؤية خاصة تمكف المصمـ مف قبؿ الجميع فأصبحت األشكاؿ وال
 عرض تصميمو لمزبوف واالختصاصي اآلخر بصورة واقعية )رقميا( قبؿ تنفيذه الكتشاؼ السمبيات وااليجابيات

 
 
 

 

 

 

 

 

)التولٌد الشكلً Formمجموعة أشكال تجسد مفردات التولٌد الشكلً لنظرٌة الفوضى وفق برنامج  ( 01-2شكل )

 [p133 ,8] ( ( 2002للباحثة بٌمان  فؤاد رحمن ) 

التً تحتوي النموذج المراد البٌئة االفتراضٌة 

 تصمٌمه او تقٌٌمه

 

 

 بمكوناته المادٌة والبرامجٌة  الكمبٌوتر

 ادخال البٌانات

مثل لوحة المفاتٌح ، الفأرة ،  اجهزة االدخال

 القلم ولوحة اللمس،....

مثل الشاشة المستدٌرة ،مكبرات   اجهزة االخراج

الصوت، الطاوالت والجدران ، وغٌرها من 

 المؤثرات االخراجٌة 

المستخدم او 

 المستخدمٌن للمنظومة 

 [38, p6] (Whyte,2002) ( مكونات منظومة الواقع االفتراضي ... المصدر:00-2الشكل )

 



  2014( لسنة -12(العددان)22)المجمد................................................................ةيندسة العمار لالمجمة العراقية 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىو   (VR)او  (Virtual Reality، والواقع االفتراضي )(Whyte,2002)التي مف الممكف اف تواجيو وتفادييا قبؿ التنفيذ 
مصطمح استخدـ في الثمانينيات مف القرف العشريف في معجـ اوكسفورد  وىو يعني استخداـ الكمبيوتر بعناصره المادية 
والبرمجية واألدوات المساعدة األخرى في تأليؼ المشاركة مع الواقع ، وأصبح وسيمة اتصاؿ بيف مختمؼ المصمميف 

تصميـ الواقع االفتراضي  (03-2شكل)
لمطار دبي الدولي ويظير في اليميف لقطة 
ممتقطة مف شاشة العرض تبيف موقع المطار 
،وفي اليسار التصميـ الداخمي لمحطة 

 [38,p89](Whyte,2002):الركاب.مصدر

أجهزة ومعدات محاكاة البٌئة التصمٌمٌة افتراضٌا ، وٌبٌن الشكل شخص ٌرتدي منظارا رأسٌا الٌكترونٌا وقفازا (02-2)الشكل 

رقمٌا لتحسس واقع افتراضً تم محاكاته باستخدام جهاز المرسل المغناطٌسً ) الظاهر أسفل الصورة ( ،الذي ٌقوم  بتحوٌل 

من قبل حواس اإلنسان باستخدام المجاالت المغناطٌسٌة .وهذه بالحقٌقة تعد  السطوح الرقمٌة إلى سطوح ٌمكن تحسسها فسٌولوجٌا

 ( Malkawi, 2005 ) [p93 ,29]أجهزة إخراج مرتبطة  بجهاز الكمبٌوتر . المصدر : 

احد العقد 

االلٌكترونٌة 

المساهمة 

بمحاكاة 

الفضاء 

 التصمٌمً

المرسال المغناطٌسً 

الذي من خالله ٌتم 

السطوح تكوٌن 

 واألجسام االفتراضٌة

جهاز الرأس 

االلٌكترونً 

الذي من خالله 

تتم رؤٌة الواقع 

 االفتراضً

القفاز الرقمً الذي من خالله تتم 

عملٌة تحسس ومحاكاة البٌئة 

 التصمٌمٌة االفتراضٌة

السطح االفتراضً والذي ٌتم فٌه 

محاكاة وتحوٌل البٌئة التصمٌمٌة 

افتراضٌا إلى بٌئة متحسسة 

 بواسطة الرأس والقفاز االلٌكترونً
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ييف ومختمؼ الميتميف بالتكنولوجيا وذلؾ لتمثيؿ البيئة ومحاكاتيا بالرؤية الصناعييف والمعمارييف ومخططي المدف واألكاديم
 والتفاعؿ الثبلثي األبعاد .

وتأثير الثورة الرقمية عمى المنيجية التصميمية لمعمارة تعداىا ليصؿ لجميع جوانب ومتطمبات التنفيذ واإلنشاء وغيرىا      
التصميـ بمساعدة الحاسوب بداية مف الخمسينيات مف القرف العشريف اي   CADوكؿ ذلؾ تـ بمساعدة الكمبيوتر وبرامج 

 ,11]ؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمر نحو األفضػػػػػػػػػػػػوحتى اآلف وىذه البرامج معززة بأجيزة الكمبيوتر نفسيا وأجيزة اإلخراج واإلدخاؿ بتطور مس
p1-13] [38, p1-24] المعماري المتأثر بالثورة الرقمية  كاف واضحا عمى عمارة القرف الحادي ، عمما باف الطابع العاـ لمشكؿ

 (.  01, 09, 00-9والعشريف وكما يتضح ذلؾ في األشكاؿ )
 الية التقنية الحيوية في التصميم المعماري  2-2-4-3

بدخوؿ وتطور صنع الواقع االفتراضي الرقمي لمبيئة التصميمية وبناء ما  0996اف عمارة التقنية الحيوية تطورت في عاـ     
(  ، التي تعد نموذجا لمتعميـ المعماري المعاصر ىدفو تشجيع (Experimental Workshopيسمى بالورشة التجريبية  

ا ، األمر الذي أدى إلى تجاوز مفاىيـ ما يسمى بالعمارة الخضراء أو العمارة الحفاظ عمى الممارسات المتقدمة لمتكنولوجي
البيئية ، إلى تأسيس وبناء نموذجا عضويا متكامبل لمتصميـ معتمد كميا عمى تقنيات ومعمومات متقدمة ، بحيث يمكف عف 

 [p79-86,15]طريقو تمثيؿ كامؿ لدورة حياة التصميـ واإلنتاج واالستعماؿ لممنتج التصميمي .
ابرز التطورات الرقمية التي استخدميا فريؽ فوستر في بناء فمسفتو التصميمية المبنية عمى الربط بيف التكنموجيا والحموؿ      

( بمساعدة الكمبيوتر ل التي استخدميا في (Dynamic Modeling Techniquesالبيئية ل ىو تقنيات النمذجة الديناميكية 
كة الريح ) أو الموائع  وغيرىا مف المتغيرات واالنظمة البيئية ( عمى المبنى قبؿ تنفيذه وكما يظير في دراسة واختبار تأثير حر 

،  إف النمذجة الديناميكية لعبة الدور األكبر في تصميـ    GLA)تصميـ الشكؿ المعماري لممبنى مقر بمدية لندف الكبرى )
لشكؿ الكروي التقميدي إلى شكؿ أكثر تعقيدا يؤدي ىدفا بيئيا ويصمد ىكذا أشكاؿ حديثة تخرج مف نطاؽ الشكؿ االسطواني وا

بمرونة عالية  أماـ مختمؼ أنواع القوى األفقية عمى المبنى مف ريح وغيرىا ، انو شكؿ ال يمكف تصوره بدوف تقنيات النمذجة 
 [p154-156 15]  .  الكمبيوترية 

وارتباطا بذلؾ تـ استحداث نوع جديد مف المعامؿ إلنتاج متطمبات البناء التكنولوجي والرقمي المتقدـ وىو ما سمي      
 )(Schmidlin(  ، وابرز مف عمؿ عمى بناء ىكذا معمؿ ىو شركة  Cybernetic Factoryبالمعمؿ السيبيري   )

ية ، حيث طورت ىذه الشركة أسموب تصنيع الواجيات الخارجية السويسرية تمبية الحتياجات فوستر في تصاميمو المعمار 
( ، حيث تمت تحويؿ الرسومات األولية  05-9لمبنى ىونؾ كونؾ إلى أسموب وتقنية جديدة في بناية بمدية لندف ) شكؿ 

ىا متبلئمة التي تحوليا بدورىا إلى مقاطع معدنية وغير   CNCلفوستر إلى رسومات بيانية رقمية لتتعرؼ عمييا ماكينة 
 CO–Ordination  .[15, p237-238]ومترابطة مع بعض 

وكمثاؿ تطبيقي لما  يقدمو ىذا المعمؿ السيبيري الكمبيوتري لممصمـ المعماري ىو تصميـ الواجية الستائرية  لمبنى     
GLA  ية لممشروع بمجسمات في لندف " مقر بمدية لندف الكبرى "  ، فكعادة فريؽ فوستر تمت دراسة بيئية ودراسة تمثيم

( ، وقدـ المعمؿ السيبيري خدماتو لفريؽ فوستر 04-9مصغرة وباستخداـ برامج التمثيؿ الكمبيوتري كما يظير في الشكؿ )
عنصر مف عناصر الواجية التي ال  900مف خبلؿ إمكانية نقؿ التصميـ إلى الواقع التنفيذي ، حيث تـ تركيب أكثر مف 

بب الشكؿ الستائري البيضاوي لمتصميـ النيائي الذي اختاره فوستر مع فريقو التصميمي ، تتشابو مع بعضيا البعض بس
فيناؾ الكثير مف االختبلفات بيف قطع الواجية التي ال يمكف رؤيتيا حتى بالعيف المجردة وىذا بسبب تعقيدات الواجية 

ية المعمقة التي تخفي الييكؿ اإلنشائي خمفيا ، فكؿ المعمارية التي تعكس أسموب فوستر وفريقو  في الشفافية لمواجية الستائر 
ىذه األجزاء تـ جمعيا بدقة قياسية أثناء التنفيذ بسبب اإلنتاج المتقف ليذه األجزاء الناتج أصبل مف دقة صنعيا باستخداـ 

 .[15p239-245] الكمبيوتر وخصوصا األجزاء الداخمة في تنفيذ التقوسات غير المتساوية لمقطع المكونة لمشكؿ المعماري
 ) تصميم االشكال البل قياسية ( الية الشكل يتبع رؤية المعماري 2-2-4-4
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امتدادا لؤلفكار التصميمية المعاصرة لمثورة الرقمية   Non-standard Architectureتعد العمارة ذات األشكاؿ البلقياسية   
واليندسة المعقدة التي ال يمكف إنتاجيا أو تخيؿ أشكاليا بدوف الدعـ  ”freeform“لفرانكو جيري في الشكؿ المعماري الحر 

في فرانكفورت  BMWالمتكامؿ مف التقنية الرقمية المساعدة في تصميـ ىذه األشكاؿ ، لذلؾ يعد مبنى معرض شركة  
 06-9) شكؿ  ABB ArchitektenBernhard Franken and بألمانيا مف تصميـ المعماري بيرنيارد فرانكيف وشركائو  

 ,27]( امتدادا معاصرا ليذه األفكار التي تتطمب دعما شامبل أثناء التصميـ والتنفيذ مف قبؿ التقنيات الرقمية الكمبيوترية 
p139] 
في منتصؼ القرف العشريف التي تبنت بوضوح  Modern Architectureفي غمرت التنظير المعماري لمعمارة الحديثة     

 Frederickظيرت دعوات معاكسة مثؿ أفكارفريدريؾ كيسمير )  Form followed Functionوظيفة شعار الشكؿ يتبع ال
Kiesler 07-9( الذي تبنى شعار الشكؿ ال يتبع الوظيفة ، بؿ الشكؿ يتبع رؤية المعماري والرؤية تتبع الواقع) شكؿ :) 

form does not follow function: form follows vision and vision follows reality. 
لكف الذي أدى إلى فشؿ ىكذا دعوات في وقتيا ىو صعوبة تنفيذىا عمى مستويي الرسـ التنفيذي و التمثيؿ الواقعي لؤلشكاؿ 
الحرة البللقياسية ، حتى جاءت الثورة الرقمية لتمنح المعماري القدرة عمى عكس رؤيتو الخيالية إلى واقع . وىذا ما قاد فرانكيف 

باستعماؿ شكؿ ديناميكي حر وغير قياسي بفضؿ التقنيات الرقمية التي ساعدتو كثيرا في  BMW)عرض )إلى تصميـ م
 دت الشركة المنفذة في تنفيذه.   تصميـ الشكؿ وكذلؾ ساع
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مقر بمدية لندف الكبرى ، الية تنفيذ الواجية الستائرية الرئيسة لممبنى والتي تمثؿ الغبلؼ الخارجي الكروي لممبنى ،  ( 05-2شكل ) 
 [15,p239-244]( Abel , 2004 )باستخداـ تقنيات المعمؿ السيبيري ، في ربط األجزاء غير المتماثمة لمشكؿ الكروي 

 

في لندف ويظير ىنا دراسة الفكرة  Greater London Authority Headquartersمقر بمدية لندف الكبرى  ( 04-2شكل ) 
التصميمية مف خبلؿ النماذج المصغرة والنماذج الكمبيوترية الديناميكية لتمثيؿ الشكؿ المعماري ، وكيفية التخمص مف أشعة الشمس 

داخؿ ، وكيفية االستفادة مف أشعة الشمس المنعكسة مف سطح النير لتشميس الواجية المباشرة في الواجية الجنوبية بإمالة المبنى لم
 )الشمالية لممبنى واالستفادة مف ذلؾ في بناء نموذج تكييؼ طبيعي لممبنى  كما يظير في النموذج الكمبيوتري التمثيمي في األسفؿ 

Abel , 2004 )[15,p145-146,154] 
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اعتمد كيسمير في ستينيات القرف العشريف عمى الرسومات الورقية والنماذج المجسمة، التي غالبا ما كاف يواجو صعوبات      
جمة في تطويرىا ، األمر الذي ادى إلى عدـ انتشار ىكذا افكار . ولكف في نيايات القرف العشريف توفرت البيئة المناسبة 

ا الكمبيوتر الحديثة التي ساعدت المعماري كثيرا في بناء نماذج رقمية لمشكؿ المعماري ، لتطبيؽ ىذه األفكار بظيور تكنموجي
األمر الذي سيؿ كثيرا عممية تطوير وتغيير وديناميكية وال قياسية الشكؿ المعماري الحديث ، مضافا إلى ذلؾ تذليؿ 

-p137 ,27] .يات التنفيذ الرقمية بمساعدة الكمبيوترالصعوبات التنفيذية ليذه اليندسة المعقدة لؤلشكاؿ الجديدة بمساعدة تقن
139] 
في فرانكفورت بألمانيا فاف المصمـ المعماري لممبنى فرانكيف ، قد أطمؽ عمى ىذا  (BMW)وبالعودة إلى معرض شركة     

 Computational . استخدـ فريؽ المعماري فرانكيف األدوات الكمبيوترية   (Dynaform )المبنى اسـ الشكؿ الديناميكي 
Tools)  لتوليد الشكؿ المعماري ، اي لـ يكف ىناؾ تفكير مسبؽ لمشكؿ معماري لممبنى ، حيث جاء التصميـ بصورة )
( حوؿ إيصاؿ رسالة  BMWبدأت مف توصيات الزبوف ) والذي تمثمو شركة   Parametric Design Process بارامترية 

لفئة السابعة مف سياراتيا ، ومف ثـ قاـ فريؽ فرانكيف بترجمة ىذه الرسالة إلى إعبلمية تبم  فييا عف بدأ انطبلؽ تسويؽ ا
 برنامج تصميمي يبلئـ الموقع المختار لممشروع . 

 ) ايا )ػػػػػػػػولتحويؿ ىذه األفكار إلى شكؿ معماري استخدـ برنامج التصميـ ثبلثي االبعاد القابؿ إلدخاؿ الحركة مف شركة م    
Maya animation،  3حيث أدخمت مصفوفة مكونة مف ثبلثة أبعادD   تمثؿ القوى الواقعية لقيادة السيارة ) حسب تأثير

توصيات الزبوف في البرنامج التصميمي (، وبوشر بدراسة موقع المشروع اوال مف حيث إمكانية وضع شكؿ ديناميكي يناسبو 
لمشكؿ لمتوصؿ   Deformationا لمقياـ بعمميات تشويو  ( ، ثـ دراسة عمميات النمذجة باستخداـ برنامج ماي 08-9) شكؿ 

 . (19-2إلى الشكؿ المعماري المناسب لمفكرة التصميمية والموقع  ) شكؿ 
 

 

 

 

 

 

 

وأخيرًا تمت عممية معالجة األخطاء اليندسية في الشكؿ الناتج والتوصؿ إلى النموذج النيائي لمشكؿ المعماري بييئتو الثبلثية 
-p141 ,27]التي تحولو إلى شكؿ قابؿ لمتنفيذ( ليكوف جاىزا لمعممية القادمة 20-2) الشكؿ  master geometry األبعاد 

145]. 
 

 

 

 

نموذج لمنزل  للمعماري  (07-2شكل )

 ,Endless House (1961)كٌسلٌر

architect Frederick Kiesler 

ٌوضح بداٌات التفكٌر فً التصمٌم 

الحر للشكل المعماري والعمارة 

 [p138,27]الالقٌاسٌة  

 

 

 [p138,27]فرانكفورت بألمانيا مف تصميـ المعماري بيرنيارد فرانكيف وشركائو   -BMWمبنى معرض شركة  (06-2شكل )
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مشاحل عمليت تىليذ الشكل (19-2شكل ) 

 ( Kloft , 2005 )الذينبميكي للمبنى  

sampling of the form generation 

process.[27, p139] 

 

 

 

 

 

 

لـ يحدد فريؽ التصميـ نوع القشرة الخارجية المغطية لممبنى  وال حتى 
الييكؿ اإلنشائي لبنائو ل بؿ اقترحت وصممت ىيئة ) أو شكؿ ( المبنى 
اوال ، ثـ اقترح  ) فيما بعد ( تغطية المبنى بقشرة خفيفة مرنة قابمة 

مسبؽ الشد ل وكذلؾ استخداـ الييكؿ اإلنشائي لمتغيير مف غشاء 
االطاري الذي يحوي عناصر خطية ومنحنية   ، وكاف السبب في 
اقتراح ىكذا حموؿ انشائية ومعمارية لمشكؿ ىو ضماف سرعة  التنفيذ 
في مدة زمنية قصيرة باإلضافة إلى مراعاة المحافظة عمى انسيابية 

مف الدراسات والنقاشات بيف الشكؿ وديناميكيتو ل وذلؾ بعد العديد 
 [p142-146 ,27].الكادر المعماري واالنشائي لمفريؽ التصميمي 

 

 

 

 

 

 العمارةفي AR أحد تطبيقات تقنية ARTHUR  الية طاولة النقاش االفتراضيةنظام  2-2-4-5
تمثيؿ الواقع التصميمي بصورة تطويرا لؤلسموب المرف والفعاؿ لمنيجية مابعد الحداثة ) الجيؿ الثاني ( ، ومراعاتا لسيولة 

رقمية باستخداـ التقنيات الكمبيوترية ظيرت في تسعينيات القرف العشريف مناىج تصميمية جديدة تحاوؿ االستفادة مف مميزات 
طرؽ الجيؿ الثاني ومناىج الثورة الرقمية ) المعتمدة عمى التقنيات الرقمية ( لتنتج منيجية جديدة تجمع بيف مميزات ىاتيف 

 لطريقتيف يمكف اف تكوف نواة النطبلؽ جيؿ جديد لمناىج التصميـ.ا
 Augmented Reality Meeting احد عينات ىذه المنيجية تسمى بتقنية طاولة النقاش الرقمية االفتراضية       

(Table  ويطمؽ عمييا اختصارا(AR ( وىي اختصارا لػ)Augmented Reality)  ظيرت وتطورت ىذه التقنية في ،
، واوؿ استخداـ ليا كاف في مجاؿ الطب ل واستخدمت ايضا في  VRتسعينيات القرف الماضي بموازاة تقنية الواقع االفتراضي 

في  ( (ARمجاؿ التخطيط كأداة ميمة تسيؿ مشاركة عدة مخططيف عمى طاولة نقاش واحدة ، وكذلؾ استخدمت تقنية 
التي  CFDمجاؿ ىندسة الموائع لحساب ميكانيكية الجرياف  مجاؿ التخطيط الحضري وتصميـ البنى التحتية ل وفي

 Peen et al , 2004)  .)[31, p213-219]استخدمت لتمثيؿ جرياف الرياح وانسيابيا عمى النماذج المعمارية المصغرة . 

اختٌار شكل المبنى فً (08 -2) شكل 

الموقع فً ضوء مجاالت القوى المؤثرة فً 

 عملٌة التصمٌم

The force-field setup for the form 

generation process.( Kloft, 2005 ) 
[27,p139] 
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(الذي ييدفالى التعامؿ مع المشكمة التصميمية او  ARTHURفي العمارة ىو نظاـ ) ARواف احد تطبيقات تقنية     
التصميـ ككؿ واحد ل في محاولة إليجاد حموؿ تصميمية مبدعة وشاممة ومرنة وعممية في  ف واحد . حيث كانت الرسومات 

ا ىي االدوات الرئيسية المستخدمة في طرؽ الجيؿ الثاني ، ل ام ( (Mass Modelوالنماذج الكتمية   Sketchالسريعة 
ىو تطور ىذه االدوات مف صيغتيا اليدوية الى صيغة رقمية ، فأصبحت طاولة  (ARTHUR) الشيء الحديث في نظاـ 

النقاش المسطحة تبرز منيا كتؿ المباني بييئة رقمية ثبلثية االبعاد يتـ مشاىدتيا باستخداـ مناظير راس خاصة ل ويتحكـ بيا 
او الزبوف او المستخدـ او االختصاصي او المشارؾ بالنقاش معززا اياىا بالكممة باستخداـ ازرار واشارات تطمقيا يد المصمـ 

لتتحوؿ االفكار والحموؿ التصميمية الى واقع افتراضي مصغر اماـ جميع المتحاوريف في المشكمة التصميمية ، فيظير 
بلعب والتحكـ بيا بسيولة ومرونة مف المقترح او الحؿ التصميمي ) المبنى او مجموعة المباني ( عمى ىيئة رقمية يمكف الت

خبلؿ جميع المشتركيف بالنقاش عمى تمؾ الطاولة الرقمية والتي تعكس البيئة االفتراضية لممقترح التصميمي ، وىذا بكؿ تاكيد 
سيعطي وضوحا اكثر لطبيعة الحؿ التصميمي مختصرا الزمف بصورة كبيرة جدا ، الف الزمف الذي يستغرقو المصمـ في رسـ 

(  عمى طاولة لمصمـاي اسيختصر بمجرد لمسات مف اصابعو ) و تعديؿ مقترحو او بناء نموذج كتمي لممبنى المقترحا
ويتألؼ ىذا النقاش ، باإلضافة الى الدقة والوضوح الكبير لمنموذج الرقمي عمى الطاولة مقارنة بالرسومات والنماذج الكتمية . 

ار الراسي ، ونظاـ العرض الكمبيوتري ، نظاـ التطبيقات البرمجية ، ولغة النظاـ مف اربعة مكونات رئيسية ىي المنظ
 Peen et al , 2004) .)[31, p219-229]( 90-9االظيار الرقمي ) شكؿ رقـ 

 

 

 

 

 
 
 PROCESS-DRIVEN ARCHITECTUREالية التصميم االجرائي لؤلنظمة المعقدة   2-2-4-6

وىي الية تنظر الى عممية التصميـ المعماري كخطوات عممية تتطمب احاطة شاممة بالمعمومات والبيانات المختمفة            
التي تخص البيئة والشكؿ والتأثر والتأثير بالبيئة العامة الموجودة بيا ، ليكوف المبنى شبيو بالكائف الحي الذي يتفاعؿ مع 

ـ مف احتوائو عمى خبليا واعصاب واجيزة تساعده عمى اداء ميامو عمى اكمؿ وجو في تفاعمو بيئتو ككياف معقد واحد بالرغ
 مع محيطو واداءه لوظيفتو . 

اف ىذه النظرة لمبناية كنظاـ كمي معقد مكوف مف اجزاء معقدة بدورىا تخمؽ ذلؾ النظاـ الكمي مشتقة مف النظرة العامة         
معقدة فييا التي تتمتع بتنظيـ عاؿ يخمو مف الفوضى كما في اسراب الحشرات مثبل ) الشكؿ لمطبيعة وكيفية بناء االنظمة ال

9-90 . ) [23,p683-686] 
 
 
 
 
 
 

( صورة تمثل البٌئة الحوارٌة  21-2شكل ) 

الرقمٌة االفتراضٌة للمقترح التصمٌمً كما 

تظهر من خالل منظار الرأس ، وكٌف انها 

تختصر الكثٌر من الوقت والجهد فً توصٌل 

األفكار والمقترحات التصمٌمٌة بصورة 

واضحة ودقٌقة وحٌة وقرٌبة من الواقع 

 Peen et ):[p225,31]التصمٌمً المصدر

al , 2004 ) 
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اف االنظمة البرامجية الحاسوبية المختمفة عمى مستوى البرامج الحاسوبية وعمى مستوى االتصاؿ بيف االنظمة سيؿ في     
امكانية بناء بيئة تفاعمية حاسوبية كبيرة يمكنيا جمع المعمومات مف اعضاء الفريؽ التصميمي المختمؼ االختصاصات ومف 

نيع خبليا معموماتية تمثؿ االجزاء الصغيرة القابمة لمتركيب والتفاعؿ الذاتي المختمفة لمحاولة تص  CADالتعاوف مع برامج 
لتكويف الكياف المعموماتي لمباني افتراضية تمثؿ نظاما معقدا مف التفاعبلت التي تمبي االىداؼ الجمالية والوظيفية 

مادية فيزيائية باستخداـ تقنيات التصنيع  واالقتصادية واالنشائية المراد تحقيقيا في المبنى والتي تترجـ فيما بعد بأشكاؿ
تمؾ المباني او االشكاؿ المعمارية ستكوف شبيية بالكائنات الحية الذاتية االستجابة لبيئتيا والمتفاعمة  CNCالحاسوبي ببرامج 

المصممة مف  XiGraphكما في منظومة SwarmCADبالتعاوف مع انظمة  Protospaceمعيا ، وىذا ما يقـو بو نظاـ 
 ir.Friedrich[23,p686-696]قبػػػػػػؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمبرج لألنظمت المعقذة  ( 22 -2شكل ) 

الزكيت التي تمثلهب اسشاة الحششاث في 

حشكتهب لتأديت وظبئفهب الخبصت في 

 تفبعلهب مع البيئت المحيطت . المصذس :

( Jaskiewicz,2007) [23,p688] 

مصمم كنظام  1:1نموذج حقٌقً بمقٌاس  ( 22 -2شكل ) 

ٌحتوي على متحسسات مختلفة صوتٌة ومٌكانٌكٌة وحركٌة 

تتحسس المستخدم وتتفاعل مع حركته وصوته وتستجٌب 

 [p694,23]لحركاته باعادة تشكٌل خالٌاها المختلفة 

 

نموذج تخٌلً لنظام معقد بمتحسسات  ( 23 -2شكل ) 

تستجٌب لحركات المستخدم المختلفة وتتفاعل معها لتوفٌر 

ما ٌالئم احتٌاجاته فً الجلوس او االستلقاء او الراحة 

 [p694,23] ضمن بٌئة مناخٌة داخلٌة مناسبة   . المصدر

 

نموذج لسٌنارٌو ابنٌة  ( 24 -2شكل ) 

ل مع البٌئة المستقبل القرٌب ذاتٌة التفاع

التً تشبه الكائن الحً كنظام معقد 

مكون من اجزاء متفاعلة بمنظومة 

معقدة  لتحقٌق الحاجات المختلفة 

للمستخدم ولبقٌة عناصر المحٌط 

الموجود فٌه. المصدر : 

[23,p695](Jaskiewicz,2007) 
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 المناقشة والنتائج :-3

االستعراض السابؽ لمعبلقات بيف المتغيرات الرئيسة في البحث الممثمة بػ ) العمـو والتكنموجي ، مناىج التصميـ ، الشكؿ      
 ، قاد البحث الى استخبلص النقاط التالية :وتاثر اساليب التعميـ المعماري بذلؾ المعماري ( 

 ستقؿ ( ىو العمـ والتكنموجيا عبر التاريخ مؤثرا تقميديا عمى المنيج اتضح اف المتغير الفعاؿ والرئيس فييا ) أي المتغير الم
التصميمي ، فنبلحظ انو كمما تطور العمـ وتطبيقاتو التكنموجية كمما تطورت مناىج التصميـ التي تعد قوانيف الية لتنظيـ 

ممصمـ والخطوات التي يتبعيا في خطوات الفكر النظري لينعكس بصيغة تطبيقية االمر الذي قاد الى تغير المناخ الفكري ل
 التصميـ في كافة مجاالت الحياة ومنيا العمارة .

  الشكؿ المعماري الفيزيائي الذي يمثؿ الجانب المادي الممموس مف العمارة نراه يتغير تبعا لذلؾ التغيير الحاصؿ بالعمـو
الفكر العقمي والتجريبي الذي قاد الى اندالع فتيؿ الثورة وانعكاسيا عمى البيئة التطبيقية بمناىجيا المختمفة . فمثبل اف اثر 

الصناعية نيايات القرف التاسع عشر وبدايات القرف العشريف قد ساىـ في انضاج مناىج التصميـ ونقميا مف طبيعتيا 
ة الحديثة المرتبطة الغامضة في الصندوؽ االسود الى الصندوؽ الزجاجي ، ثـ تأثير ذلؾ عمى رواد العمارة ليتبنوا حركة العمار 

كفكر فمسفي بتمؾ االجواء التي تصر عمى الشفافية واالتجاه نحو المكاشفة والتحميؿ الوظيفي والدراسة المنطمقة مف منطؽ 
عمؿ االلة واالنتاج المرتبط بالخطوات النظامية المتتابعة . وىكذا بالنسبة لبقية المناىج التصميمية لما بعد الحداثة وصوال 

 رقمية.لمثورة ال
  اف الفترة الزمنية بيف ظيور الفكر العممي واكتشاؼ الوسائؿ والمعدات التكنموجية ومناىج تصميميا يتفاوت مف مرحمة الى

اخرى ، فمثبل اف ظيور الفمسفة اليونانية وكذلؾ الفمسفة العقمية والتجريبية كاف قبؿ قروف مف ظيور الثورة الصناعية ومناىج 
يور العمارة الحديثة . بينما نرى اف ىذه الفترة الزمنية تتضاءؿ كثيرا في االحداث الفكرية والتكنموجية الجيؿ االوؿ وبالتالي ظ

المعاصرة ، حيث تكوف الفترة الزمنية مف دخوؿ حاسبات جديدة او برامجيات حديثة وتطبيقيا كالية او منيج تصميمي ثـ 
د ال يتعدى الشير او عدد مف االشير واحيانا اسابيع او اياـ ، ظيور حركة او توجو معماري ينتج نمط شكؿ معماري جديد ق

 واذا ما قيس بواقع تكنموجيا االتصاالت فانو يحسب بالساعات او اجزاء الساعة .
( يختصر ويبوب ىذه النتائج فيظير مدى تأثير المعارؼ الفكرية عمى الجوانب التطبيقية عند االنساف  0 -1والجدوؿ )      

ـو االنساف باكتشاؼ القانوف المعرفي او العممي ، يحاوؿ تطبيقو عمى واقعو واالستفادة منو في تحسيف البيئة التي ، فعندما يق
يعيشيا ثـ يتخذه منيجا لمتصميـ ينظـ مف خبللو اليات تطويع التكنموجيا لخدمة االنساف ، وفي مجاؿ العمارة يؤدي ذلؾ الى 

اف ىذا الجدوؿ يمخص النتائج التي  ،طبيعة الشكؿ المعماري والمحددات التي تحكمو خمؽ رؤية جديدة لمعمارة وبالتالي تغير 
توصؿ الييا البحث في العبلقة بيف المتغيرات الثبلثة في البحث ارتباطا بالزمف في العمود االوؿ ، ثـ االحداث العممية 

ـ االحداث التكنموجية في العمود الثالث ، وصوال والفكرية ) المتغير االوؿ في البحث ( في العمود الثاني ، ثـ ياتي عمى اى
الى عبلقتو بالمناىج التصميمية ) المتغير الثاني ( العمود الرابع ، ثـ الشكؿ المعماري ) المتغير الثالث ( حيث العمود 

 . الخامس يمثؿ امثمة معمارية والعمود السادس يمثؿ اىـ التوجيات المعمارية ، واخيرا نتائج كؿ حقبة زمنية
لذلؾ فإف الثورة التي أحدثتيا النظـ الرقمية الجديدة في مفيـو المنطؽ التصميمي لمشكؿ نقمت التفكير الكبلسيكي        

( يظير تطور 0-1لشبكة التصميـ الكبلسيكية المكونة مف مربعات متساوية إلى مدى أكثر تعقيدا ، كما اف الشكؿ       ) 
كة التصميمية المولدة لمشكؿ عبر التاريخ وبأمثمة معمارية لمباني اغمبيا منفذة فعميا تمثؿ انتاج الشكؿ المعماري وطبيعة الشب

عينات مختمفة لتمؾ الحقب التاريخية ومدى التأثيرات والتطورات المتبادلة بيف العمـو والتكنموجيا والمناىج التصميمية والشكؿ 
 المعماري . 
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 العالقة بٌن المتغٌرات الثالثة الرئٌسة فً البحث عبر الزمن.  المصدر:)الباحث(.(  جدول ٌمثل  1-3جدول ) 

 

الفترة 
 الزمنية

اىم االحداث 
 الفكرية

م االحداث اى
 التكنولوجية

اىم الحركات واالحداث  امثمة معمارية  اىم المناىج التصميمية
 المعمارية

 النتائج

انسان 
الكيف 

الى 
1450 

العصرين 
الحجري 
 والحديدي

 الفمسفة اليونانية
 الفكر الديني

 الكتابة 
 الزراعة

 المناىج التقميدية
) الفكر الحدسي والحرفي 

 في التصميم(

  قصر سرجون
عن عمارة 

 وادي الرفدين.
  تاج محل عن

العمارة 
 االسبلمية

عمارة الحضارات القديمة من 
المصرية والعراقية حتى ظيور 

الفكر النظري المعماري 
الروماني عند فيتروفيوس ، ثم 

العصور الوسطى وعمارة 
 المسممين 

المعرفة الفكرية شكمت االساس المعرفي لبلنسان 
، وىي معرفة عقمية في لمحاولة فيم الوجود والكون 

اممبيا لم تكن ذات ترثير واضح عمى التكنموجيا التي 
سارت بمسار بعيدة نوعا ما عن الفكر وىو مسار تنمية 
التجربة والخطر وتنامي الفكر الحدسي ، لذلك مابت 
المنيجية عن كل مفاصل التكنموجيا والصناعة ، واثر 

كان مقيدا  الذيذلك عمى العمارة وانتاج الشكل المعماري 
 في التصميم وحتى التعميم المعماري .باألسموب الحرفي 

عصر 
 النيضة
1450 

الى 
1660 

الفمسفة العقمية 
 الرياضيات.

الفمسفة 
 التجريبية

 االالت اليندسية
 الرسم اليندسي
 االالت البخارية

 المناىج التقميدية 
مع بداية التوجو نحو 

 التفكير العقمي الممنيج

  كنيسة من
العمارة 

 الغوطية.
 

  عمارة عصر النيضة في
ايطاليا وفرنسا واوربا عموما 

. والغة الكبلسيكية في 
 العمارة.

 عمارة اسبلمية اندلسية 
 عمارة الباروك والركوكو 

تطويع المعرفة الفكرية الكتشاف العالم المادي وبدايات 
رية كالتوجو نحو التطبيق العممي واكتشاف االسس الف

ىج التصميمية تمييدا الستخداميا مع لآلليات والمنا
بداية  بدايات عصر الصناعة ابان القرن العشرين .

تحرر التعميم المعماري من االسموب الحرفي التمقيني نحو 
 التعمم الذاتي والتعمم وفق المباديء والقواعد العممية.

الثورة 
الصناعية 

1660 
الى 

1260 

 الفمسفة النفعية
 الفمسفة الجدلية

 الصناعيةالثورة 
االالت واالجيزة 
 بمختمف انواعيا

 . مناىج الجيل االول 
التفكير العقمي وخطوات 

 حل المشكمة 
 

 برج ايفل 
 القصر البموري 

  برج ايفل والقصر البموري
 والمعامل والمصانع .

  بدايات فكر عمارة الحداثة
عند اساطينيا لي كريوزيو 

 وكروبيوس وميز فان دروه .
 

لممعرفة والعمم واالستفادة منيما في بناء التطبيق العممي 
عالم جديد من خبلل تطويع الثروة المعدنية لعمميات 
التصميم واالنتاج ، خصوصا مع االستفادة من الخطوات 
الفكرية في تصميم البيئة المحيطة باإلنسان من خبلل 
تصنيع اآلالت بمختمف انواعيا ، وترثير كل ذلك عمى 

فس المنيج السائد في العموم الفكر المعماري وتبني ن
 التطبيقية وترثيرىا عمى توفير منتجات صناعية جديدة .

القرن 
 العشرين

 1260 
الى 

1650 

الفكر النازية 
 الفكر الفاشي

 الفيزياء الحديثة
 النسبية والكم

 المفاعبلت النووية
الترانزستور 
 والحاسبات

 الميزر

  نضوج مناىج الجيل
االول ، واالتجاه نحو 

مفاىيم تذوق فني 
 جديدة .

 تحميل المشكبلت 
 االختصاص العممي 
 الفريق التصميمي 

  مبنى
 الباىاوس.

 .فيبل سافوي 
 بيت الشبلل 

  ترصين مباديء حركة
العمارة الحديثة عمى يد والتر 

 كروبيوس .
  االستعمال الواسع لممعادن

 عند ميز فاندروه 
 
 

موجيا ، التطبيق الكامل لمفكر الرياضي والعقمي عمى التكن
وتنظيم خطوات التفكير . وتطور اساليب الحروب بتطور 
التكنموجيا ،  االمر الذي اثر عمى العمارة خصوصا بعد 
الحروب العالمية والدمار الشامل في اوربا وامريكا 
واالتحاد السوفيتي ، واالتجاه نحو البناء السريع والبسيط 

المعماري  التعميم والوظيفي تمبية لمحاجة الكبيرة لمسكن .
 المستند عمى الرؤية وعناصر ومباديء التصميم .

القرن 
العشرين 

وحتى 
القرن 

الحادي 
 والعشرين 

1650 
 الى االن

 ىندسة اتصاالت
 ىندسة المعادن
فيزياء الكون 

 واجزاء الذرة
نظريات تفسير 

 سر الخمق

 مزو الفضاء
 الثورة المعموماتية 

 الثورة الرقمية
 تكنموجيا النانو

  الثاني لمناىج الجيل
التصميم و الفكر 

العممي الجديد في البل 
تحديد ، وتعدد االراء ، 

و فريق التصميم 
 الواسع

  مناىج الثورة الرقمية
واالليات التصميم 

المعاصرة والحاسوب 
كاداة فعالة في 

التصميم وصوال الى 
التكامل بين المنيج 
وااللة والتصنيع من 
خبلل صنع االنظمة 

 . ذاتية االستجابة

  مبنى جارلس
 مور.

  مبان اليابان
 اليزمن 

  بنك ىونكونك 
  معرض

كوكنيام 
 لجيري 

  معرض
 مرسيدس 

  مبنى بمدية
 لندن 

  مبنى معرض
BMW  

  فكر مابعد الحداثة ، و القيم
االنسانية المتغيرة وادخاليا 
كعامل رئيس لتوليد الشكل 
المعماري وادخال العناصر 

 القديمة التراثية مع الحديثة.
 يم الجماعي التصم 
  االستعارة من النظريات

الفيزيائية والرياضية 
 بمساعدات الحاسوب .

  االشكال البل قياسية و حرية
انتاج الشكل المعماري 

 وتنفيذه .
  الشكل المعماري الحيوي

 وذاتي االستجابة لممحيط 

القضاء شبو التام عمى المحددات المادية إلنتاج الشكل 
ب والياتو في التصميم المعماري بتطور تقنية الحاسو 

والتنفيذ باإلضافة الى تطور ىندسة المعادن بظيور 
تقنيات النانو ، والثورة المساحية الكبرى في طرق 
االتصال والمسح عبر االقمار الصناعية ادى كل ذلك الى 
التحرر في الخيال المعماري ونقمو الى الواقع بكل يسر ، 

حددات جديدة االمر الذي ادى الى ضرورة الركون الى م
لمفكر المعماري وبالتالي الشكل المعماري ، وىي القيم 
واالخبلقيات والفكر البلمادي والروحي المعبر عن 
االحاسيس االنسانية والمعرفة الكونية لمنظومة العبلقات 
القيمية الخالدة في عبلقة االنسان مع مجتمعو وخالقو 

ميدي نحو بداية التحرر من قيود االستوديو التق وبيئتو .
 –استوديو الواقع االفتراضي وتقارب عناصر التصميم 

التطبيق . باإلضافة الى ظيور االستوديو الحي  –التعميم 
 Live Stoduio الذي يقوم من خبللو الطالب بالتفاعل

الحي مع المشكبلت التصميمية عمى مستوى الواقع 
 التطبيقي بكل تفاصيمو .
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 االستنتاجات : -4
   االشكاؿ المعمارية تتبع اليات تصميمة ناتجة مف المناخ الفكري والتكنموجي السائد في عصر تصميميا. لذلؾ تتطمب

 متابعة لتطور ىذه االليات وتوظيفيا في عممية التصميـ .
   يحتاج المصمـ المعماري الى تكويف خمفية معرفية لواقع العمـو والفكر والتكنموجيا السائدة في عصره ، كونيا تمثؿ محفزا

 ومتغيرا ميما عمى انتاج الشكؿ المعماري .
  مصمـ االحاطة الشاممة بأىـ المذاىب الفكرية في مناىج التصميـ ومقدار ترابطيا بالمناخ الفكري والتكنموجي لعصر ال 
   النظري والتطبيقي المعماري عبر التاريخ وتوظيفو لفيـ التجربة  -المنيجي –التكنموجي  –االستفادة مف الرصيد المعرفي

 التصميمية المعاصرة .
   اف االفكار المنيجية التطبيقية السابقة تعد جذورا ميمة لؤلفكار المنيجية الحديثة . فالبحث ال ينصح بالتخمي عف جميع

 ج القديمة بؿ توظؼ مع المناىج الحديثة إلنتاج الشكؿ المعماري المعاصر.المناى
 
 
 

الشبكة الهندسٌة لموروفولوجٌا  تولٌد الشكل المعماري ارتباطا  (  0-3شكل ) 

بمناهج التصمٌم والحركات المعمارٌة عبر التارٌخ القدٌم والحدٌث ، مع امثلة 

 اد : الباحث .معمارٌة بارزة عبر التارٌخ . اعد
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 المنهجٌة التقلٌدٌة

منهجٌة الثورة 

 الصناعٌة

 كنٌسة غوطٌه قصر سرجون

 تاج محل مسجد اسالمً

 فٌال سافوي بٌت الشالل مدرسة الباهوس

 مبنى لجارلس بنك هونك كونك

 مور
 مبنى اداري ٌابانً

 معرض مرسٌدس

 تصمٌم افتراضً معاصر BMWمعرض 

 لجٌريمعرض  بلدٌة لندن
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 التوصيات : -5
  التأكيد عمى دور القيـ االنسانية في التصميـ ووضع االىداؼ التصميمية المرتبطة بذلؾ ، خصوصا مع التحرر الكبير

التوظيؼ البيئي والتكنولوجي ، وصنع البيئة الذي وفرتو التقنيات المعاصرة في مجاؿ حرية التشكيؿ المعماري وحرية 
المعمارية القابمة لمتنبؤ المسبؽ مف خبلؿ االليات الرقمية المختمفة . وكذلؾ الحموؿ االحتمالية البل محددة لممشاكؿ 

 التصميمية التي اكدت عمييا مناىج التصميـ المزامنة لمثورة العممية منذ ستينيات القرف العشريف ولحد االف .
 بعة وتصنيؼ التطورات العالمية في استحداث اليات التصميـ المعماري بالتقنيات الرقمية الحديثة.متا 
  التوصية بتطوير التعميـ المعماري مف خبلؿ االستفادة مف تطور منيجيات التصميـ وتقنياتو واالستفادة مف ايجابيات كؿ

 بلؿ : منيجية مف مناىج التصميـ القديـ منيا والحديث والمعاصر مف خ
o  االستعانة بمغة او منطؽ التشكيؿ واساسيات ابداع التكويف باإلضافة الى المبتغى الفمسفي والفكرة التصميمية لممشروع وعدـ

باإلضافة الى تكويف رصيد معرفي وخمفية فكرية عف تاريخ العمـ والفمسفة  عزؿ احد ىذيف المحوريف عف بعضيما البعض .
 والتكنموجيا وتطورىا عبر التاريخ .

o وتنمية وبناء شخصية الطالب في التفاعؿ مع االخر ،  التركيز عمى تنمية االدراؾ الشمولي لطبيعة المشروع التصميمي ،
 تصميـ مابعد الحداثة. وتسييؿ عممو مع الفريؽ . وذلؾ باالستعانة بمناىج

o  توجيو الطمبة نحو تبني النقد الحر وتبادؿ اآلراء التصميمية فيما بينيـ مف جية ، وبينيـ وبيف الكادر التدريسي مف جية ثانية
وذلؾ ، وبينيـ وبيف محيط اكبر مف المختصيف عف طريؽ االنترنت . ومكافئة الجيود التي يبذليا الطمبة في ىذا المجاؿ . 

 عانة بمناىج تصميـ مابعد الحداثة.باالست
o  االستعانة بمناىج التصميـ التقميدية الحرفية في بناء الخبرات الفردية لمطمبة وتنمية مياراتيـ الذاتية مف خبلؿ تحفيزىـ عمى

 االبداع والتنافس في ذلؾ .
o ـ البيئي.االستعانة بمناىج تصميـ الحداثة في مقررات انشاء المباني وخدمات االبنية ، والتصمي 
o  االستعانة بالوسائؿ االلكترونية الحديثة الخاصة ببرامج الحاسوب او اجيزة االدخاؿ واالخراج المتقدمة . مع التمييز بيف ثبلثة

 : وذلؾ باالستعانة بمناىج تصميـ المعاصرة (محاور  ) 
المحور االوؿ : يخص االستعانة بأجيزة وبرامج الحاسوب كأدوات إلدراؾ التكويف المعماري مف زوايا مختمفة بسرعة عالية  -

 نسبيا وتقميؿ الزمف البلـز لمتجربة والخطأ في مجاؿ التشكيؿ المعماري. 
ي ودقة رسـ المخططات ، باإلضافة المحور الثاني : االستعانة بالكمبيوتر وبرامجو لممساعدة في اخراج المشروع التصميم -

الى امكانيات االظيار المعماري االخرى لمكمبيوتر وبرامجو التي تتميز بالدقة والجمالية ، واالستخداـ االمثؿ إلظيار شكؿ 
 معماري بطريقة اقرب ما تكوف في بيئة واقعية لممشروع في بيئتو التي يفترض اف يسقط فييا .

مثؿ بعض المشاكؿ المتعمقة بالسيطرة عمى المعايير التصميمية  3بالحاسوب كأداة تصميـ محدود المحور الثالث : االستعانة  -
، او قوانيف تصميـ بعض اجزاء الواجيات ألغراض بيئية ، او استخدامو لتصميـ بناء بيئة مناخية يمكف اختبارىا افتراضيا 

 شي لمبيئة التصميمية .عف طريؽ الحاسوب ، او االستعانة بأجيزة بناء واقع افتراضي نقا
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 اداة تصمٌم محدود فً الوقت الحاضر ولكنها ستكون اداة تصمٌم شمولٌة قادرة لتصمٌم انظمة قابلة للتفاعل الذاتً مع المحٌط مستقبال.
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