
2015 لسنة)  2-1(انالعدد 30المجلد................................. ........................ةالعمار  هندسةل العراق�ة المجلة
    

 في العمارة كالتكتون�
 

 د علي ُمحسن جعفر الخفاجي.م .أ
alimkhafaji@yahoo.com 

رة -الجامعة التكنولوج�ة   قسم هندسة العما

 �غداد  -العراق 
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  ستخلصالمُ 
العناصر  تلكلألفكار والعناصر والنظم االنشائ�ة، وٕاكتساب  تطور العمارة عبر مسیرتها تنامي القدرات التعبیر�ة�عكس 

الك�ف�ة التي �كتسب �موجبها نظامًا إنشائ�ًا محددًا طا�عًا  ذلك�فسر و  .لهذا التطور خصائص جمال�ة متمیزة  والنظم نتیجةً 
�حت إلى نظام  ن نظام إنشائي�التالي كیف یتحول الفكر اإلنشائي مو جمال�ًا نتیجة لتراكم الخبرات اإلنشائ�ة والمعمار�ة 

 . إنشائي تكتوني
وٕارت�اطه الوثیق �النظام  التكتون�كدرجة التعقید التي تكتنف مفهوم ب�ان حدد ال�حث إشكالیته في  من هذه النقطة
یتطلب إدراك فحوى وماه�ة النظام  التكتون�كفإن الوقوف �شكل أوضح على مفهوم لذلك .  المنشئ�ةاإلنشائي والبن�ة 

ات معمار�ة مغلقة أو ش�ه ضاءإلى إنشاء فنهائ�ة كمحصلة طالما أن التكو�ن المعماري یهدف �ة منشئنشائي والبن�ة الاإل
إغفال دور الفعل األخالقي في تشكیل بن�ة العمارة دون مغلقة تلبي المتطل�ات الوظ�ف�ة وتحقق الشروط اإلنشائ�ة والجمال�ة 

تعر�ف  بلورةتستند أوًال على  اإلشكال�ة إعتمد ال�حث على منهج�ةتلك ولحل  . و�مثل ذلك هدف ال�حث والتماسك اله�كلي
من خالل �حث هذة العالقة على مستو�ین ؛ األول  التحقق من أن التكتون�ة كإنشاء تكتونيومن ثم ،  إجرائي للمفهوم

لق �الجوانب غیر الماد�ة، تعی) تحلیلي / وصفي(فهو الثاني أما  .الشكلي و الفیز�اوي،  یتعلق �الجانب المادي) وصفي(
وقد تم في هذا المستوى وصف ومناقشة وتحلیل عدد من المشار�ع إعتمادًا على مفردات .  ةاألخالق�و الجمال�ة، التعبیر�ة، 

أخیرًا تم تحدید أهم اإلستنتاجات التي  . وآل�ات تحق�قة ،رئ�س�ة أستن�طت من المعرفة السا�قة تخص كل من وصف المفهوم
  . إلیها ال�حثتوصل 

 . األخالق�ة، �ة، الشكل، القوة، البن�ة المنشئ�ة، الفضاء، الجمالالتكتون�ك:  الكلمات المفتاح�ة
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Abstract  
Architectural development along its history reflects advancement of expression ability of 
ideas , elements and structural systems . This explain how a specific structural system gains 
specific aesthetic values which obtained by cumulative experts advice about construction and 
architecture , also explain the convertibility of constructional thought pure structural system 
into structural system tectonic . 
The research problem was the lake of knowledge about complex degree of tectonic consept 
and its correlation with the structural system and construction . From this point, the 
comprehensive understanding of a tectonic concept depends on understanding the essential 
nature of structural system and construction as long as with functional space (closed and semi 
- closed  ) and gets through with functional structure and aesthetical needs without omitting the 
ethical role in composing architectural and structural coherence which is the main research 
aim . The research methodology consist of three stages ; First, construct operational definition 
of tectonic concept. Second, investigate about                 “ Tectonics ” as “ Tectonic 
construction ” throughout two levels ; first descriptive concern with corporeal , physical , 
formal characteristics and the second analytical /descriptive concern with incorporeal, 
aesthetical, ethical, in the last level it was analyzed many projects depending on main 
concepts deduct from previous knowledge . The final stage are determines the main research 
conclusions .  
    Key words : tectonic, form, force, construction, space, aesthetical, ethical . 

123 
 



2015 لسنة)  2-1(انالعدد 30المجلد................................. ........................ةالعمار  هندسةل العراق�ة المجلة
    
  المقدمة1- 

ئي اإلنشا تراكم الخبرة یتحول الفكرل ونتیجةً  ،تنامي القدرات التعبیر�ة لألفكار والنظم اإلنشائ�ةل تطور العمارة نتیجةً جاء 
إلى نظام ) یتصف �الصراحة اإلنشائ�ة الناتجة عن تطابق الوظ�فة المنشئ�ة والوظ�فة الجمال�ة(�حت من نظام إنشائي 

ل�قاء المنشأ في وضع ثابت یجب أن �ستند و  ،ةالمنشئ�یرت�ط �شكل وثیق �مفهوم النظام اإلنشائي والبن�ة إنشائي تكتوني 
هو مجموع العناصر اإلنشائ�ة الحاملة للمبنى �ما في  : النظام اإلنشائيف . محددإلى أفكار إنشائ�ة واضحة ونظام إنشائي 

هي الخصائص والمالمح العامة األساس�ة ف : ةئ�منشالبن�ة ال، أما التي تترا�ط وفقها هذه العناصراإلنشاء وطرق  ئذلك م�اد
 .  أو لمادة البناء األساس�ة ،معین نظام إنشائيلأو  ،إلنشاء محدد

 أ�عاد ومفاه�م ... تكتون�ك ال2- 
 تكتون�ك، و�عرف ال" (n) التكتون�ة فن البناء،" �أنه  tectonicsالـ ) معجم المورد(�عرف :  اً إصطالح�المفهوم تعر�ف  1-2
 ) .954المورد ، ص " ( (adj) التكتونيالبنائي، المعماري، " �أنه 
مع الطا�ع المعماري والجمالي �حیث ال �مكن تمییز الفكر هو وحدة الجوانب اإلنشائ�ة : تعر�ف المفهوم علم�ًا  2-2

الركیزة األولى للتوصل إلى تعد نشائ�ة التي اإل ةنظملذلك یجب فهم األ ،اإلنشائي والتقني عن المواهب الفن�ة واإلبداع�ة
 : مختلفة رات زمن�ةفتولة تعدد�ص�غ مالمنظر�ن والمعمار�ین  من قبل مفهومال رفلقد عُ  . نتائج جمال�ة عال�ة المستوى

والتقني من  المنشئيالجانب وحدة  �حددالذي الناظم  Pier Luigi Nervi عند �مثل التكتون�ك :2010  / رق�ة خالد  -
 . [Internet]  وجمال الشكل المعماري من جهة أخرى، جهة

Eduard F. Sekler -  / 1965 : ض الواقعأر في  اتنفیذهل ةطر�ق نشائياإل وتصم�م اله�كلما جد فكرة تعندما  هو ،
ال �مكن  إذ.  جزاء اله�كلألنتقال القوى إب ةمتمثل ةمعین�ة سوف تؤثر علینا من خالل صفات تعبیر  ةفالنتیجة ال�صر�

 تعبر عن العالقه بین الشكل والقوى التي هذه الصفات هي ألن ) و اله�كلأالبناء  ( ضمن ع�ارة �صورة منفردة وصفها
 .[Sekler,p.p.125-133]  ةتكون مترا�طة ومندمج

- B. / Cache 2002 : ة لنظر� ت�عاً  كطار التكتون�إ �مثلGottfried Semper ةووسیل ةالثقاف� ةمن الممارس اً جزء 
كثر من كونها مفهوم ه�كلي وتنفیذ جمالي على أع�ارة عن حرفة یدو�ة عنده البناء التكتوني ف ،ظهار هذه الثقافةمهمة إل
من  أتبدقد یدو�ة محددة  ةتطو�ر لحرفعنده البناء �عد  ذلكل ت�عاً و ، اإلنشائي ضمن اله�كل مفهومناقش النه لم یمن إالرغم 

 .[Cache,p.p.28-33]  وهي مادة الخشبالمتوفرة في الطب�عة اإلنشائ�ة سط المواد أ�
الذي كجوهر العمارة  عموماً  كلى التكتون�إنظر واخر القرن العشر�ن یُ آي منذ ، أفي الخطاب المعاصر، و �المقابل

 .  شكل المعماريالو�ناء ، اله�كل، و یتعامل مع التعبیر الجمالي للمواد
- Fritz Neumeyer /  1991: إلى ضافةً إ ،للعناصر المرئي والتعبیرجودة الترا�ط  هو"  كن جوهر مفهوم التكتون�أ ذكر 

  .  [Neumeyer,p.134]" البناء المختار وفكرة اله�كل المصممبین نظام الترا�ط 
 المفهومإلى تحدید جوهر  البناءشكل ه�كل و وعالقته �ال كر�ف وصف التكتون�اتع تمیل:  / 1996 فراس عصام شر�ف -

المبنى واله�كل �مثل حیث . ه تنفیذخر تعبیر جمالي لمفهوم اله�كل و آول وال أل�س  كفالتكتون�، في مجال التعبیر الجمالي
ساس عن التمثیل الجمالي له بل هو األ له�كل فضالً ة لو�التالي ینظر له كهو�الفني للعمارة، ء بناه العت�ار إ عند  كالتكتون�

 .  82]شر�ف، ص  [المادي الذي �مثل التصور المثالي لله�كل
 1995 / Kenneth Frampton -:  شاعر�ةنه إناقش على فني یُ كبناء المفهوم �صف  : "كالتكتون� ةثقاف"  هتنظر�و 

 .   [Frampton,p.78]للعمارة تعبیر الجماليالجوانب أحد نه إهنا على یركز ممیزة في البناء حیث  ةطر�ق نهإ التشیید و 
  الق�مة ىـعل الحصول في یتوسل مفهوم"  �أنه التكتون�ك �عرف عندما المنحى هذا  1975/ السلطاني خالدالدكتور  و�نحو -

 . " 76] السلطاني، ص[ خلق العمارةفي  ساس�اً أ ل�كون مصدراً  نشاءمن خالل اإل aesthetic) الجمال�ة(ستاط�ق�ة اإل
لتعبیر عن الوظ�فة الجمال�ة للمنشأ في موازنته ا " �أنه مفهوم التكتون�كوفقًا لما سبق �مكن بلورة تعر�ف إجرائي عن 

ى والشكل الذي یتضمن فكرة لقوى الفعل ورد الفعل وٕاعتمادًا على قدرة اإلنسان على إدراك العالقة اإل�حائ�ة بین هذه القو 
إنتقال القوى بة فضًال عن الصفات التعبیر�ة المتمثل�ما �متلكه من حدس وخبرة في إكتشاف نوع النظام اإلنشائي ، منشئ�ة

وردود األفعال في كل جزء من أجزاء الشكل سواء عن طر�ق تقدیر األحمال ومساراتها أو تحسس المواد وقابلیتها على 
 . " لتحمل تلك االثقا
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 التكتون�ة كإنشاء تكتوني   -3
یتعلق �الجانب المادي ) وصفي(األول ؛  مستو�ین�والتحقق منها اإل�حائ�ة بین القوة والشكل سیتم �حث العالقة 

 . األخالق�ةو یتعلق �الجوانب غیر الماد�ة، الجمال�ة، التعبیر�ة، ) تحلیلي /وصفي(والثاني  .الشكلي و الفیز�اوي، 
 الشكلي و ، الفیز�اوي، corporeal یتعلق �الجانب، المادي) وصفي(  : األول المستوى1-3 

التفكیر �التكتون�ك �عني أننا نفكر إبتداءًا �المادة ول�س �الفضاء الذي نهتم  �أن Seklerیبین  :التكتوني  اإلنشاء1-1-3 
 ن�ك مع التصم�م الحیزي خاصًة إذا فهمنا أنهمع ذلك، �مكننا ر�ط التكتو . به�كله الفیز�اوي ول�س بهیئته الحیز�ة وتشخ�صه 

لى اله�كل التكتون�ك إ�شیر لنظر�ة الجمال�ة في اكمفهوم و  .كاإلنشاء التكتوني، وٕان اإلنشاء هو داللة للتصم�م الحیزي 
 : �طر�قتین مختلفتیناإلنشائي 

، شكل المبنى نفسه ه�كل البناء هوأن ى لإشیر �نه أأي ، نشائيلى اله�كل ضمن المفهوم العام للنظام اإلإشیر � : ولىاأل
سناد تحت ظروف مع نقاط اإل، حمالنشائي الذي یتعامل مع التفاعل الثابت لألرت�ط �مفهوم النظام اإلیوفي هذه الحالة 

 . عمل القوى المتشا�كة كالجاذب�ة وقوى الدفع
حاطة نضمام واإلحساس �اإللى اإلإشیر � وكل فهختالف مع اله�نشائي و�اإلحساس �النظام اإللى اإلشیر إ�عندما  : الثان�ة

 . ]Sekler,p.p.89-96[ أي المظهر، نتاج الماديو�التالي �صب هذا في مجال اإل، الفضائ�ة والتمفصل بین العناصر
التعبیر عن ذلك من  �مثلفالبناء التكتوني ، سناداتحمال واإلن أي مادة بنائ�ة معرضة للتفاعل بین األمن أرغم ال�
ضمن نظر�ة الجمال  نشاء التكتونينوقش اإللقد  . حمال والقوى الفعالة �طر�قة منظمة ومنهج�ةتنظ�م نقاط دعم األ خالل

      مع اله�كل وكذلك مع نمط البناء اله�كلي كالذي ر�ط التكتون� Bötticherمن قبل المنظر  وخاصةً  التاسع عشرفي القرن 
والذي یجد مظهره  كن فن الشكل هو المظهر المادي لمفهوم التكتون�أر ذك -) جوهر الشكل وفن الشكل(في مقالته ف

�كونه التماسك الداخلي  نشاء التكتونياإل لى مفهومإوأشار  ،-الجمالي من خالل شكل اله�كل التكتوني الذي �مثل الجوهر 
�معنى  ،ة بین جوهر الشكل وجمالهحیث كان یهتم �العالقة المشترك للمفهوم المعماري الشامل عتبرت مع�اراً أُ ن الحق�قة إ و 

دراكها �طر�قتین إجزاء یتم أمكون من  يءنه شأصور جوهر الشكل كوقد  . و ك�ان للشكل والمضمون أوجود ترا�ط عضوي 
و�تمثل السمو .   [Schwarzer,p.273-276]و عن الترا�ط والتمفصل بین هذه العناصرأما ككل من عناصر اله�كل إ ؛

جوهر الشكل وفن الشكل كنظام جمالي للشكل والمضمون درك لم ی فهومن خالل مفهوم التكامل   Semperالجمالي عند
فضًال  خارج نطاق الجمال�اتعنده ك �قي فالتكتون�، هو فقط العنصر الحق�قي لجمال�ات العمارة�النس�ة له ن فن الشكل إبل 
عن  الحقاً مفهوم الوقد إنفصل  ،ي لله�كل والبناءعن المستوى الماد كذلك فقد فصل جودة الجمال المعماري للتكتون�عن 

  A. Schmarsow /1894و H.Wölfflin /1886لى ة إ�النس�أما  .في خطاب النظر�ة الفن�ة أكبر البناء �صورة 
فن التصم�م الفضائي  ون جوهر العمارة هأ� اول من حددأ اكانو  ،شكل فقطالناح�ة الجمال�ة لل امعنده�مثل  كالتكتون�ف

وقد  ، "سناداتحمال واإلو الصراع الحق�قي بین األأنهتم �التساؤل عن الث�ات  نحن سعداء في منازلنا عندما ال " :ما �قوله
ختفت التكتون�ة من النظر�ة المعمار�ة فقد إلذلك  ووفقاً . ساسي للنظر�ة الجمال�ة أكمصطلح  كق�مة التكتون�أكدا على 

  .[Semper,p.11] جمال المعماري للساس أفقط بل كمفهوم  للعمارة الحدیثة ل�س كمفهوم بناء تكتوني
كذلك ف�ما یتعلق ببناء الفضاء  ،ه�كل المبنىتشكیل لى إأي بناء تكتوني �میل  : اء التكتوني و�ناء الفضاءنشاإل  2-1-3

إذ  .عن بناء الشكل قل بتمایز نسبي للبناء التكتوني ألن �سفر على األى إفالتضاد ما بین شكل اله�كل وشكل المبنى �میل 
 ةللبناء التكتوني عالقن تكون ألكن كیف �مكن .  ةحاملالوغیر  ةلكل من العناصر الحامل ك�اناً ) الفضاء  -المبنى(�شكل 

 ة�النس�، فالبناء التكتوني وعالقته �الفضاءSemper /1860 و  Bötticher /1852 نلقد ناقش كل م.  ؟ مع بناء الفضاء
وقد میز ما بین  ،الفضاء ةتغط�فیها التي یتم  ةساس�ات اله�كل و�التالي وضع الطر�قأمرجع في العنده مثل �ُ ألول ل
 : ساسیینأحتمالین إ
واجب ( مثل البناء التكتونيالتي تعمدة والجسور تكون النتائج لأل ةالمنحن� ةقب�رض�ات واألفق�ة وتشیید األالسقوف األفي  -

نظام لالمشید وفقًا لمعبد النجده في الكمال الجمالي في ما وهذا  ،)ةفق�ألحمال األسناد العمودي لاإلهو  النظام اله�كلي
  . Doric order يالدور 

 ةالمساند العمود�هنا  النظام االنشائية، و�مثل والدعامات المتقاطع ةقب�نتج في البناء التكتوني لألیُ فحتمال الثاني ما اإلأ -
یرفض ه ذاتالوقت في الفضاء فهو  ةالبناء التكتوني مع تغط� Bötticher ر�ط ماوك . حمال الناتجةتجاه األفق�ة إلواأل
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 Oliver Sack , 2001:  المصدر /  Turkmen house - Afganistanفي يلفضاء الدافئ والعائلاخلق  : ) 2 (شكل 
 

، وهذا ما ةعت�ارها عناصر حاملإعمدة بحاطة للفضاء و�ین األإالذي فرق بین الجدران ك Hegelت�ع نهج حیث إحاطة اإل
  . [Sack,p.118] )1(شكل ،   Gothic Cathedralsنالحظه من خالل اإلبهار اإلنشائي للكاتدرائ�ات الغوط�ة

 
 

لى إ )ماد�ةكانت وجهة نظره ألن - لجمال في ا Hegelة نظر� لىإرجوعه من عدم الرغم �( أشار فقدSemper ما أ
حاطة الثنائ�ة إللى المادة البنائ�ة واإ الفضاء حصر�اً  تشكیلر�ط و حاطة الفضائ�ة بناء الفضاء ضمن المفهوم العام لإل

  ةالخارج� ةمن الفصل النسیجي للمنزل عن الح�اأ ن بناء الفضاء یبدإ: " قال  عندما )العرض- الطول (�عاد للفضاء ألا
حیث كانت  ...و تقس�م الفضاء أعالقه م�اشرة مع الفضاء  امین هذا الفصل الفضائي ل�س لهتأالدعائم التي تخدم لحمل و 

عن دعم  فضالً  ةحاطة الفضائ�و لدعم اإلأ، تجدار ثابلضمان  fortification and defense والدفاع تحصینتستخدم لل
�أنه وصور النسیج  ،الفضاء البناء التكتوني والبناء �صورة عامة وعالقته مع بناء Semper ارضلقد ع. " خرىحمال األاأل
 ةو�النس�، من حیث بناء الفضاء �ضاً أالمادة وتمثیلها ال�صري ولكن  ةصل كعنصر معماري ل�س فقط من حیث ثقافاأل هو
لقد . �الفضاء  احاطتهإناء أثللمكان  اوتعر�فه اوشكله احدود الفضاء من خالل تركیبه هي التي تشكل ةنسجاأل إعتبرله 

بناء ف، حاطة من خالل الفصل بین البناء التكتوني و�ناء الفضاءلإلSemper مع م�ادئ  كبیر �شكل  Adolf Loosتوافق
 warm خلق فضاء دافئ وعائلي تكمن فيمهمة المعماري أن "  :�قول  عندما البناء ةیتم من مجرد فهم تقن�عنده الفضاء 

and homelike spaceق علتُ رض ثم مد سجادة على األالسجاد هو دافئ وعائلي لذا عندما تُ  مثالً ، فhang up � ع أر�
ن كل من من السجاد أل�مكن بناء منزل  لكن ال، "و�التالي ُتعرفه  هذا الفضاءح�ط بستالتي كون الجدران تجاهات لتُ إ
هذه الدعائم هي بتكار ٕان إوالتي ت�قیهم في وضعیتهم المناس�ة و  scaffoldبناء  سقاالتلى إرض�ة والجدران �حاجة ألا

 .[Sack,p.125]  )2(شكل  ، للمعماري ةالمهمة الثان�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ـ   Doric templeاـلنظام : )  1 (شكل   en.wikipedia.org  : المصدر/ Gothic Cathedral وال
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ـ  العالقة : ) 3 (شكل   www.geocities.com: المصدر  /  Villa Savoyeبین الداخل والخارج في ال

ر�ط فقد ) Ferroconcrete المسلح إلسمنت�ا البناء ،لبناء �الحدیدا ،البناء في فرنسا(في منشوراته   Giedionأما
حاطة الفضاء بل ر�طه مع نق�ضه الذي إهو لم یر�ط البناء بفعلى ذلك  اً و�ناء، البناء مع تصم�م الفضاء و�طر�قة م�اشرة

على الفضاء من خالل مصطلح التداخل الفضائي الذي یتضمن  ةالحركة الحدیثلقد ركزت . �طلق عل�ه التداخل الفضائي 
خر وهو العمارة كممارسة آر�ط مفهوم بناء الفضاء مع مفهوم كما . ر�ط الفضائي مع الحركة وما �قابله ال�عد الرا�ع ال
من البناء الخفیف والتفر�غ  اً بتداءإللعمارة الحدیثة  ةن التداخل الفضائي كظاهرة جمال�أعترف �إ وقد ، قتصاد�ةإ جتماع�ة و إ

 أعمال من لمسهما ن نشاء المساكن الحدیثة وخصوصاً إعشر من خالل التطب�قات في لقرن التاسع في افي البناء الحدیدي 
 نطالقاً إ الخرسانيمتلك القدرة على صنع صدى لله�كل ه إنأ " Giedion ذكرإذ  . Le Corbusier ـلالمسلحة  ةالخرسان

 سقاط الجدران المح�طةإمن خالل ستدقة الم كونكر�ت�ةعمدة العلى عدد قلیل من األ اكملهأ� ةسناد وزن البنا�إمن قدرته في 
بدون هواء تمتاز أخرى هواء و المكع�ات من من  Villa Savoye - 1930البیت المفتوح  Le Corbusierلقد أنشأ . "

و الشكل أفیها ول�س شكل الفضاء  اً ساس�أ بل �ص�ح عامالً ، الهواء خاللها ینساب حیث ة�الست�ك� وأل�ست فضائ�ة �أنها 
 . [Giedion,p.10] ) 3(شكل ،  أمفرد وال یتجز  ءأي هنالك فضا، الفضاء والتداخل ةمهم بل عالق ال�الست�كي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�قوة المعماري الذي یؤثر  -نت�ع المفهوم النظري  ك�عد تفسیر مفهوم التكتون�: حاطة والتداخل بناء الفضاء بین اإل 3-1-3
 عندما میــزي ذكرت توال ،حاطة الفضاءإ حمال و سناد األإالتناقض بین  ؛لفضاء على فهم العالقه بین البناء التكتوني و�ناء ا

 Hegel حاطة والتداخل حیث إلیجب علینا فهم بناء الفضاء وتراكیب ا.  حاطةإو أسناد إبین العمود والجدار كعناصر
 ةلى تفاعل اله�اكل الحاملإلنتیجة �اذلك هذه التراكیب بر�ط البناء التكتوني مع بناء الفضاء �طر�قة م�اشرة و�ؤدي تسمح 

و�تجلى هذا المفهوم من  ،المبنى للبناء التكتوني - الفضاء ةوالتداخل الفضائي مع التركیز على نوع� حاطةمع شكل اإل
 ءإلنشاا نظامثم ، ةالجدران الحامل، نظام اله�كليء نشااإلنظام :  هي للبناء التكتوني ةمختلف ئم�اد ةخالل تحلیل ثالث

التي  ةساس�األمفاه�م الرت�طت �إوقد ، في بناء الفضاء ساس�اً أ اطة جان�اً حاإل ظلت في القرن العشر�نف.  و القشريأاغي الفر 
  .  [Schuller,p.214]تعتبر الفضاء والتصم�م الفضائي نتاج التداخل الفضائي

حاطة الفضائ�ة ال یزال یتحدد مع اإل ما في النظر�ة المعمار�ة في النصف الثاني من القرن العشر�ن كان بناء الفضاءأ
حاطة الفضائ�ة وعالقتها مع الفضاءات الخارج�ة ضمن مفهوم التداخل عن الفضاء �اإل ةالفكرة الحدیثإهتمت حیث 

وفي هذا الصدد . جتماعي من خالل مفهومه الثقافي واإل أوسع�صورة  ة الفضاءتم مناقشفقد �التوازي مع ذلك ، و الفضائي
 .   [Frampton,p.37]الفضائي مع مفهوم المكان والذي یتمثل من خالل مغزى ومعنى الفضاء �ط التداخلرُ 

ن طر�ق حدوده وتمییزه ععرف المكان  نحیفي نظر�ة ما �عد الحداثه  حیزاً  Heidegger الفضاء عند مفهوم لقد أخذ
المساحات ف ،حاطة الفضاءإان مع مفهوم المكفقد ر�ط  Schulz أما.  ستمرار�ة الهندس�ة للفضاءكثر من مجرد اإلأ

عرف حاطة تُ إأي  ٕانو  ةهي ك�انات مغلقفالمستوطنات ، أما �التمدد المستمر من خالل التنوعات تمتاز مبدئ�اً عنده المفتوحة 
للفضاء  ةالمرئ� ةالجدار �مثل البن� الحدود وخاصةً فو�صورة عامة . فراغات ال هامن خاللتتحدد حدود التي المن خالل 
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فإن �التالي و الفضاء �المكان المفتوح على مجاوراته   Schulzلقد صور. �قاع إم�اشر و� ،و منقطعأرار متواصل ستمكإ

  : [Schulz,p.121]  كثر من التداخل معهأالفضائ�ة  ةستمرار�التي �عرفها هي نق�ضة لإل ةالفضائ�  -جتماع�ةاإل ةالهو�
 -على مفهوم المكان  اً بناء:  حاطة الفضاء والتداخل الفضائي، إامل البناء الفضائي كعنصر تفاعل بین اله�كل الح -أ 

 ةهم�ة الفصل الفضائي في المخطط وفي تغط�أ مع یرت�ط  بل ،حاطة الفضائ�ة فقطإل�االبناء الفضائي ال یرت�ط الفضاء 
من جهة  الفضائ�ة  -ع�ةجتمافي خلق المیزة اإل ة�الرغ�و  ،من جهة )لى مفهوم المكانإحاطة الفضائ�ة اإلتشیر (الفضاء 
لفضاءات االفتح في الشكل المحاط وتداخل  �شیر(ن یرت�ط �الفضاءات الخارج�ة أن أي فضاء مبني یجب إ .أخرى 
وفي هذا  ،خرىماكن األرت�اط مع األإلفضًال عن االفضائ�ة  ةستمرار�لى الر�ط بین المكان واإلإمع الخارج�ة  ةالداخل�

بناء الفضاء لو�فهمنا .  )ت�ادل لكل من الضم الفضائي والتداخل الفضائي أوء الفضاء كتجم�ع ن نتصور بناأ�مكننا س�اق ال
حاطة والتداخل البناء التكتوني �الضم الفضائي وذلك من خالل التجم�ع لإلیرت�ط حاطة والتداخل من ناح�ة التجم�ع واإل

  .[Ibd,p.129] لتداخل الفضائي حاطة الشكل واإتفاعل البناء التكتوني والذي یتضمن  ذلكحیث �مثل 
ة لبناء إ Giedionوصف  : حاطة في البناء التكتونيالتي تمثل التداخل والضم واإل ةبن�فضاءات األ - ب  مكانات محدد

وهذه  ة،في فتح الشكل المغلق والقدرة على التداخل الفضائي للفضاءات المشتت اتمكاناإلتلك وتتمثل ، الفضاء التكتوني
 .حمال وما یناظرها من عمل القوى والتكو�ن اله�كلي للبناء التكتوني دعم األ لترتیب المنهجي لعناصرل ي نتیجةً ه ةمكان�اإل

 ةوجودة البناء الفضائي للم�ادئ الثالث مكانات البناء الفضائيإلبناء الفضاء تتحدد من خالل ترجمة  ةهنالك جودة فعل�
 : [Ibd,133]  �مكن عرضها �طر�قتینوالتي للبناء التكتوني 

 الشكل ؟ ةحاطة الفضائ�ة وتغط�و یتكامل مع اإلأاله�كل یختلف أن هل : ولى األ
  في التنفیذ والتعبیر من خالل فتح الشكل والتداخل الفضائي ؟ اً خذ جزءأ�أن لبناء الفضائي ة �مكن لي طر�قأ�: الثان�ة 

العرض و الطول ( �عاد الثالث�ة للفضاءألالفضائي واالضم الفضائي والتداخل و سناد الحمل إبین عناصر  ة هناالعالقف
 . ة هم�هي مركز األ) رتفاعواإل

 ء التكتوني إلنشال ةالم�ادئ الثالث4-1-3 
العالقة ، ف)الجسور(فق�ة ألوالعناصر ا) عمدةاأل(هو النظام الذي یتكون من العناصر العمود�ة  : اله�كلي لبناءنظام ا- أ  

 : �ة من جهة والعناصر اإلنشائ�ة من جهة أخرى ترتكز علىبین البن�ة الفن�ة والجمال
 . ستخدامها في التكو�نإ إما إظهار العناصر اإلنشائ�ة و  -
 . )4(شكل  ، لقةغالخارج�ة بجدران م أو التراجع �العناصر اإلنشائ�ة وٕاحاطة الواجهات -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
و�رت�ط مع القشرة وفكرة المخطط �النق�ض مع الجدار الحامل  یرت�ط النظام اله�كلي مع النموذج اإلقتصادي لله�كل، كما

 تصم�متم التعبیر عنه في مثلما أو الطابوق، فاإلطار اله�كلي یت�ح المرونة في تصم�م الفضاء المبني والشكل  من الحجر
Le Corbusier  للـDomino house�ة أو القشرة، ، فإن نظام الجدران الحاملة مفصول كل�ًا عن شكل اإلحاطة الفضائ

  :فتصم�م الواجهات جاء �شكل حر وصوًال إلى تغلیف كامل �الزجاج 

  Michael Hensel , 2004 : المصدر / Skeletonنظام البناء الھیكلي :  )  4(شكل 
 

128 
 



2015 لسنة)  2-1(انالعدد 30المجلد................................. ........................ةالعمار  هندسةل العراق�ة المجلة
    

 , Percy Watson :المصدر  / نموذج للكاتدرائیات الغوطیة: )  6 (شكل 
1976  
 

    

إن الفصل بین مجموعة األعمدة والجسور �مسافات كبیرة �سمح �حر�ة كبیرة في ترتیب الفضاءات الداخل�ة �كال  -
 . اإلتجاهین ؛ األفقي والعمودي 

لمجاورات، وٕان النس�ة بین قطر العمود ومح�طه من جهة األعمدة على اإلحاطة الفضائ�ة أو الفتح على اتعمل  -
 .[Hensel,p.26]  )5(شكل  ،ذلك والمسافات بین األعمدة من جهة أخرى هي التي تحدد 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
  :الحاملة  اإلنشائ�ة نظام الجدران - ب

تتلقى الجدران الخارج�ة والداخل�ة الرئ�س�ة 
تنقلها �كامل أطوالها الحموالت واألثقال و 

تنفذ �مواد بناء تستط�ع  -إلى أسس المبنى 
تحمل إجهادات الضغط مثل الحجر 
والطابوق والبلوك اإلسمنتي والخرسانة 

فالجدار التكتوني تعود بدایته .  -المسلحة 
إلى العمارة الیونان�ة القد�مة والرومان�ة 
والتي تمثل العمارة الحجر�ة، و�مثل الجدار 

 Max Raphaelمنظر الفن  عند
العنصر اإلنشائي المتآلف، حیث 
تختلف تقن�ة التآلف بین كونها عناصر 

الجدار �عمل كنظام إنشائي (حاملة 
كعنصر لبناء  Hegel، و�ذلك فقد صور الجدار �التناقض مع )كعنصر إحاطة وضم(أو غیر حاملة ) ناقل لألحمال

، فالجدار هنا �مثل األعمدة والجسور في )فقط لإلحاطة( الفضاء �غض النظر عن كونه حامل أو غیر حامل لالثقال
یتشا�ه الجدار التكتوني مع النظام . )الكاتدرائ�ات الغوط�ة(واألقب�ة المتقاطعة والدعامات في ) المعبد من النظام الدوري(

ضرورة أن �ح�ط أي هو�ة الحمل لألثقال ول�س �ال(اله�كلي من حیث نقل األحمال األحاد�ة اإلتجاه كقوى الجاذب�ة العمود�ة 
و�التشا�ه مع النظام الش�كي �مكن أن �عمل كعنصر حامل لألثقال إضافًة إلى إحاطة الفضاء إال أن نقل  ) .الفضاء

األحمال یختلف هنا عن النظام الش�كي �كونه ینقل األحمال �صور عمود�ة واإلحاطة الفضائ�ة �شكل متعامد �اإلتجاه 
تمیز الجدار في الكاتدرائ�ة الغوط�ة �كونه عنصر حامل لألثقال وعنصر إحاطة األفقي والعمودي، وكمثال على ذلك ی

 .  [Watson,p.13])6(شكل  بإتجاهین متعامدین هما ؛ اإلسناد العمودي واإلحاطة األفق�ة ،
م �ظهوره إلى یدین هذا النظاإذ  ،قشر�ةالنشائ�ة اإلمنظومات الالخال�ا الصندوق�ة و  ومنها : النظام اإلنشائي الفراغي -جـ 

، ختصاص�ة األخرى المرت�طة �الجانب اإلنشائيي الكبیر وتطور طرائق حساب اإلنشاءات والمسائل اإلكنولوجالتقدم الت
  : هي ثالثة أنظمة إنشائ�ة فراغ�ة �مكن تمییزو 

 www.modrenhousez.com: المصدر /   Domino Houseالمخططات األول�ة لتصم�م الـ  : ) 5( شكل 
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المصدر  / العالقة بین العمارة والنسیج) :  7( شكل                 
:Architectural Design - Architextiles , 2006   

   Journal of Structural Engineering / 2002:المصدر  / لنظام اإلنشائي الفراغيبعض نماذج ا : )  8(شكل 

    

 . خال�ا صندوق�ة فراغ�ة -
 . ر�ةـاءات قشـإنش -
بدال ستة تسمح �النمو واإلـنظم إنشائ�ة مرنة بدیل -
مع البناء  ،ر الحاجات والوظائف كالخ�امق تغیُ ـوف

التحمل للفوالذ  ةن سعإنابیب فبواسطة ش�كة من األ
، اله�كل والقشرة المسلحة وعالقتها مع ةوالخرسان

حاطة اإل  عن شكل فالبناء التكتوني ل�س منفصالً 
القشرة نفسها لتص�ح اله�كل غیر تتالفضائ�ة و�المقابل 

من حیث أما  . [Bradshaw,p.692] البنائي
اله�كل التكتوني نفسه كتجم�ع �عرض  ،التصم�م

وكزخرفة للقشرة كما ، ةحاملالاكل ـــهیالجمالي لكل من 
 ةن ه�كلها یؤدي وظ�فإف basketry )السالل(في 

الجمیل المرئي ه�كلها فضًال عن أن القشرة والدعم 
ي داء العالاإل، ف�قابل كل من متطل�ات الجمال والث�ات

وكذلك كنظام حمل �عمل على بث الحیو�ة  ةللتغط�
، ) الواجهات(وتز�ین السطح الخارجي 

 .[Maria,p.52] ) 7(شكل 
 اً نواعأمصطلح البناء الش�كي �ضم ف

الق�اب  ؛كثیرة ومختلفة منها 
 ةج�تسترابإ�سمى  امع مفي السنوات األخیرة البناء الش�كي  وقد تكامل ة،نبو��و األأ ،لسطوحاو  ،geodetic ةالجیود�ست�

البناء �اله�اكل الش�ك�ة عن البناء �ختلف و .  للبناء التكتوني ةوتسهیل المقارن ةجل ت�س�ط المشكلأمن  ةالتصم�م المورفولوج�
حاطة التمیز من خالل التكامل المطلق لله�كل الحامل مع الشكل الذي �مثل اإلهما ؛ رئ�سیتین  اله�كلي من ناحیتین

مثال على ذلك هو  أفضل، و هوتغلففضاء المبنى تشكل  التيفالش�كة هي  ،الش�كة ةوكتل ةد على كثافعتماوالقشرة �اإل
البناء الش�كي من مواد خف�فة هي ش�كة یتكون ختالف الثاني حیث ممیزات المادة هي اإلوتعتبر  . ةكل النسیج�االه�
والمحاور العمود�ة لقوى الجاذب�ة والنتیجة هي التولیف  بین اله�كل التكتونيهنا قد تفككت ما العالقة ف، نابیب والنسیجاأل

لبناء الش�كي ال �عتمد عن ان التعبیر فإلذلك  ،)الش�كة الداعمة والنسیج(حاطة الفضاء إ والتجانس بین اله�اكل الحاملة و 
 .   [Bradshaw,p.p.694-696])8( شكل ، حاطة الفضائ�ةعن اإلالتعبیر على شكل الش�كة بل 
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  Andrew Charleson , 2005 :المصدر  / Structure As Architectureاله�كل كشكل :  )  9(شكل 
 

، حاطة الفضائ�ة والتداخل الفضائي تصمم �طرق مختلفةاإلو ثقال ن التفاعل بین حمل األ �أنستنتج  لما سبق، خالصةً 
بناء الفضاء (حاطة نفتاح بین الفضاءات دون اإلفالنظام اله�كلي �سمح �اإل : یتمیز كل نظام �ممیزات معینة حیث 

 �فتح بینما ،مفتوح أخلق الفضاء من خالل منشتالنظام الش�كي ، یجيلنظام النسفي ا والتكتون�ة، )�صورة غیر م�اشرة
 التماثلو  النسب صور�عاد الثالث�ة للفضاء مع تر�ط األمن ول أ Semperو�عتبر .  الجدار التكتوني الشكل المغلق

 . والتداخل حاطةاإل، ثقالالحمل لأل مظاهر �عاد الفضاء مع ر�ط أ ناو�طر�قة مماثلة �مكن ،�قاعاإلو 
األخالق�ة و ، الجمال�ة، التعبیر�ة، incorporealیتعلق �الجوانب غیر الماد�ة ) تحلیلي/وصفي(: مستوى الثاني ال2-3 

وقد تم في هذا المستوى وصف ومناقشة وتحلیل عدد من المشار�ع إعتمادًا على أر�عة مفردات رئ�س�ة أستن�طت من . 
 : المعرفة السا�قة تخص وصف التكتون�ة بین الجمال األخالق وآل�ات تحق�قها هي

تكنولوج�ا المعلومات للمصممین في في صناعة  تسارعالتطور المأعطى  :اله�كل مقابل تصم�م الشكل  ةمثال� 1-2-3
حدثت ثورة كبیرة في عمل�ة أمج�ة ومعدات الحاسوب التي اداء للحلول البر إالوصول إلى أفضل  ةمكان�إجم�ع أنحاء العالم 

         قوة الصلة بین ةمن خالل معرف ةلاآل -نسان �العالقة التي تر�ط اإل یجب التفكیر تدر�ج�اً  وعل�ه .شكال األ ةصناع
 ةي مشروع معماري یتطلب المعرفة التقن�ن ال�عد البنائي ألإ.  للمشروع المعماري )بداعحاجات اإل(و  )خالقمتطل�ات األ(

إدماج ثروة من المعارف العلم�ة والتقن�ة على مر العصور وقد تم ة، التكو�ن� ةبداعي والعمل�التي تؤثر في الخلق اإل ةالعلم�
و أ في عمل�ة التصم�م، سواء كانت العمارة في الماضي كبیراً  ثر تأثیراً أفي ترس�م الوعي و  ساعد ممامع الثقافة المعمار�ة 

ظهر �ُ  الجزء األكبر من فن العمارة في العصر الحدیث كما كان في الماضيف  .العمارة الحدیثة والمعاصرةتوجهات في 
تي �كون فیها اله�كل هو الشكل، كما هو الحال في من الحالة ال ؛كتس�ة �طرق مختلفة الرغ�ة في الرجوع إلى المعرفة المُ 

 ةً أكثر أو أقل عضو� غة اله�كل�ة واضحة ومتكاملةلإلى الحالة التي تكون فیها ال  Musmeciأو Torroja، Nerviأعمال 
لى الحالة التي إ وصوالً  Aalto و Mies ،Wright عمال كل منمع غیرها من عناصر التصم�م المعماري، كما في أ 

وما إلى  Le Corbusierو   Kahnعمالتكامل كبیر في جم�ع مكونات عمل�ة التصم�م، كما هو الحال في أ فیها  یوجد
هذا �مكن أن �طلق  إذ ،)التكتون�ة( حمصطلعمال وفقًا ل�مكن تعر�ف كل هذه األ Framptonتفاق مع و�اإل. ذلك 

 العشوائ�ة ةشكال الفن�ركز على خلق األوتء عمل�ة التصم�م ثناأ التي تترك المكونات اله�كل�ة جان�اً  ألعمالعلى ا مصطلحال
لتراث اإلنساني افي عمل�ة البناء أص�ح الیوم ذا أهم�ة كبیرة ل�س على صعید إح�اء  ياألخالقالجانب  نإواالتأكید على  .

المعماري لنتاج خالق في ااألفبل في فهم العالقه المعقدة بین العمارة واإلنشاء والر�اض�ات التي توفرها البرامج الحاسو��ة، 
 . [Charlson,p.p.135-156]  خط�ة والمعقدةالیر غdeconstructed  هي �النق�ض مما �عرف �العمارة المفككة

عن  هتمام المتخصصینإ وتكون محور  ة�شكل خطوات متعاق�معماري المشروع الفي مهمًا  ي جزءاً نشائالتحلیل اإل�أخذ 
ن معرفة النماذج الم�كان�ك�ة والر�اض�ة إ . �قة التي تكون جیدة من حیث التقن�ة واإلنتاجلى الطر إطر�ق تقس�م المعرفة 

من خالل الحصول في البناء ر�خي بین العلم والفن أنقسام التلتغلب على اإلامحاولة �معنى ، العمارة )صنع(في عامل مهم 
أنه ال �عتمد هذا رك�ة من قبل الطب�عة، و�عني میه�ة و أن العمل�ة اإلبداع�ة هي بد ٕادراكعلى الكفاءة في الفكر المجرد، و 

 . [Trovalusci,p.45]) 9(، شكل  أ�ضاً  ولكن على الخبرة والمعرفة المكتس�ة ،المهارات الفرد�ة الطب�ع�ة فقط على
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اء بنفي  algorithmsات خوارزم�حدث الأ Cecil Balmondو   Toyo Itoالمعمار�ان ستخدمإ :ولید الشكل ت 2-2-3
 ءابد إذ، London  Serpentine Gallery Pavilion - 2002 /تصم�معند ) ةالجین� خوارزم�ةال(مثل  وتنفیذ أفكارهم

المسطح ذي الشفاف دعم السقف الذي ی gracefulالرشیق نظام البناء اله�كلي على  األولى تستند �س�طتین جداً  فكرتین�
سطح المؤلف من الخطوط العشوائ�ة المتقاطعة والمدعمة ملسقف الإعتمدت اف ثان�ةما الفكرة الأ .free form الشكل الحر 

 خوارزم�ة Balmond وجدأوقد ذه�ا نحو الفكرة الثان�ة حیث  ،مطلقاً  بخط من الجدران الخارج�ة لتشكل في النها�ة صندوقاً 
لنظرة إلى على إن ا Itoلقد أكد  . [Balmond,p.28] جل الحصول على نمط فوضوي من الخطوطأل ة�س�ط

من خلق تعقید غیر متوقع وحاالت هجینة محسو�ة وممكنة التحكم و�حلول مختلفة، ولكن عندما ُنضیق  ناالخوارزم�ات تمكن
فالحركة المكان�ة للمشروع جعلت من الممكن تخیل . الشروط ونتجاهل اإلحتماالت المختلفة فال یوجد إال حل واحد فقط 

أعطت تلم�ح  للفضاء الذي یختلف نوع�ًا  -ت قصیر عن طر�ق التكنلوج�ا الرقم�ة وحساب وتصن�ع وتجم�ع األشكال بوق
ففي عالم الهندسة ال �مكننا تجنب التحول لمفهوم . عما إعتدنا عل�ه، فالخوارزم�ة ستكون مهمة في فكر عمارة المستقبل 

 عمارة تنطوي دائمًا في مرحلة إدراكها علىفال. النها�ات المفتوحة في شكل البناء من خالل التواصل والتجسید مع المجتمع 
لقد تحول المصمم إلى . إلخ، مع األمل �أن تكون نها�اتها حرة ... فصل الداخل عن الخارج، والتفاصیل وٕاخت�ار المواد 

الحاسوب ألجل أن یجعل الحدود بین الداخل والخارج مشوشة قدر اإلمكان، ولكن من غیر الممكن القضاء على التمییز 
 .  [Interview] )10(، شكل  عمارةالس�عني ترك عالم  ذلككامل ألن �ال
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

خلق الشكل الجدید من  ةحل مشكل� منها �الذات المناهج المختلفة والتنفیذ�ة ىعنتُ  :یجاد الشكل إ و ، تحسین الشكل 3-2-3
 �شیر "األشكال الجدیدة"مصطلح ف.  )للمشروع المعماري ةالضرورة والنفع�(، )تساق والتطابقلإل( ساس�ةخالل المتطل�ات األ
نتیجة كالسطوح غیر الخط�ة التي �مكن أن تكون  و�شكل عام إلى، قشر�اتإلى األشكال الحرة وال على وجه التحدید
في م قدتُ لى طرق تحسین المكان، و إجدیدة للتحسین تتراوح بین تحسین الشكل اله�كلي السالیب ن األإ و  ،للتحسین اله�كلي

التي تم �حثها على نطاق واسع في مختلف مجاالت  واسعة من إمكان�ات التصم�مالوقت الحاضر للمصممین مجموعة 
ـ أو ،" �حث"ـــ لكأدوات مساعدة ل مجال العمارةفي  الحقاً ستغاللها إوالتي تم  التصم�م الهندسي والصناعي  هذه  "ختراعإ" ل

ة الر�اض� -ة سمح �الس�طرة على هذه السطوح عن طر�ق تحلیل الم�كان�ك��للبرامج التوظیف المكثف ن إ". األشكال الجدیدة"
 :  [Sasaki,p.p.51-59] تاحت للمصمم فرصتینأالتي ة العدد� -

     www.serpentinegallery.org :المصدر /  Serpentine Gallery Pavilionالفكرة المعتمدة في بناء مشروع: ) 10(شكل 
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  Sasaki , 2005 :المصدر  /التكرارات المختلفة لتصمیم قشرة السقف من خالل تغییر معالم التصمیم : ) 12(شكل 

، )تحسین الشكل(ي وتسمى هذه المرحلة نشائتسل�ط الضوء على الجانب التعبیري، تلیها ض�ط السلوك اإل :األولى - 
ة قو �قي �تُ أخیرًا المعمار�ة بترجمتها من المواد المالزمة، و  )الرؤ�ة(مع المحافظة على جوهر نتهاج أسلوب التخط�ط إب

 . عن مرحلة التنفیذ المرحلة اإلبداع�ة �عیداً 
على سبیل المثال، أو تصم�م الفضاء والتي مع ذلك الوظ�فة یجاد الشكل كإمن مستوى أكثر مرونة في  ءالبد:  الثان�ة -
وجه في كل مرحلة من مراحل البرنامج سیُ ف.  )یجاد الشكلإ( ةلله�كل وتسمى هذة المرحل )األمثل(العام  حافظ على السلوكت

الخ�ار بین هذین المنهجین وٕان .  وجد أداة تحل محل س�طرة المصمم الم�اشرةتأنه ال  شارة إلىلمشروع مع اإلاتطور 
حیث �ص�ح من غیر الممكن فصل الخصائص ، )اله�كلالشكل یدعم (عند التعامل مع مفهوم  المختلفین �ص�ح حاسماً 

  :و المبنى أ أللسلوك اله�كلي للمنش ةالرسم�
 .خیرة من المشروع األ ةالبرنامج في المرحل�شارك ) تحسین الشكل(ولى في الحاله األ- 
 ةعلى النتیجة النهائ�ة وعمل� كبیراً  التكو�ن و�ؤثر تاثیراً  ةعمل� ةنذ بدا�مالبرنامج  �عمل )یجاد الشكلإ( ةحالفي بینما  -

وتطبیق طر�قة   Nara Centennial Hall / Japanللـ Arata Isozakiوالمثال على ذلك في تصم�م المعماري  ،ظهاراإل
. التي قادت إلى إتفاق مرضي بین الكفاءة اإلنشائ�ة والحصیلة الشكل�ة ) sensitive analysisتحلیل حساس�ة الشكل (
من قبل  من حیث الطول والعرض والحجم جن�ًا إلى جنب مع المتطل�ات الوظ�ف�ة تم إقرارها Nara ةقاع ةهیئأن هنا جد ن

على أمل ظهور شكل  ها من خالل الحاسوب، فمتغیرات التصم�م تم تعدیلالشكل حساس�ة تحلیلالمصمم و�إعتماد طر�قة 
ش�ه أ amorphousسم مع شكل غیر منتظم  15�سمك ة المسلح ةمن الخرسانقشرة أص�ح �طر�قة ما  السقفأكثر إثارة، ف

 ج، ومن خالل هذه التجر�ة بدأنا نشعر �أن طر�قة تحلیل حساس�ة الشكل غیر كاف�ة إلعتمادها كأداة للتصم�مالنسی ة�قطع
  .  [Ibd,p.66])11(شكل 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 -اإلنشائيللثنائي  Florence New Stationمشروع في هو  تحسین اله�كل التكتونيعلى خر آمثال 
و�تخطي النقاش ، شكل شجرة وهو نتیجة التحسین الطو�ولوجيعلى المحطة لها سقف ، ف Isozaki / Sasakiيلمعمار ا

الذي �طلق عل�ه ( نقسامات المتعددة للشكل النهائياإلفإنه ال �مكن تجاهل الطب�عة  ٕاعادة إنتاجعن الحجم الكبیر للغا�ة و 
فإن مثل هذا الغموض �كشف عن نفسه  ةالمناس� تكنولوج�ا اإلنشاءخت�ار إعند و ، )flux-structureالشكل المتدفق 

  .[Sasaki,p.31]) 13(وشكل  )12(شكل  ، التوفیق بین الشكل واله�كل والوظ�فة و�ناء الفضاء �ص�ح ل�س صع�اً و 

 www.medianetjapan.com: المصدر  /في الیابان   Nara Centennialقاعة:  )  11(شكل 
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لى ه�اكل هندس�ة إ ولوصالجل أیجاد الشكل من إل �ةالحاسو� برامجاللى تطو�ر إ  Isozaki / Sasakiكل منیهدف 
التي هي جزء من اله�اكل  ةولهذا الغرض یجب فهم سلوك اله�اكل الصع�، بنفس الوقت ة�ئن تكون فن�ة ومنشأو معقدة 

 للتشو�ه(حیث الشكل النهائي هو نتیجة  خیر مثال على ذلك يه  N. Grimshawللمعماري Edenحدائق و  ،قدةالمع
deformation( - �تجم�علمثل لى الحل األإصلي من ش�كة المضلع األ بتداءاً إ -ر الضغط یلى تغیإ ةً تغییر الحجم نس 

 .[Pearman,p.26] ) 14(، شكل  in- between surface البین�ةدنى من السطوح عطى الحد األأ الفقاعة  حزم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
قتراحات من إستن�اط إمن خالل  ةة تكون عال�ة التقن�ة تخدم الطب�عحاسو��یجاد برامج في إ يالغا�ة ه وأالمحاولة إن 
ی ن �مثل خطراً ألكن �المقابل ما �مكن  . )طب�عة مح�طة �طب�عة(النتیجة تكون ، و نفسها ةالطب�ع د ه�اكل ضخمة هو تول

معرض و�عتبر  ،ساس�ات التماسك والضرورةنسان من خالل التناقض ألقل �عیدة عن ثقافة اإلوعلى األ ةو�عیدة عن الطب�ع
عمل�ة  تإذ تأثر  . ذلك علىمثال خیر في هولندا   Eeltje Jansجز�رة في  Water Pavilion H2O expo -1997الماء

لهام من الطب�عة والتجر�ب العملي، ف�الرغم من تعقیدها إال أنها مستندة على أسس �شدة �اإل Frei Ottoتكو�ن الشكل عند 
بناء وٕانشاء واقع�ة، على م�ادئ التحو�ل حیث أن إستقرار المنشأ هو ذو دعم ذاتي ول�س إكتشاف لصورة مجردة جدیدة 

اله�كل�ة  ئ�ط و�قوة �عمل�ة التصن�ع والم�ادللعمارة، ولكن هي عمل�ة إستخدام لألدوات الجدیدة �اإلنشاء الواقعي للفضاء، یرت
فهو �حد ذاته  ،�الطر�قة التقلید�ة اً كون معرض�األساس�ة إلمكانات التكتون�ة، فالمبنى هو معرض ولم �كن في الن�ة أن 

ه�كل نمطي مع تغییر مستمر في إتجاهات ومیول األرض�ات والجدران والسقوف والتي تندمج �عضها مع �عض وال توجد 
جعل من تجر�ة الفضاء، تجر�ة جدیدة یجب أن تعتمد فیها على نظامك الخاص للتوازن ی مماالخارج تطل على ة نوافذ أ�

 .[Spuybroek,p.p. 264-265]  15)(، شكل  والتحرك حول المشروع

  Sasaki , 2005:المصدر / الجدیدة   Florenceمحطةل الحقیقي لالتحسین الھیكلي وتكنولوجیا اإلنشاء للھیك: ) 13(شكل 

  www.edenproject.com:المصدر  / Nicholas Grimshawللمعماري  Edenحدائق : )   14(شكل  
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تبدو ه وهذ ،والخبرة ةالثقاف بل هي تعبیر عن نظام التمفصل لقواعد ةمن الع�قر� ةن التصم�م والخلق المبدع ل�ست مسالإ
 ةتنتج عن �عض التمار�ن الر�اض�قد والمخاطر التي  ةن تقدمها البرامج الهندس�أي �مكن تمكانات التخطي اإلمفیدة ل
 Kokkugia أعمال مجموعةف. معززة ومدعمة �البرامج الهندس�ة  ةهتمام الخاص یركز على ال�حوث النظر�إلفا ة،العدد�

نحن ال نعمل على الشكل (وراث�ة شعارها الخوارزم�ة الستخدام ما �سمى �إب ةالطب�ع� شكالستنساخ األإتستغل �شكل واسع 
 .[www.Kokkugia.com]  16)(، شكل  )بل على القواعد التي تولد هذا الشكل

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
و أالقد�مة ومعناها التولید  ةالیونان�� Autopoiesis حمصطل إرت�ط : الخلق الذاتي مقابل المحاكاه في العمارة4-2-3 

المقصود أما .  ستنساخ نفسهاإ نظمة التي تعید تعر�ف نفسها من خالل الدعم الداخلي و لى األإالخلق الذاتي و�شیر 
ة� للجمال الكالس�كي  ت�عاً  والذي هو، ةخذ من العالم الحق�قي والطب�عهو لوصف التقلید واألف  simulationمصطلح المحاكا

 .  بداع الفني�مثل اله�كل النظري لإل
محور إهتمام الكثیر من ) خت�ار الحیويالحدس واإل( عت�اره تكو�ن متناسق منإلحظة خلق الشكل المعماري بإن 

 ةمتجانسالغیر والمعاییر  ةالتي تعتمد على العناصر الموضوع� ةتركز على الطر�ق ةمواض�ع اله�اكل المعمار�ال�احثین في 
ن مجموعة من الحلول المتماسكة �مكن إالحاسوب ف ةفي مثل هذه الطر�قة ومن خالل محاكا ) .من شكل كثرأكتحسین (
نتاج المعماري مقدم من قبل شخص�ات �ارزة من اإل كبیراً  اً ن جزءإ. ثلى عرف من خالل ال�حث على الحلول المُ ن تُ أ
الموضوعات المتعلقة  ًا عنوتدر�ج� اً كبیر  اً �ظهرون خروج  Frank Gehry, B.Tschumi & Zaha Hadidمثالأ
هذه في ) خطيالغیر (التعقید الهندسي ف ،ةلنواحي الرمز�بإتجاه اعیهم سخالق�ات البناء والتماسك اله�كلي للمشروع و �أ

العمارة وما  )تبدو( كیف حیث هناك نوع من التعارض بین، مع التماسك التكتوني الفعلي للمبنىدائمًا تطابق ال یالعمارة 
ج�ال الجدیدة من المصممین ن تولدها هذه البرامج على األأثار التي �مكن هتمام �اآلاإل ةمع عمل�و .  في الواقع عل�ه هي

  .[Trovalusci, p.18] )   17(، شكل  دوات المطورةخالقي للمبنى هو التحدي مع األستعادة ال�عد األإن إف

  www.baufachinformation.de:المصدر  Water Pavilion H2O expo-1997 / معرض:  )  15(شكل 
 

  www.Kokkugia.com:المصدر  / Kokkugiaشكال عند كیفیة خلق األ: )   16( شكل 
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لى جنب مع إ و�التالي دعم المصممین في هذا التحدي جن�اً  قدم حلوالً  CAM / CAD الحاسو��ة برامجالتطور ن إ
ت لخوارزم�االتي تستخدم عادة في ا ةعتماد �عض الطرق العدد�إ همیتها في أ لى إ ضافةً إالطرق التقلید�ة لتولید وخلق الشكل 

من خال�ا الكائنات  ةخل�كل تحاول تكرار عمل�ات تجم�ع  ةخاص ةهي نماذج عدد�التي  ،Genetic algorithmة الجین�
عن العمارة  قتصاد والرو�وتات �عیداً حصاء واإلمثل اإل ةالحقول العلم�في ستخدمت �شكل واسع أوالتي ة والطب�ع� ةالح�

الجمال�ة  دة الق�معو �شكال الجدیدة والذي �سمح األ تولیدمثل لهذه النماذج �عمل على حل مشاكل ستخدام األاإلف ،ةالهندسو 
 ةق�اس�النواع التصن�ع غیر أتجاه إن تقود المعماري بأالخلق �مكنها  خوارزم�ةساس أالحساب على  ٕانو . ة للعمارة خالق�األو 

 ةمتماثلغیر المعاصرة التي سمحت �الحصول على عناصر جاهزة  ةلعناصر البناء وذلك �فضل تقن�ات التصم�م الر�اض�
 .[Gao,p.519]  �عضالمع �عضها 

 

 إلستنتاجات ا 4-
تم التوصل إلى مجموعة من اإلستنتاجات التي تعبر عن مفهوم التكتون�ك في العمارة ، �عد أن طرح المفهوم �مستو�ین  

یتعلق �الجوانب غیر الماد�ة، ) تحلیلي/وصفي(والثاني  .الشكلي و یتعلق �الجانب المادي، الفیز�اوي، ) وصفي(األول 
 :ة واألخالق�ة الجمال�ة، التعبیر�

هي تمثیل معرفي في اإلنشاء إهتمامًا �التفاصیل المبدعة والتي بدورها تمثل الشكل التي المعرفة التكتون�ة تعطي  -  
المعماري من خالل اإلهتمام �اإلنشاء، وتؤكد على دینام�ك�ة السطوح مع إنحناءاتها ثالث�ة األ�عاد وعلى الداخل والخارج 

  . وٕاستمرار�ة الفضاءات
الطر�قة األكثر م�اشر�ة في العمارة هي أن تعبر عن نفسها عن طر�ق اإلنموذج المكاني حیث تخضع عمل�ة اإلنتاج - 

المعماري للتغییر و�ت�عها تغییر في الشكل المعماري، ومن ثم یتم إستخدام المز�ج من اله�كل االنشائي والمواد من أجل أن 
 .تص�ح عمارة واقع�ة 

لتقن�ات الحدیثة في مجال التكتون�ة معني �اإلهتمام �ك�ف�ة إستخدام التقن�ات والمواد وطرق اإلنشاء �كون إستعمال ا -
الحدیثة من أجل تكو�ن إنسجام إنشائي و�التالي �سمح للعمارة بإنتاج إنموذج مكاني جدید والذي �كون ناشئًا عن العالقة 

 .والطب�عة والثقافة  نسانًا من التفاعل بین اإلالتي ال تتجزأ ما بین العمارة وس�اق الموقع وتنتج نوع
تؤكـد التكتون�ــة علـى إســتخدام المــواد اإلنشـائ�ة كوســیلة للكشــف عـن دور التكنولوج�ــا فـي عمل�ــة إنتــاج وعـرض اإلبــداع فــي   -

الممكــن  مفاصـل اله�كــل اإلنشـائي، والمغــزى هــو إسـتخدام المــواد والفضــاء مـن أجــل أن تعكــس حالـة التنــاغم فــي العمـارة، ومــن
التأكیـد علـى إن اإلنمــوذج المكـاني هــو نتیجـة التالعـب المتحــول مـن خــالل التوحیـد الكامـل للتنظــ�م المنطقـي مــع السـ�اق ككــل، 

عــن شـاعر�ة اإلنشـاء والتمثیـل الواضـح وأن تكشــف عـن األصـالة واإلبـداع فـي عمل�ــة  و�هـذه الطر�قـة تسـتط�ع العمـارة أن تعبـر
 . مارة اإلنموذج المكاني یجب أن ُتفحص من خالل التكتون�ة وتشكیل را�طة ما بینهما وهذا �عني أن ع .إنتاج الشكل 

 . الرؤ�ة التكتون�ة في التطلع نحو إیجاد مواد وتقن�ات جدیدة لإلنشاء كوسیلة لبناء معنى جدید في العمارة تكمن  -

  Trovalusci , 2010 :المصدر  / نماذج العمارة الرمزیةبعض المحاكات في : )   17(شكل 

136 
 



2015 لسنة)  2-1(انالعدد 30المجلد................................. ........................ةالعمار  هندسةل العراق�ة المجلة
    
على التعبیر عن كل من الجمال�ة والشاعر�ة  إن اإلمكانات التكتون�ة الكاملة في كل مبنى تأتي من قابل�اتها وقدرتها- 

لغرض أن تستنكر التفاصیل لصالح  معاصروالجوانب المعرف�ة الكامنة في مضمونها، والتكتون�ة تقف معارضة للتوجه ال
 .الصورة الشاملة 

عل�ه فقد و للمتلقي،  اإلضافة المهمة لمفهوم التكتون�ك هي فكرة ر�طه �الوجدان االعاطفي والمتطل�ات النفس�ة والجمال�ة -
 .أص�ح المفهوم یوحي �النواحي الجمال�ة، فضًال عن النواحي الماد�ة 

د�مومة التكتون�ك كق�مة نفسه معارضًا إلى الرمز�ة الال مبررة مادام إدراك النتاج المعماري یتضمن فكرة كونه �متلك یجد  -
تكنولوجي داخل النظام للتوصل إلى النتاج والنساني اإلیتكامل فیها الفكر�ن إذ یتوجب علینا أن ننتج أش�اء  .طو�لة 

وعل�ه �شكل التكتون�ك وحدة الجوانب المنشئ�ة مع الطا�ع المعماري والجمالي �حیث ال �مكن تمییز  ،اإلبداعي في العمارة
 . الفكر المنشئي والتقني عن المواهب الفن�ة واإلبداع�ة 

إما على إظهار العناصر ؛ �ة من جهة والعناصر المنشئ�ة من جهة أخرى ترتكز العالقة بین البن�ة التعبیر�ة الجمالإن  -
 ،بجدران مغلقة  فضاءاتالمنشئ�ة وٕاستخدامها في التكو�ن العام للشكل المعماري أو التراجع �العناصر المنشئ�ة وٕاحاطة ال

مار�ة للعدید من األعمال الحدیثة وهي األشكال المعتغییرات واضحة في معها كما إن المستجدات المنشئ�ة والتقن�ة حملت 
فالتكتون�ك �عكس الفكرة التي �كونها اإلنسان �فطرته وتجر�ته عن العالقة بین القوة . تتمیز بتعمیق النهج الجمالي التقني 

أي أن هناك شكل فیز�اوي یتضمن فكرة منشئ�ة �ستط�ع اإلنسان �ما �ملكه من حدس وخبرة إكتشاف نوع النظام  ،والشكل
 إو هایر األحمال ومساراتدي وك�ف�ة إنتقال القوة وردود األفعال في كل جزء من أجزاء الشكل وذلك عن طر�ق تقنشائاإل

 .تحسس المواد وقابلیتها في تحمل تلك األثقال 
كون مهمة تعد الخوارزم�ات واحدة من أدوات تولید األفكار ألنها توفر حر�ة كبیرة في التالعب �األشكال، وعل�ه فإنها ست -

اإلنسان تشكل الحد األدنى من العمارة ذات�ة التغیر والتحسس والتشكیل وسُتشكل من قبل التي مارة المستقبل عفي فكر 
التأكید على إن الفعل األخالقي في عمل�ة البناء أص�ح ذا أهم�ة كبیرة ل�س على صعید إح�اء التراث اإلنساني ، مع نفسه

 .العمارة واإلنشاء والر�اض�ات التي توفرها البرامج الحاسو��ة  بل في فهم العالقه المعقدة بین
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