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ABSTRACT 
textile in architecture is an ancient phenomenon, and the mixing of architecture and textiles is 
not modern development, and the fusion of textiles and architecture, including processes, 
techniques and various materials, has a long history, but largely neglected. Renewed interest in 
the past two decades on the theme of combining architecture and textiles based on the ideas of 
architects, engineers, textile designers, material scientists and artists. This comes by investing 
technological technologies at the level of modern design and construction processes and 
advanced materials. This was an important aspect of critical and dialectical dialogue in applied, 
educational and professional practice. Architecture in the 1990s found new ways of expressing 
itself; it allowed the study of complex, flexible, dynamic and free forms accurately and tightly, 
through the concept of textile in architecture. The analysis of studies shows that there is a lack of 
knowledge in dealing with the concept extensively and investigating its strategies and limiting 
its techniques. which identified the research problem (lack of comprehensive previous studies 
for strategies of textile and employment in contemporary architecture). The objective of the 
research (build a comprehensive theoretical framework illustrates the strategies of textile and 
employment in contemporary architecture). theoretical framework was drawn from architectural, 
literary and historical studies, Three main vocabularies were: simulation of nature strategy, 
strategy of simulating traditions and customs, and strategy of employing science and innovation,  
These vocabulary were applied to selected projects for the practical study that belong to the third 
millennium and carry the idea of textile strategies and techniques. A main hypothesis was 
formulated (the characteristics of contemporary textile architecture vary to achieve the aesthetic, 
performance and function dimensions of different strategies adopted in contemporary 
architecture). then presented and analyzed the final results and conclusions, which showed a 
convergence in the characteristics of the product of contemporary textile architecture to achieve 
aesthetic, performance, functional between the strategy of simulating nature and the strategy of 
employing science and innovations with a clear variation of the characteristics of the product of 
simulation of Traditions and customs. 
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 المستخلص:
انصهار المنسوجات والعمارة بما , و امتزاج العمارة والمنسوجات ليس بالتطور الحديثو  النسج في العمارة ظاهرة قديمة,يعد 

في العقدين الماضيين تجدد االهتمام  .تاريخ طويل, لكنه مهمل الى حد كبير له  , متنوعةفي ذلك العمليات والتقنيات ومواد 
بموضوع الجمع بين العمارة والمنسوجات اعتمادا على افكار وطروحات المنظرين المعماريين والمهندسين ومصممي النسيج 

ليات التصميمية واالنشائية الحديثة ذلك باستثمار التقنيات التكنولوجية على مستوى العميأتي و  .وعلماء المواد والفنانين
وجدت  .المهنيةو  التعليمية, جانبا مهما من الحوار النقدي والجدلي في الممارسة التطبيقيةبذلك شًكلت  .والمواد المتقدمة

دراسة االشكال المعقدة, المرنة, المجال لاتاح  ؛تعبير عن نفسهاللجديدة ائق تسعينيات القرن الماضي طر في  العمارة 
في عدم تحليل الدراسات وجود نقص معرفي  تبين من ؛مفهوم النسج في العمارةمن خالل الديناميكية والحرة بدقة واحكام, 

عدم شمولية الدراسات السابقة مما حدد المشكلة البحثية ) ,تناول المفهوم بشكل واسع وتقصي استراتيجياته وحصر تقنياته
استراتيجيات النسج  )بناء اطار نظري شامل يوضح هدف البحثو  (.تيجيات النسج وتوظيفها في العمارة المعاصرةالسترا

 توبلور  ,االدبية والتاريخية ,من الدراسات المعمارية استخلص . تطلب بناء اطار نظري (وتوظيفها في العمارة المعاصرة
استراتيجية محاكاة التقاليد واالعراف, واستراتيجية توظيف العلوم  هي؛ استراتيجية محاكاة الطبيعة, مفردات رئيسيةثالث 

فكرة  ملتحو  حقبة االلفية الثالثةتنتمي الى  على مشاريع منتخبة للدراسة العملية قت هذه المفرداتطبواالبتكارات. 
حقيق االبعاد الجمالية , وتم صياغة فرضية رئيسة )تتباين خصائص عمارة النسج المعاصرة لتالنسجوتقنيات استراتيجيات 

والتي  ثم طرح وتحليل النتائج واالستنتاجات النهائيةواالدائية والوظيفة بتباين االستراتيجيات المعتمدة في العمارة المعاصرة( 
اظهرت وجود تقارب في خصائص نتاج عمارة النسج المعاصرة لتحقيق الجمالية واالدائية والوظيفية بين استراتيجية محاكاة 

 يعة واستراتيجية توظيف العلوم واالبتكارات مع تباين واضح لخصائص نتاج استراتيجية محاكاة التقاليد واالعراف. الطب
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يعيش االنسان مع نبض الحياة منذ بدء الخليقة من خالل تفاعله بإنتاج االفكار واالشياء واالدوات لالستعمال كحاجه او :المقدمة
في  للتنسيق والتذوق. تميزت هذه االفكار والنتاجات بماهيتها الفكرية العميقة او اساليبها التعبيرية الفذة, والتي منها كانت فكرة النسج

تابع للتوجهات الحديثة للعقد االخير من القرن الحالي ظهور بعض الطروحات النظرية حول مفهوم عمارة النسج العمارة. يلحظ الم
"architextile"  تلك العمارة القائمة على مبادئ النسج والحياكة والعقد والضفائر"weave & knot"  واذ ظهرت بعض

النتاجات المعمارية العالمية المتضمنة ألفكار النسج والتي تعكس طبيعة هذه العمارة وتجلت من خالل اعتماد اسس وقواعد وانظمة 
وانماط وفق استراتيجيات؛ بدأت منذ ظهور االنسان االول وتطورت من خالل تقليد ومحاكاة الطبيعة, مرورًا بمحاكاة التقاليد 

صواًل الى تطور استراتيجيات وتقنيات حديثة برزت مع ثورة العلوم واالبتكارات التكنولوجية التي رافقت المسيرة باتجاه واالعراف و 
مّثل البحث محاولة للكشف عن استراتيجيات النسج للعمارة المعاصرة في االلفية الثالثة والمتمثلة بالفترة المعاصرة  .االلفية الثالثة

ذجا متقدمًا لعمارة النسج. حيث افتقرت الدراسات الى تحديد استراتيجيات النسج التي ساهمت في خلق نتاج والتي مثلت تكرار نمو 
 عمارة النسج في العمارة المعاصرة. 

 تعريف مفهوم النسج لغويا
 :النسججج فججي الللججة العربيججة  ، ت  ، والمفعججول َمن سججوج ونسججيج, َنَسججَج َنَسججج  ججوجو ججَجًا، فهججو ناسججج هججي َنس  ججج، َنس  ججج وَينسج َنَسججَج: )فعججل(: نَسججَج َينس 

 ، ججججج  ، ا ن س  ججججج  َمججججالج  مصججججدرَأن س  ودًا َعَلججججى الرّج ججججد  َمججججاَل: َتَرَكججججت  خ  وَر: َلَفَقججججه , َنَسججججَجتج الججججرّجيح  الرّج جججججو و َنَسججججَج الججججزه  Dictionary al) َنس 

gani,2013,character n).  جر، وتلجبس جاء في الوسيط نسج الّثوب: حاَكه: ويل ألَمٍة تأك جل  مّمجا ال تجزَرع ، وتشجرب  ممجا ال َتع صج
جج   جج : جمجع َنسجيج,(Al-waseet,2004,917)مجا ال تنس  جج )اسجم(: مصجدر َنَسجَج , ن س  جن   , ججاء معنجى َنس  َياَكت جه . مج بج : حج جج  الثَجو  َنس 

ج الخ جزاء ككجّل. نس  َتلجق مجن أساسجه وايضجا يعنجي  جمجع األج   ,Dictionary of Modern Arabic Language)يجال: وه جم م خ 

2008, p. 2201.) 

 (النسجtextile) تعريفه في المعاجم االنكليزية كاسم  :في الللة االنكليزية(Noun)  ,ها  الحياكة يعني  القماش, البضائع التي ت نتجج 
المتعلقة  ,حياكةالمتعلقة بال المحبوكة أو القابلة للحبك: أقمشة,فتعني  (adjective)، او ربما صفةالمتماسكالقماش المنسوج, 

   www.dictionary.com/browse/textileبالمنسوجات أو إنتاج المنسوجات: وصناعة اللزل والنسج 

( ويتشكل عنصر النسيج عن طريق تشابك الخيوط الطويلة التي تمر باتجاه واحد Weaveومن المفردات االخرى لفعل النسج هو)
 كما في الشكل ادناه (wigglesworth,2010,p5)مع االخرى وبزاوية قائمة معها  

 
 يوضح تكوين النسيج من تقاطع خيوط عمودية وافقية -(:1شكل رقم )                              
 Students Handbook + Practical Manual,2014,p9 -المصدر:         

مما تقدم في التعاريف ان النسج في الللة العربية ذو معنى فكري, مادي, وتقني)آليه(, بينما ورد في الللة االنكليزية فكان ذو معنى 
ل والمواد المحاكة والمنسوجة مادي بحت حيث وصف على انه ب نية, طراز بناء, او نتاجات مثل الخيوط واالقمشة والمالبس والسال

تعريف اجرائي من المواد االصطناعية او االلياف الطبيعية, باإلضافة الى انها جاءت بمعنى يحوك او ينسج, وتم التوصل الى 
عة لمفهوم النسج "بأنه اداة تنفيذية فكرية ذات اليات متعددة لتوليد نتاج معين قد يكون مادي أو فكري يحمل صفات ومميزات متنو 

 . وي نتج من قبل االنسان أو الحيوان او البيئة"
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 وردت مفردة النسج في عدد من الحقول المعرفية كالفلسفة واالدب والفن.  النسج اصطالحًا: 
يقججوم علججى صججياغة  االفكججار مججع حاجججات المجتمججع والمتلقججي مججن اجججل الوصججول الججى  مججا يجعلهججا متناسججقة  فالنسججج فججي الفلسججفة     

ان الفكر الفلسفي وعلى (. hassan,1983,p70)ومتكاملة وبالتالي تحقيق اهداف معينة تتمثل في الوقوف على الحقائق والمعرفة, 
مفهوم النسج والجدل والحبكة إليهام المتلقجي بأفكارهجا وذلجك بنسجج تلجك  مدى العصور مر بمراحل اعيد فيها حبك االفكار فقد استثمر

االفكجار مججع منفعجة النججاع إلقنججاعهم بموضجوع قججد تكججون اللايجة منججه المنفعجة الحقججة كمججا عنجد البراغمججاتيين, أو التسججلط والخجداع كمججا عنججد 
طيع أن ينصججر الحججق كمجججا يسججتطيع أن ينصجججر السفسججطائيين اصججحاب الخطابجججات الجدليججة التجججي كانججت تججزعم ان الخطيجججب البليجج  يسجججت

 (. Mandour,2006,p154)الباطل بقوة حججه أو براعته باألقيسة والقضايا الظاهر منها والمضمر
(, Miftah,2010,p 21)منتشر انتشارًا واسعًا لدى النقاد والبالغيين العرب, ويشمل الشعر والنثر معاً أما النسج في االدب فكان 

قصائدهم على السّياب ونازك المالئكة والبياتي ونزار وأدونيس في أحايين عدة إلى نسج بعض رواد الشعر المعاصر مثل اذ لجأ 
 Abu) المعاصرتخوم مصادر ثقافية متنوعة كشكل من أشكال التناص قبل أن يصل هذا المصطلح الى النقد العربي 

ayed,2009, artical,) و يقول "ان سركيس نجح في نسج الفكر الفلسفي  "ويصف الناقد "عبده وازن" ادب "خليل رامز سركيس
لقد أصبح النسج مرحلة قصوى  .)Wazen 2017(داخل النسيج االدبي, المتشابك الخيوط والمتشعب والمتعرج والملتف على نفسهج 

 . (Miftah,2010,p16)ك, من التطور المتجلي في االنتظام واالنسجام والتعقد والتشاب
 للجمال االعلى المثل اليوناني الفن في رأت التي الجديدة الكالسيكية منها الحديث العصر في النسج ظهر الرسم مجال في اما     
 الفن ويزخر (p105 shami Al,1990)وتنسيق وانسجام وايقاع وحدة من القديم, اليوناني الفنان التزمها التي الفنية القواعد وتحترم

 فن وي ظهر الطبيعية. االشكال عن المحورة النباتية االشرطة وتلك الشكل, المعقدة الهندسية والزخارف النظم بنماذج االسالمي
 بين يحمل زخرفي عنصر مع باشتراكها المتموجة النباتية االشكال مع الهندسية الزخارف بدمج يتحقق الذي االنسجام ذلك الزخرفة
 االشرطة تلك في االدنى الشرق  منطقة في الفني التراث اثر ويظهر ,مستقل زخرفي نمط كل لدى المشتركة الفنية ئصالخصا ثناياه

 التوازن, منها: والتي للزخرفة قواعد وهناك .)Wilson,p4) الوردات ومن انصافها ومن النخيل سعف من والمتموجة المجدولة

 ),p Ajam,2013 7( تناسب تشابك, التكرار, التشعب, التماثل,
 (Architextile( المعاصرة العمارة في النسج

"، "الملمس Text"، "النص Technology"، "التكنولوجيا Textileتفسر الصلة االشتقاقية بين الكلمات التالية "النسج 
Texture االتصال" "Connection"  و"السياقContext"  بكونها انعكاسات مشتقة من الكلمة االوربية الهندية"tek والتي "

" Texere" " مشتقة من الكلمة الالتينيةTextile" وكلمة "النسج Technologyتمثل اصل العمارة. كما ان كلمة " التكنولوجيا 
" والتي Faber"" اوFabricareتينية "لها اصوله الال" Fabric والتي تعني نسج، ربط و او انشاء او بناء، كما ان كلمة "النسيج

العمارة" و "المنسوجات"، “ترتبط العمارة والمنسوجات أيضا عن طريق البرامج البحثية. فالهجانة من  تعني لعمل او لصنع.
. ان )garcia,p6-7(تشير إلى الكيان المتكامل من المشاريع وطرق التفكير وعمليات ضم االثنين معاً  architextiles ككلمة

تعمير النسيج و نسج العمارة من خالل تلك الطريقة في التفكير هي ببساطة؟ طريقة التفكير المعماري وتطبيقها في تصاميم النسج 
وطريقة النسج في التفكير وتطبيقها بهندسة معمارية, للخروج بنتاجات معمارية جديدة وابداعية تمتلك خصائص متفردة وجديدة تعبر 

على انه  Architextilesويعرف . (garcia,2006,p7-8(تكنولوجيا وعن الطرق الجديدة في التفكير عن روح العصر وال
 .)wigglesworth,2010,p6(مصطلح ا ستخدم لوصف استخدام تقنيات النسج, المواد واالفكار في الهندسة المعمارية

: هو استخدام النسيج او تقنيات النسج او كالهما من خالل استثمار التكنولوجيا في Architextilesنستنتج مما سبق ان الج 
لتوليد كيان  Textilesو  Architectureالعمارة، فهي عمليتي تحويل تحدث داخل وعبر هذين المصطلحين او التخصصين 

 وتقترب الكارتيزي  الفضاء عن تبتعد مالياتوج متانة الواسعة, فضاءات تتطلب المعاصرة العمارة في الجديدة الوظائف انهجين. 
 العضوية الصفات هي والتكرار والنمو الذاتي االصالح مثل المعقدة الصفات الى باإلضافة الخفة الديناميكية, النعومة, السيولة, الى
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 المصممون, النسج, ن,المعماريو  فيها يشترك والتي النسج عمارة نموذج اطار في والعشرين الواحد القرن  في المطلوبة للعمارة
 وطرق  والمواد للتصميم والفكري  المادي المستوى  على التكنولوجي المرتكز دخول تطلب مما العلماء من وغيرهم المهندسون,
  االنشاء.

ومن خالل ما تم عرضه, تم بلورة التعريف االجرائي للنسج في العمارة المعاصرة بكونه)هي طريقة تفكير يتم فيها تعمير للنسيج 
بر تقنيات واليات متعددة منها  ونسج للعمارة وذلك من خالل االستلهام الفكري, المادي او كالهما استنادا على حقول معرفية كثيرة عج

تركيب, تجديل, ضفر, تداخل, تعالق, عقد, حبك, تشابك, لف, برم, تمتين, الخ , اعتمادًا على المرتكز  نسج, حياكة, تجميع,
 التكنولوجي للخروج بنتاج يتسم بالمرونة, الليونة, الديناميكية, المعاصرة, التكيف, االستدامة, الشفافية, الخفة, السياقية, الفرادة,

 الالمألوف واالبهار(. 
 نسج المعاصرةمصادر عمارة ال

سيتم في هذه الفقرة تحديد اهم مصادر عمارة النسج والتي تمثلت بثالث مصادر ظهرت منذ بداية العيش البشري وتمثلت بمحاكاة 
الطبيعة. الحقًا وعندما شّكل االنسان تجمعاته البشرية ظهرت محاكاة التقاليد واالعراف كمصدر ثاني. ومع التطور التكنولوجي 

 لفية الثالثة ظهر توظيف العلوم والتكنولوجيا كمصدر ثالث وكانت المصار كما يلي:  والسير نحو اال
 محاكاة الطبيعة

بر التاريخ ان االنسان ومنذ بداية الخلق محاط بالطبيعة . وان الطبيعة منظمة بشكل جيد وفي انسجام مع االجزاء االخرى منها. وعج
لطالما كانت الطبيعة مصدر الهام للبشرية وفي جوانب مختلفة من حياتها. وانه ال يمكن فصل الهندسة المعمارية عن الطبيعة 

 البدائي الفن هو19 القرن  في النسج إن .)2Kshirsagar,others,2017,p16(كواحدة من الميزات الرائعة في كل مجتمع 
 انماطها جلبت العمارة ضمنها ومن االخرى  الفنون  كلو  الطبيعة هياكل مع التناظر مفاهيم من ينبع وهو االساسي( )االصلي,
المساكن َيعتبر "فيتروفيوع" في كتابه االول عن العمارة ان و  .),p5 kuusisto,2010( النسج فن من "archetype" االصلية

 للتقليد نماذج لنا تعرض الطبيعةاالولى هي تقليد مشابه لتكوينات الطبيعة مثل "اكواخ اغصان االشجار واعشاش طيور السنونو" ف
 فيقول "ديمقريطس" اما . ),p38,40 vitruvius,1960( للتعلم مهيئ وهو التقليد بطبيعة يمتاز االنسان وان والمحاكاة واالستلهام

  ),p174 Ismail,1974(والطيور السناجب مثل الطبيعة في الحية الكائنات لتقليد وفقاً  حياكتها أو المنازل ببناء قام االنسان ان
 المتفردة الساحرة باإلضافة الى بيوت االهوار .(Harvie, article, 2018) والخيام باألكواخ االولى المعمارية النتاجات وتتمثل
 .),article Rashid,2016( هذا وليومنا السومريين من المتوارثة وميزاتها خصائصها لها والتي

 محاكاة التقاليد واالعراف
ع دت اصجالة العمجارة نتاججًا لحركجة المجتمجع وتطجوره فجي دورتجه التاريخيجة ضجمن اطجار مشجروع حضجاري ل مجم. فالثقافجة والعمجارة      

ان الجدين والتقاليجد  (Hawas,2006,p38)من المفاهيم المتالزمجة حيجث تأكجد ان يكجون العمجران معبجر عجن المجتمجع وهويتجه وثقافتجه 
بر الزمن, ومثال على  والعادات الخاصة بالمجتمعات تمثل احد رواسم العمارة؛ حيث تتبلور على هيئة ط رز واعراف يتم صياغتها عج
ذلك؛ قد تفرض العادات والتقاليد درجه معينه من الخصوصية وبالتالي تتبلور على شكل معالجات خاصة ألججزاء معينجه فجي المبنجى 

بر االجيال وتحقق نوع من االتصال والتجانس المعماري. فقد نالحجظ وججود عمجارة ذات مثل ا لمداخل والفتحات فتصبح ع رفًا بنائيًا عج
مالمججح متشججابهة بججالرغم مججن تواجججدها فججي اقججاليم مناخيججة متنوعججة ومختلفججة لكججن مرجعيججة التشججابه بينهججا هججو االعججراف الحاكمججة او وحججدة 

ت محاكجججاة التقاليجججد بجججدياًل يجججتالءم مجججع الفتجججرة المعاصجججرة لصجججي  ومنجججاهج العمجججارة الحديثجججة, وذلجججك بحسجججب . كمجججا مثلججج(Ibid39)التقاليجججد
طروحات "ألن كرينبجر"" وأوضجح مميجزات هجذه الصجيلة وابتعادهجا عجن النسجخ السجطحي للتقاليجد. كمجا اكجد مجن خجالل مناقشجاته ضجرورة 

لت محاكاة التقاليد المنهج االساسي السجائد فجي الفتجرات التجي سجبقت مرحلجة اعتماد صيلة المحاكاة للتقاليد وذلك لعدة اسباب منها؛ مث
عمججارة الحداثججة فتولججد عنهججا نتاجججات متميججزة ومنهججا العمججارة اليونانيججة والرومانيججة القديمججة, وعصججر النهضججة وعمججارة القججرن التاسججع عشججر. 

ع االبتعججاد وعججدم التقيججد الحرفججي بالنتججاج السججابق, باإلضججافة الججى انهججا تحقججق التججرابط والتواصججل الحضججاري بججين الماضججي والحاضججر مجج
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وشججّكلت الخيجججام مثججال رئيسجججي (Al-bustani,1996,p12) فالتحججاور مجججع الماضججي ال فكجججاك منججه لخلجججق نتججاج جديجججد مججرتبط بالسجججابق
 وأنججح أقجدم مجن واحجدة هجي والتجي الرحجل بالبجدو وارتبطجتللعمارة العامية)الشعبية, التقليدية( وكانت جزءًا مجن ججذور العمجارة التقليديجة 

 فجي كبيجراً  اختالفجاً  تختلجف فاألغطيجة, الثقافيجة الميجول تختلجف المنطقجة, علجى واعتمجادا .(Harvie , article , 2018 ) النسجيج أنجواع
 التججججأثير أجججججل مججججن مزينججججة أو ملونججججة اللطججججاء ألججججوان تكججججون  كمججججا .)kuusisto,2010,p23(الواحججججدة القبيلججججة داخججججل حتججججى االسججججلوب,
 مناخيججة معالجججات او كمججدخل, ليعمججل مفتججوح يتججرك اللطججاء هججذا مججن فجججزء الوظججائف متعججددة الخيججام اغطيججة وان   )Ibid25(البصججري 
 معتقجدات عجن تحكجي الداخليجة والبطانجة اللطاء على الزينة الرمزية: القيم من العديد ايضا وهناك الحراري(. والعزل الهوائية )التيارات
 النمججوذج فيعتبججر المضججيف امججا .)faegre,1979,p149-161(زخرفججي كعنصججر تعمججل او السججاكن لمكانججة اشججارة او كبصججمة القبيلججة,
 اكبجر السجتيعاب كبيجر بحججم ويكجون  الخجالص، القصب من وي بنى االهوار سكان لتجمع الوحيد المكان هوو  االهوار عمارة في االبرز
 المججدخل اتججاه فجرض الجذي الجديني المرتكجز الجى وباإلضجافة للقبلجة, ومواججه واطئجاً  فيكجون  المضجيف مجدخل امجا .القبيلجة ابنجاء مجن عجدد
 الجداخل مجن التهويجة وتكجون  الريجاح, مجع متعامجد المضجيف في بنجى غربيجة" "شمالية السائدة الرياح ان في تكمن اخرى  وميزة فائدة فهناك
 )bajari,2010,p7-Al( السفلية الفتحات ومن العرضي باالتجاه

نستنتج مما سبق ان محاكاة التقاليد واالعراف هي مصدر من مصادر عمجارة النسجج وانهجا  ممكجن ان تكجون ركيجزة فجي تفسجير بعجض 
 النتاجات المعمارية للمجتمعات وان اختلفت البيئة المناخية.

 توظيف العلوم واالبتكارات
والتقنيات من امكاناتها وقدمت مشاريع معمارية اكبر واكثر اهمية ثقافية. ادت االغشية وّسعت االبتكارات الحديثة في المواد       

المتطورة والشديدة المرونة والقوية والمستقرة بيئيَا الى طرق تصميم اكثر تعقيدًا بمساعدة الحاسوب, مما ادى الى هياكل فّعالة يمكن 
ل غشية ذات الطبقات المزدوجة ان تجعل عمارة النسج اكثر كفاءة من ان تلطي مساحات كبيرة مع كتل بناء منخفضة. كما يمكن 

الناحية البيئية, وتوفر نطاق واسع من العتمة كما ان المعالجة السطحية يمكن ان تخلق اجواء داخلية متنوعة من خالل تكنولوجيا 
 .(Kronenbourg,essay,2007) المواد, وتكنولوجيا االنشاء, وتكنولوجيا التصميم

 تنتج مما تقدم ان توظيف العلوم واالبتكارات ساهم في تقديم نماذج متقدمة لعمارة النسج في الفترة المعاصرة. نس
 خصائص نتاج عمارة النسج المعاصرة

 "mirriam webster الخصائص تعني التفرد وغير المألوف لنتاج ضمن فئة معينة وغالبًا ما يكون متفوق وجدير بالثناء
المرونة في هياكل النسج للعمارة , (supartono&others,2011,p1)خصائص لعمارة النسج تتمثل بججج جماليات النسج وال

النعومة  )Swidan ,2017,2-3(, السيولة .. االنسيابية والتدفق في عمارة النسج المعاصرة(Moor&others,2014,p12(المعاصرة
, فضاًل عن التنوع, هياكل (garcia,2006,p53,54,55(ج في العمارة المعاصرةوالصالبة, العددية والنمذجة لتكتونيات النس

خفة, ديناميكية, ليونة, تفاعلية, توازن, ايقاع, تكرار, تلطية مساحات واسعة, سطوح مستمرة, مبتكرة, االنسجام في الشكل والمادة, 
 .)garcia,2006,p8(المعاصرة  فضاء غير الكارتيزي 
 المعاصرةاهداف عمارة النسج 

تدمج النسج, وتصميم الحدائق ومن اجل  ابنيةيوفر استخدام النسج في العمارة بدائل حسية محملة بالتقنية, للوصول الى تصميم 
ومثلت عمارة النسج الحل للشروط والحاالت الجديدة  . )p4wigglesworth,2010 ,(التعبير المعاصر لتراث المنطقة أو االقليم

ز في العمارة التي تدعم الرغبة المتزايدة نحو االسرع ,االخف وزنًا ,اكثر ذكاًء, اكثر قابلية للتنقل واسهل في اعادة البناء. حيث تتمي
يب مرنة ومبتكرة. كما ان عمارة النسج عمارة النسج بسمات محددة مكنتها من توفير حلول لمشاكل البناء الصعبة التي تتطلب اسال

وان خلق هندسة معمارية . (kronenbourg,essay,2007)تمتلك قيم خاصة في انشاء بيئات قابلة للتكيف ومتحركة وتفاعلية 
ه عمارة ذات اشكال منحنية معقدة وديناميكية هي من االهتمامات المتزايدة للمعماريين المشهورين في العقدين االخيرين والذي تحقق

 الجاذبية انخفاض مثل القاسية الظروف لمواجهة هو النسج عمارة تطور اهداف من و .)wigglesworth,2010,p18(النسج 
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 .)garica,2006,p9(التقليدية للمباني الهيكلي االداء تفوق  االحمال تحمل وقدرة الصالبة تكون  والتي الطوارئ  حالة في والمنشآت
تعمل ضمن عمارة النسج فعالة بشكل خاص في الظروف الفيزيائية القياسية لتصبح قادرة على تحمل ان االنظمة الهيكلية التي 

 النسج فعمارة. )garica,2006,p10(قوى االحمال الديناميكي لمواجهة الزالزل, الرياح, الثلوج الكثيفة وخالل االعاصير
ة والديناميكية الشبيهة بالسوائل تجعلها مجموعة مادية مالئمة خصائصها المشتركة من السطوح المستمرة والخفة والنعومة والمرونو 

 .)garcia,2006,p8) للتعبير عن الجمالية و الحدث و المفهوم الجديد للفضاء المعماري 
 نستنتج مما تقدم ان اهداف عمارة النسج كانت متنوعة فشملت تحقيق االبعاد الجمالية واالدائية والوظيفية.

 االستراتيجيات
 تعرف االستراتيجية في الدراسات المعمارية كما يلي: 

اشججججارت الدراسججججة الججججى ان أصججججل كلمججججة " الموسججججومة: "الترميججججز كاسججججتراتيجية تواصججججل فججججي العمججججارة المعاصججججرة( 2005دراسةةةةة )كريةةةة  , 
ذلجك ويكجون فجن االسجتخدام االستراتيجية يرجع إلى الللة الالتينية وتعني فن استخدام المعارك كوسيلة لتحقيجق األهجداف، ليتطجور بعجد 

الججواقعي للوسججائل للجججرض تحقيججق األهجججداف. فاالسججتراتيجية هججي وضجججع خطججة منهجيجججة لمشججكلة معينججة ذات عناصجججر أوليججة ومقومجججات، 
للرض تحديد هدف محدد وفقا" لسقف زمني، يوصجف النجاتج لهجذا بالكفجاءة و تقتجرن معظجم تعجاريف االسجتراتيجية بعجدد مجن المفجردات 

  (Kareza, 2005,p93) هذا التعريف وهي: األهداف, المنهج, العناصر األولية, وصف طبيعة الناتج فتولد بمجموعها
اسجتراتيجيات التجديجد الحضجري فجي المراكجز التاريخيجة" ناقشجت الباحثجة االدبيجات السجابقة التججي "الموسجومة: ( 2012دراسةة )الةدجيلي, 

 Theory and Practice" -Neighborhoodيججات  دراسججة بعنججوان اهتمججت باسججتراتيجية اعججادة االحيججاء ومججن ضججمن هججذه االدب

Revitalization ."السجكني, مشجاركة اإلحيجاء هجدف :التاليجة المكونجات تتضجمن أن يججب المالئمجة أن االسجتراتيجية مؤلفهجا ويقتجرح 

-Al) الماليجججة المؤسسجججات مشجججاركة ،, مشجججاركة المجججواطنينالتمويجججل كلفجججة تخفجججيض القجججانون ، تطبيجججق العجججام، القطجججاع

dujaili,2012,p54,55) .  
". العمرانيجة البيئجة علجى التجأثيرات تقليجل فجي المسجتدام التصجميم استراتيجيات دور في بحث" الموسومة (:2014دراسة )هالل واخرون ، 

 التصججميمية الخاصججةاالسججتراتيجية المعماريججة: وسججيلة لججدعم المصججممين لخلججق مخططججات ادراكيججة تامججة بشججأن القججرارات  عججرف البحججث
تتجألف االسجتراتيجية المعماريجة مجن مكونجات رئيسجية: الجوعي, التنفيجذ, التجديجد, .  األبنيجة عناصجر المواقجع، األبنيجة، أنواع وتنظيم بالشكل

 . (Hilal,others,2014,p3) المحتويات, النماذج, التطبيق
 االستراتيجية تبين ما يلي:من خالل االطالع على الدراسات المعمارية التي تناولت مفهوم 

اتفقججت جميججع الدراسججات بتعريججف االسججتراتيجية بشججكل عججام انهججا خطججة لتحقيججق هججدف ضججمن مججدة زمنيججة دون االشججارة الججى مججا هججي  -
وانها وبشكل عام فكرة ووسيلة وفن قيادة, تتضمن خطة واهداف واججراءات لتنظجيم الخصجائص لعناصجر المبنجى مكونات هذه الخطة, 

 الحضرية. او المخططات
اغلب الدراسات المعمارية اشارت الى ان خصائص او مكونات أي مفهوم هي استراتيجية ضمن مدة زمنيجة محجددة لتحقيجق هجدف  -

 محدد على مستوى التطبيق ولم تعرف االستراتيجية بشكل واضح.
عمججارة والبججد ان تكججون خصججائص ومججواد ان وجججود عمججارة ماديججة مدركججة البججد ان تسججتند الججى اسججتراتيجية هججدفها انتججاج نمججط معججين مججن ال

ومصادر واهداف هذه العمارة هي مكونات لالستراتيجية عليه بنى البحث  التعريجف االجرائجي السجتراتيجيات هياكجل النسجج المعاصجرة 
بانهججا؛ )خطججة لتنظججيم مصججادر, خصججائص النسججج ضججمن مراحججل زمنيججة متدرجججة ومتسلسججلة لتحقيججق النسججج فججي العمججارة فهججي تتضججمن 

ثمر الخصائص الشكلية, صفات, مصادر النسج ومواده لتحقيق عمارة النسجج  مجن خجالل االليجات. وتمثلجت بجثالث اسجتراتيجيات وتست
 رئيسية انتجت نماذج متطورة لعمارة النسج المعاصرة(. 
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 استراتيجيات النسج في العمارة المعاصرة
 ثالث استراتيجيات وهي كما يلي:يتبين من خالل ما تم عرضه ان للنسج في العمارة المعاصرة 

مثلججت هججذه االسججتراتيجية اولججى االسججتراتيجيات التججي اتبعهججا االنسججان فججي بدايججة العججيش البشججري, وان احججد  اسةةتراتيجية محاكةةاة الطبيعةةة:
تيجية هجي؛ . وكانجت مكونجات هجذه االسجتراوالذي استلهمه االنسان مجن الطبيعجة االنشطة االساسية منذ بداية الحضارة هو انشاء مأوى 

مصادرها والتي شجملت اشجكال الطبيعجة المحسوسجة)المادية( واشجكال الطبيعجة غيجر المحسوسجة اي المدركجة عقليجًا, وخصائصجها والتجي 
شجملت خصججائص المحاكججاة البصججرية والمفاهيميججة, والياتهجا والتججي شججملت اليججات المحاكججاة البصجرية والمفاهيميججة, واخيججرًا االهججداف والتججي 

 حاكاة البصرية والمفاهيمية.شملت اهداف الم
, ان العمارة هي النتاج الحضاري لإلنسان, يتجسد من خاللها ماضيه وحاضره ومستقبله: استراتيجية محاكاة التقاليد واالعراف

جي االنسان على البحث عن النموذج االسمى للتجمع  الدين والتقاليد واالعراف الخاصة بالمجتمعات تمثل احد رواسم العمارة, فقد س 
 معتقد معينة, ثقافة عن تعبر نتاجاته فكانت ذاته تخص معينه قيم تحقيق في يرغب االنسان بدء االستقرار من فترة فبعدالبشري, 

 لتقاليد قصة يوثق يحكي, المعماري  نتاجه فجاء قومه, بين القبيلة كبير لتمييز او البشر من معين تجمع صتخ ميزة او ديني
فنالحظ وجود عمارة ذات مالمح متشابهة رغم تواجدها في اقاليم مناخية متنوعة ومختلفة  لديهم, سائدة وعادات اعراف او مجتمعية

 خصائصها, مصادرها, هي االستراتيجية هذه مكونات وكانت .ة او وحدة التقاليدلكن مرجعية التشابه بينها هو االعراف الحاكم
  والياتها. اهدافها

 ونانوية حيوية تكنولوجيا من المختلفة واالبتكارات العلوم مجال في البحوث تقدم مع: استراتيجية توظيف العلوم واالبتكارات
ان زيادة اهمية و  والتصميم. واالنشاء المواد مستوى  على المحدودة غير التالعب اداة  هي واالبتكارات العلوم تكنولوجيا اصبحت

 المواد تكنولوجيا االستراتيجية هذه مكونات وكانتوشهرة المنسوجات في العمارة كان نتيجة لالبتكارات في علوم وتكنولوجيا المواد. 
 الخصائص مظلته تحت وضم االنشاء لوجياتكنو  هو الثاني والمصدر , واالليات واالهداف الخصائص مظلته تحت ضم كمصدر
  واالليات. واالهداف الخصائص مظلته تحت وضم التصميم تكنولوجيا هو الثالث والمصدر واالليات, واالهداف

 الدراسات المعمارية التي تناولت عمارة النسج المعاصرة
 وكانت كما يلي:سيتم في هذه الفقرة استعراض دراسات معمارية من اجل استخالص االطار النظري 

 Eguenدراسة تحليلية ل شكال العضوية من خالل اعمال المعماري  -استراتيجية محاكاة الطبيعة والشكل المعماري المستدام

Tsui. 
اشارت الدراسة الى االدبيات المعمارية التي ناقشت دور استراتيجية محاكاة الطبيعة في توليد شكل مستدام له خصائص تؤثر في    

كفاءة المبنى وتوفير الراحة لمستخدميه. ناقشت الدراسة استراتيجية محاكاة الطبيعة, واوضحت ان مفهوم المحاكاة يعني اعادة 
من العمليات االنتقائية, االستكشافية والنقدية هدفها هو كشف حقيقة التراث الحي, وانها ترتكز على تركيب تعتمد على مجموعة 

المظهر والجوهر لخلق نتاج معماري جيد. وان المحاكاة بدايًة ارتبطت بالفن وبدى ذلك جليًا في التشابه مع المظاهر الطبيعية في 
دها االنسان االول في مسيرته التطورية وبالتالي وصل الى التنوع في االشياء رسومات الحيوانات والتي منحت معان متعددة اعتم

واالشكال والتي عكست العالقة الحقيقية لترابط االنسان مع الطبيعة. وان محاكاة الطبيعة تتألف من عدة مناهج تعتمد على 
اجدة فيها وان المصممون تعاملوا مع الطبيعة بطرق االشكال, المفاهيم والمبادئ الطبيعية التي تشكلها, واالنظمة الهيكلية المتو 

 :اوالً مختلفة من النظم المستقبلية, وتوجهات النظم االيكولوجية الى طرائق التكيف الذاتي. وان االشكال في الطبيعة تنقسم الى 
: ثانياً ئة تؤثر وتتأثر, "اشكال مدركة حسيًا" وتشمل اشكال حية وغير حية وتخضع لعمليات تطور ديناميكي مستمرة فهي ضمن بي

 اشكال الطبيعة المدركة عقليًا, حيث تشمل الموجودات في الطبيعة ذات الطبيعة غير المحسوسة لكن يتم ادراكها عن طريق العقل. 
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 (wigglesworth,2010)دراسة
Architecture and textiles 

ومعرض النسج, وقد تم انتاج التصميم نتيجة للتحليل المعمق قدمت الدراسة الموسومة "العمارة والمنسوجات" مقترح تصميم لمتحف 
للفنون النسيجية والمعلومات المستمدة من تطبيقاتها في الهندسة المعمارية, استندت الدراسة على التأثير النظري الذي حدده 

جة بين طرق البناء الماورية والمواد "غوتفريد سمبر" في كتاباته حول موضوع النسج وعالقته بالعمارة. وفيما اذا كان ستؤدي المزاو 
وتقنيات النسج المعاصرة الى انشاء مبنى عالي الجودة ويشير الى الصفات الشعرية للنسج وللعمارة الماورية التي تمتلك الشعور 

ج "البنيوية الناعمة" بالمكان في نيوزلندا, تناولت الدراسة االليات التي وصفتها "نوكس" بعالمتها التجارية الخاصة من تكتونيات النس
العقدة والنسج والحياكة, التضفير, التشابك, التجميع, الحبك, غزل. تطرقت الدراسة للعالقة بين الهندسة  -والناتجة بأي من التقنيات

ل فهم المعمارية والنسج واستخدام هذه المعلومات للخروج بعمارة محلية معاصرة تستخدم تطور المواد والتكنولوجيا الرقمية من خال
السلوك الهيكلي للنسج والتعبير عن الهيكل التكتوني والنجاح في النظام الهيكلي باستعمال مواد البناء التقليدية ومواد النسج, وان 
استخدام النسج في العمارة يمكن ان يوفر بدائل حسية ومحملة بالتقنية في نفس الوقت, والوصول الى تصميم بناية تدمج النسج, 

ئق الفضاءات الخارجية والتعبير المعاصر لتراث المنطقة أو االقليم, و توضيح العالقة الحالية والمستقبلية بين النسج تصميم الحدا
 والعمارة.

 (Moor,others,2014)  دراسة  
 An Aesthetic Approach to the use of Textiles in Architecture 

استخدام النسج في العمارة" االشارة الى االتجاهات الحالية والتي تشير الى ان طرق تناولت الدراسة الموسومة "النهج الجمالي في 
المعيشة ستتلير وذلك لعدة اسباب منها توقعات بطول عمر الفرد, التوسع الحضري, ندرة المواد الخام وموارد الطاقة وزيادة التنقل 

ال النسج في العمارة ممكن ان يكون فعال في استخدام الطاقة مما يؤدي الى الحاجة للمساكن المرنة. وتؤكد الدراسة ان استعم
واالقتصاد, فهي أخف بالنقل واسهل في التفكيك والتجميع. كما أهتمت الدراسة بالنهج الجمالي في استخدام النسج في العمارة حيث 

ن والملمس وااللتواء او التجعيد. ان النسج يمكن ان يكون اكثر ليونة, طي, مرونة. وهي متوفرة في مجموعة متنوعة من االلوا
هدفت الدراسة الى التركيز على القدرة الحسية للنسج إلعطاء الفضاءات المعمارية لمسة وشعور مختلف, والكشف عن الجماليات 

جال الكامنة للنسج في العمارة. وأشارت الدراسة ان مفهوم االستدامة أصبح شرطًا من شروط الحياة وفي جميع المجاالت ومنها م
البناء, اذ يكمن التحدي االكبر في ان المتطلبات الجديدة تقضي باستعمال مصادر طبيعية اكثر اقتصادا. وقد تم تطبيق 
المنسوجات بنجاح في تطبيقات البناء المؤقت أو الدائم. وان المنسوجات يمكن تطبيقها كوسائد عازلة ان تصميم هذه الوسائد هو 

قدمة كالعب اساسي ت مكن من خلق سطوح كبيرة متنوعة لجعلها ايقاعية عن طريق االندماج والمزج اتحاد أو جمع مع تكنولوجيا مت
أو االلوان, وان استعمال المنسوجات الناعمة في العمارة كطبقة خارجية واضحة في الداخل والخارج فان مظهر البناية سوف يتلير 

حكم للمصممين, المعماريين والمهندسين, وانتهت الدراسة الى ان التفكير بشكل كبير, وان تطور اجهزة البناء يتطلب تعاون وثيق وم
 بالعمارة بطريقة أو منهج القطع الصليرة, الصعبة, الثقيلة يجب ان يتلير لصالح المنسوجات الخفيفة والناعمة والواسعة في البناء.

 يعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي.منهجية البحث: 
 ظري استخالص االطار الن

تم استخالص االطار النظري من خالل جمع المعرفة عن موضوع البحث وبروز مفردات صنفت الى مفردات رئيسة وثانوية وقيم 
وسيكون القياع عن طريق  ( توضحها. وسيقوم البحث بتطبيق مفردة الخصائص على العينات المنتخبة3,2,1ممكنة والجداول رقم)
 .متحقق 2غير متحقق, وقيمة  0حيث قيمة 2-0)تحديد قيم تتراوح بين )
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 في عمارة النسج المعاصرة استراتيجية محاكاة الطبيعة (1جدول رقم)
مفردة 
 رئيسية

مفردة 
 ثانوية

المشاريع  القيم الممكنة
 المنتخبة

مجمو 
ع 
 القيم

نسبة 
تحقق 
المفردة 
 الرئيسة

نسبة 
تحقق 
المفردة 
التفصيلي

 ة 

A B 

الخصائ
 ص

خصائ
ص 

المحاكاة 
 البصرية

  1 2 0 تسلسل هرمي 

 
 
 

%92 

 

 

%50 

 100% 2 2 2 مرونة

 100% 2 2 2 متانة

 50% 1 2 0 تنوع

 100% 2 2 2 هياكل مبتكرة 

 100% 2 2 2 االنسجام في المادة والشكل 

خصائ
ص 

المحاكاة 
المفاهيمي

 ة

 100% 2 2 2 أدائية ومطابقة مع القوى 

 100% 2 2 2 طريقة نقل القوى عبر االجزاء 

 100% 2 2 2 تباين مقاييس االجزاء 

 ( استراتيجية محاكاة التقاليد واالعراف في عمارة النسج المعاصرة2جدول رقم)
المفردة 
 الرئيسية

المشاريع  مفردة ثانوية)قيم ممكنة( 
 المنتخبة

مجمو 
ع 
 القيم

نسبة 
تحقق 
المفردة 
 الرئيسة

نسبة 
تحقق 
المفردة 
التفصيلي

 ة 

A B 

  2 2 2 خفة  خصائصها
 
 

%72.2 

%100 

0.0% 0 0 0 سهولة النقل 

0 

 100% 2 2 2 االستمرارية 

0.0% 0 0 0 قابلية الفك والتجميع 

0 

 100% 2 2 2 ديناميكية 

 50% 1 2 0 سيولة 

 100% 2 2 2 انسيابية 

 100% 2 2 2 ليونة

 100% 2 2 2 خصائص تقليدية 
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 استراتيجية توظيف العلوم واالبتكارات في عمارة النسج المعاصرة (3جدول رقم)
المفردة 
 الرئيسية

المشاريع  القيم الممكنة مفردة ثانوية
 المنتخبة

مجموع 
 القيم

نسبة تحقق 
المفردة 
 الثانوية

نسبة تحقق 
المفردة 

 A B التفصيلية 

تكنلوجيا 
 المواد 

تكنلوجيا مركبات نانوية ) مواد  خصائصها 
 نانوية مرنة( 

2 2 2  
 
 

%83.3 

%100 

 0.00% 0 0 0 مواد بايو تكنولوجي قابله للنمو 

 100% 2 2 2 خفة 

 100% 2 2 2 عمارة تنظيم ذاتي 

 100% 2 2 2 انسيابية 

 100% 2 2 2 تفاعليه 

 تكنولوجيا 
 االنشاء

خصائص 
 جمالية

  2 2 2 توازن 
 

%88 

%100 

 100% 2 2 2 ايقاع 

 100% 2 2 2 تكرار 

 50% 1 2 0 تنوع 

خصائص 
 وظيفية

  2 2 2 مرونة 
%100 

%100 

 100% 2 2 2 مثالية

 100% 2 2 2 تلطية فضاءات واسعة

خصائص 
ادائية متانة 

 هيكل

  2 2 2 مرونة 
%100 

%100 

 100% 2 2 2 نعومة 

 100% 2 2 2 تكتونية 

تكنولوجيا 
 التصميم

  2 2 2 فضاءات ديناميكية خصائصها
 

%92 

%100 

 100% 2 2 2 سطوح مستمرة 

 100% 2 2 2 فضاء غير الكارتيزي 

 100% 2 2 2 تفاعلية 

 50% 1 2 0 تدفق, سيولة 

 100% 2 2 2 نعومة

: نظرا كون موضوع البحث يتعلق بالعمارة المعاصرة تم انتخاب عينات من المشاريع تنتمي الى حقبة االلفية العينةمبررات اختيار 
 الثالثة)القرن الواحد والعشرين( والتي تحمل افكار استراتيجيات وتقنيات النسج, وتضمنت مشروع عالمي واالخر محلي. 

  العينات المنتخبة
 (A)    2013نخلة في البصرة المشروع االول: ملعب جذع ال

الف 65يقع المعلب في مدينة البصرة جنوبي العراق, ضمن المدينة الرياضية, وهو احد اكبر المالعب في العراق. يتسع الملعب لججج
مم المشروع من قبل شركة امريكية متخصصة في مجال بناء وتصميم  257،340متفرج. تبل  مساحته الف متر مربع. ص 

جاء تصميم الملعب ليعكس التأثيرات المعمارية  .Newport Global"و شركة امريكية اخرى" " Architecture 360المالعب"
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المحلية والتي ت ذّكر بمفاخر الماضي ليشّكل جسر للعصر الحديث. فقد استلهم المصمم التصميم الرئيسي للملعب من ايقونات 
ع التقليدية المنسوجة. واحترام الوجهات المزخرفة للبيوت العراقية التقليدية. البصرة االساسية والخالدة, من شجرة النخيل الى السل

الف قدم مربع من الكسوة االصطناعية ت للف 480يوفر اللالف النسيجي للبناء استجابة وظيفية للمناخ المحلي. يوجد اكثر من 
الف 19للالف الخارجي والواح السقف هيكل من الفوالذ يزن الملعب, لت شّكل الواح كبيرة والتي تتشابك مع االعمدة الفوالذية. يدعم ا

طن. ومن خالل دمج االشكال الرشيقة والسطوح تعبر العمارة عن السرعة والقوة والحركة الدائمة لكرة القدم. است خدمت النمذجة 
باإلضافة الى الواح كبيرة كتلليف  الثالثية االبعاد. يتألف محيط هيكل الملعب من اعمدة مائلة تدعم طوابق الملعب ملطاة بأغطية,

تشكيالت مختلفة رغم ان الجدول  10قدم وفي 100خارجي وسقف للملعب. دعت فكرة القشرة الخارجية الى استخدام لوحات بطول 
ختلفة الزمني للمشروع اقتضى ان يكون التصميم اكثر كفاءة, فطور "ثورنتون توماستي" نموذج "بارامترك كاتيا" لتحليل االشكال الم

للوحات وعمل بصورة مشتركة مع مهندسي المشروع لتقليل عدد القوالب الى خمسة, فخفض زمن التصنيع الى النصف. وصمم 
"ثورنتون توماستي" اقواع قابلة للتعديل ترتبط االلواح باألعمدة المائلة وتستوعب احجام ومواقع االلواح المختلفة. تم تحويل االعمدة 

 ى تكال وق دمت الى الشركة المصنعة إلنتاج الرسوم.واالقواع من كاتيا ال

       
 صور توضح المشروع من الخارج                               

       
     

       
 صور توضح كتلة الملعب من الخارج ولقطات خالل فترة االنشاء -:(2شكل رقم)                        

 http://stadiumdb.com/designs/irq/basrah_sports_city -المصدر:                          
 ( Bمطار انسبروك في النمسا   ) 2011المشروع الثاني:

كان من متطلبات المشروع هو انشاء محطة ركاب  جديدة لمطار انسبروك, المشروع من تصميم المعماري "توماع بوسك". ركز 
السقف وكيفية جعله تشكيل يشبه الموجات, وكما يالحظ من مخطط السقف ان هناك تباين في كثافة الوحدات؛ حيث المصمم على 

اينما يوجد كثافة اكثر يكون هناك قاع, وحيثما تكون الكثافة اقل يكون هناك قمة. وبمساعدة الهندسة الرياضية وبرنامج "كراع 
مصمم انشاء هيكل شبكي يتكون من اصداف صليرة. تتواجد اعمدة عند حافة كل هوبر" المتخصص لعمارة البرامترك؛ استطاع ال

 منخفض مما يجعلها نقاط ل حمال العمودية, وتتركز الكثافة الشبكية عند حافات المنخفضات لنقل االحمال الى االعمدة.
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 لقطة خلفية لمدرج المطار          خل المبنى        لقطة لمد                                  

     
 لقطة امامية للمطار           ي             منظور داخل                                     

 صور توضح مبنى المطار -:(3شكل رقم)                               
 http://thomasbuseck.blogspot.com -المصدر:                        

يتضح من خالل الرسم البياني الطبقات التي تشكل السقف, الواجهة تتبع ترتيب القمم, وهي مصنوعة من زجاج االكريلك. يتكون 
على نظام التسقيف فوق المنصة من ثالث طبقات: غالف الكسوة, هيكل القشرة وقشرة التزجيج وجميعها مرتبة بحيث يتم المحافظة 

وجود الثلرات المتكونة بسبب المشابك من اجل اشعة الشمس الطبيعية. استخدم المصمم كسوة من االلمنيوم وهذا ال يساعد فقط 
 في تخزين الطاقة الحرارية داخل المبنى ولكن ايضًا مادة خفيفة ويقلل من االحمال الميتة. 

حظ امتزاج الواجهة والسقف رغم انهما لهما تصميمان مختلفان يمكن مالحظة ان فرص دخول اشعة الشمس عالية جدًا, كما يال
لكن في النهاية تم دمجهما معًا. ان مناخ النمسا من المناخات شديدة البرودة لذلك ابقى المصمم هذه الميزة المناخية وتعامل على 

زيد من درجة الحرارة الداخلية اساسها فخلق نمط شبكي على السطح مما يسمح بالكثير من اشعة الشمس داخل المبنى. مما ي
  للمبنى التي تعتبر مقياسًا مستدامًا للطاقة في هذا المناخ.
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 تحليل النتائج
اظهرت نتائج التطبيق العملي لمفردة الخصائص الستراتيجية محاكاة الطبيعة في عمارة النسج المعاصرة على المشاريع المنتخبة  -

, اما بالنسبة لمفردتها الثانوية خصائص المحاكاة البصرية فقد حققت هذه المفردة (92%)ان النسبة التي حققتها هذه المفردة هي 
 . (100%)انت نسبة تحقق مفردتها الثانوية الثانية خصائص المحاكاة المفاهيمية هي , بينما ك(83.3%)نسبة 
اما بالنسبة لمفردة الخصائص في استراتيجية محاكاة التقاليد واالعراف في عمارة النسج المعاصرة فقد حققت نسبة اقل مما في  -

 .  (72.2%)االستراتيجية السابقة وكانت
في استراتيجية توظيف العلوم واالبتكارات في عمارة النسج المعاصرة فقد اظهرت نتائج التطبيق  وبالنسبة لمفردة الخصائص -

اما مفردة الخصائص في تكنولوجيا االنشاء فقد حصلت  (83.3%)العملي لمفردة الخصائص في تكنولوجيا المواد نسبة مقدارها 
, وكانت النسبة المتحققة لمفردة الخصائص في تكنولوجيا التصميم مقاربة ايضًا لسابقتها فبللت (88%)على نسبة مقدارها 

(%92) . 
 االستنتاجات

نستنتج مما تقدم ان للنسج في العمارة المعاصرة ثالث استراتيجيات هي)استراتيجية محاكاة الطبيعة, استراتيجية محاكاة التقاليد 
 علوم واالبتكارات(.واالعراف, استراتيجية توظيف ال

اظهرت نتائج التطبيق العملي ان استراتيجية محاكاة الطبيعة هي استراتيجية رئيسة لخلق نتاج معماري مستدام ومعاصر,  -
 متكامل ومتوافق مع البيئة ويحاكي السياق الحضاري الذي يتواجد فيه.

جنبًا الى جنب مع استراتيجية محاكاة الطبيعة في عمارة النسج بروز استراتيجية واعدة هي استراتيجية توظيف العلوم واالبتكارات  -
 المعاصرة وذلك بحكم التطورات التكنولوجية على مستوى التصميم واالنشاء والمواد في العالم المعاصر. 

تكون مما مكنها بان  (100%)ظهور خصائص وظيفية وادائية ضمن استراتيجية توظيف العلوم واالبتكارات وتحقيقها نسبة  -
 استراتيجية صاعدة ومتفوقة مستقباًل. 

اظهرت نتائج التطبيق العملي على عينات البحث تراجع استراتيجية محاكاة التقاليد واالعراف بحكم التطورات الثقافية  -
 واالجتماعية والوظيفية واالنفتاح و الحياة المستقبلية الذاهبة باتجاه العولمة.

من خالل نتائج التطبيق العملي تبين وجود تقارب في خصائص نتاج عمارة النسج المعاصرة لتحقيق الجمالية واالدائية  -
والوظيفية بين استراتيجية محاكاة الطبيعة واستراتيجية توظيف العلوم واالبتكارات مع تباين واضح بالنسبة لخصائص نتاج 

 استراتيجية محاكاة التقاليد واالعراف. 
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