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 قسم هندسة العمارة -الجامعة التكنولوجية 

 بغداد  -العراق 
 ( 9/3/5201:  تاريخ القبول --- 30/12/2014تاريخ األستالم :  )  

  ستخمصالمُ 
كتساب  تطور العمارة عبر مسيرتيا تنامي القدرات التعبيريةيعكس  العناصر  تمكلألفكار والعناصر والنظم االنشائية، وا 

الكيفية التي يكتسب بموجبيا نظامًا إنشائيًا محددًا طابعًا  ذلكيفسر و  ليذا التطور خصائص جمالية متميزة . والنظم نتيجةً 
بحت إلى نظام  ن نظام إنشائيبالتالي كيف يتحول الفكر اإلنشائي مو جماليًا نتيجة لتراكم الخبرات اإلنشائية والمعمارية 

 . إنشائي تكتوني
رتباطو الوثيق بالنظام  التكتونيكدرجة التعقيد التي تكتنف مفيوم بيان حدد البحث إشكاليتو في  من ىذه النقطة وا 
يتطمب إدراك فحوى وماىية النظام  التكتونيكفإن الوقوف بشكل أوضح عمى مفيوم لذلك .  المنشئيةاإلنشائي والبنية 

ات معمارية مغمقة أو شبو ضاءإلى إنشاء فنيائية كمحصمة طالما أن التكوين المعماري ييدف ية منشئنشائي والبنية الاإل
إغفال دور الفعل األخالقي في تشكيل بنية العمارة دون مغمقة تمبي المتطمبات الوظيفية وتحقق الشروط اإلنشائية والجمالية 

تعريف  بمورةتستند أواًل عمى  اإلشكالية إعتمد البحث عمى منيجيةتمك ولحل  . ويمثل ذلك ىدف البحث والتماسك الييكمي
من خالل بحث ىذة العالقة عمى مستويين ؛ األول  التحقق من أن التكتونية كإنشاء تكتونيومن ثم ،  إجرائي لممفيوم

مق بالجوانب غير المادية، تعي تحميمي( / )وصفيفيو الثاني أما  .الشكمي و )وصفي( يتعمق بالجانب الماديالفيزياوي، 
. وقد تم في ىذا المستوى وصف ومناقشة وتحميل عدد من المشاريع إعتمادًا عمى مفردات  ةاألخالقيو الجمالية، التعبيرية، 

أخيرًا تم تحديد أىم اإلستنتاجات التي  . رئيسية أستنبطت من المعرفة السابقة تخص كل من وصف المفيوم وآليات تحقيقة
  . ييا البحثتوصل إل

 . األخالقية، ية، الشكل، القوة، البنية المنشئية، الفضاء، الجمالالتكتونيك:  الكممات المفتاحية
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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 . 
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  المقدمة1- 
 اإلنشائي تراكم الخبرة يتحول الفكرل ونتيجةً  ،تنامي القدرات التعبيرية لألفكار والنظم اإلنشائيةل تطور العمارة نتيجةً جاء 

إلى نظام بحت )يتصف بالصراحة اإلنشائية الناتجة عن تطابق الوظيفة المنشئية والوظيفة الجمالية( من نظام إنشائي 
لبقاء المنشأ في وضع ثابت يجب أن يستند و  ،ةالمنشئييرتبط بشكل وثيق بمفيوم النظام اإلنشائي والبنية إنشائي تكتوني 

ىو مجموع العناصر اإلنشائية الحاممة لممبنى بما في  : النظام اإلنشائيف . ددإلى أفكار إنشائية واضحة ونظام إنشائي مح
يي الخصائص والمالمح العامة األساسية ف : ةئيمنشالبنية ال، أما التي تترابط وفقيا ىذه العناصراإلنشاء وطرق  ئذلك مباد

 .  أو لمادة البناء األساسية ،معين نظام إنشائيلأو  ،إلنشاء محدد
 تونيك ... أبعاد ومفاهيم التك2- 
 تكتونيك"، ويعرف ال (n) التكتونية بأنو " فن البناء، tectonicsيعرف )معجم المورد( الـ :  اً إصطالحيالمفهوم تعريف  1-2

 ( .459" )المورد ، ص  (adj) التكتونيبأنو " البنائي، المعماري، 
الطابع المعماري والجمالي بحيث ال يمكن تمييز الفكر  ىو وحدة الجوانب اإلنشائية معتعريف المفهوم عمميًا :  2-2

الركيزة األولى لمتوصل إلى تعد نشائية التي اإل ةنظملذلك يجب فيم األ ،اإلنشائي والتقني عن المواىب الفنية واإلبداعية
 : مختمفة ت زمنيةفتراولة تعددبصيغ مالمنظرين والمعماريين  من قبل مفيومال رفلقد ع   . نتائج جمالية عالية المستوى

والتقني من  المنشئيالجانب وحدة  يحددالذي الناظم  Pier Luigi Nervi عند يمثل التكتونيك :2010  / رقية خالد  -
 . [Internet]  وجمال الشكل المعماري من جية أخرى، جية

Eduard F. Sekler -  / 1965 : ض الواقعأر في  انفيذىتل ةطريق نشائياإل وتصميم الييكلما جد فكرة تعندما  ىو ،
ال يمكن  إذ.  جزاء الييكلألنتقال القوى إب ةمتمثم ةمعينية سوف تؤثر عمينا من خالل صفات تعبير  ةفالنتيجة البصري

 تعبر عن العالقو بين الشكل والقوى التي ىذه الصفات ىي ألن ( و الييكلأالبناء  ) ضمن عبارة بصورة منفردة وصفيا
 .[Sekler,p.p.125-133]  تكون مترابطة ومندمجة

- B. / Cache 2002 : ة لنظري تبعاً  كطار التكتونيإ يمثلGottfried Semper ةووسيم ةالثقافي ةمن الممارس اً جزء 
كثر من كونيا مفيوم ىيكمي وتنفيذ جمالي عمى أعبارة عن حرفة يدوية عنده البناء التكتوني ف ،ظيار ىذه الثقافةميمة إل
من  أتبدقد يدوية محددة  ةتطوير لحرفعنده البناء يعد  ذلكل تبعاً و ، اإلنشائي ضمن الييكل مفيومقش النو لم ينامن إالرغم 

 .[Cache,p.p.28-33]  وىي مادة الخشبالمتوفرة في الطبيعة اإلنشائية سط المواد أب

الذي كجوىر العمارة  عموماً  كلى التكتونيإنظر واخر القرن العشرين ي  آي منذ ، أفي الخطاب المعاصر، و بالمقابل
 .  شكل المعماريالوبناء ، الييكل، و يتعامل مع التعبير الجمالي لممواد

- Fritz Neumeyer /  1991: إلى ضافةً إ ،لمعناصر المرئي والتعبيرجودة الترابط  ىو"  كن جوىر مفيوم التكتونيأ ذكر 
  .  [Neumeyer,p.134]" البناء المختار وفكرة الييكل المصممبين نظام الترابط 

 المفيومإلى تحديد جوىر  البناءشكل ييكل و وعالقتو بال كريف وصف التكتونياتع تميل:  / 1996 فراس عصام شريف -
المبنى والييكل يمثل ه . حيث تنفيذخر تعبير جمالي لمفيوم الييكل و آول وال أليس  كفالتكتوني، في مجال التعبير الجمالي

ساس عن التمثيل الجمالي لو بل ىو األ مييكل فضالً ة لوبالتالي ينظر لو كيويالفني لمعمارة، بناء ه العتبار إعند  كالتكتوني
 .  82]شريف، ص  [المادي الذي يمثل التصور المثالي لمييكل

 1995 / Kenneth Frampton -:  شاعريةنو إناقش عمى فني ي  كبناء المفيوم يصف  : "كالتكتوني ةثقاف"  وتنظريو 
 .   [Frampton,p.78]لمعمارة تعبير الجماليالجوانب أحد نو إىنا عمى يركز مميزة في البناء حيث  ةريقنو طا  التشييد و 

  القيمة ىـعم الحصول في يتوسل مفيوم"  بأنو التكتونيك يعرف عندما المنحى ىذا  1975/ السمطاني خالدالدكتور  وينحو -
 . " 76] السلطاني، ص[ خمق العمارةفي  ساسياً أ يكون مصدراً نشاء لمن خالل اإل aestheticستاطيقية )الجمالية( اإل

لتعبير عن الوظيفة الجمالية لممنشأ في موازنتو ا " بأنو مفهوم التكتونيكوفقًا لما سبق يمكن بمورة تعريف إجرائي عن 
عتمادًا عمى قدرة اإلنسان عمى إدراك العالقة اإليحائية بين ىذه القوى  والشكل الذي يتضمن فكرة لقوى الفعل ورد الفعل وا 

إنتقال القوى بة فضاًل عن الصفات التعبيرية المتمثمبما يمتمكو من حدس وخبرة في إكتشاف نوع النظام اإلنشائي ، منشئية
وردود األفعال في كل جزء من أجزاء الشكل سواء عن طريق تقدير األحمال ومساراتيا أو تحسس المواد وقابميتيا عمى 

 . " تحمل تمك االثقال
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 التكتونية كإنشاء تكتوني   -3

األول )وصفي( يتعمق بالجانب المادي ؛  مستويينبوالتحقق منيا اإليحائية بين القوة والشكل سيتم بحث العالقة 
 . األخالقيةو تحميمي( يتعمق بالجوانب غير المادية، الجمالية، التعبيرية،  والثاني )وصفي/ .الشكمي و الفيزياوي، 

 الشكمي و ، الفيزياوي، corporeal )وصفي( يتعمق بالجانب، المادي  : ولاأل انًستىي1-3 

التفكير بالتكتونيك يعني أننا نفكر إبتداءًا بالمادة وليس بالفضاء الذي نيتم  بأن Seklerيبين  :التكتوني  اإلنشاء1-1-3 
 ك مع التصميم الحيزي خاصًة إذا فيمنا أنوبييكمو الفيزياوي وليس بييئتو الحيزية وتشخيصو . مع ذلك، يمكننا ربط التكتوني

ن اإلنشاء ىو داللة لمتصميم الحيزي . لى الييكل التكتونيك إيشير لنظرية الجمالية في اكمفيوم و  كاإلنشاء التكتوني، وا 
 : بطريقتين مختمفتيناإلنشائي 

، شكل المبنى نفسو ىيكل البناء ىوأن لى إشير ينو أأي ، نشائيلى الييكل ضمن المفيوم العام لمنظام اإلإشير ي : ولىاأل
سناد تحت ظروف مع نقاط اإل، حمالنشائي الذي يتعامل مع التفاعل الثابت لألرتبط بمفيوم النظام اإليوفي ىذه الحالة 

 . عمل القوى المتشابكة كالجاذبية وقوى الدفع
حاطة نضمام واإلحساس باإللى اإلإشير ي وفي ختالف مع الييكلنشائي وباإلحساس بالنظام اإللى اإلشير إيعندما  : الثانية

 . [Sekler,p.p.89-96] أي المظير، نتاج الماديوبالتالي يصب ىذا في مجال اإل، الفضائية والتمفصل بين العناصر
التعبير عن ذلك من  يمثلفالبناء التكتوني ، سناداتحمال واإلن أي مادة بنائية معرضة لمتفاعل بين األمن أرغم الب

ضمن نظرية الجمال  نشاء التكتونينوقش اإللقد  . حمال والقوى الفعالة بطريقة منظمة ومنيجيةنظيم نقاط دعم األخالل ت
 مع الييكل وكذلك مع نمط البناء الييكمي كالذي ربط التكتوني Bötticherمن قبل المنظر  وخاصةً  التاسع عشرفي القرن 

والذي يجد مظيره  كفن الشكل ىو المظير المادي لمفيوم التكتونين أذكر  -( جوىر الشكل وفن الشكل)في مقالتو ف. 
بكونو التماسك الداخمي  نشاء التكتونياإل لى مفيومإوأشار  ،-الجمالي من خالل شكل الييكل التكتوني الذي يمثل الجوىر 

بمعنى  ،جوىر الشكل وجمالو حيث كان ييتم بالعالقة المشتركة بين لممفيوم المعماري الشامل عتبرت معياراً أ  ن الحقيقة ا  و 
دراكيا بطريقتين إجزاء يتم أمكون من  يءنو شأصور جوىر الشكل كوقد  . و كيان لمشكل والمضمونأوجود ترابط عضوي 

ويتمثل السمو .   [Schwarzer,p.273-276]و عن الترابط والتمفصل بين ىذه العناصرأما ككل من عناصر الييكل إ ؛
جوىر الشكل وفن الشكل كنظام جمالي لمشكل والمضمون درك لم ي فيول مفيوم التكامل من خال  Semperالجمالي عند

فضاًل  خارج نطاق الجمالياتعنده ك بقي فالتكتوني، ىو فقط العنصر الحقيقي لجماليات العمارةبالنسبة لو ن فن الشكل إبل 
عن  الحقاً مفيوم الوقد إنفصل  ،يكل والبناءعن المستوى المادي لمي كذلك فقد فصل جودة الجمال المعماري لمتكتونيعن 

  A. Schmarsow /1894و H.Wölfflin /1886لى ة إبالنسبأما  .في خطاب النظرية الفنية أكبر البناء بصورة 
فن التصميم الفضائي  ون جوىر العمارة ىأب اول من حددأ اكانو  ،شكل فقطالناحية الجمالية لم امعندىيمثل  كالتكتونيف

وقد  ، "سناداتحمال واإلو الصراع الحقيقي بين األأنيتم بالتساؤل عن الثبات  نحن سعداء في منازلنا عندما ال " ما :بقولي
ختفت التكتونية من النظرية المعمارية فقد إلذلك  ساسي لمنظرية الجمالية . ووفقاً أكمصطمح  كقيمة التكتونيأكدا عمى 

  .[Semper,p.11] جمال المعماري ملساس أبل كمفيوم لمعمارة الحديثة ليس كمفيوم بناء تكتوني فقط 
كذلك فيما يتعمق ببناء الفضاء  ،ىيكل المبنىتشكيل لى إأي بناء تكتوني يميل  : اء التكتوني وبناء الفضاءنشاإل  2-1-3

إذ  اء الشكل .قل بتمايز نسبي لمبناء التكتوني عن بنألن يسفر عمى األى إفالتضاد ما بين شكل الييكل وشكل المبنى يميل 
 ةلمبناء التكتوني عالقن تكون أ. لكن كيف يمكن  ةحاممالوغير  ةلكل من العناصر الحامم الفضاء( كياناً   -يشكل )المبنى

 ةبالنسب، فالبناء التكتوني وعالقتو بالفضاءSemper /1860 و  Bötticher /1852 نلقد ناقش كل م.  ؟ مع بناء الفضاء
وقد ميز ما بين  ،الفضاء ةتغطيفييا التي يتم  ةساسيات الييكل وبالتالي وضع الطريقأفي المرجع عنده مثل ي  ألول ل
 : ساسيينأحتمالين إ
)واجب  مثل البناء التكتونيالتي تعمدة والجسور تكون النتائج لأل ةالمنحني ةقبيرضيات واألفقية وتشييد األالسقوف األفي  -

نظام مالمشيد وفقًا لمعبد النجده في الكمال الجمالي في ما وىذا  ،(ةفقيألل احماألسناد العمودي لاإلىو  النظام الييكمي
  . Doric order يالدور 

 ةالمساند العموديىنا  النظام االنشائية، ويمثل والدعامات المتقاطع ةقبينتج في البناء التكتوني لألي  فحتمال الثاني ما اإلأ -
يرفض و ذاتالوقت في الفضاء فيو  ةالبناء التكتوني مع تغطي Bötticher طرب وكما . حمال الناتجةتجاه األفقية إلواأل
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 Oliver Sack , 2001:  مصدرال /  Turkmen house - Afganistanفي يلفضاء الدافئ والعائماخمق  : ( 2 )شكل 

 

، وىذا ما ةعتبارىا عناصر حاممإعمدة بحاطة لمفضاء وبين األإالذي فرق بين الجدران ك Hegelتبع نيج حيث إحاطة اإل
  . [Sack,p.118] (1)شكل ،   Gothic Cathedralsنالحظو من خالل اإلبيار اإلنشائي لمكاتدرائيات الغوطية

 
 

لى إ (ماديةكانت وجية نظره ألن - لجمال في ا Hegelة نظري لىإرجوعو من عدم الرغم ب) أشار فقدSemper ما أ
حاطة الثنائية إللى المادة البنائية واإ الفضاء حصرياً  تشكيلربط و حاطة الفضائية بناء الفضاء ضمن المفيوم العام لإل

  ةالخارجي ةمن الفصل النسيجي لممنزل عن الحياأ ن بناء الفضاء يبد: " إقال  عندما (العرض- بعاد لمفضاء )الطول ألا
حيث كانت  و تقسيم الفضاء ...أعالقو مباشرة مع الفضاء  امين ىذا الفصل الفضائي ليس ليتأالدعائم التي تخدم لحمل و 

عن دعم  فضالً  ةحاطة الفضائيلدعم اإل وأ، جدار ثابتلضمان  fortification and defense والدفاع تحصينتستخدم لم
بأنو وصور النسيج  ،الفضاء البناء التكتوني والبناء بصورة عامة وعالقتو مع بناء Semper ارضلقد ع. " خرىحمال األاأل
 ةوبالنسب، من حيث بناء الفضاء يضاً أالمادة وتمثيميا البصري ولكن  ةصل كعنصر معماري ليس فقط من حيث ثقافاأل ىو
لقد بالفضاء .  احاطتيإناء أثلممكان  اوتعريفي اوشكمي احدود الفضاء من خالل تركيبي ىي التي تشكل ةنسجاأل عتبرإلو 

بناء ف، حاطة من خالل الفصل بين البناء التكتوني وبناء الفضاءلإلSemper مع مبادئ  كبير بشكل  Adolf Loosتوافق
 warm خمق فضاء دافئ وعائمي تكمن فيميمة المعماري " أن  يقول : عندما البناء ةيتم من مجرد فيم تقنيعنده الفضاء 

and homelike spaceق عمت  رض ثم مد سجادة عمى األالسجاد ىو دافئ وعائمي لذا عندما ت   مثالً ، فhang up بع أر ب
ن كل من سجاد أليمكن بناء منزل من ال لكن ال، "وبالتالي ت عرفو  يذا الفضاءحيط بستالتي كون الجدران تجاىات لت  إ
ن إوالتي تبقييم في وضعيتيم المناسبة و  scaffoldبناء  سقاالتلى إرضية والجدران بحاجة ألا ىذه الدعائم ىي بتكار ا 

 .[Sack,p.125]  (2)شكل  ، لممعماري ةالميمة الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 en.wikipedia.org  : / انًصدرGothic Cathedral والـ   Doric templeالـنظام : (  1 شكل )
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 www.geocities.comانًصدر :  /  Villa Savoyeبيٍ انداخم وانخارج في انـ  انعالقت : ( 3 )شكم 

ربط فقد ( Ferroconcrete المسمح سمنتإلالبناء با ،لبناء بالحديدا ،البناء في فرنسا)في منشوراتو   Giedionأما
حاطة الفضاء بل ربطو مع نقيضو الذي إيو لم يربط البناء بفعمى ذلك  اً وبناء، البناء مع تصميم الفضاء وبطريقة مباشرة

عمى الفضاء من خالل مصطمح التداخل الفضائي الذي يتضمن  ةالحركة الحديثلقد ركزت يطمق عميو التداخل الفضائي . 
خر وىو العمارة كممارسة آربط مفيوم بناء الفضاء مع مفيوم كما لفضائي مع الحركة وما يقابمو البعد الرابع . الربط ا

من البناء الخفيف والتفريغ  اً بتداءإلمعمارة الحديثة  ةن التداخل الفضائي كظاىرة جماليأعترف بإوقد ، قتصاديةا  جتماعية و إ
 أعمال من ممسوما ن نشاء المساكن الحديثة وخصوصاً إن خالل التطبيقات في لقرن التاسع عشر مفي افي البناء الحديدي 

 نطالقاً إ الخرسانيمتمك القدرة عمى صنع صدى لمييكل و إنأ " Giedion ذكرإذ  . Le Corbusier ـلالمسمحة  ةالخرسان
 سقاط الجدران المحيطةإمن خالل  المستدقة كونكريتيةعمدة العمى عدد قميل من األ اكمميأب ةسناد وزن البنايإمن قدرتو في 

بدون ىواء تمتاز أخرى يواء و المكعبات من من  Villa Savoye - 1930البيت المفتوح  Le Corbusierلقد أنشأ . "
و الشكل أفييا وليس شكل الفضاء  اً ساسيأ بل يصبح عامالً ، اليواء خالليا ينساب حيث ةبالستيكي وأليست فضائية بأنيا 

 . [Giedion,p.10] ( 3)شكل ،  أمفرد وال يتجز  ءأي ىنالك فضا، الفضاء والتداخل ةبل عالقالبالستيكي ميم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

بقوة المعماري الذي يؤثر  -نتبع المفيوم النظري  كبعد تفسير مفيوم التكتونيحاطة والتداخل : بناء الفضاء بين اإل 3-1-3
 عندما ميــزي ذكرت توال ،حاطة الفضاءا  حمال و سناد األإالتناقض بين  ؛ عمى فيم العالقو بين البناء التكتوني وبناء الفضاء

 Hegel حاطة والتداخل حيث إل. يجب عمينا فيم بناء الفضاء وتراكيب ا حاطةإو أسناد إبين العمود والجدار كعناصر
 ةلى تفاعل اليياكل الحاممإة بالنتيجذلك ىذه التراكيب بربط البناء التكتوني مع بناء الفضاء بطريقة مباشرة ويؤدي تسمح 

ويتجمى ىذا المفيوم من  ،المبنى لمبناء التكتوني - الفضاء ةوالتداخل الفضائي مع التركيز عمى نوعي حاطةمع شكل اإل
 ءإلنشاا نظامثم ، ةالجدران الحامم، نظام الييكميء نشااإل: نظام  ىي لمبناء التكتوني ةمختمف ئمباد ةخالل تحميل ثالث

التي  ةساسياألمفاىيم الرتبطت بإوقد ، في بناء الفضاء ساسياً أ اطة جانباً حاإل ظمت في القرن العشرينف.  و القشريأالفراغي 
  .  [Schuller,p.214]تعتبر الفضاء والتصميم الفضائي نتاج التداخل الفضائي

حاطة الفضائية زال يتحدد مع اإلما في النظرية المعمارية في النصف الثاني من القرن العشرين كان بناء الفضاء ال يأ
حاطة الفضائية وعالقتيا مع الفضاءات الخارجية ضمن مفيوم التداخل عن الفضاء باإل ةالفكرة الحديثإىتمت حيث 

جتماعي . وفي ىذا الصدد من خالل مفيومو الثقافي واإل أوسعبصورة  ة الفضاءتم مناقشفقد بالتوازي مع ذلك ، و الفضائي
 .   [Frampton,p.37]ائي مع مفيوم المكان والذي يتمثل من خالل مغزى ومعنى الفضاءبط التداخل الفضر  

ن طريق حدوده وتمييزه ععرف المكان  نحيفي نظرية ما بعد الحداثو  حيزاً  Heidegger الفضاء عند مفيوم لقد أخذ
المساحات ف ،حاطة الفضاءإ مفيوم المكان معفقد ربط  Schulz أما.  ستمرارية اليندسية لمفضاءكثر من مجرد اإلأ

نو  ةيي كيانات مغمقفالمستوطنات ، أما بالتمدد المستمر من خالل التنوعات تمتاز مبدئياً عنده المفتوحة  عرف حاطة ت  إأي  ا 
لمفضاء  ةالمرئي ةالجدار يمثل البني الحدود وخاصةً ففراغات . وبصورة عامة ال يامن خاللتتحدد حدود التي المن خالل 
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فإن بالتالي و الفضاء بالمكان المفتوح عمى مجاوراتو   Schulzلقد صوريقاع . إمباشر وب ،و منقطعأتواصل ستمرار مكإ
  : [Schulz,p.121]  كثر من التداخل معوأالفضائية  ةستمراريالتي يعرفيا ىي نقيضة لإل ةالفضائي  -جتماعيةاإل ةاليوي
 -عمى مفيوم المكان  اً بناء:  حاطة الفضاء والتداخل الفضائيإ ،البناء الفضائي كعنصر تفاعل بين الهيكل الحامل  -أ 

 ةىمية الفصل الفضائي في المخطط وفي تغطيأمع يرتبط  بل ،حاطة الفضائية فقطإلباالبناء الفضائي ال يرتبط الفضاء 
من جية  الفضائية  -جتماعيةفي خمق الميزة اإل ةبالرغبو  ،من جية لى مفيوم المكان(إحاطة الفضائية اإلتشير )الفضاء 
لفضاءات االفتح في الشكل المحاط وتداخل  يشير)ن يرتبط بالفضاءات الخارجية أن أي فضاء مبني يجب إ .أخرى 
وفي ىذا  ،خرىماكن األرتباط مع األإلفضاًل عن االفضائية  ةستمراريلى الربط بين المكان واإلإمع الخارجية  ةالداخمي

بناء الفضاء ل. وبفيمنا  (تبادل لكل من الضم الفضائي والتداخل الفضائي أوضاء كتجميع ن نتصور بناء الفأيمكننا سياق ال
حاطة والتداخل البناء التكتوني بالضم الفضائي وذلك من خالل التجميع لإليرتبط حاطة والتداخل من ناحية التجميع واإل

  .[Ibd,p.129] ل الفضائي حاطة الشكل والتداخإتفاعل البناء التكتوني والذي يتضمن  ذلكحيث يمثل 
مكانات محددة لبناء إ Giedionوصف  : حاطة في البناء التكتونيالتي تمثل التداخل والضم واإل ةبنيفضاءات األ - ب 

وىذه  ة،في فتح الشكل المغمق والقدرة عمى التداخل الفضائي لمفضاءات المشتت اتمكاناإلتمك وتتمثل ، الفضاء التكتوني
 حمال وما يناظرىا من عمل القوى والتكوين الييكمي لمبناء التكتوني .دعم األ مترتيب المنيجي لعناصرل جةً ىي نتي ةمكانياإل

 ةوجودة البناء الفضائي لممبادئ الثالث مكانات البناء الفضائيإلبناء الفضاء تتحدد من خالل ترجمة  ةىنالك جودة فعمي
 : [Ibd,133]  يمكن عرضيا بطريقتينوالتي لمبناء التكتوني 

 الشكل ؟ ةحاطة الفضائية وتغطيو يتكامل مع اإلأالييكل يختمف أن ولى : ىل األ
  في التنفيذ والتعبير من خالل فتح الشكل والتداخل الفضائي ؟ اً خذ جزءأيأن مبناء الفضائي ة يمكن لي طريقأ: بالثانية 

العرض و )الطول  بعاد الثالثية لمفضاءألئي واالضم الفضائي والتداخل الفضاو سناد الحمل إبين عناصر  ة ىناالعالقف
 . ة ىميرتفاع( ىي مركز األواإل

 ء التكتوني إلنشال ةالمبادئ الثالث4-1-3 
العالقة ، ففقية )الجسور(ألعمدة( والعناصر اىو النظام الذي يتكون من العناصر العمودية )األ : الهيكمي لبناءنظام ا- أ  

 : جية والعناصر اإلنشائية من جية أخرى ترتكز عمى بين البنية الفنية والجمالية من
 . ستخداميا في التكوينا  إما إظيار العناصر اإلنشائية و  -
حاطة الواجيات -  . (4)شكل  ، مقةغالخارجية بجدران م أو التراجع بالعناصر اإلنشائية وا 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
بط مع القشرة وفكرة المخطط بالنقيض مع الجدار الحامل يرتبط النظام الييكمي مع النموذج اإلقتصادي لمييكل، كما ويرت

 تصميمتم التعبير عنو في مثمما أو الطابوق، فاإلطار الييكمي يتيح المرونة في تصميم الفضاء المبني والشكل  من الحجر
Le Corbusier  لمـDomino house القشرة، ، فإن نظام الجدران الحاممة مفصول كميًا عن شكل اإلحاطة الفضائية أو

  :فتصميم الواجيات جاء بشكل حر وصواًل إلى تغميف كامل بالزجاج 

  Michael Hensel , 2004 : انًصدر / Skeletonَظاو انبُاء انهيكهي :  (  4)شكم 
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 , Percy Watson انًصدر : / ًَىذج نهكاتدرائياث انغىطيت: (  6 )شكم 

1976  

 

    

إن الفصل بين مجموعة األعمدة والجسور بمسافات كبيرة يسمح بحرية كبيرة في ترتيب الفضاءات الداخمية بكال  -
 اإلتجاىين ؛ األفقي والعمودي . 

ن النسبة بين قطر العمود ومحيطو من جية األعمدة عمى اإلحاطة الفضائية أو الفتح عمى المجاو تعمل  - رات، وا 
 .[Hensel,p.26]  (5)شكل  ،ذلك والمسافات بين األعمدة من جية أخرى ىي التي تحدد 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

  الحاممة : اإلنشائية نظام الجدران - ب

تتمقى الجدران الخارجية والداخمية الرئيسية 
ا بكامل أطواليا الحموالت واألثقال وتنقمي

تنفذ بمواد بناء تستطيع  -إلى أسس المبنى 
تحمل إجيادات الضغط مثل الحجر 
والطابوق والبموك اإلسمنتي والخرسانة 

. فالجدار التكتوني تعود بدايتو  -المسمحة 
إلى العمارة اليونانية القديمة والرومانية 
والتي تمثل العمارة الحجرية، ويمثل الجدار 

 Max Raphaelمنظر الفن  عند
العنصر اإلنشائي المتآلف، حيث 
تختمف تقنية التآلف بين كونيا عناصر 
حاممة )الجدار يعمل كنظام إنشائي 

كعنصر لبناء  Hegelناقل لألحمال( أو غير حاممة )كعنصر إحاطة وضم(، وبذلك فقد صور الجدار بالتناقض مع 
، فالجدار ىنا يمثل األعمدة والجسور في )لإلحاطة فقط( الفضاء بغض النظر عن كونو حامل أو غير حامل لالثقال

يتشابو الجدار التكتوني مع النظام . )المعبد من النظام الدوري( واألقبية المتقاطعة والدعامات في )الكاتدرائيات الغوطية(
أن يحيط  الييكمي من حيث نقل األحمال األحادية اإلتجاه كقوى الجاذبية العمودية )أي ىوية الحمل لألثقال وليس بالضرورة

وبالتشابو مع النظام الشبكي يمكن أن يعمل كعنصر حامل لألثقال إضافًة إلى إحاطة الفضاء إال أن نقل  الفضاء( .
األحمال يختمف ىنا عن النظام الشبكي بكونو ينقل األحمال بصور عمودية واإلحاطة الفضائية بشكل متعامد باإلتجاه 

الجدار في الكاتدرائية الغوطية بكونو عنصر حامل لألثقال وعنصر إحاطة األفقي والعمودي، وكمثال عمى ذلك يتميز 
 .  [Watson,p.13](6)شكل  بإتجاىين متعامدين ىما ؛ اإلسناد العمودي واإلحاطة األفقية ،

وره إلى يدين ىذا النظام بظيإذ  ،قشريةالنشائية اإلمنظومات الالخاليا الصندوقية و  ومنيا : النظام اإلنشائي الفراغي -جـ 
، ختصاصية األخرى المرتبطة بالجانب اإلنشائيي الكبير وتطور طرائق حساب اإلنشاءات والمسائل اإلكنولوجالتقدم الت

  : ىي ثالثة أنظمة إنشائية فراغية يمكن تمييزو 

 www.modrenhousez.comر : المصد/   Domino Houseالمخططات األولية لتصميم الـ  : ( 5) شكل 
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انًصدر  / ( : انعالقت بيٍ انعًارة وانُسيج 7شكم )                 

:Architectural Design - Architextiles , 2006   

   Journal of Structural Engineering / 2002انًصدر : / ي انفراغيبعط ًَاذج انُظاو اإلَشائ : (  8)شكم 

    

 . خاليا صندوقية فراغية -
 . ريةـاءات قشـإنش -
ستبدال ة تسمح بالنمو واإلـنظم إنشائية مرنة بديم -
مع البناء  ،ر الحاجات والوظائف كالخيامق تغي  ـوف

التحمل لمفوالذ  ةن سعإنابيب فبواسطة شبكة من األ
، الييكل والقشرة المسمحة وعالقتيا مع ةوالخرسان

حاطة اإل  عن شكل فالبناء التكتوني ليس منفصالً 
القشرة نفسيا لتصبح الييكل غير تتالفضائية وبالمقابل 

من حيث أما  . [Bradshaw,p.692] البنائي
الييكل التكتوني نفسو كتجميع يعرض  ،التصميم

وكزخرفة لمقشرة كما ، ةحاممالاكل ـــييالجمالي لكل من 
 ةن ىيكميا يؤدي وظيفإف basketry (السالل)في 

الجميل المرئي ىيكميا فضاًل عن أن القشرة والدعم 
داء العالي اإل، فيقابل كل من متطمبات الجمال والثبات

وكذلك كنظام حمل يعمل عمى بث الحيوية  ةغطيلمت
، وتزيين السطح الخارجي )الواجيات( 

 .[Maria,p.52] ( 7)شكل 
مصطمح البناء الشبكي يضم ف
القباب  ؛كثيرة ومختمفة منيا  اً نواعأ

 ةجيتسترابإى يسم مع مافي السنوات األخيرة البناء الشبكي  وقد تكامل ة،نبوبيو األأ ،لسطوحاو  ،geodetic ةالجيوديستي
البناء باليياكل الشبكية عن البناء يختمف و .  لمبناء التكتوني ةوتسييل المقارن ةجل تبسيط المشكمأمن  ةالتصميم المورفولوجي
حاطة التميز من خالل التكامل المطمق لمييكل الحامل مع الشكل الذي يمثل اإلىما ؛ رئيسيتين  الييكمي من ناحيتين

مثال عمى ذلك ىو  أفضل، و ووتغمففضاء المبنى تشكل  التيفالشبكة ىي  ،الشبكة ةوكتم ةكثاف عتماد عمىوالقشرة باإل
البناء الشبكي من مواد خفيفة ىي شبكة يتكون ختالف الثاني حيث مميزات المادة ىي اإلوتعتبر  . ةكل النسيجيااليي
حاور العمودية لقوى الجاذبية والنتيجة ىي التوليف بين الييكل التكتوني والمىنا قد تفككت ما العالقة ف، نابيب والنسيجاأل

لبناء الشبكي ال يعتمد عن ان التعبير فإلذلك  ،حاطة الفضاء )الشبكة الداعمة والنسيج(ا  والتجانس بين اليياكل الحاممة و 
 .   [Bradshaw,p.p.694-696](8) شكل ، حاطة الفضائيةعن اإلالتعبير عمى شكل الشبكة بل 
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  Andrew Charleson , 2005 المصدر : / Structure As Architectureالهيكل كشكل :  (  9شكل )

 

، حاطة الفضائية والتداخل الفضائي تصمم بطرق مختمفةاإلو ثقال ن التفاعل بين حمل األ بأنستنتج  لما سبق، خالصةً 
حاطة )بناء الفضاء نفتاح بين الفضاءات دون اإليتميز كل نظام بمميزات معينة : فالنظام الهيكمي يسمح باإل حيث 

 يفتح بينما ،مفتوح أخمق الفضاء من خالل منشتالنظام الشبكي ، لنظام النسيجيفي ا والتكتونية، بصورة غير مباشرة(
 التماثلو  النسب صوربعاد الثالثية لمفضاء مع تربط األمن ول أ Semper. ويعتبر  الجدار التكتوني الشكل المغمق

 . والتداخل حاطةاإل، ثقالالحمل لل مظاهر بعاد الفضاء مع ربط أ ناوبطريقة مماثمة يمكن ،يقاعاإلو 
األخالقية و ، الجمالية، التعبيرية، incorporeal)وصفي/تحميمي( يتعمق بالجوانب غير المادية مستوى الثاني : ال2-3 

. وقد تم في هذا المستوى وصف ومناقشة وتحميل عدد من المشاريع إعتمادًا عمى أربعة مفردات رئيسية أستنبطت من 
 : المعرفة السابقة تخص وصف التكتونية بين الجمال األخالق وآليات تحقيقها هي

تكنولوجيا المعمومات لممصممين في في صناعة  تسارعالتطور المأعطى  :الهيكل مقابل تصميم الشكل  ةمثالي 1-2-3
حدثت ثورة كبيرة في عممية أمجية ومعدات الحاسوب التي اداء لمحمول البر إالوصول إلى أفضل  ةمكانيإجميع أنحاء العالم 

         قوة الصمة بين ةمن خالل معرف ةلاآل -نسان بالعالقة التي تربط اإل يجب التفكير تدريجياً  وعميو شكال .األ ةصناع
 ةي مشروع معماري يتطمب المعرفة التقنين البعد البنائي ألإ.  لممشروع المعماري (بداعحاجات اإل)و  (خالقمتطمبات األ)

إدماج ثروة من المعارف العممية والتقنية عمى مر العصور وقد تم ة، التكويني ةبداعي والعمميالتي تؤثر في الخمق اإل ةالعممي
و أ في عممية التصميم، سواء كانت العمارة في الماضي كبيراً  ثر تأثيراً أفي ترسيم الوعي و  ساعد ممامع الثقافة المعمارية 

ظير ي   الجزء األكبر من فن العمارة في العصر الحديث كما كان في الماضيف  .العمارة الحديثة والمعاصرةتوجيات في 
تي يكون فييا الييكل ىو الشكل، كما ىو الحال في من الحالة ال ؛كتسبة بطرق مختمفة الرغبة في الرجوع إلى المعرفة الم  

 ةً أكثر أو أقل عضوي غة الييكمية واضحة ومتكاممةمإلى الحالة التي تكون فييا ال  Musmeciأو Torroja، Nerviأعمال 
لى الحالة التي إ وصوالً  Aalto و Mies ،Wright عمال كل منمع غيرىا من عناصر التصميم المعماري، كما في أ

وما إلى  Le Corbusierو   Kahnعمالتكامل كبير في جميع مكونات عممية التصميم، كما ىو الحال في أفييا  يوجد
ىذا يمكن أن يطمق  إذ ،)التكتونية( حمصطمعمال وفقًا ليمكن تعريف كل ىذه األ Framptonتفاق مع وباإلذلك . 

 العشوائية ةشكال الفنيركز عمى خمق األوتء عممية التصميم ثناأ التي تترك المكونات الييكمية جانباً  ألعمالعمى ا مصطمحال
لتراث اإلنساني افي عممية البناء أصبح اليوم ذا أىمية كبيرة ليس عمى صعيد إحياء  ياألخالقالجانب  نإواالتأكيد عمى  .

المعماري لنتاج خالق في ااألفبل في فيم العالقو المعقدة بين العمارة واإلنشاء والرياضيات التي توفرىا البرامج الحاسوبية، 
 . [Charlson,p.p.135-156]  خطية والمعقدةالير غdeconstructed  ىي بالنقيض مما يعرف بالعمارة المفككة

عن  ىتمام المتخصصينإوتكون محور  ةبشكل خطوات متعاقبمعماري المشروع الفي ميمًا  ي جزءاً نشائالتحميل اإليأخذ 
ن معرفة النماذج الميكانيكية والرياضية إ . يقة التي تكون جيدة من حيث التقنية واإلنتاجلى الطر إطريق تقسيم المعرفة 

من خالل الحصول في البناء ريخي بين العمم والفن أنقسام التلتغمب عمى اإلامحاولة بمعنى ، العمارة (صنع)في عامل ميم 
دراكعمى الكفاءة في الفكر المجرد، و  أنو ال يعتمد ىذا ركبة من قبل الطبيعة، ويعني مييية و أن العممية اإلبداعية ىي بد ا 

 . [Trovalusci,p.45]( 9)، شكل  أيضاً  ولكن عمى الخبرة والمعرفة المكتسبة ،الميارات الفردية الطبيعية فقط عمى
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اء بنفي  algorithmsات خوارزميحدث الأ Cecil Balmondو   Toyo Itoالمعماريان ستخدمإ وليد الشكل :ت 2-2-3
 ءابد إذ، London  Serpentine Gallery Pavilion - 2002 /تصميمعند ( ةالجيني خوارزمية)المثل  وتنفيذ أفكارىم

المسطح ذي الشفاف دعم السقف الذي ي gracefulالرشيق نظام البناء الييكمي عمى  األولى تستند بسيطتين جداً  فكرتينب
سطح المؤلف من الخطوط العشوائية المتقاطعة والمدعمة ملسقف الإعتمدت اف ثانيةما الفكرة الأ .free form الشكل الحر 

 خوارزمية Balmond وجدأوقد ذىبا نحو الفكرة الثانية حيث  ،مطمقاً  بخط من الجدران الخارجية لتشكل في النياية صندوقاً 
لنظرة إلى عمى إن ا Itoلقد أكد  . [Balmond,p.28] جل الحصول عمى نمط فوضوي من الخطوطأل ةبسيط

من خمق تعقيد غير متوقع وحاالت ىجينة محسوبة وممكنة التحكم وبحمول مختمفة، ولكن عندما ن ضيق  ناالخوارزميات تمكن
الشروط ونتجاىل اإلحتماالت المختمفة فال يوجد إال حل واحد فقط . فالحركة المكانية لممشروع جعمت من الممكن تخيل 

أعطت تمميح  لمفضاء الذي يختمف نوعيًا  -ت قصير عن طريق التكنموجيا الرقمية وحساب وتصنيع وتجميع األشكال بوق
عما إعتدنا عميو، فالخوارزمية ستكون ميمة في فكر عمارة المستقبل . ففي عالم اليندسة ال يمكننا تجنب التحول لمفيوم 

 عمارة تنطوي دائمًا في مرحمة إدراكيا عمىالنيايات المفتوحة في شكل البناء من خالل التواصل والتجسيد مع المجتمع . فال
ختيار المواد ... إلخ، مع األمل بأن تكون نياياتيا حرة . لقد تحول المصمم إلى  فصل الداخل عن الخارج، والتفاصيل وا 
الحاسوب ألجل أن يجعل الحدود بين الداخل والخارج مشوشة قدر اإلمكان، ولكن من غير الممكن القضاء عمى التمييز 

 .  [Interview] (10)، شكل  عمارةالسيعني ترك عالم  ذلككامل ألن بال
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

خمق الشكل الجديد من  ةحل مشكمب منيا بالذات المناىج المختمفة والتنفيذية ىعنت   :يجاد الشكل ا  و ، تحسين الشكل 3-2-3
 يشير "األشكال الجديدة"مصطمح ف.  لممشروع المعماري( ة)الضرورة والنفعي، تساق والتطابق()لإل ساسيةخالل المتطمبات األ
نتيجة كالسطوح غير الخطية التي يمكن أن تكون  وبشكل عام إلى، قشرياتإلى األشكال الحرة وال عمى وجو التحديد
في م قدت  لى طرق تحسين المكان، و إجديدة لمتحسين تتراوح بين تحسين الشكل الييكمي الساليب ن األا  و  ،لمتحسين الييكمي

التي تم بحثيا عمى نطاق واسع في مختمف مجاالت  واسعة من إمكانيات التصميمالوقت الحاضر لممصممين مجموعة 
 ىذه  "ختراع"إ لـ أو " ،بحث"ـــ مكأدوات مساعدة ل مجال العمارةفي  الحقاً ستغالليا إوالتي تم  التصميم اليندسي والصناعي

ة الرياضي -ة سمح بالسيطرة عمى ىذه السطوح عن طريق تحميل الميكانيكييلمبرامج التوظيف المكثف ن ". إاألشكال الجديدة"
 :  [Sasaki,p.p.51-59] تاحت لممصمم فرصتينأالتي ة العددي -

     www.serpentinegallery.org المصدر: /  Serpentine Gallery Pavilionالفكرة المعتمدة في بناء مشروع: ( 10شكل )
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  Sasaki , 2005 انًصدر : /انتكراراث انًختهفت نتصًيى قشرة انسقف يٍ خالل تغيير يعانى انتصًيى : ( 12شكم )

ي وتسمى ىذه المرحمة )تحسين الشكل(، نشائتسميط الضوء عمى الجانب التعبيري، تمييا ضبط السموك اإل :األولى - 
ة قو بقي بت  أخيرًا المعمارية بترجمتيا من المواد المالزمة، و  (الرؤية)مع المحافظة عمى جوىر نتياج أسموب التخطيط إب

 . عن مرحمة التنفيذ المرحمة اإلبداعية بعيداً 
عمى سبيل المثال، أو تصميم الفضاء والتي مع ذلك الوظيفة يجاد الشكل كإمن مستوى أكثر مرونة في  ءالبد:  الثانية -
وجو في كل مرحمة من مراحل البرنامج سي  ف.  يجاد الشكل(إ) ةلمييكل وتسمى ىذة المرحم (األمثل)العام  حافظ عمى السموكت

ن .  وجد أداة تحل محل سيطرة المصمم المباشرةتأنو ال  شارة إلىلمشروع مع اإلاتطور  الخيار بين ىذين المنيجين وا 
الييكل(, حيث يصبح من غير الممكن فصل الخصائص عند التعامل مع مفيوم )الشكل يدعم  المختمفين يصبح حاسماً 

  :و المبنى أ ألمسموك الييكمي لممنش ةالرسمي
 .خيرة من المشروع األ ةالبرنامج في المرحميشارك ولى )تحسين الشكل( في الحالو األ- 
 ةعمى النتيجة النيائية وعممي كبيراً  التكوين ويؤثر تاثيراً  ةعممي ةنذ بدايمالبرنامج  يعمل يجاد الشكل(إ) ةحالفي بينما  -
وتطبيق طريقة   Nara Centennial Hall / Japanلمـ Arata Isozakiوالمثال عمى ذلك في تصميم المعماري  ،ظياراإل

( التي قادت إلى إتفاق مرضي بين الكفاءة اإلنشائية والحصيمة الشكمية . sensitive analysis)تحميل حساسية الشكل 
من قبل  من حيث الطول والعرض والحجم جنبًا إلى جنب مع المتطمبات الوظيفية تم إقرارىا Nara ةقاع ةىيئأن ىنا جد ن

عمى أمل ظيور شكل  يا من خالل الحاسوب، فمتغيرات التصميم تم تعديمالشكل حساسية تحميلالمصمم وبإعتماد طريقة 
شبو أ amorphousسم مع شكل غير منتظم  15بسمك ة المسمح ةمن الخرسانقشرة أصبح بطريقة ما  السقفأكثر إثارة، ف

 ج، ومن خالل ىذه التجربة بدأنا نشعر بأن طريقة تحميل حساسية الشكل غير كافية إلعتمادىا كأداة لمتصميمالنسي ةبقطع
  .  [Ibd,p.66](11)شكل 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 -اإلنشائيلمثنائي  Florence New Stationمشروع في ىو  تحسين الييكل التكتونيعمى خر آمثال 

وبتخطي النقاش ، شكل شجرة وىو نتيجة التحسين الطوبولوجيعمى المحطة ليا سقف ، ف Isozaki / Sasakiيلمعمار ا
عادة إنتاجعن الحجم الكبير لمغاية و  )الذي يطمق عميو  نقسامات المتعددة لمشكل النيائياإلفإنو ال يمكن تجاىل الطبيعة  ا 

فإن مثل ىذا الغموض يكشف عن نفسو  ةالمناسب تكنولوجيا اإلنشاءختيار إعند و ، (flux-structureالشكل المتدفق 
  .[Sasaki,p.31]( 13)وشكل  (12شكل ) ، التوفيق بين الشكل والييكل والوظيفة وبناء الفضاء يصبح ليس صعباً و 

 www.medianetjapan.comانًصدر :  /في انياباٌ   Nara Centennial: قاعت (  11شكم )
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لى ىياكل ىندسية إ ولوصالجل أيجاد الشكل من إل يةالحاسوب برامجاللى تطوير إ  Isozaki / Sasakiكل منييدف 
التي ىي جزء من اليياكل  ةوليذا الغرض يجب فيم سموك اليياكل الصعب، بنفس الوقت ةيئن تكون فنية ومنشأو معقدة 
 حيث الشكل النيائي ىو نتيجة )لمتشويو خير مثال عمى ذلك يى  N. Grimshawلممعماري Edenحدائق و  ،قدةالمع

deformation) - تجميعلمثل لى الحل األإصمي من شبكة المضمع األ بتداءاً إ -ر الضغط يلى تغيإ ةً تغيير الحجم نسب 
 .[Pearman,p.26] ( 14، شكل ) in- between surface البينيةدنى من السطوح عطى الحد األأالفقاعة  حزم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
قتراحات من إستنباط إمن خالل  ةة تكون عالية التقنية تخدم الطبيعحاسوبييجاد برامج في إ يالغاية ى وأالمحاولة إن 
د ىياكل ضخمة ىو تولي ن يمثل خطراً ألكن بالمقابل ما يمكن  . (طبيعة محيطة بطبيعة)النتيجة تكون ، و نفسيا ةالطبيع

معرض ويعتبر  ،ساسيات التماسك والضرورةنسان من خالل التناقض ألقل بعيدة عن ثقافة اإلوعمى األ ةوبعيدة عن الطبيع
عممية  تإذ تأثر  . ذلك عمىمثال خير في ىولندا   Eeltje Jansجزيرة في  Water Pavilion H2O expo -1997الماء

ليام من الطبيعة والتجريب العممي، فبالرغم من تعقيدىا إال أنيا مستندة عمى أسس بشدة باإل Frei Ottoتكوين الشكل عند 
نشاء واقعية، عمى مبادئ التحويل حيث أن إستقرار المنشأ ىو ذو دعم ذاتي وليس إكتشاف لصورة مجردة جديدة  بناء وا 

الييكمية  ئبط وبقوة بعممية التصنيع والمبادلمعمارة، ولكن ىي عممية إستخدام لألدوات الجديدة باإلنشاء الواقعي لمفضاء، يرت
فيو بحد ذاتو  ،بالطريقة التقميدية اً كون معرضياألساسية إلمكانات التكتونية، فالمبنى ىو معرض ولم يكن في النية أن 

ىيكل نمطي مع تغيير مستمر في إتجاىات وميول األرضيات والجدران والسقوف والتي تندمج بعضيا مع بعض وال توجد 
جعل من تجربة الفضاء، تجربة جديدة يجب أن تعتمد فييا عمى نظامك الخاص لمتوازن ي مماالخارج تطل عمى ة نوافذ أي

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

  Sasaki , 2005انًصدر :/ انجديدة   Florenceطتًحانتحسيٍ انهيكهي وتكُىنىجيا اإلَشاء نههيكم انحقيقي ن: ( 13شكم )

  www.edenproject.comانًصدر : / Nicholas Grimshawنهًعًاري  Edenحدائق : (   14شكم ) 
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تبدو ه وىذ ،والخبرة ةالثقاف بل ىي تعبير عن نظام التمفصل لقواعد ةمن العبقري ةن التصميم والخمق المبدع ليست مسالإ
 ةتنتج عن بعض التمارين الرياضيقد والمخاطر التي  ةن تقدميا البرامج اليندسيأي يمكن تمكانات التخطي اإلمفيدة ل
 Kokkugia أعمال مجموعةفمعززة ومدعمة بالبرامج اليندسية .  ةىتمام الخاص يركز عمى البحوث النظريإلفا ة،العددي

نحن ال نعمل عمى الشكل )وراثية شعارىا الخوارزمية الستخدام ما يسمى بإب ةالطبيعي شكالستنساخ األإتستغل بشكل واسع 
 .[www.Kokkugia.com]  16))، شكل  (بل عمى القواعد التي تولد ىذا الشكل

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

و أالقديمة ومعناىا التوليد  ةاليونانيب Autopoiesis حمصطم إرتبط : الخمق الذاتي مقابل المحاكاه في العمارة4-2-3 
المقصود أما .  ستنساخ نفسياا  نظمة التي تعيد تعريف نفسيا من خالل الدعم الداخمي و لى األإالخمق الذاتي ويشير 

لمجمال الكالسيكي  تبعاً  والذي ىو، ةخذ من العالم الحقيقي والطبيعيو لوصف التقميد واألف  simulationمصطمح المحاكاةب
 .  بداع الفنييمثل الييكل النظري لإل

محور إىتمام الكثير من ختيار الحيوي( )الحدس واإل عتباره تكوين متناسق منإلحظة خمق الشكل المعماري بإن 
 ةمتجانسالغير والمعايير  ةالتي تعتمد عمى العناصر الموضوعي ةتركز عمى الطريق ةمواضيع اليياكل المعماريالباحثين في 
ن مجموعة من الحمول المتماسكة يمكن إالحاسوب ف ةفي مثل ىذه الطريقة ومن خالل محاكا من شكل( . كثرأ)كتحسين 

نتاج المعماري مقدم من قبل شخصيات بارزة من اإل كبيراً  اً ن جزءإثمى . عرف من خالل البحث عمى الحمول الم  ن ت  أ
الموضوعات المتعمقة  ًا عنوتدريجي اً كبير  اً يظيرون خروج  Frank Gehry, B.Tschumi & Zaha Hadidمثالأ
ىذه في خطي( الالتعقيد اليندسي )غير ف ،ةلنواحي الرمزيبإتجاه اعييم سخالقيات البناء والتماسك الييكمي لممشروع و بأ

العمارة وما  )تبدو( كيف حيث ىناك نوع من التعارض بين، مع التماسك التكتوني الفعمي لممبنىدائمًا تطابق ال يالعمارة 
جيال الجديدة من المصممين ن تولدىا ىذه البرامج عمى األأثار التي يمكن ىتمام باآلاإل ةمع عمميو .  في الواقع عميو ىي
  .[Trovalusci, p.18] (   17)، شكل  دوات المطورةخالقي لممبنى ىو التحدي مع األستعادة البعد األإن إف

  www.baufachinformation.deانًصدر : Water Pavilion H2O expo-1997 / : يعرض (  15شكم )
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لى جنب مع إ وبالتالي دعم المصممين في ىذا التحدي جنباً  قدم حموالً  CAM / CAD الحاسوبية برامجالتطور ن إ
ت لخوارزمياالتي تستخدم عادة في ا ةعتماد بعض الطرق العدديإىميتيا في ألى إ ضافةً إالطرق التقميدية لتوليد وخمق الشكل 

من خاليا الكائنات  ةخميكل تحاول تكرار عمميات تجميع  ةخاص ةىي نماذج عدديالتي  ،Genetic algorithmة الجيني
عن العمارة  قتصاد والروبوتات بعيداً حصاء واإلمثل اإل ةالحقول العمميفي ستخدمت بشكل واسع أوالتي ة والطبيعي ةالحي

الجمالية  دة القيمعو بشكال الجديدة والذي يسمح األ توليدمثل ليذه النماذج يعمل عمى حل مشاكل ستخدام األاإلف ،ةاليندسو 
نو . ة لمعمارة خالقياألو   ةقياسيالنواع التصنيع غير أتجاه إن تقود المعماري بأالخمق يمكنيا  خوارزميةساس أالحساب عمى  ا 

 ةمتماثمغير المعاصرة التي سمحت بالحصول عمى عناصر جاىزة  ةلعناصر البناء وذلك بفضل تقنيات التصميم الرياضي
 .[Gao,p.519]  بعضالمع بعضيا 

 

 إلستنتاجات ا 4-
تم التوصل إلى مجموعة من اإلستنتاجات التي تعبر عن مفيوم التكتونيك في العمارة ، بعد أن طرح المفيوم بمستويين  

والثاني )وصفي/تحميمي( يتعمق بالجوانب غير المادية،  .الشكمي و األول )وصفي( يتعمق بالجانب المادي، الفيزياوي، 
 ة واألخالقية :الجمالية، التعبيري

ىي تمثيل معرفي في اإلنشاء إىتمامًا بالتفاصيل المبدعة والتي بدورىا تمثل الشكل التي المعرفة التكتونية تعطي  -  
المعماري من خالل اإلىتمام باإلنشاء، وتؤكد عمى ديناميكية السطوح مع إنحناءاتيا ثالثية األبعاد وعمى الداخل والخارج 

ستمرارية الفضاءات   . وا 
الطريقة األكثر مباشرية في العمارة ىي أن تعبر عن نفسيا عن طريق اإلنموذج المكاني حيث تخضع عممية اإلنتاج - 

المعماري لمتغيير ويتبعيا تغيير في الشكل المعماري، ومن ثم يتم إستخدام المزيج من الييكل االنشائي والمواد من أجل أن 
 تصبح عمارة واقعية .

لتقنيات الحديثة في مجال التكتونية معني باإلىتمام بكيفية إستخدام التقنيات والمواد وطرق اإلنشاء يكون إستعمال ا -
الحديثة من أجل تكوين إنسجام إنشائي وبالتالي يسمح لمعمارة بإنتاج إنموذج مكاني جديد والذي يكون ناشئًا عن العالقة 

 والطبيعة والثقافة . نسانًا من التفاعل بين اإلالتي ال تتجزأ ما بين العمارة وسياق الموقع وتنتج نوع
تؤكد التكتونيـة عمـى إسـتخدام المـواد اإلنشـائية كوسـيمة لمكشـف عـن دور التكنولوجيـا فـي عمميـة إنتـاج وعـرض اإلبـداع فـي   -

الممكـن  مفاصل الييكل اإلنشائي، والمغزى ىـو إسـتخدام المـواد والفضـاء مـن أجـل أن تعكـس حالـة التنـاغم فـي العمـارة، ومـن
التأكيد عمى إن اإلنموذج المكاني ىو نتيجة التالعب المتحول من خـالل التوحيـد الكامـل لمتنظـيم المنطقـي مـع السـياق ككـل، 

عـن شـاعرية اإلنشـاء والتمثيـل الواضـح وأن تكشـف عـن األصـالة واإلبـداع فـي عمميـة  وبيذه الطريقة تستطيع العمارة أن تعبر
 مارة اإلنموذج المكاني يجب أن ت فحص من خالل التكتونية وتشكيل رابطة ما بينيما . وىذا يعني أن ع .إنتاج الشكل 

 . الرؤية التكتونية في التطمع نحو إيجاد مواد وتقنيات جديدة لإلنشاء كوسيمة لبناء معنى جديد في العمارة تكمن  -

  Trovalusci , 2010 انًصدر : / ًَاذج انعًارة انريزيتبعط انًحاكاث في : (   17شكم )
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عمى التعبير عن كل من الجمالية والشاعرية  إن اإلمكانات التكتونية الكاممة في كل مبنى تأتي من قابمياتيا وقدرتيا- 
لغرض أن تستنكر التفاصيل لصالح  معاصروالجوانب المعرفية الكامنة في مضمونيا، والتكتونية تقف معارضة لمتوجو ال

 الصورة الشاممة .
عميو فقد و لممتمقي،  اإلضافة الميمة لمفيوم التكتونيك ىي فكرة ربطو بالوجدان االعاطفي والمتطمبات النفسية والجمالية -

 أصبح المفيوم يوحي بالنواحي الجمالية، فضاًل عن النواحي المادية .
ديمومة التكتونيك كقيمة نفسو معارضًا إلى الرمزية الال مبررة مادام إدراك النتاج المعماري يتضمن فكرة كونو يمتمك يجد  -

تكنولوجي داخل النظام لمتوصل إلى النتاج والنساني اإليتكامل فييا الفكرين إذ يتوجب عمينا أن ننتج أشياء  .طويمة 
وعميو يشكل التكتونيك وحدة الجوانب المنشئية مع الطابع المعماري والجمالي بحيث ال يمكن تمييز  ،اإلبداعي في العمارة

 الفكر المنشئي والتقني عن المواىب الفنية واإلبداعية . 
إما عمى إظيار العناصر ؛ ية من جية والعناصر المنشئية من جية أخرى ترتكز العالقة بين البنية التعبيرية الجمالإن  -

حاطة ال ستخداميا في التكوين العام لمشكل المعماري أو التراجع بالعناصر المنشئية وا   ،بجدران مغمقة  فضاءاتالمنشئية وا 
مارية لمعديد من األعمال الحديثة وىي األشكال المعتغييرات واضحة في معيا كما إن المستجدات المنشئية والتقنية حممت 

تتميز بتعميق النيج الجمالي التقني . فالتكتونيك يعكس الفكرة التي يكونيا اإلنسان بفطرتو وتجربتو عن العالقة بين القوة 
أي أن ىناك شكل فيزياوي يتضمن فكرة منشئية يستطيع اإلنسان بما يممكو من حدس وخبرة إكتشاف نوع النظام  ،والشكل

 إو ياير األحمال ومساراتدي وكيفية إنتقال القوة وردود األفعال في كل جزء من أجزاء الشكل وذلك عن طريق تقنشائاإل
 تحسس المواد وقابميتيا في تحمل تمك األثقال .

كون ميمة تعد الخوارزميات واحدة من أدوات توليد األفكار ألنيا توفر حرية كبيرة في التالعب باألشكال، وعميو فإنيا ست -
اإلنسان تشكل الحد األدنى من العمارة ذاتية التغير والتحسس والتشكيل وست شكل من قبل التي مارة المستقبل عفي فكر 

التأكيد عمى إن الفعل األخالقي في عممية البناء أصبح ذا أىمية كبيرة ليس عمى صعيد إحياء التراث اإلنساني ، مع نفسو
 العمارة واإلنشاء والرياضيات التي توفرىا البرامج الحاسوبية . بل في فيم العالقو المعقدة بين
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