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ABSTRACT 

The previous knowledge consider architectural form as a text like language texts, which  sending 
messages holds meanings through codes that reflects a set of shapes and relations to the receiver. So that 
the architecture consider as a communicating and expressing language (Visual Text). Therefor it need to 
analyze 4Tcorresponding characteristics which represent common bases combine the styles. 4T6TIn addition, 
6Tderiving the differences that classify and characterize the architecture according to a certain type or style, 
or with a specific designer. This research assume that clarifying similarities and the differences in shape 
could be by (Genetic Tape) ,which is give person as well as architecture their identity . This enhanced by 
the technological development which offers the possibility of recognizing any product through its 
barcode, that holds all the information of the product and how to invest this in architecture. The range of 
building that require applying this mechanism are extensive, but the most needed building that requires an 
extra focusing is the ones that carries value of cultural heritage , 

 All above showing the need for specialized scientific study to illustrate the possibility of finding 
genetic tapes for building’s characteristics that helps to classify and explain the variation. The research 4T 
problem as stipulated (the role of encoding process in determining the genetic tape for historical 
building). 4T Thus the goal of this study is identified as (determining the characteristics of historic 
buildings and categorized it using genetic tapes). Furthermore, to solve the research problem it needed 
a method consist4T of three stages, first establish a comprehensive conceptual framework regards the 
genetic tape outside the field of architecture and the potential possibilities of employing it in architecture, 
in addition to clarifying the encoding process , second stage illustrate the conducting study and the 
selected sample ( the selected samples were eight Islamic palaces  , four of them belong to the Umayyad 
era , and the others to the Abbasid period ), then identifying the style and method of measurement and 
analyzing , finally analyzing the selected samples , showing  the results , conclusions  and 
recommendations . 
4TKeywords: Genetic Tape, shape grammar, historic buildings. Islamic palaces   

 
 دور الشريط الجيني في تصنيف المباني(دراسة تحليلية للقصور العربية االسالمية)

 
 لخالصةا

تؤكد المعرفة السابقة على اعتبار الشكل المعماري نص مشابه للغة. اذ تعد هذه النصوص رس�الة تحم�ل ف�ي طياته�ا مع�اني ي�تم ايص�الها 
عة من االشكال و العالقات. بذلك تعد العمارة لغة للتعبي�ر والتواص�ل (ن�ص من قبل المرسل بشكل شفرات تنعكس وتصل الى المتلقي بمجمو

ك�ذلك  ،مرئي). يتطلب التعبير عن هذه اللغة في العمارة استنباط الخصائص المتشابهة التي تمثل قواعد مشتركة تجمع الط�رز عل�ى اختالفه�ا
راز بنائي معين عن اخ�ر او حت�ى تل�ك المرتبط�ة بخصوص�ية مص�مم استنباط االختالفات التي تُصنف وتُميز العمارة وفق نمط او زمن او ط

- genetic tapeاو معماري معين. يسند البحث الحالي على تصور بإمكانية التعبير عن هذه التشابهات واالختالفات بشكل الش�ريط الجين�ي 
 رم�زه خ�الل م�ن من�تج اي عل�ى التع�رف إمكاني�ة فري�و ال�ذي التكنول�وجي التطور ذلك يعزز. في العمارة -الذي يميز ويُحدد هوية كل انسان 

طبيعة األبنية التي تستدعي تطبي�ق ه�ذه اآللي�ة واس�عة لك�ن تظه�ر  . المنتج بهذا الخاصة المعلومات كل يحمل الذي وهو barcode الشريطي
ات المعاص�رة. م�ن ه�ذا الجان�ب توظيفه�ا ف�ي النتاج� لتيس�يرالحاجة الى التركيز على المب�اني الت�ي تحم�ل قيم�ة وارث حض�اري أكث�ر خاص�ة 

تظهر الحاجة العلمية لدراسة متخصصة لتوضيح امكانية ايجاد اشرطة جيني�ة للمب�اني تس�اعد ف�ي تص�نيفها وتوض�ح التب�اين ف�ي خصائص�ها. 
ص األبني�ة ( تحدي�د خص�ائوحدد هدف البحث بـ( دور عملية التشفير في تحديد الشريط الجيني لألبنية التاريخية) تنص مشكلة البحث على 
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،شكل المنهج ثالثة مراحل ،االول بناء اطار مفاهيمي شامل عن الش�ريط الجين�ي و ماهيت�ه التاريخية وتصنيفها من خالل اشرطتها الجينية) 
تحدي�د  خارج حقل العمارة و امكانية توظيفه في العمارة ،كذلك توضيح اهم مفرداته وهو التشفير ،والثاني  تحديد االجراءات التطبيقية من ثم

ل�ى العينات المختارة و محددات اختيارها ( إذ تم انتخ�اب ثماني�ة نم�اذج لقص�ور اربع�ة منه�ا تنتم�ي ال�ى الفت�رة االموي�ة و اربع�ة منه�ا تنتم�ي ا
 تحليل النماذج المنتخبة ومناقشة النتائج  و االستنتاجات.  واخيراً الفترة العباسية ) و تحديد اسلوب القياس و التحليل ، 

 قواعد الشكل ، الشريط الجيني ، التشفير ، االبنية التاريخية،القصوراالسالمية ت المفتاحية:الكلما
 

 المقدمة .1
الى عل�وم معرفي�ة خ�ارج حق�ل العم�ارة ت�رتبط  Genetic Tapeجع اهمية المفهوم العام للشريط الجيني تر

مبادئ�ه ف�ي ، اذ اس�تخدمت  الجين�ات)مورثات (البالهندسة الوارثية و بالعلوم الطبيعية . فالوراثة هو العلم الذي يدرس 
توريث الصفات منذ تاريخ بعيد لتحسين المحصول الزراعي وتحسين النسل الحيواني . ابتدا علم الوراثة الحديث من 

في منتصف الق�رن التاس�ع عش�ر، لفه�م الي�ة توري�ث الص�فات ،. ق�ام من�دل بمراقب�ة   Gregor Mendelخالل العالم 
للكائنات الحية وكيفية انتقالها من االباء الى االبناء، ولكنه لم يكتشف الية هذا االنتقال التي تتم ع�ن الصفات الموروثة 

، وه�ي تمث�ل خص�ائص معين�ة م�ن Genes جين�ات) (ال المورث�اتطريق وح�دات ممي�زة ف�ي توري�ث الص�فات وه�ي 
وريثه�ا لمعرف�ة كيفي�ة . و من هنا تبرز اهمية الموضوع الكامنة في فهم الية انتق�ال الص�فات و ت ]DNA ]1الـشريط 

ش�ريط  االستفادة من هذه الطريقة في المجال المعماري لذلك سيتم توضيح خص�ائص الش�ريط الجين�ي و المس�مى ب 
DNA .  

 والشفرة الوراثية  Genetic Tapeالمحور االول : الشريط الجيني  -1
الموج�ود  DNAوي تنتقل الصفات الوراثية من جيل الى اخر ومن خلية الى اخرى بواس�طة الحم�ض الن�و

م�ن خيط�ين او ش�ريطين يلتف�ان ح�ول بعض�هما بش�كل ل�ولبي يع�رف باس�م  «DNA» ويتالف ج�زيء .في نواة الخلية
كيميائية تس�مى قواع�د نيتروجيني�ة ، هن�اك اربع�ة  وحدات. كل خيط يتالف من  (Double Helix)  الحلزون الثنائي

عل�ى ط�ول  (G) و (C) ، و (T) و (A) القواعد النيتروجينية .ان تتابع(A,G,C,T) انواع من القواعد النيتروجينية 
يحدد للخلية انواع االحماض االمينية التي يجب ان تس�تخدم ، وترتيبه�ا وترابطه�ا  (DNA)  جزيء الحمض النووي

د معين . حيث تعتبر هذه القواعد النيتروجينية هي الحروف االبجدية ، و كل ثالثي�ة م�ن ه�ذه القواع� 0F1لتكوين بروتين
مض اميني معين وحسب ترتيب ه�ذه الثالثي�ات بج�وار بعض�ها يتح�دد الج�ين ال�ذي ي�تحكم اتشير الى ح» كلمة«تشكل 

ينقسم الى نص�فين  «DNA» وعند انقسام الخلية فان حمض .في الصفة الوراثية بتكوين البروتين الخاص بهذا الجين
ل نص��ف او خ��يط ال��ى الخلي��ة الجدي��دة لينق��ل اليه��ا ال��رفيعين المك��ونين ل��ه وي��ذهب ك��بانفص��ال الخيط��ين او الش��ريطين 

 . ]2[) 1الشكل رقم( .الجينات الوراثية التي يحملها

 
 5TUhttp://mnwat.net/qs/t169910.htmlU5T) يوضح الشريط الجيني و القواعد النيتروجينية 1الشكل رقم (

 
ان  اذمهم�ة منه�ا عام�ة و اخ�رى يمك�ن ان ي�تم ربطه�ا بالش�ريط الجين�ي لالبني�ة ،  يتبين مما سبق ع�دة نق�اط

الشريط الجيني يحمل كل المعلومات المتعلقة بالكائن الحي من ص�فات و خص�ائص و الت�ي يمك�ن توريثه�ا ال�ى ك�ائن 
م�ن  والش�ريط الجين�ي  القواع�د النيتروجيني�ة مف�ردات لغ�ة تعتب�راخر من خالل عملية االنقسام و انتقال الش�ريط ، اذ 

توريثه��ا . ان تش��فير المعلوم��ات ع��ن طري��ق  ي��تمالت��ي وتش��كل الق��وانين الت��ي تعط��ي الص��فات و الخص��ائص  ه��اخالل
 التسلسل المختلف للقواعد يؤدي الى تكوين بروتينات معينة اي تعطي معلومات مختلفة . 

ح��وي مف��ردات توج��د بينه��ا الت�ي تري��ة اللغ��ة المعما والش��ريط الجين��ي  يتب�ين مم��ا س��بق ان هنال��ك تش��ابه ب�ين
، و ان المفت��اح  عالق��ات ت��ؤدي ال��ى تك��وين ق��وانين معين��ة تحم��ل الخص��ائص و الص��فات للمبن��ى او للش��ريط الجين��ي

                                                 
 . دحالنيتروجينية لجزيء بروتين واعد القوامن  ابعاحد تتالوالجين ايمتلك .  المربوطة معامينية الاض احمالالبروتين هو مجموعة من ا  1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%80DNA&action=edit&redlink=1
http://mnwat.net/qs/t169910.html
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االساسي لعملية اشتقاق لغة الشريط الجيني سواء ك�ان لالنس�ان او االبني�ة ه�ي عملي�ة التش�فير ، ل�ذلك تش�مل الفق�رات 
 ة التشفير و في اللغة و عالقتها بعملية التصميم المعماري .الالحقة التعرف على عملي

 علم التشفير2.1 
توضح هذه الفقرة اهمية علم التشفير كونه جانباً اساسياً في عملي�ة ترمي�ز او تش�فير الص�فات عل�ى مس�توى 

توريثه��ا  الش��ريط الجين��ي ، و امكانيات��ه عل��ى المس��توى المعم��اري ف��ي تش��فير ص��فات و خص��ائص المب��اني و امكاني��ة
 اول ان ذك�ر فق�د والعسكري. الحربي لمجالا في استخدم اذ القدم، منذ التشفير علم رف. عُ  مستقبلية لتصاميم اخرى

 لنق�ل عدي�دة ف�ي ط�رق الص�ينيون ك�ذلك و اس�تخدمه  الع�رب الفراعن�ة و ه�م الجيش قطاعات بين للتراسل به قام من
   .الحروب اثناء الرسائل

ذي يس��تخدم الرياض��يات ف��ي تش��فير و ف��ك تش��فير البيان��ات ، كم��ا ويمك��ن م��ن خالل��ه  تخ��زين ه��و العل��م ال�� التش��فير :
المعلومات و نقلها بصور امنة ال يمكن قراءاتها من قبل اي شخص ما عدا الش�خص المرس�ل ل�ه . ام�ا التحلي�ل و ف�ك 

 .]3[هو علم لكسر و خرق االتصاالت االمنة Cryptanalysisالتشفير 
 :كالتالي وهي التشفير علم استخدام وراء رئيسة اهداف اربعة توجد

 ع�دا م�ا االش�خاص جمي�ع م�ن المعلوم�ات محت�وى لحف�ظ تس�تخدم خدمة : هي Confidentialityالخصوصية  .1
 .عليها االطالع لهم صرح قد الذي

 نم� ) تع�ديل او اض�افة او ح�ذف ( التغيي�ر من المعلومات لحفظ تستخدم خدمة : هي Integrityالبيانات  تكامل .2
 غير المصرح لهم بذلك .  االشخاص قبل

 .)  لهم المصرح البيانات( مع التعامل هوية الثبات تستخدم خدمة هي : Authenticationالهوية  اثبات .3
 .]4[ما بعمل القيام انكاره من الشخص لمنع تستخدم خدمة : هي Non-repudiationاالنكار  عدم .4

 
 التشفير في اللغة2.2

و علم النفس فانه عادة ما يتم افتراض ان البنية المعرفية و االدراكية الكامنة  linguisticsفي علم اللغات  
 parserتحت المعالجة التركيبية لالنسان في فهم الجملة و انتاج الجملة  يتضمن اثنين م�ن النم�اذج ، ه�ي اوال محل�ل 

" و تش�فير  grammatical decoder( و الت�ي يطل�ق عليه�ا ف�ك ترمي�ز القواع�د"  formulatorو مشكل او صائغ 
ياخ��ذ  decoder" ) . و يعم��ل ك��ال منه��ا ف��ي اتج��اه مختل��ف . ف��ك التش��فير  grammatical encoderالقواع��د " 
( مجموعة من المفردات المعجمي�ة المح�ددة تركيبي�ا )  lemmaكسلسلة من عدة اشكال من الكلمات  inputمدخالت 

و التي تفسر فيما بعد دالليا . اما التشفير فياخ�ذ  syntactic structureاي هياكل تركيبية  outputو ينتج مخرجات 
 lemmaو يول�د مجموع�ة م�ن االش�كال للكلم�ات  inputكم�دخالت  semantic structureهياك�ل او بني�ات داللي�ة 
 .   ]output ]5  كسلسلة من المخرجات 

 التشفير في التصميم 3.2
الشكل المعماري نصا مش�ابها لل�نص اللغ�وي كون�ه يحم�ل تؤكد بعض الدراسات و الطروحات على اعتبار 

رسالة مشفره باستخدام عناصر معمارية معروفة سابقا وتوظيفه�ا ف�ي كتاب�ة ه�ذه النص�وص يه�تم ك�ل م�ن المص�مم و 
الملتقي على السواء بما تعنيه االشكال المعمارية المصممة، تتميز االش�كال المعماري�ة بعض�ها ع�ن ال�بعض ف�ي م�دى 

غايات معينه . و هنا ياتي دور التشفير في عملية التصميم المعماري من خالل تحقيق تل�ك الغاي�ات باس�تخدام تحقيقها ل
لغات التصميم السابقة و اي افكار اخرى يراد ايصالها بشكل شفرات و يترك الحرية امام المتلقي لف�ك ه�ذه الش�فرات  

ماطها و مواقعها و لكنها ترتبط فيما بينها بعناصر و عالقات بالرغم من تعدد المباني و اشكالها و ان . ]6[و تفسيرها 
اصيلة بين هذه العناصر لتشكيل نمط بن�ائي واح�د او ط�راز معم�اري مع�ين م�ن مك�ان م�ا ، ه�ذه العالق�ات ه�ي نقط�ة 

ع�ن  الوصل بين الطرز المعمارية المختلفة ، فلكل طراز استراتيجية في التعامل مع هذه العناصر و العالقات ، يعبر
هذه العالقات و المتغيرات بالشفرات ، كل ش�فرة ت�دل عل�ى عالق�ة ش�كلية و ب�اختالف ه�ذه العالق�ات تختل�ف االنم�اط 
البنائية و الطرز المعمارية و هذا االختالف في تركيبة الشفرة ( العالقات ) يعتمد على عدة عوامل بيئية و اجتماعي�ة 

لتي تواجه المصمم المعماري سواء في مرحلة تكوين االفكار او تش�كيل ان من اهم المشاكل ا.]  7[ و جغرافية .. الخ
التصميم هو حصول سوء فهم للغات و النتاجات المعمارية السابقة ف�ي بع�ض االحي�ان ، و الت�ي ي�تم انتخابه�ا كاح�دى 

ل�ى مس�توى ف�ك سواء كان ذلك ع مستويات الفكرة التصميمة، و خصوصا االبنية التاريخية و ابنية العمارة االسالمية
تشفير اللغات السابقة او عل�ى مس�توى اع�ادة تش�فيرها الس�تخدام عناص�رها، و م�ن المش�اكل الش�ائعة ايض�ا ه�ي فيم�ا 
يخص الحصول على المراجع و المعلوم�ات الخاص�ة بالمب�اني و ب�االخص تل�ك التاريخي�ة الت�ي تتع�رض لالهم�ال او 

 االندثار و بالتالي ضياع المعلومات الخاصة بها .
نا يأتي دور الشريط الجيني في حفظ المعلومات الخاصة بكل مبنى ، كذلك يسهل على المصمم المعماري ه

الرجوع لهذا الشريط لعملية فهم افضل لخصائص و لغة المباني و الرجوع اليها الستخامها في تص�اميمه و التالع�ب 
ين االنماط و اللغ�ات المعماري�ة س�واء تل�ك الت�ي بمفرداتها ، باالضافة الى ذلك يمكن من خالل هذا الشريط المقارنة ب
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م�ن الض�روري التع�رف عل�ى  يتض�ح مم�ا س�بق ان . ]8[تعود الى حقب مختلفة او مصميين او طراز مع�ين ... ال�خ 
اح�دى الحل�ول ه�ي  و تش�فيرها ، اعادة توظيف لغاتها التص�ميمية من اجلكيفية قراءة النتاجات المعمارية السابقة 

الش�ريط  باالض�افة ال�ى المستخدمة في تحليل اللغات المعماري�ة و انت�اج اش�كال جدي�دة  واعد الشكلق تقنية استخدام
  لتقنية قواعد الشكل  . .لذلك ستتضمن الفقرة الالحقة توضيح مختصر الجيني

  SHAPE GRAMMARالمحور الثاني : قراءة االشكال بتقنية قواعد الشكل  -2
، تُع�د كتقني�ة لق�راءة االش�كال و   1971ف�ي ع�ام  Shape grammar (SG)ظه�رت تقني�ة قواع�د الش�كل 

،  George Stiny & James Gipsتحليل لغاتها ، ك�ذلك لتركي�ب و تولي�د اش�كال جدي�دة . . ق�دمت الول م�رة م�ن 
 Stiny. ع�ّرف   ]Shape Grammars and Generative Specification”  ]9“حيث نشرت ورقتهم البحثي�ة 

 ]: 10عمل عليها تقنية قواعد الشكل هي[اربع عناصر اساسية ت
 .(S)و يرمز لها ب  a finite set of shapes مجموعة محددة من االشكال  .1
 .(L)و يرمز لها ب a finite set of symbolsمجموعة محددة من الرموز  .2
 .(R)و يرمز لها ب a finite set of shape rulesمجموعة محددة من قوانين الشكل  .3
 .(I)و يرمز لها ب initial shape الشكل االبتدائي .4

تقني��ة تس��تخدم تس��تخدم القواع��د كاساس��ات للتعام��ل م��ع  اذ يمك��ن تعري��ف تقني��ة قواع��د الش��كل:  عل��ى انه��ا 
الذي يُستخدم في قراءة اللغات المعماري�ة  ياالشكال و عالقاتها الحيزية لها منهجان في استخدامها هما المنهج التحليل

 .  ]11[اتها و المنهج التركيبي الذي يُستخدم في انشاء لغات جديدة السابقة لالستفادة من لغ
مكون��ة م��ن ج��زئين  Shape Rule تت��ألف قواع��د الش��كل م��ن مجموع��ة م��ن الق��وانين ك��ل ق��انون ي��دعى ب

 Left-Handمفصولين بسهم الذي يمثل الجزء الوسطي و يشير م�ن اليس�ار ال�ى اليم�ين ، ي�دعى الج�زء االيس�ر ب 
Side (LHS) يمثل شكل مدخل  وهوinput shape  ام�ا الج�زء االيم�ن ي�دعى ب .Right-Hand Side (RHS) 

 . حيث ان شكل القانون يكون output shapeيمثل شكل مخرج 
 A        B   حي�ث ان ك�ل م�نA and B  ه�ي اش�كال ، يمث�ل A  الش�كل االبت�دائي ، و يمث�لB  الش�كل ال�ذي س�يتم

نة ( اي من التحوالت االقليدية ) . و ان هذه الق�وانين تمك�ن م�ن اش�تقاق تص�اميم و التحول اليه وفق قاعدة تحويل معي
]. مما سبق يتضح ان هنالك عالق�ة  ب�ين ثالث�ة 12تراكيب شكلية معقدة من مجموعة من القوانين االولية او البسيطة[

 ). 2مفاهيم هي الشريط الجيني ، قواعد الشكل  و اللغات المعمارية كما في الشكل رقم (
منذ ظهور قواعد الشكل و استخدامها ف�ي التعل�يم و الممارس�ة. ص�نفت قواع�د الش�كل ال�ى  :مناهج قواعد الشكل 3-1

منهجين مرتبطين باالهداف الرئيسة لقواعد الشكل . المنهج االول هو المنهج التحليلي ، حي�ث اله�دف من�ه ه�و تحلي�ل 
المفردات و التعرف على اوجه التشابه و االخ�تالف ب�ين الط�رز اللغات المعمارية السابقة الستباط اهم الخصائص و 

المعمارية ، كذلك امكانية اعادة استخدام هذه اللغات في التصاميم الحديثة . اما الم�نهج الث�اني ه�و الم�نهج التركيب�ي ، 
ميم م�ن الص�فر يهدف الى انشاء لغات و تصاميم جديدة من دون االعتماد على لغات سابقة تم تسميتها  بطريق�ة التص�

Design from scratch . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )اعداد الباحثان) الخصائص المشتركة لقواعد الشكل مع اللغة المعمارية و الشريط الجيني (2الشكل رقم (
 

 architectural المعماري��ة الط��رز تحلي��ل عل��ىف��ي العم��ارة  الش��كل بقواع��د الخاص��ة التطبيق��ات رك��زت
styles  .جدي�دة اخ�رى تص�اميم اس�تنباط ع�ن فض�ال،  الط�رز له�ذه االساس�ية القواعد استخالص هو كذل من الهدف 

الشريط 
الجيني 
 

 

 التصاميم
design 

مجموعة قواعد 
 نيتروجينية

مفردات المبنى 
vocabulary 

االشكال 
االبتدائية 

 
 

عالقات 
     رابطة بعملية

 

عالقـــــات    
شكلية بين 
  

عالقات حيزية 
spatial 

l i 

الجينات التي تحمل الصفات 
 و الخصائص

تكوينات ناتجة من العالقة 
بين العناصر تحمل خصائص 

 

القوانين التي 
تحمل 

 
 

قواعد الشكل 
shape 
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 تص�ميم لقواع�د Stiny تحلي�ل ه�ي القواع�د له�ذه االمثلة اشهر من و.   متجددة بصورة لكن و،  اللغة نفس من متولدة
 تش������لم و س������ايني لرؤي������ة وفق������ا  Palladio ب������االديو للمعم������اريPalladian villas الفل������ل مخطط������ات

)Stiny&Mitchell,1978( ]13[  ،فليمن��ك تحلي��ل ك��ذلك Flemming بي��وت ط��راز كت��ل و مخطط��ات لقواع��د 
Queen Anne style (Flemming,1987  ،تحلي�ل ال�ى باالض�افة Knight تص�اميم كت�ل و مخطط�ات لقواع�د 

 وفق�ا تعقي�دا القواع�د اكث�ر م�ن تعتب�ر الت�ي Frank Lloyd Wright's Usonian house و  لبي�وت خ�اص ط�راز
مما سبق نستنج انه يمكن ربط القراءة المعمارية باسـخدام منهجي قواع�د  . ]Knight, 1994( ]14( نايت لرؤية

الشكل بعلم التشفير و استخالص االشرطة الجينية ، سواء عل�ى مس�توى الم�نهج التحليل�ي ال�ذي يحل�ل اللغ�ات ال�ى 
المنهج التركيبي الذي يعتمد على جين او شفرة تصميمية يمك�ن جيناتها االصلية التي انشأت منها او على مستوى 

 من خاللها انشاء لغات جديدة .
قواع�د الش�كل ، تب�ين ان  الخاص�ة بتقني�ةاالط�الع عل�ى االدبي�ات و الدراس�ات الس�ابقة  الدراسة ومن خالل 

البني�ة التاريخي�ة االس�المية ا على المستوى المحلي و العربي و باالخص على مستوى هنالك قلة في استخدام النظرية
، حيث  اقتصرت على تناول االنماط الزخرفية .  كم�ا تب�ين مم�ا س�بق امكاني�ة ايج�اد عالق�ة ب�ين االش�رطة الجيني�ة و 

و يُط�رح به�ذا االط�ار تس�اؤال ع�ن م�دى امكاني�ة اعتب�ار الخص�ائص  النتاجات المعمارية و م�ن خ�الل عل�م التش�فير ،
قات بين العناصر المعمارية هي الجينات التي تشارك في تكوين الجزء االساسي للطرز الهندسية و المفردات و العال

ث يمكن انشاء لغات معمارية تنتمي الى اللغة السابقة وف�ق الي�ات و اس�تراتيجيات يالمعمارية و التي يمكن توارثها بح
اه�داف عل��م التش�فير ف��ي حف��ظ  تص�ميمية تتناس��ب م�ع العص��ر الح�ديث . و ال��ذي يؤك�د عل��ى ه�ذا الجان��ب التش�ابه ب��ين

و اثبات الهوي�ة ، و االه�داف االساس�ية للتص�ميم المعم�اري ، فبالنس�بة للتص�اميم و  البيانات و االحتفاظ بالخصوصية
خصوص�ا النتاج�ات الس�ابقة تعتب�ر نتاج�ات ذات خصوص�ية و يج��ب حف�ظ المعلوم�ات الخاص�ة بلغاته�ا لحف�ظ هويته��ا 

ح��دى ط��رق الحف��اظ عل��ى خصوص��ية المب��اني و معلوماته��ا ع��ن طري��ق تش��فير المعماري��ة ، بحي��ث يمك��ن ان تك��ون ا
معلوماتها بطريقة يمكن ترجمته�ا و اع�ادة ف�ك تش�فيرها م�ن قب�ل المعم�اري الس�تخدام ه�ذه اللغ�ات ه�ذه النتاج�ات ف�ي 

 التصاميم الحديثة. 
قاً ، و تمهيدا من خالل الطرح السابق يمكن استخالص انموذج فكري افتراضي مقترح يلخص ما جاء ساب 

، يمث�ل ه�ذا االنم�وذج وص�فا لمفه�وم قواع�د الش�كل ومفردات�ه الرئيس�ة الخاص�ة ( االش�كال او لعملية الدراسة العملية 
المفردات و العالقات الحيزية والقوانين) . كما و يتضمن االنموذج عالقة قواعد الشكل بالش�ريط الجين�ي ع�ن طري�ق 

 ) .3ة فك التشفير . كما في الشكل رقم (و علية اعاد Encodingعملية الترميز 
 

 
 

 ) االنموذج الفكري االفتراضي لمفهوم قواعد الشكل و عالقته بالشريط الجيني (اعداد الباحثان)3الشكل رقم (

 . الدراسة العملية4
 ة االول�ىاذ ترتك�ز المرحل� م�رحلتين و م�ن خ�الل تستند الدراسة العملية على المرحلة التحليلية للعينات المنتخبة

الستخراج القوانين الرئيسة للخص�ائص االساس�ية لبن�اء  AutoCADعملية التحليل اليدوي و باستخدام برنامج على 
 Geneticاستنتاج الشريط الجيني عن طريق قواعد الشكل . اماالمرحلة الثانية فتتضمن القصور االموية و العباسية 

Tape نين .للعينات المنتخبة بعد عملية تشفير القوا 
 محددات اختيار عينة الدراسة 1.4

 :التالية المحددات مع يتوافق معين بنائي نمط اختيار ينبغي الشكل قواعد لمفهوم العملية الدراسة تطبيق لغرض
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 يمك�ن الت�ي المف�ردات و الخص�ائص اه�م لتوض�يح،  المعمارية و الوظيفية و التاريخية قيمته و المبنى اهمية -1
 . ستقبليةم تصاميم في استثمارها

 اي و الحركي��ة المح��اور و للفض��اءات واض��ح تعري��ف ذات و الدقيق��ة االفقي��ة المخطط��ات ت��وفر ض��رورة -2
 .اخرى تفاصيل

 او موثق�ا المبن�ى يك�ون ان و.  ال�وظيفي الن�وع ل�نفس و تفاصيله بكافة مختلف نموذج من اكثر توفر ضرورة -3
 . كامل بشكل قائما
 معماري�ة و تاريخي�ة قيم�ة تمتل�ك الت�ي و التاريخية الوظيفية االنماط من واسعاً  مدى هنالك فان ماسبقل وفقا

 انتخ�اب س�يتم العملي�ة الدراس�ة تطبي�ق و البح�ث لغ�رض.  ال�خ...  االض�رحة و البي�وت و الخان�ات و القصور كمباني
 : منها اسباب لعدة بالقصور المرتبط الوظيفي النمط
 و الحك�م و للس�لطة مراك�ز تعتب�ر انم�ا و،  فق�ط الس�كن عل�ى الوظيفة تقتصر لم حيث،  القصر وظائف تتعدد -1

 القص�ور اهمي�ة ت�اتي و ه�ذا. الراح�ة و للس�كن ك�ذلك الدولة شؤون الدراة ادراية مراكز و،  الدولة قوة لبيان
 واحيان�ا فق�ط الدينية او معا والدنيوية الدينية السلطة من كال تمثل التي الوظيفية االنماط احد كونها االسالمية

 .والنزهة حةالرا
 ).الشكل قواعد في المهمة االمور من( مشتركة وخصائص تصميمية معالم ذو القصر مبنى ان -2

 
وفق�ا )  قصورعباس�ية اربع�ة و اموي�ة قص�ور اربع�ة(  قص�ور ثماني�ة نتخ�ابا ت�م: العينات المنتخبة للتطبيق 2.4

 ) 4رقم( الشكل في كما. لالسباب اعاله 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (اعداد الباحثان)تسلسل الزمني للعينات المنتخبة ) ال4الشكل رقم (
 

هذا و سيتم توضيح المعلومات الخاصة بالعينات المنتخب�ة الب�الغ ع�ددها ثماني�ة قص�ور مختلف�ة (ارب�ع منه�ا 
 .)1قصور اموية و اربعة قصور عباسية ) في الجدول رقم (

 
 بها (اعداد الباحثان) ) العينات المنتخبة و رموزها و بعض المعلومات الخاصة1جدول رقم(

رم����������������ز 
 القصر

 مكونات القصر الفترة المدينة اسم القصر

P1 ع  االموية تدمر/ سوريا قصر الجند في الحير الشرقي  ُمجمَّ
P2 قصر منفرد االموية جنوب عمان/ االردن قصر المشتى 
P3 قصر منفرد االموية غرب تدمر/ سوريا قصر الحير الغربي 
P4 ُمجمَّع االموية ريحا / فلسطينا قصر خربة المفجر 
P5 ُمجمَّع العباسية جنوب سامراء/العراق قصر بلكوارا 
P6 قصر منفرد العباسية الحويصالت / العراق قصر الجص 
P7 قصر منفرد العباسية كربالء / العراق قصر االخيضر 
P8 قصر منفرد العباسية غرب سامراء/ العراق قصر العاشق 

 لى للدراسة العملية (التحليل بتقنية قواعد الشكل) المرحلة االو 1.2.4
تتض�من ، و ايج�اد ق�وانين التص�ميم الخاض�عة له�ا . القص�ور  العينات المنتخبة م�نعملية تحليل خصائص و مفردات 

 خطوات : اربعالمرحلة االولى 
 

و م�ن  ة للقص�ورالمكون الرئيسة Vocabularyر والقص تكوين تتضمن عملية تعريف مفردات:  الخطوة االولى
 ) :2، و كما موضح في الجدول رقم( ثم  ترميز هذه المفردات ، الستخدامها بسهولة في عمليات التحليل الالحقة
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 المكونة للقصور ( اعداد الباحثان )Vocabulary ) المفردات الرئيسة 2الجدول رقم (
 المفردات الرئيسة التركيبية للقصور رموز المفردات

P.S public sections قاعات االستقبال . االقسام العامة تشمل فضاءات االستقبال الخاصة بالخليفة و 
K Khalifa Court . ديوان الخليفة الذي هو جزء من القسم العام 

V.S  االقس��ام الخاص��ةprivate sections  و تش��مل الفض��اءات الخاص��ة بس��كن و راح��ة الخليف��ة و اقس��ام الح��ريم و الفن��اءات و
 الخاصة . الفضاءات

P.H Public Housing  . االقسام الخدمية و الخاصة بسكن الحاشية و سكن الجند  
x x axis . المحور االفقي 
Y Y axis . المحور العمودي 
E Entrances . المداخل و البوابات 

P.C public courts . الفناءات العامة 
V.C private courts . الفناءات الخاصة 
 

تشمل هذه الخط�وه عل�ى عملي�ة تحلي�ل ع�دد م�ن الخص�ائص االساس�ية الخاص�ة ب�المفردات الرئيس�ة :  لثانيةالخطوة ا
. تتنوع خصائص القصور على عدة مستويات سواء كانت على مستوى المخططات الثنائية االبعاد او على  بالقصور

تشمل تحليل المخططات االفقية للعين�ات  الكتلة الثالثية االبعاد ، يركز البحث على انتخاب عدد من هذه الخصائص و
المنتخبة ( حيث سيتم استثناء التحليل الكتلي و التفاصيل لقلة المعلومات المتوفرة بشانها ) . ان عملية التطبيق العملي 

لعين�ات ، و م�ن ث�م دراس�تها عل�ى ا Groupsمجموع�ات  في الخطوة الثانية ستكون بتحويل الخصائص المنتخب�ة ال�ى
خاص��ة المجموع��ات ال ترمي��ز اذ س��يتم.  AutoCADالتحلي��ل الي��دوي و م��ن ث��م باس��تخدام برن��امج  باس��لوبالمنتخب��ة 

 ن هذه المجموعات هي كالتالي :ا ) .3كما موضح في الجدول رقم ( G1,G2,....Gnتحليل القصور بالرمز ب
 

 ( اعداد الباحثان ) ) المجموعات الرئيسة الخاصة بتحليل العينات3جدول رقم (
 الخصائص المتعلقة بالمفردات المستخرجة الرمز Groups  جموعاتالم

 الشكل العام لمبنى القصر G1 المجموعة االولى

 الشكل العام للسور الخارجي G2 المجموعة الثانية

 للمخطط التقسيم الهندسي G3 المجموعة الثالثة

 المحورية G4 المجموعة الرابعة

 الفناءات G5 المجموعة الخامسة

 التنظيم الفضائي G6 مجموعة السادسةال

 المداخل و البوابات G7 المجموعة السابعة

 
المنتخبة . تتنوع كل مجموعة  Groupsتشمل الخطوة الثالثة على عملية تحليل المجموعات السبعة  : الخطوة الثالثة

ة ، ه�ذه الخص�ائص و الى عدد من الخصائص المستنتجة م�ن الدراس�ات الس�ابقة الخاص�ة بالقص�ور . توض�ح الخط�و
  Rulesك��ل ق��انون . س��يتم بع��د ذل��ك االش��ارة ال��ى ال��ى ق��وانين رئيس��ة خاص��ة بك��ل مجموع��ةالت��ي س��يتم تص��نيفها 

تمهيدا لعملية  .. الخ الخاصة بكل عينة ،، من دون االخذ بنظر االعتبار الى النسب و االحجام  R1,R2...Rnبالرمز
P1Fلتوضيح ذلك يتطلب اعطاء مث�ال ، حي�ث س�يتم اخ�ذ  دار االم�ارة . شكلبصيغة تقنية قواعد ال اشتقاق قوانين فرعية

2 

P في الكوفة كمثال يتم من خالله شرح عملية التحليل التطبيقي و القوانين التابعة لكل مجموعة ، و (من خالل االطالع
 ] :15على الدراسات) كما يلي [

                                                 
دار االمارة : تاريخ البناء ، البناء الحالي يعود معظمه الى فترات مختلفة من القرن السابع الميالدي الى القرن الخامس عشر ( الحكم   2

 الحكم االليخاني . -الحكم العباسي  -الراشدي 
وفة . االبعاد التقريبية للسور الخارجي دار االمارة : مبنى مربع الشكل يحيط به سور خارجي اخر يلتصق بجدار القبلة لمسجد الك

امتار . يعود معظم البناء الحالي الي الفترة العباسية ، حيث اعيد بناؤه فوق اسس دار  110*110متراً و السور الداخلي  168*166
 االمارة الذي شيده سعد بن ابي وقاص عند بناء مدينة الكوفة . 
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لنس��بة للقص��ور ذات االش��كال الهندس��ية ( باالمجموع��ة االول��ى الخاص��ة بالش��كل الع��ام للقص��ر تتن��وع خص��ائص -
P2Fالمنتظمة

3
P على سبيل المثال مبنى دار االم�ارة مرب�ع الش�كل كم�ا . ة الشكل او مستطيلة الشكل مربع انيمب) ما بين

 ) ا . 5في الشكل رقم (
ب�المبنى ال�ى المجموعة الثانية الخاص�ة بش�كل الس�ور الخ�ارجي المح�يط بمبن�ى القص�ر و عالقت�ه تتنوع خصائص  -

على سبيل المث�ال الس�ور الخ�ارجي  ر خارجي ذي شكل هندسي منتظم مربع الشكل و اسوار مستطيلة الشكل .سو
  ) ب .5لدار االمارة مربع الشكل كما في الشكل رقم (

بص�ورة عام�ة م�ا ب�ين مخطط�ات ذات  للمخطط�ات المجموع�ة الثالث�ة الخاص�ة بالتقس�يم الهندس�يتتنوع خصائص  -
طات ذات تقسيم هندسي رباعي . التقسيم الهندسي بالنسبة ل�دار االم�ارة ف�ي الكوف�ة ذو تقسيم هندسي ثالثي و مخط

 ) ج . 5تقسيم هندسي ثالثي على عدة مستويات كما في الشكل رقم (
و مح��ور رئ��يس واح��د  م��ا ب��ين قص��ور ذاتموع��ة الرابع��ة جالمتتن��وع خص��ائص المحوري��ة بش��كل ع��ام الخاص��ة ب -

مح�ورين  و قص�ور ذات كالهما محور دخ�ول و مح�ور لقاع�ات االس�تقبال محورين رئيسن متعامدين قصور ذات
حي�ث بالنس�بة ل�دار االم�ارة ف�ي الكوف�ة  رئيسن متعامدين احدهما محور دخول واالخر مح�ور لقاع�ات االس�تقبال .

 ) د .5فانه يحتوي على محور رئيس واحد كما في الشكل  رقم (
ام�ا  متع�ددة . تفن�اءا وفن�اء واح�د مرك�زي بشكل عام تتنوع م�ا ب�ين المجموعة الخامسة الخاصة بالفناءات العامة  -

بالنسبة الى الفناءات الخاصة فال يوجد قانون موحد حي�ث تتع�دد و تت�وزع عل�ى الفض�اءات المختلف�ة . عل�ى س�بيل 
كم�ا  المثال يحتوي دار االمارة على فناء مركزي واحد يؤدي الى فناء االستقبال و قاعة الع�رش الخاص�ة بالخليف�ة

 ) ه .5موضح مؤشر في الشكل رقم (
(اي تنظ�يم و ترتي�ب الفض�اءات الرئيس�ة الفض�ائي  نظيمالمجموعة السادسة الخاص�ة ب�التتتعدد و تتنوع خصائص  -

او ال�دمج ب�ين المس�تويات  او   ب�ين الفض�اءات فص�ل مك�اني العامة و الخاصة و الخدمية .. الخ ) الى قص�ور ذات
لمث��ال التنظ��يم الفض��ائي الخ��اص ب��دارة االم��ارة ف��ي الكوف��ة ذو فص��ل مك��اني ب��ين عل��ى س��بيل ا الفص��ل الكتل��ي .

 ) و .5الفضاءات حيث تفصل الفضاءات الرئيسة العامة و الخاصة و الخدمية بجدران فاصلة . الشكل رقم (
و تتنوع فيه�ا اش�كال الم�داخل م�ا ب�ين قص�ور تح�وي عل�ى م�دخل واح�د ع�ام رئيس�ة المجموعة السابعة و االخيرة  -

  مباشر و قصور ذات مداخل متعددة .
. ترم�ز ه�ذه او عام�ة تصنف هذه الخصائص المتنوعة التابعة الى كل مجموعة و يمكن اعتباره�ا ق�وانين رئيس�ة 

 .  R1,R2.....Rn(بحرف كبير) و تتنوع الى R القوانين بالرمز
ة م�ن الق�وانين الرئيس�ة و العام�ة ال�ى مجموع� Groups: بع�د ان ت�م تص�نيف المجموع�ات المنتخب�ة  الخطوة الرابع�ة

(الت�ي تمث��ل الخص��ائص المتنوع�ة التابع��ة لك��ل مجموع��ة ) . ان الق�وانين الرئيس��ة الم��ذكورة ف�ي الخط��وة الس��ابقة ه��ي 
تش�مل الخط�وة قوانين عامة لم يتم االخذ بنظر االعتبار اي من تح�والت زواي�ا ال�دوران او النس�ب او الحج�م .. ال�خ . 

عن طري�ق  (R) المنتخبة و المشتقة من القوانين الرئيسة بكل عينة من العيناتللقوانين الخاصة  بعة عملية تحليلاالر
 (ح�رف ص�غير) و تتن�وع ال�ى  rب�الرمز المش�تقة   rulesسيُشار ال�ى ه�ذه الق�وانين . AutoCAD استخدام برنامج 
r1,r2,r3...rnجان�ب شكلين هما : الشكل ف�ي الى حيث تحتوي عل، قواعد الشكل  و تكون صيغتها بشكل قوانين تقنية

 Right Handيم�ن الجان�ب اال الش�كل ف�ي و ، )و الذي يمثل الشكل االبتدائي( Left Hand Side (LHS)يسر الا
Side (RHS) ) عل�ى س�بيل المث�ال         يفص�ل بينهم�ا س�هم ، )و الذي يمثل الشكل الناتج بعد عملية تطبيق القاع�دة

كل) لدارة االمارة هي عبارة عن عدد م�ن الق�وانين المش�تقة م�ن الق�وانين العام�ة و يت�الف القوانين (بصيغة قواعد الش
 ) .4كال منها من شكل ابتدائي و شكل ناتج يفصل بينهما سهم ، الجدول رقم (

                                                 
قصور ذات اشكال هندسية منتظمة و تتميز بعض نماذج القصور بشكل عام غير منتظم ينتج تتنوع القصور بالنسبة للشكل العام الى   3

 من مجموع االجزاء و نتيجة لعمليات البناء و االضافة على مختلف العصور . 
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الشكل العام للسور الخارجي ( مربع الشكل  -ب الشكل العام لمبنى القصر (مربع الشكل ) -ا
( 

هندسي الثالثي على عدة مستويات التقسيم ال -ج
من الفضاءات العامة الى الفضاءات الخاصة 
 بالخليفة الموضحة من خالل االلوان المختلفة

   

المحورالخاص بمخطط دار االمارة الذي يمثل  -د
المحور الرئيس العام للدخول و الوصول الى 

 فضاءات االستقبال و قاعات العرش

لعام لدار االمارة و الذي الفناء المركزي ا  -ه
يقع على المحور الرئيس و يؤدي الى قاعة 

 العرش

الفصل المكاني بين فضاءات القصر الرئيسة .  -و
الى القسم العام الخاص بالدخول و  1يشير رقم 

الفناء العام و قاعى العرش الخاصة بالخليفة. اما 
تشير الى الفضاءات الرئيسة االخرى  3و  2رقم 

 سكن و الخدميةكفضاءات ال
 ) تحليل مخطط دار االمارة وفق المجموعات المنتخبة ( اعداد الباحثان )5الشكل رقم(

 
) مجموعة من قوانين دار االمارة في الكوفة بصيغة قوانين قواعد الشكل و المشتقة من تحليل المخطط في الشكل 4الجدول رقم (

 ) (اعداد الباحثان)5رقم(
يمث��ل الش��كل  LHSالع��ام لمبن��ى القص��ر ، حي��ث  الق��انون يمث��ل تولي��د الش��كل

 Y axisاالول�ى (عب�ارة ع�ن نقط�ة االص�ل ف�ي المح�ور االح�داثي العم�ودي 
يمث��ل الش��كل الن��اتج ، يفص��ل  RHSال��ذي تتن��اظر حول��ه الفض��اءات) ، ام��ا 
 بينهما سهم الذي يمثل القاعدة المطبقة .

 
شكل االولي ( وهو يمثل ال LHSالقانون يمثل توليد السور الخارجي ، حيث 

يمثل الشكل الناتج بعد اضافة السور  RHSالشكل العام لمبنى القصر) ، اما 
 الخارجي ، يفصل بينهما سهم الذي يمثل القاعدة المطبقة .

 
الق��انون يمث��ل التقس��يم الهندس��ي الثالث��ي لمخط��ط دار االم��ارة ، حي��ث يمث��ل 

LHS  (وه�و الش�كل الع�ام لمبن�ى القص�ر) ام�ا الشكل االولي ،RHS يمث�ل ف
الشكل الناتج بتقسيم المخطط تقس�يم ثالث�ي ك�ل قس�م يح�وي فض�اءات او قس�م 

 معين ، يفصل بينهما سهم الذي يمثل القاعدة المطبقة .

 

 

1 2 3 



 دور الشريط الجيني في تصنيف المباني                                             2016،.10العدد  A)،الجزء ( 43مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد
 االسالمية) للقصور العربية (دراسة تحليلية                                                                                                                                  

 

376 
 

عملي�ة االش�تقاق بتقس�يم الشكل يوضح عملية اشتقاق التقسيم الهندسي الثالثي لمخطط دار االم�ارة ، حي�ث يمث�ل الش�كل االول الش�كل االبت�دائي ، بع�دها تب�دا 
و ديوان الخليفة) في  المخطط الى ثالثة اقسام رئيسة في الشكل الثاني و من ثم تقسيم القسم العام الوسطي الى ثالثة اقسام اخرى ( هي المدخل و الفناء العام

 الشكل الثالث و هكذا تتوالى عملية التقسيم الثالثي على كل جزء .
الش��كل  LHSط��ط دار االم��ارة ، حي��ث يمث��ل الق��انون يمث��ل المحوري��ة لمخ

يمثل الشكل الناتج بع�د  RHSاالولي (وهو الشكل العام لمبنى القصر) ، اما 
ال��ذي تتن��اظر حول��ه  Y axisتوض��يح المحوري��ة عل��ى المح��ور العم��ودي 

 الفضاءات ، يفصل بينهما سهم الذي يمثل القاعدة المطبقة .

 
لع�ام لمخط�ط دار االم�ارة ، حي�ث يمث�ل القانون يمثل توليد الفن�اء المرك�زي ا

LHS  الش��كل االول��ي (وه��و الش��كل الع��ام لمبن��ى القص��ر) ، ام��اRHS  يمث��ل
الش��كل الن��اتج بع��د اض��افة الفن��اء المرك��زي الع��ام حس��ب موقع��ه و نس��بته ف��ي 

 المخطط االصلي ، يفصل بينهما سهم الذي يمثل القاعدة المطبقة .

 
الشكل  LHSط دار االمارة ، حيث يمثل لقانون يمثل التنظيم الفضائي لمخط

يمثل الشكل الناتج بع�د  RHSاالولي (وهو الشكل العام لمبنى القصر) ، اما 
تقسيم الفضاءات و تحديد القسم العام للقصر ( الذي يمثل اهم اجزاء القصر) 

 ، يفصل بينهما سهم الذي يمثل القاعدة المطبقة .

 
الش�كل  LHSة لدار االمارة ، حيث يمثل القانون يمثل توقيع المداخل الرئيس

يمثل الشكل الناتج بع�د  RHSاالولي (وهو الشكل العام لمبنى القصر) ، اما 
اضافة المداخل الرئيسة الواقع�ة عل�ى المح�ور ال�رئيس ، يفص�ل بينهم�ا س�هم 

 الذي يمثل القاعدة المطبقة .

 

 
 الجينية) المرحلة الثانية للدراسة العملية (توليد االشرطة  2.2.4

بعد عملية انتخ�اب المج�اميع و تص�نيف الق�وانين الرئيس�ة و م�ن ث�م اس�تخراج الق�وانين الخاص�ة بالعين�ات ( 
P3F4 على عملية اس�تخراج الش�ريط الجين�ي المك�ون م�ن ع�دة جين�ات المرحلة الثانيةتشمل بصيغة قواعد الشكل ) ، 

P  م�ن
ال��ذي ه��و بمثاب��ة  Gل ج��ين م��ن ث��الث ح��روف ه��ي: . يت��الف ك��للخط��وات الس��ابقة  Encodingخ��الل عملي��ة التش��فير

 (الناتج من الخطوة الثانية للمرحلة االول�ى) ، Group المجموعة او رقم الحرف المفتاحي االول الذي يشير الى نوع
المّص�نف م�ن ك�ل مجموع�ة (الن�اتج م�ن الخط�وة الثالث�ة للمرحل�ة و ال�ذي يمث�ل الق�انون ال�رئيس  Rالحرف الثاني هو 

(الن��اتج م��ن الخط��وة الرابع��ة يمث��ل الق��وانين الفرعي��ة المش��تقة م��ن الق��وانين الرئيس��ة  rم��ا الح��رف الثال��ث ا االول��ى) ،
يتالف الشريط الجيني الخ�اص بك�ل عين�ة  هذه الجينات و بتجميع GRr. مما يتشكل جين يتالف من للمرحلة االولى) 

 ) .1. المخطط رقم (منتخبة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. كل  ئف العضويةهي الوحدات االساسية للوراثة في الكائنات الحية. فضمن هذه المورثات يتم تشفير المعلومات المهمة للوظاالجينات   4

 (من اصل اربع ) ، حيث كل ثالثة تشكل بروتين معين او كلمة معينة كما في اللغة . نيتروجينية جين في االنسان يتالف من ثالث قواعد
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 اشتقاق الشريط الجيني لدار االمارة (اعداد الباحثان)) عملية 1مخطط رقم (

 
) ، و الق�وانين 5(هذا و سيتم تلخيص القوانين الرئيس�ة و انتمائيته�ا ال�ى العين�ات المنتخب�ة ف�ي الج�دول رق�م 

،  ) و بعد الجمع ب�ين الج�دولين ي�تم اس�تباط االش�رطة الجيني�ة6المشتقة و عالقتها بالعينات المنتخبة في الجدول رقم (
 . ). من بعد الدراسة العملية التي اجريت على العينات المنتخبة الموضحة في الجداول7الجدول الجدول رقم (

 وعالقتها بالعينات المنتخبة(اعداد الباحثان) Groups) القوانين الرئيسة المتفرعة من المجاميع الرئيسة 5جدول(
P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1  

P ، العينات المنتخبة =G=  المجاميعgroups  ،Rالقوانين الرئيسة = 
  ●  ● ●  ● R1 G1 

● ●  ●   ●  R2 
 ● ●   ● ● ● R1 G2 

●   ● ●    R2 
● ●  ● ●  ●  R1 G3 
  ●   ●  ● R2 

● ●  ●   ●  R1 G4 
  ●     ● R2 
    ● ●   R3 

● ●   ● ● ● ● R1 G5 
  ● ●     R2 

● ● ● ●   ●  R1 G6 
    ● ●   R2 
       ● R3 

●   ● ● ● ●  R1 G7 
 ● ●     ● R2 
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 و عالقتها بالعينات المنتخبة (اعداد الباحثان) Groups) القوانين المشتقة من القوانين الرئيسة او انتمائها للمجاميع الرئيسة 6جدول(
P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1  

P ، العينات المنتخبة =G المجاميع =groups  ،rالقوانين المشتقة = 
  ●  ● ●  ● r1 G1 
      ●  r2 
   ●     r3 

● ●       r4 
  ●   ●  ● r1 G2 
      ●  r2 
    ●    r3 
   ●     r4 
 ●       r5 

●        r6 
       ● r1 G3 
      ●  r2 
     ●   r3 
    ●    r4 
   ●     r5 
  ●      r6 
 ●       r7 

●        r8 
  ●     ● r1 G4 
      ●  r2 
   ●     r3 

● ●       r4 
    ● ●   r5 
    ● ●  ● r1 G5 
      ●  r2 
   ●     r3 
  ●      r4 
 ●       r5 

●        r6 
       ● r1 G6 
      ●  r2 
     ●   r3 
    ●    r4 
   ●     r5 
  ●      r6 
 ●       r7 

●        r8 
  ●     ● r1 G7 
      ●  r2 
    ● ●   r3 
   ●     r4 
 ●       r5 

●        r6 
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 الباحثان) ) (اعداد4-7b) ، (7a-4) االشرطة الجينية الخاصة بكل عينة منتخبة بعد جمع الجداول (7جدول (
Genetic Tape 

 
Palace 

G1R1r1,G2R1r1,G3R2r1,G4R2r1,G5R1r1,G6R3r1,G7R2r1 P1 
G1R2r2,G2R1r2,G3R1r2,G4R1r2,G5R1r2,G6R1r2,G7R1r2 P2 
G1R1r1,G2R1r1,G3R2r3,G4R3r5,G5R1r1,G6R2r3,G7R1r3 P3 
G1R1r1,G2R2r3,G3R1r4,G4R3r5,G5R1r1,G6R2r4,G7R1r3 P4 
G1R2r3,G2R2r4,G3R1r5,G4R1r3,G5R2r3,G6R1r5,G7R1r4 P5 
G1R1r1,G2R1r1,G3R2r6,G4R2r1,G5R2r4,G6R1r6,G7R2r1 P6 
G1R2r4,G2R1r5,G3R1r7,G4R1r4,G5R1r5,G6R1r7,G7R2r5 P7 
G1R2r4,G2R2r6,G3R1r8,G4R1r4,G5R1r6,G6R1r8,G7R1r6 P8 

 
 :  نتائج التطبيق.5

 مما سبق يتضح لنا ما يلي :
ية التطبيق امكانية ايجاد اشرطة جينية تحمل شفراتها خصائص المبنى من خ�الل تحلي�ل بينّت المرحلة الثانية من عمل -1

لغته المعمارية بتقنية قواعد الشكل و ان كل جين مؤلف من ثالثة حروف يمث�ل االول رق�م المجموع�ة و الث�اني يمث�ل 
نون المشتق من القوانين الرئيس�ة يمثل القافالقانون الرئيس الذي يتم تصنيف الخصائص الرئيسة لكل مبنى اما الثالث 

بصيغة قانون شكلي خاص بكل قصر، و انه بالرغم من ان كل القصور تتولد من نفس المجموعات او المراحل االن 
ق�وانين رئيس�ة لك�ل  3-2انها تتباين على مستوى القوانين الرئيسة و يك�ون مس�توى التب�اين قل�يالً ، اذ يت�راوح م�ا ب�ين 

انوناً رئيساً ام�ا التب�اين و توض�يح الف�رق و تمي�ز ك�ل قص�ر ع�ن االخ�ر يكم�ن ف�ي الق�وانين ق 14مجموعة و بمجموع 
قانون . يتضح من المرحلة الثاني�ة ان مس�توى التب�اين  45قانون شكلي و بمجموع  8-4المشتقة التي تراوحت ما بين 

لمباني وفق خصائصها كم�ا و ان هنال�ك لقوانين الشكلية  في قواعد الشكل اوسع من تباين القوانين الرئيسة الُمصنفة ل
امكانية الستنتاج اشرطة جينية لمباني بصورة عامة يتم تلخيص صفات و خص�ائص المب�اني فيه�ا و تتب�اين فيه�ا ه�ذه 

 الخصائص .
ان جميع النماذج المنتخبة على اختالف الفترات و مكان انشائها و بالرغم من اختالف خصائصها اال انها تت�الف م�ن  -2

وه��ي ام��ا عل��ى مح��ورين او عل��ى مح��ور واح��د و امكاني��ة تول��دها عل��ى نف��س المراح��ل ،بتدائي��ة مش��تركة اش��كال ا
 ة.يالتصميم

ان غالبيته�ا ذات ش�كل هندس�ي من�تظم ، ام�ا ف�ي تبين من تحليل الشريط الجيني ان بالنسبة للشكل العام لمبن�ى القص�ر  -3
فة و التوس�ع عل�ى العص�ور المختلف�ة . ه�ذا و ت�وزع القصور غير المنتظمة الشكل فتكون عادة نتيجة لعمليات االض�ا

الشكل العام لمبنى القصر ما بين قانونين رئيسين هم�ا الش�كل المرب�ع او المس�تطيل. ت�م تلخ�يص تحلي�ل قواع�د الش�كل 
 ام�ا (r1)قوانين شكلية مشتركة و ان كل القصور المربعة الشكل يكون لها نفس القانون الش�كلي و المتمث�ل ب  4الى 

، و يتضح  قوانين حسب نسبة و اتجاه المستطيل الناتج )3(ور المستطيلة الشكل فقد تباينت القوانين الشكلية الى القص
ان غالبية القصور االموية ذات قانون شكلي يكون فيها الشكل الناتج لمبنى القصر مربع الشكل اما القصور العباس�ية 

 . فان غالبية القصور يكون مبنى القصر مستطيل الشكل
اظهرت نتائج تحليل الشريط الجيني ان بالنسبة للشكل العام للسور الخ�ارجي ان غالبي�ة القص�ور ذات س�ور خ�ارجي  -4

ذي شكل هندسي منتظم ، و توزع شكل السور الخارجي ما بين قانونين رئيسين هما الش�كل المرب�ع و المس�تطيل. ت�م 
لرغم م�ن ك�ون الش�كل االبت�دائي للق�انون الش�كلي مش�ترك قوانين ش�كلية ، اذ ان ب�ا 6تلخيص تحليل قواعد الشكل الى 

لعدد من نماذج القصور اال ان هنالك اختالف بين الشكل الناتج و المتمث�ل بتولي�د الس�ور الخ�ارجي و عالقت�ه بالش�كل 
غالبي�ة االبتدائي لمبنى القصر مما ادى الى تب�اين ب�ين الق�وانين الش�كلية او المش�تقة م�ن ق�انونين رئيس�ين ، و تب�ين ان 

القصور االموية ذات سور خارجي مربع الشكل و لها نفس القانون الشكلي اما القصور العباسية فق�د انقس�مت النس�بة 
 بالتساوي ما بين الشكل المربع و المستطيل .

التقس�يم الهندس�ي ت�وزع عل�ى ق�انونين رئيس�ين هم�ا  انالهندسي للمخطط�ات اظهر الشريط الجيني ان بالنسبة للتقسيم  -5
ق��وانين ش��كلية ، اذ ت��م اش��تقاق ك��ل ق��انون لك��ل نم��وذج  8ثالث��ي و الرب��اعي . ت��م تلخ��يص تحلي��ل قواع��د الش��كل ال��ى ال

اليضاح التقسيم الهندسي من المستوى العام الى مستوى الجزء ، و تبين انه بالنسبة الى القصور االموية فقد انقس�مت 
الث�ي و الرب�اعي ام�ا القص�ور العباس�ية ف�ان غالبي�ة القص�ور ذات النسبة بالتساوي للنماذج المنتخبة ما بين التقس�يم الث

تقسيم هندسي ثالثي ، مما يؤدي الى استنتاج انه بالنسبة للقصور بشكل ع�ام ف�ان غالبي�ة القص�ور ذات تقس�يم هندس�ي 
 ثالثي للمخططات . 

ن الشكل العام لمبنى القصر و ان هنالك عالقة بيلنسبة للجزء الخاص بالمحورية تبين من تحليل الشريط الجيني ان با -6
بين محوريته حيث ان مبنى القصر المستطيل الشكل يك�ون ذا مح�ور واح�د م�واز للمح�ور العم�ودي و تتن�اظر حول�ه 
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الفض��اءات ، ام��ا مبن��ى القص��ر المرب��ع الش��كل يك��ون ذو مح��ورين متق��اطعين ، ه��ذا و توزع��ت المحوري��ة عل��ى ثالث��ة 
ان يس��تخدمان لل�دخول و مؤدي�ة لقاع�ات االس��تقبال و الق�انون الثال�ث ه��و ق�وانين رئيس�ة ه�ي : مح��ور واح�د او مح�ور

قوانين شكلية ، و تب�ين  5محوران احدهما للدخول و االخر لقاعات االستقبال ، و تم تلخيص تحليل قواعد الشكل الى 
ؤدي الى قاع�ات انه بالنسبة للقصور االموية فان غالبية القصور تكون ذات محورين احدهما للدخول و محور اخر م

االس��تقبال و له��ا نف��س الق��انون الش��كلي ام��ا بالنس��بة للقص��ور العباس��ية ف��ان غالبي��ة القص��ور تك��ون ذات مح��ور واح��د 
عمودي تتناظر حوله الفضاءات و هذا االمر مرتبط بما تم استنتاجه سابقا ان غالبية القصور العباسية تكون مستطيلة 

 الشكل و تكون ذات محور واحد .
ان هنالك نوعين من الفن�اءات ه�ي الفن�اءات  للجزء المتعلق بفناءات القصر تحليل الشريط الجيني ان بالنسبة تبين من -7

العامة و الخاصة ، فبالنسبة للفناءات الخاصة فال توج�د قاع�دة او ق�انون ش�كلي ف�ي توزيعه�ا ام�ا الفن�اءات العام�ة فق�د 
 6ءات متع�ددة ، و ت�م تلخ�يص تحلي�ل قواع�د الش�كل ال�ى توزعت على ق�انونين رئيس�ين هم�ا ام�ا فن�اء مرك�زي او فن�ا

ق��وانين ش��كلية ، اذ تب��ين ان ك��ل القص��ور االموي��ة المنتخب��ة ذات فن��اء مرك��زي واح��د و ان غالبي��ة القص��ور له��ا نف��س 
ز ، اما بالنسبة الى القصور العباسية فقد انقسمت النسبة بالتس�اوي م�ا ب�ين الفن�اء المرك� r1القانون الشكلي المتمثل ب 

ال�ى ان اغل�ب القص�ور تك�ون ذات فن�اء مرك�زي واح�د يق�ع عل�ى  الواحد و الفناءات المتعددة ، مما ي�ؤدي بش�كل ع�ام
محور الدخول و يؤدي الى ديوان الخليفة مما يجعله فضاءاً عاماً مسيطراً عليه  ، اما الفناءات العام�ة المتع�ددة فع�ادة 

لقص�ر و ال�ذي ل�ه دالالت رمزي�ة له�ا عالق�ة بس�يطرة الخليف�ة عل�ى ما تؤدي الى ديوان الخليفة ال�ذي يق�ع ف�ي مرك�ز ا
 الجهات االربعة.

هنال�ك ثالث�ة ق�وانين رئيس�ة ه�ي الفص�ل  ج�زء المتعل�ق ب�التنظيم الفض�ائيتبين من تحليل الشريط الجيني ان بالنسبة لل -8
ق�وانين ش�كلية ، و تب�ين  8ل�ى المكاني او الدمج بين المستويات او الفصل الكتلي ، و تم تلخيص تحليل قواعد الش�كل ا

ان غالبية القصور االموية يكون فيها دمج بين مستويات او فضاءات القصر الرئيسة ، اما بالنس�بة للقص�ور العباس�ية 
فان كل النماذج المنتخبة ذات فصل مكاني بين الفضاءات الرئيسة ، اما قانون الفص�ل الكتل�ي ال�ذي ظه�ر ف�ي نم�وذج 

 لفضاءات الخاصة بالقصر بكتل منفصلة كما في قصر الجند في قصر الحير الشرقي.واحد يعزل مستويات او ا
 
 .االستنتاجات النهائية من البحث6

 تتضمن االستنتاجات النهائية من البحث و الخاصة بجانبي الشريط الجيني و قواعد الشكل :
ش�فير و الش�ريط الجين�ي ، اذ يمك�ن ال�تمكن هنالك عالقة وثيقة و تشابه بين تقنية قواعد الشكل و عل�م التش�فير وف�ك الت -1

من خالل مناهج قواعد الشكل الى تحليل اللغات السابقة الى جيناتها االصلية التي تكونت منها او انشاء جينات جدي�دة 
 تسهم في انتاج لغات جديدة و بالحالتين يمكن استنباط اشرطة جديدة

قراءة االشكال المعمارية تركيبيا و تحليل لغاته�ا . تس�تخلص ه�ذه ان الشريط الجيني و باستخدام قواعد الشكل كتقنية ل -2
اللغ�ات بش��كل ش��فرات معماري��ة الع��ادة اس��تخدامها ف��ي تص�اميم الحق��ة لتس��تمد منه��ا الروحي��ة و االنتمائي��ة المكاني��ة و 

 الزمانية.
از مع�ين او معم�اري م�ا تُظهر الشرائط الجينية امكانيتها في تصنيف المباني سواء تللك الت�ي تع�ود ال�ى حقب�ة او ط�ر -3

 من خالل تحليل الخصائص الخاصة بها و تفسر العملية التركيبية و التوليدية لها .
الشفرات التصميمية مما ادى الى استنتاج عالقة بين تقني�ة بين ن هنالك عالقة بين قواعد الشكل واظهرت الدراسات ا -4

و ت�اتي اهمي�ة الش�ريط الجين�ي ف�ي حف�ظ المعلوم�ات  قواعد الشكل و الشريط الجيني الذي يحمل الخصائص الوراثي�ة
الخاصة بالنماذج و توثيقها و الستخدام لغاتها في تصاميم اخرى خصوصا بالنس�بة ال�ى االبني�ة التاريخي�ة الت�ي يمك�ن 
ان تتعرض الى االهمال او ضياع او قلة المعلومات الخاصة بها ، اذ يمكن توثيق هذه المعلومات من خالل االشرطة 

 ينية.الج
قدم البحث الية مبسطة لتفسير االشكال و قراءتها بصورة اكثر عمقا من الطرق التقليدي�ة و امكاني�ة اس�تخدام و اع�ادة  -5

 تصاميم الحقة  تركيب االشكال و الخصائص الستخدام هذه اللغات و االستفادة منها في
 encodingدخ��ال المعلوم��ات و تش��فيرها اعتم��اد الش��ريط الجين��ي عل��ى عملي��ة التش��فير الت��ي يمك��ن تفس��يرها بعملي��ة ا -6

 syntacticبش�كل هياك�ل تركيبي�ة  outputالنتاج مخرج�ات   decodingلحفظها و من ثم عملية اعادة فك التشفير 
structure . و التي تفسر فيما بعد دالليا 
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 اشتقاق الشريط الجيني لمبنى الجند في قصر الحير الشرقي (اعداد الباحثان) 1-2مخطط رقم 

 

 
 

 اشتقاق الشريط الجيني لقصر المشتى (اعداد الباحثان) 2-2مخطط رقم 
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 يوضح اشتقاق الشريط الجيني لقصر الحير الغربي (اعداد الباحثان) 3-2مخطط رقم 

 

 
 يوضح اشتقاق الشريط الجيني لقصر خربة المفجر (اعداد الباحثان) 4-2مخطط رقم 
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 الجيني لقصر بلكوارا (اعداد الباحثان)يوضح اشتقاق الشريط  5-2مخطط رقم 

 

 
 يوضح اشتقاق الشريط الجيني لقصر الجص (اعداد الباحثان) 6-2مخطط رقم 
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 يوضح اشتقاق الشريط الجيني لقصر االخيضر (اعداد الباحثان) 7-2مخطط رقم 

 

 
 يوضح اشتقاق الشريط الجيني لقصر العاشق (اعداد الباحثان 8-2مخطط رقم 
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