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                         الخالصة

لم ، حيث بدأ المصممون تأثر التصميم المعماري بالتطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العا  
ث التقنيات المتوفرة في تصميم وتنفيذ النتاج المعمـاري ،  دالمعماريون واالنشائيون باستعمال اح

وخصوصاً في مجال االبنية العالية ، التي تعتمد اساساً على التكنولوجيا في كافة جوانبها الشكلية 
  .واالنشائية والمعلوماتية 

الدراسات الفكرية والتطبيقية الشاملة والموجهـة نحـو تـأثير    قلة ( في  مشكلة البحثتتمثل 
تشخيص تأثير ( في  هدف البحثوتحدد ) . التكنولوجيا في تكوين بنية الشكل في االبنية العالية 

ولتحقيق هـدف  ) . التكنولوجيا كمتغير اساس في اظهار التكوين الشكلي المتميز لالبنية العالية 
على تحديد المفردات الفاعلة والمؤثرة في البنية الشـكلية   -نظري في اطاره ال -البحث اعتمد 
 ععلى قياس نوعي وصفي واسلوب تحليل الربعة مشاري –وفي اطاره التطبيقي  ،لالبنية العالية 

لى المسـتويين  واختتم البحث باستنتاجات وتوصيات ع.  التطبيقيةعالمية اختيرت كعينة للدراسة 
  .النظري والتطبيقي

Influence of Technological Evolution On Formal Structure   
of High – Rise Buildings 

Abstract  
Architectural design has been influenced by the great technological evolution in 

the world . Architects and construction engineers began to use the newest available 
technologies in designing and implementing architectural products , especially in 
high – rise buildings , which depends basically on technology of all branches (i.e. 
style , construction and information) . The research problem is defined as (lack of 
oriented comprehensive , practical and ideological studies of the technological evo-
lution influence on formal structure of high – rise buildings) . 

The research aims at (diagnosing the effect of technology , as a basic variable , to 
show the distinct formal composition of high – rise buildings) . To fulfill this aim , 
the research depends , in its theoretical part , on defining the most active and in-
fluential variables effecting formal structure of high – rise buildings . In the prac-
tical part , the research aims at revealing the application scope of the theoretical 
framework by   using qualitative measurement , describing and analyzing the influ-
ence and its implementation in four projects selected as practical samples . At last , 
the research presents conclusions and recommendations for both theoretical and 
practical levels. 
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  المقدمة
من  التكنولوجي ركناً اساسياًالتقدم يمثل 

ثر بصـورة  أو  ، اركان تطور المجتمعات
مارة في فرعيها فعالة على تطور العكبيرة و

 وتسـاعد التكنولوجيـا  . النظري والعملي 
الحديثة على توسيع مدى االبداع في تصميم 

من خالل توسيع من المباني اشكال متنوعة 
م المصـمم ، حيـث   الخيارات الشكلية اما

يـتمكن  التي بواسـطتها  تتصف بالمرونة 
معماريـة  لغة ايجاد المصمم المعماري من 

همية البحث فـي  ومن هنا تظهر ا. .جديدة 
على تكوين  التكنولوجيطور دراسة أثر الت

 ،البنيـة العاليـة   لية في مجال االشك البنية
حيث يتسم هذا التوجه باعتمـاده بصـورة   

تكنولوجيـا االنشـاء    رئيسة على التقدم في
. والعمارة في تكوين اشكاله وتقويم هياكله 

لقد اعتمد البحث في منهجيته على تـوفير  
وتشخيص للمشكلة قاعدة معلوماتية اولية ، 

البحثية ثم تحديد فرضية البحـث وهدفـه   
ونطاقه وصوالً الى بناء االطار النظـري  
المستخلص المعتمد على مجموعـة مـن   

ت المعماريـة التـي   الطروحات والدراسا
، وصفت اغلبها بكون طروحاتها عموميـة  

ثم خلص البحـث الـى تحديـد الجوانـب     
) بتكنولوجيا االنشـاء والعمـارة  (المرتبطة 

المبينة في الدراسـات المعماريـة والتـي    
ساعدت في بلورة المفردات الرئيسة الفاعلة 

. وفقراتها الفرعية وقيمها الممكنة للقيـاس  
جـراءات التطبيقيـة   واستعرض البحث اال

المعتمدة على اسـلوب القيـاس النـوعي    
والوصفي واختيرت اربعة مشاريع عالميـة  

كعينـة للدراسـة   ) برجيـة (البنية عاليـة  
التطبيقية ، وصوالً الى استخالص وعرض 
النتائج ، ومن ثم االستنتاجات والتوصـيات  

  .النهائية على المستويين النظري والتطبيقي 
والمبـاني  تكنولوجيـا  الابعاد ومفاهيم -1

 .العالية 
السمة األساسـية التـي    التكنولوجياتُعد 

تتعامل معها معظم العلـوم الحديثـة لمـا    
تتصف به من اسـتخدام وتطبيـق للعلـوم    
والتعبيرعن مقومات العصر، حيث بـدأت  

التقنيات من الوقت الذي بدأ به الصراع بين 
االنسان والقـوى المحيطـة بـه محـاوال     

التكنولوجيا طيها ، كما وتُعد تسخيرها أو تخ
من اهم عوامل االبـداع واالبتكـار لـدى    
االنسان منذ بداية النشوء والى اخـر يـوم   

.  تنتهي فيه حياة اإلنسان على وجه االرض
العلم الذي (جاءت بتعاريف متعددة منها؛ و

يعنى بعملية التطبيـق المنهجـي للبحـوث    
والنظريــات وتوظيــف عناصــر بشــرية 

ـ  ـ وغيرها ف ال معـين لمعالجـة   ـى مج
صـميم الحلـول العلميـة    كالته ، وتـمش

سـتخدامها  رها ، واـالمناسبة لها ، وتطوي
 [ )ق أهداف محددةمها لتحقيـوإدارتها وتقوي

قاموس (أما في . ] 7ص، 2007موسى ، 
ا على ـفقد وردت كلمة التكنولوجي) المورد

ـ  ـ ـأنها العلم التطبيقي والطريق ة ـة الفني
او هـي جميـع   لتحقيق غـرض عملـي،   

ـ ـتخدمة لتوفيـائل المسـالوس ا ـر كل م
 .اس ورفاهيتهمـالن ةـهو ضروري لمعيش

  . ] 954،ص 1998البعلبكي ،  [
أن ويرى بعض المنظرين المعمـاريين  

فـي مصـطلح    Techneوجود جذر كلمة 
ال يعنـي الفعـل    Archi(Tec)tureالعمارة 

التكنولوجي بمدلوالته الحرفيـة الضـيقة ،   
ة االبداع واالبتكـار  ـر الى قيميـوإنما يش

 The Making of Act    فهي فعل الصنع 
ـ  ار الشيءـأي إحض ام ـمن الوجود كنظ

رشيد ،  [نـّام بيـه الى نظـضمني وتحويل
  . ] 77، ص 2002

من خالل تعدد الطروحات والدراسـات  
التي عرفت التكنولوجيا برز لنا التعريـف  

 ألغراضـه  االجرائي الذي اعتمده البحـث 
التكنولوجيا وسيلة إسناد (بأن والذي تمثل 

المؤشـر الفعـال    -وإظهار لفكرة الشكل 
 -الذي بوجوده يساعد في إنتاج الشـكل  

خصائصـة   المعمـاري  والتي تعطي للنتاج
 .)المتميزة

 الف العالية االبنيةاما بخصوص مفهوم 
ضمن تعريف  اء العاليـالبن يمكن حصر

د اذا ما ذ يعد بناءا عاليا في بلإ, محدد
 طوابق رةـتجاوز عدد طوابق البناية العش
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ولكن  ،يعد عاليا في بلد اخر بينما قد ال، 
بشكل عام فان البناء العالي هو ذلك البناء او 
تلك العمارة التي يكون عرضها قليال مقارنة 

   .] 2008االنترنت ، قناة المجد ، [ بارتفاعها
أخذ العديد ، ستينات القرن العشرين منذ و

واالنشائيين  من المصممين المعماريين
 .إلى آفاق جديدة غير متوقعة المباني العالية

أن نمطاً حديثاً في البناء انتشر في حيث 
في استخدام  تمثل ،العالممن مدن  كثير

في تشييد  - الخرسانةبدالً من  - الفوالذ 
كساء الوجه إللبناء، ثم  )االنشائيالهيكل (

 . المواد التقليديةن الخارجي بالزجاج بدالً م
تخدام الفوالذ في المباني ـسإويالحظ أن 

تخدام األلواح ـالمرتفعة قد اقترن باس
ه الخارجي، ـاء الوجـكسألالزجاجية 

 Glass-and-steelبحيث أصبح تعبير 
 اريينـائعاً بين المعمـش) الزجاج والفوالذ(
اج قد تطورت ـالزج ةـن صناعاً بأـعلم.

ن بحيث ـن الماضييـديالعق خاللراً ـكثي
 دة من الزجاجـاك أنواع عديـهن حـأصب

تخدامات ـالتي تصلح لمختلف االس
  . ] نفس المصدر السابق [اتـوالمناخ

 سابقة نظرية طروحات -2
الطروحات النظرية السابقة  تناولت بعض

) التكنولوجيا والمنشأ(تطور العالقة بين 
حيث شملت ، )التكنولوجيا والشكل(و

  : اآلتية الجوانب 
صيغ التعبيرعن مفاهيم توضيح ) 1- 2(

العلم الحديث وأثرها على العمارة ، حيث 
برزت خاصية العمق التنظيمي كواسطة 

) على مستوى الكل(لتمجيد تكنولوجيا المنشأ 
فقد ظهرت ) مستوى الجزء(، أما على 

خاصية التشبيه الذاتي ، وبرزت خاصية 
ت مكونا ظهورالعمق التنظيمي في خالل 

المنشأ الذي يعطي انطباعا بإمكانية تحريف 
أن  التأكيد علىالتكوين إلى أي اتجاه ، و

بناء األشكال المنحنية يتم بسهولة مثل بناء 
تطرق الى التقيمة ، وـكال المسـاألش

قوف من ـتخدام التعبيرية التقنية للسـاس
بيه ـخالل خاصية العمق التنظيمي أو التش

ن االشكال المنحنية إلى أ ةشاراألو ، الذاتي

 - تكنو(والهيئات العضوية والتي تسمى 
تتجهة نحو العضوية التكنولوجية ) عضوية

]Jencks , 1995 , p.73[ .  
إلى عالقة البناء المنشئي  ةارـشاأل )2- 2(

اسي للفضاء باعطاء ـكل االسـبالش
د يأكتو ،طحـوثانيا للس ،وية للمنشأـاألول

خالل  منا بالمنشأ ـعالقة التكنولوجي
 ،تخدام تكنولوجيا التعبير المنشئيـاس
كل المعماري ـة الشـح عالقيوضتو

ية ـرة بالمواصفات القياسـبصورة مباش
ة الحديثة لإلنتاج ـمن خالل النظري

كترونية في أشكال االلتقنية الواستعمال 
  . ]Treiber , 1995 , p.98[الفضاءات 

أن دخول الكومبيوتر وتقنياته وفر ) 3- 2(
جديدة لتوليد الشكل  اًاري أبعادللمعم

الذي هو نتاج لتعقيد  المعماري المعقد ،
الحياة العصرية ، حيث أن العمارة الجيدة 

والناتجة ، هي العمارة المعبرة عن واقعها 
 من التطور العلمي والتكنولوجي واإلنشائي

ثالث ستراتيجيات للتعامل مع وان هنالك  ،
ستراتيجية :  تعقيدات الحياة المعاصرة وهي

ستراتيجية رفض المناهج و  ، االكساء
 وستراتيجية التراكب واالقحام،العقالنية 

]Able , 1996 , p.48[ .  
الضوء على ازدياد الخيال يط سلت) 4- 2(

خالل تطور تكنولوجيا  منالمعماري 
، حيث أشارت الطروحات إلى ت المعلوما

ازدياد الخيال المعماري بالثورة االفتراضية 
تمثلت : ل ثالث مراحل ، األولىمن خال

 استعمالخالل  منبعصر ما قبل المعلومات 
 تعمالـاس : األدوات التقليدية ، والثانية

 فتمثلتالواقع اإلفتراضي ، أما األخيرة 
ع الخيالي من خالل تطبيقات ـبإحداث الواق

  . ]Pran , 1997 , p.119[ .الكومبيوتر
 اًرللتكنولوجيا أثأن  الى ةشاراال) 5- 2(

في تطوير اللغة المعمارية والمساعدة  اًكبير
اعتماد التكنولوجيا كأداة بعلى تحليل العمارة 

مفردات الحاسوب والشبكة  بواسطةللتعبير 
والمتمثلة بتقنية  ، الدولية للمعلومات

المعلومات وما لها من دور في التعليم 
  .]  Oreilly , 1999 , p.87[وتبادل األفكار
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ا ـأن التكنولوجي الى ارةـاالش) 6- 2(
ل ـات الفعـل إحدى منظومـتمث

ات ـاني التي تتداخل مع المنظومـاإلنس
لكل ة لتكوين اـة واالجتماعيـالمعرفي

 .  خرالثقافي الذي يميز مجتمع عن آ
  . ]95ص,  1991, الجادرجي [
نوات األخيرة ـأن المباني في الس) 7- 2(

 تحدثـتسرين بدأت ـمن القرن العش
خالل كسر جميع قواعد  منية عادأشكال ابب

 تصميم ، وقد استفاد المعماريون في االنشاء
الهياكل اإلنشائية المدهشة لتلك المباني من 

إلنتاج تصاميم  المطورة التكنولوجيات احدث
بصورة  هااألشكال وإمكانية إدراك ههذل

واضحة وناجحة في مقياسها 
  .  ]Machertich , 2001 , p.105[الكبير

مفهوم الموازنة المنشئية حث ب) 8- 2(
رها العالقة اواعتب) الفكرة اإلنشائية(

كل الفيزيائي ، ـاإليحائية بين القوة والش
ائي ـات أن التصميم اإلنشـإثب ةـومحاول

 .ائية العامةـيعتمد على االفكار اإلنش
  . ]42ص,  1996, شريف [
دراسة العالقة بين الشكل والمنشأ  )9- 2(

، بالمعنى في العمارة خالل ارتباطهما  من
وتحديد نمط العالقة بين الشكل والمنشأ في 
، عمارة الحداثة و عمارة ما بعد الحداثة 

والمتمثلة بالهيكل المشكل والشكل المهيكل 
  . ]1ص, 1999, الخفاجي [  .وعلى التوالي

العالقة بين ثالثية دراسة ) 10- 2(
 الفن المعماري ، -المكان  - التكنولوجيا 

فية خلق الشكل الملتوي وأشكال وإلى كي
بين المنشأ والبيئة  وإلى العالقة جديدة ،

 .الخارجية من خالل عالقه المبنى بالمكان
]Frampton , 1997 , p.13[ .  
عالقة التكنولوجيا ة ـدراس) 11- 2( 

بالمواد من خالل اربعة مستويات وهي 
بالوزن ، الشكل ، التكوين الجزئي (المتعلقة 
  . ]Croome , 1998 , p.3[  ) .والسلوك

 واستخالص المشكلة البحثية مناقشة ال -3
 وابعاد لمفهومالمناقشة  برزت من

التكنولوجيا وجهات نظر متعددة مع مختلف 
بينت أن حيث اصناف اللغة المعمارية ، 

التكنولوجيا هي صيغة ذات ارتباط وظيفي 
. ة في تصميم المباني بصورة عاموشكلي 

افرزت السابقة الطروحات وأن خالصة 
   : المشاكل اآلتية

عدم وضوح طبيعة استخدام القواعد  - 
الالزمة للعالقة التكنولوجية بين الشكل 

 .والمنشأ 
كانت اغلب الطروحات عمومية وغير  - 

 .اطار يمكن معه المقارنة والتطبيقمؤطرة ب
التكنولوجيا في إحداث لم تتطرق الى أثر  - 

في األبنية تأثير مباشر بين الشكل والمنشأ 
الضبابية في كيفية ، كما اتسمت بالعالية 

استثمار هذه التكنولوجيا في تحقيق 
 .خصائص شكلية خالقة في تلك االبنية 

مشكلة تمثلت وتأسيساً على ما تقدم فقد 
قلة الدراسات الفكرية والتطبيقية (بـ البحث

الشاملة والموجهة نحو تأثير التكنولوجيا 
 . )ي االبنية العاليةفي تكوين بنية الشكل ف

تأثر بنية الشكل (بـ فرضية البحثوتحددت 
في االبنية العالية بالتطور التكنولوجي 

تشخيص (الى  هدف البحثفيما  . )لإلنشاء
تأثير التكنولوجيا كمتغير أساسي في اظهار 

 ،)التكوين الشكلي المتميز لالبنية العالية
بدراسة التكنولوجيا  نطاق البحثحدد و

طها بالشكل واالنشاء بصورة رئيسة وارتبا
دون ، وفيما يخص توجه االبنية العالية فقط 

أقتصادية ، سياسية ، (التطرق الى جوانب 
 تبيئية ، رمزية ، تأثيرات وخصوصيا

، وبالنظر لكون العمارة العالية هي ) محلية
تخص فهي ال، عمارة عولمة وتحدي 

وتحدد البعد حضارة وتقاليد واعراف معينة 
مناقشة العمارة المشيدة في ب زماني للبحثال

فترة ما بعد الحداثة وخصوصا للمدة 
)1995 -2009(.  
  للبحث االطار النظريبناء  -4

بلورة بناء اإلطار النظري يهدف إلى  ان
واستخالص المفردات الرئيسة االكثر دقة 

اجراء تحليل  عن طريق، واحاطة 
في  الكامنةواستكشاف لألطر النظرية 

بارزة من الدراسات المعمارية  مجموعة
  : السابقة والتي افرزت المؤشرات اآلتية 
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جانبين رئيسين ارتبطا بعالقة هنالك ) 1- 4(
األشكال الهندسية مع النواحي اإلنشائية 

بنائية المستعملة في المبنى وطبيعة المواد ال
تمثل الجانب األول بالعالقة بين الشكل  .

بط فيرتالثاني  أما الجانب ،والهيكل اإلنشائي
بالمواد البنائية وعالقتها باالنشاء والهيكل 

فضال عن المحاور الفرعية لكال  ،اإلنشائي
كال ـلة بانواع األشالجانبين والمتمث

،  الوظيفةمتها لتعددية الهندسية ومالئ
 .طبيعة العالقة الهندسية والهيكل اإلنشائيو
]Antoniadis, 1990 , p.186[   
فهوم النمط باستخدام ارتباط مان ) 2- 4(

يكون الهيكل اإلنشائي لألغراض الجمالية 
تبعا لتكرار أنماط األنظمة اإلنشائية لتوليد 

ذلك ستصاحب الوظيفة  منو أشكال جديدة ،
ضمن استقرار (العملية البحته للمنشأ 

فالمنشأ هو نمط ، وظيفة جمالية ) المبنى
وقد ارتبط . للموازنة بين القوة والشكل 

أ لالغراض ـتخدام المنشـسمفهوم ا
الجمالية بالعمارة أوال والمواد البنائية ثانيا 

]Nesbitt , 1996 , p.44[ .  
إن التكنولوجيا المستخدمة في المبنى ) 3- 4(

االنشائية  العناصر تؤثر على ترشيد
 ،ومعالجة االنحرافات والتشوهات الحاصلة

فتعمل على إعادة التنظيم الخاص بالعناصر 
 استعمالفضال عن ، وتعزيزها  المنشآتية

أو المنشأ  Active Structureالمنشأ الفعال 
 , Smart Structure ]Dempssey  الذكي

1999 , p.14[ .  
  High-techعمارة التقنية العاليةان ) 4- 4(
اكثر التيارات أعتمادا وبصورة   منعد ت

ر مستجدات واضحة وصريحة على اَخ
هذا التيار يهدف و .النجاحات التكنولوجية 

إلى عكس رمزي لحضور التكنولوجيا 
إذ ،  اوابرازه) سوبر تكنولوجيا( المتقدمة

ت الوظيفية للتراكيب تتحول االستخداما
منظومة الخدمات الهندسية إلى االنشائية و

عناصر تزينية وجمالية فضال عن استخدام 
عملية تنظيمية للمواد البنائية والمتمثلة 

يساعد على إبراز مما ، بالعمق التنظيمي 
لى خارج كتلة المبنى الهيكل المنشئي ا

لعكس األسلوب التنظيمي والعقالني الذي 
تعامل به التيار مع التكنولوجيا والتقدم 

فضال عن خرق قواعد اإلنشاء  ،التقني
  . ]2005, السلطاني [وتكامل المنظومات 

 التقنية الصقيلة لها أثرعمارة ان ) 5- 4(
ة المعمارية ، من خالل بارز في تطوير اللغ

استخدام الواجهات الزجاجية الشفافة العاكسة 
التركيب االنشائي  وكأنوالتي تعطي انطباع 

فضال عن وجود  ،للمبنى هش و وهمي
تأثيرات عدم المادية في الوقت الذي تنزع 

مشوشا , االحساس بطابعها المادي الملموس 
تصوراته عن أبعادها  و بذلك على المتلقي

تخدام تكنولوجيا كما وإن اس . عيةالواق
ن من خلق صور مكّالسطوح الصقيلة 

الشفافية واالنعكاسية واللمعان  تحققبالغية و
كخواص سطحية للمواد البنائية لعكس 

  . ]2005, السلطاني [الجمالية  صفتها
أشكال خيارية يمكن تطبيقها  هنالك) 6- 4(

عمليات الهندسة عبر الوسائل الهندسية و في
داث الشكل ، مما يؤدي الى تطور استح

عملية التشكيل المعماري لألبنية العالية 
تم استخدام التقنية كوسيلة معمارية يحيث 

بل  ،ليس فقط إلنتاج أداء تصميمي أفضل
وهكذا . تحداث مفاهيم جديدة ومبتكرة ـألس

تحداث بهذه الطريقة ـفإن التطوير واالس
م ـيمكن المصممين من تطبيق مفاهي

اراتهم ـخي تقويممية على نحو فريد وتصمي
وإن عمليات  .المتنوعة في غاية السهولة 

ل ـفة تمر بعدة مراحـالتصميم المكتش
ة للتكوين ـلصورة النهائيللوصول إلى ا

ية ، ـالتحوالت الهندس(بـكلي وتتمثل ـالش
) كل ، مرحلة التقويمـتحداث الشـاس

]Sang Min Park , 2007 , p.112[ .  
 .االطار النظري ستنتاجاتا -5
وفرت الدراسات السابقة قاعدة  )1- 5(

معرفية ومعلوماتية اساسية اُستحدثت لبناء 
إطار نظري اكثر شمولية بالرغم من عدم 
بلورتها لمفردات رئيسة واضحة تصف 
الترابط بين الشكل والهيكل واثر التكنولوجيا 

 .عليهما 
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بالرغم من تنوع وتداخل الجوانب  )2- 5(
اإل انها ، لسابقة المعرفية في الدراسات ا

كانت قابلة للتبويب في مجاميع مترابطة 
أستثمرت لتعريف وإستخالص المفردات 
الرئيسة تعريفا اولياً تباينت كفاءته حسب 

 .نوع المفردة 
لم تبلور الدراسات السابقة مفردات  )3- 5(

ر التكنولوجيا في رئيسة لوصف طبيعة أث
وانما حددت بضوء مجموعة التكوين الشكلي،

وقد أستثمر . تداخلة وضمنية جوانب م
الستخالص المفردات الرئيسة ذلك  البحث

الكامنه فيها والتي تحددت في خمس مفردات 
تكنولوجيا الشكل ، تكنولوجيا (رئيسة هي 

االنشاء ، الشكل والمنشأ ، تكنولوجيا المواد 
 ) .، تكنولوجيا المعلومات

ر النظري إلطاوضحت مفردات اأ )4- 5(
كنولوجيا في التكوين وصف تأثير الت يةإمكان

بعد ان ، الشكلي والهيكلي لالبنية العالية
أعتبرت في الغالب مسائل ضمنية غير قابلة 

ر النظري إلطاللقياس والمقارنة ، إذ وفر ا
الحالي طريقة لقياس قيم المتغيرات قياسا 
نوعيا ، وبرزت فاعليته في امكانية تعميم 

 لى نتاجات توجه االبنية العاليةالنتائج ع
 .بشكل خاص 

 الطـار الفاعلة في ا المفردات الرئيسة -6
 .النظري

م بلورة الجوانب المستخلصة في ت      
عرف كل منها , واضحة فاعلة ومفردات 

بضوء المعرفة المرتبطة بها في خالصة 
كل من الدراسات والطروحات التي اعتمدت 
في بناء اإلطار النظري ، وتم في النهاية 

لصة من الدراسات تجميع الجوانب المستخ
مع مفرداتها في خمسة مفردات رئيسة 

  : يأتيضمنت ماتالفرعية اآلخرى ، 
وتشمل على  تكنولوجيا الشكل) 1- 6(
عالقة الشكل بالمواصفات القياسية، الشكل (

والتكنولوجيا، طبيعة العالقات الشكلية، 
الألمألوف، الشعرية في الشكل، التكنيك 

 .) يعكس خصائص شكلية
وتشمل على  نولوجيا االنشاءتك) 2- 6(
بالمنشأ، رمزية المنشأ، منشأ  القناعة(

التكنولوجيا العالية، أولوية المنشأ او 
السطح الخارجي، تعددية االنماط الهيكلية، 
الهيكل االنشائي اساس منظم للتكوين، 

 ).طبيعة التصور الشكلي للهيكل االنشائي
تميز (وتشمل على  الشكل والمنشأ) 3- 6(

في الهيكل، تميز الهيكل في الشكل، الشكل 
  .) طبيعة العالقة بين المنظومات الرئيسة

وتشمل على  تكنولوجيا المواد) 4- 6(
معالجة المواد البنائية، نمط استخدام (

المواد البنائية، امكانات المادة، اختيار 
 . )المواد البنائية

وتشمل على  تكنولوجيا المعلومات) 5- 6(
نظم، تكنولوجيا الذكاء تكامل تكنولوجيا ال(

  . )االصطناعي، السيطرة الخدمية الرقمية
  .للبحث التطبيقية  تاالجراءا -7

االسلوب المعتمد في  ةرتوضح هذه الفق
فضال عن التعريف بالمشاريع  ، القياس

  . كعينة لالطار التطبيقي  المنتخبة
  . أسلوب القياس وجمع المعلومات) 7-1(

قرة نوع القياس المطروح تناقش هذه الف
وهي  لمتغيرات اإلطار النظري المستخلص

تكنولوجيا الشكل، تكنولوجيا اإلنشاء، (
الشكل والمنشأ، تكنولوجيا المواد، 

، وطريقة جمع )تكنولوجيا المعلومات
فالقياس المطروح . المعلومات عنها

ويعزى ، لمتغيرات فقرات البحث هو نوعي 
تند على سبب ذلك إلى كون القياس مس

مفردات رئيسة تم استخالصها من 
ثم ، الطروحات والدراسات المعمارية 

وبذلك يمتلك ، اشتقت منها مفردات ثانوية 
هذا القياس قابلية التجزئة ، وهذا يعني 
امكانية اعتمادها كمفردات قياس في مشاريع 

أما طريقة جمع . )التطبيق(الدراسة العملية 
موعة من المعلومات فقد استندت على مج

الدراسات المعمارية التي ركزت على أهم 
الجوانب التي يروم البحث توضيحها والتي 
تمثلت بمفردات اإلطار النظري المستخلص 
، وقد استند األسلوب المعتمد في استخالص 
المعلومات على استنباط كل ما يرتبط 
بمتغيرات اإلطار النظري في المشروع 

 ومن ثم تنظيم تلك .بصورة عامة 
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إذ قسمت  . المعلومات في إستمارة خاصة
  :على اربعة حقول هي 

لتعريف المشروع : الحقل االول  - 
 .والمصمم

 .لتعريف حالة الوصف: حقل الثاني  ال - 
 .للرسوم التوضيحية: لحقل الثالث ا - 
القيم خصص الستخالص  :الحقل الرابع  - 

الممكنة التي تضمنتها المتغيرات المختلفة 
طار النظري المستخلص لمفردات اإل

لقيم وقد تم االعتماد في استخالص ا .الرئيسة
 ، بشكل مباشر على وصف المشروع

مات المتوفرة على مستوى واعتمدت المعلو
، ) الواجهات(الشكل الخارجي المخططات ،
، وتم وضع جدول يوضح 3Dالبعد الثالث 

طريقة وأسلوب التحليل للمتغيرات الثانوية 
الى كون ) 1(ذ يشير الرقم والقيم الممكنة ا

للقيمة غير ) 0(القيمة متحققة ويشير الرقم 
وبجمع الحاالت تظهر طبيعة ، المتحققة 

راجع وللمزيد من المعلومات  وفعالية المتغير
  . ] 84ص,  2008, اليساري [ المصدر

  . التعريف بالمشاريع المنتخبة) 7-2(
 تتضمن هذه الفقرة وصفا عاما للمشاريع

المنتخبة للتطبيق ، حيث يهدف هذا  االربعة
الوصف إلى إعطاء فكرة أولية عن كل 

  .مشروع قبل البدء بتطبيق القياس المعتمد 
، كواللمبور برجا بتروناس: المشروع االول

  .1996، ماليزيا ، 
سـيزار  (المشروع من تصميم المعمـاري  

الجزء  المشروعيمثل  ،) ماليزيا(،البلد )بيلي
كز مدينة كوااللمبور األساسي من مجمع مر

المختلط الذي يقع في قلـب   ذي االستعمال
 يبلـغ و .المنطقة التجاريـة فـي المدينـة   

وبمساحة اجمالية تبلغ ) م 452(ارتفاعهما 
البرجــان فــي  وقــد عــد) 2م 40000(

العالم مـن   كأطول مبنيين في) 1996(عام
مجلـس المبـاني العاليـة والمـأوى      قبل

م المشروع اعتمد تصمي. الحضري العالمي 
على تصور شـكلين مـربعين متـداخلين    

ي المنمط أس( الرؤوسة نجمة ثماني يشكالن
ومعدلة بوضع ثمانية ) حسب رأي المصمم

أنصاف دوائر في الزوايـا الواقعـة بـين    

النجمة لتوفير مزيد مـن المسـاحة    رؤوس
ويرتفع كل برج ثمانيـة  ، الوظيفية لألدوار 

ابق طو خمسةوفوق األرض  طابقا وثمانين
لطابق اتحت سطح األرض ومعدل ارتفاع 

 سـاحة م – ساحة بناء إجماليةووفر  .)م4(
 بما فـي ) 2م 21800( مقدارها – األدوار

ـ افي دائري بارتفاع أربضإذلك ملحق  ة ع
ويتشكل البرجان على ست  .وأربعين طابقا

ستويات ميالن حوائط المية مع سرأ لحمرا
ن ـو كل من البرجيـويعل ،داخلـاألعلى لل

علـى  األ مـن  ةـمدبب ةـة مخروطيـكتل
) م5,73( رتفــاعأيتوجهــا ذروة دائريــة ب

  .  ]2007, ملتقى المهندس , االنترنت [
فـان  ) وعلى خالف رأي المصمم(وبرأينا 

النمط (تشبيه شكل المخطط بالنجمة الثمانية 
لم يؤثر على شـكله الخـارجي   ) االسالمي

الذي ليس له عالقة بالعمـارة االسـالمية   
كما ان الطوابق العليا في البـرج  . اساً أس

القابلـة  غير اقتصادية لصـغر مسـاحتها   
  .) 1راجع الشكل رقم (لالستغالل 

بانـك ،  كوميرزبـرج  : المشروع الثـاني 
  .1997فرانكفورت ، المانيا ،

نورمان (روع من تصميم المعماري ـالمش
 لمالـك فهـو  ا اأم، )المانيا(،البلد )ترـفوس

ـ ك(االلماني  المصرف أقـيم   ).كـوميرزبن
ـ  ) كـوميرز (برج   احة بلغـت ـعلـى مس

يحتوي تصميم المبنـى   ، )2م 120,774(
ثالثة أجزاء يضم اثنان منها مساحات  على

اآلخر عبارة عن قاعة كبيرة ، ، والمكاتب 
 على شـكل  للبرجوتأتي الحدود الخارجية 

أعمدة مزدوجة مستديرة في أركان المبنى، 
، ربع وحـدات  أ الىوتنقسم طوابق المبنى 

تحتـوي  وطابقـا   منها اثني عشر تضم كل
تسـتدير حـول    على حدائقطوابق خاصة 

المساحات  فضال عن )°120( المبنى بزاوية
ق علـى  ـالخضراء الموجودة في كل طاب

ـ ي . حدة ـ هـذا المبنـى الـذي ي   د ع وي ح
أعلى ناطحـة   )كوميرز(المقرالرئيس لبنك 

 . )م299(وبأرتفاع  في أوروبا ككل سحاب
، أهم ما يميز هذا البرج كونه صديقاً للبيئة و

برج صديق للبيئة فـي  ل حيث يلقب بأنه أو
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، لحرص المصمم على االستفادة من  العالم
ة المبنى ـة في إضاءة وتهويعالطبي عناصر

الموسـوعة  , االنترنـت  [ قبدد الطواالمتع
   .]2008, ويكيبيديا , الحرة 

وبشكل  وبرأينا فان استخدام الحدائق المعلقة
بيئي متطور جعل منه مبنـى ايكولـوجي   

)Ecology (   مالئم لبيئة المنـاطق الحـارة
. وموفر للطاقة ومخفـض للتلـوث   ايضاً 

فضالً عن امتالكه خاصية الشفافية والرشاقة 
راجع (واالقتصاد في النفقات ,  في التكوين
  ) . 2الشكل رقم 

برج ، جن ماو، شنغهاي، :المشروع الثالث
  . 1998الصين ، 

 أدريـان (المشروع من تصميم المعماري 
يعـد المشـروع   ، ) الصين(،البلد ) سميث

 شركات ةاستثمارا كبيرا لمجموعة من عشر
أتي تحيث ، أتفقت جميعها على إنشاء البرج 

التـي سـمي    )جن ماو(شركة  في مقدمتها
وكان المشروع يهدف إلـى  . باسمها المبنى

بناء مجمع كبير يضـم مسـاحة للمكاتـب    
مركـز   ، فضال عـن  لشركات اإلداريةوا

،  ترفيـه والتجاري كبير ومكان للتسـوق  
منها ثالثـة  ، طابقا  )88(وعلى ذلك تم بناء

طوابق تحت األرض تضم أماكن الصـيانة  
يأتي تصميم  . ومواقف السيارات والخدمات

األدوار في المبنى بحيث يقل كـل طـابق   
الطابق  بحوالي ثمن المساحة التي بني عليها

وبمساحة ، ) م421(، وبأرتفاع هواقع أسفلال
أما تنفيذ المشروع فقد  .) 2م24000(تبلغ 

تم على أحدث المواصفات والتقنيات العالمية 
أن يجهز بقاعدة قويـة   وروعي في البناء، 

لتحمل االرتفاع الشاهق بالرغم من ضعف 
بنظام ميكانيكي يسمح  يعمل البرج . التربة

ثل قوة الرياح بامتصاص القوى المفاجئة م
اآلليـات تعمـل بنظـام     هـذه و ،والزالزل
عضـها  بب ءهـا التي تـربط أجزا  المفاصل

 مرونـة  مما يسمح بوجود عامل، بعض ال
 اراتييساعد على تجنب التصدعات واالنه

]Wangjianshuo  ,2005[ .  
وبرأينا فان الشكل الخارجي للمبنى يتميـز  
بالمعاصرة من حيث الروعة والجمال مـن  

تخدام مواد متطـورة تكنولوجيـاً   خالل اس
مما يجعله ) والفوالذ, الزجاج , االلمنيوم (

اال ان تقليل مساحات الطوابق العليا . براقاً 
يضـعف مـن امكانيـة    ) السباب انشائية(

االستفادة منها واستغاللها بكفاءة اقتصـادية  
  .)3راجع الشكل رقم (معقولة 

 ، مبنى التلفزيون الصيني: المشروع الرابع
  . 2008 ، بكين

ريم (روع من تصميم المعماري ـالمش
يتكون  ،  )الصين(البلد  ، )كوالس

بأرتفاع  روع من ناطحتي سحابـالمش
حيث ان البرج االول يمثل  ، )م230(
والذي يحوي ) المركز الرئيسي للتليفزيون(

 ،االذاعة والبث، على االدارة، االخبار 
ثل اما االخر فيم.فضال عن أنتاج البرامج

والذي يحوي ) ون الثقافيـمركز التليفزي(
، مركز للزوار، ومسرح عام  على فندق

 ، كبير فضال عن فضاءات للعرض
 )2م669000(وبمساحة اجمالية تقدر بـ

    ]2007, ملتقى المهندس , االنترنت [
جسد المصمم فكرة االتصال وبرأينا فقد 

من خالل جعل المبنى على شكل حلقة 
ك الى عملية التفاعل متصلة مشيرا بذل
تميز المشروع بكسر .  واالتصال الفضائي

ويمثل ذلك ،  االطر االنشائية والفراغية
من خالل ،  ائيةـة االنشـمن الناحي اًتحدي

يمكن ) فوالذي(ائي ـام انشـابتكار نظ
ة ـمعروفة ـالمبنى من الصمود في منطق

ومثلت عمارة  . اطها الزلزالي العاليـبنش
عمارة االلكترون ) الالمتوقع( المبنى عمارة

كل ـراجع الش(لكية ـات الالسـوالموج
  .)4رقم 

ة ـات المتعلقـلومع المعـوبعد جم
ج ـ، سيتم عرض النتائانب التطبيقي ـبالج

ا ـات التي برزت منهـوأهم االستنتاج
ة ـة بالمفردات الرئيسـوالتي لها عالق

  .ار النظري ـلإلط
  .صيات النتائج واالستنتاجات والتو -8

  .النتائج  )8-1(
تحليل نماذج العينة  نتائجأظهرت 

  - :يأتيما  التطبيقية االربعة
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 .بروز عالقة الشكل بالمنشأ  - 
بروز عالقة التدرج كمؤشر لطبيعة العالقات   

 .الشكلية
ف بين المشاريع في اعتماد وجود اختال - 

وف كمكون شكلي للنتاج مع بروز الالمأل
 .ؤشر فعال للمشاريعحاله الشكل المتدرج كم

وجود تشابه بين المشاريع من ناحية  - 
والتصميم التكاملي  )التكتونيك(اعتمادها 

 .كمؤشرات للقناعة بالمنشأ
إعتماد المشاريع على حالة التقدم التقني  - 

 .يكسبها رمزية عالية للمنشأ
منشأ التكنولوجيا العالية يعتمد بشكل  - 

 .املرئيسي على التحليل اإلنشائي والتك
بروز صيغ التميز الشكلي من خالل  - 

 .خصائص المنشأ في النتاج
بروز معالجة المواد البنائية من خالل اثر  - 

 . الخصائص اإلنشائية للمواد البنائية
ابه بين المشاريع من حيث ـتش - 

تكنولوجيا الذكاء  ادها علىـاعتم
ـال أ الفعـبالمنش االصطناعي والمتمثلة

  والمنشـأ المتحسس 
ادها ـاريع من حيث اعتمـابه المشـتتش - 

وبية من ـة الحاسـيطرة الخدميـعلى الس
يطرة على ـة والسـخالل التحكم والمراقب

 .ة ـة الداخليـالبيئ
الخاصة بالجانب  االستنتاجات )8-2(

   )تطبيقيال(العملي 
بمفردة ظهرت نتائج التطبيق الخاصة أ    

 :يأتيماتكنولوجيا الشكل 
 كمولد اساسى التكنولوجيا االعتماد عل - 

من خالل ، للشكل بحثا عن القوة والمتانة 
استغالل إمكانات التكنولوجيا إلجل خلق 

 .تكوين شكلي ذو مواصفات قياسية 
ميل نتاجات توجه االبنية العالية إلى  - 

المتدرج لخلق اشكال بعيدة اعتماد الشكل 
لوف محققة بذلك أمكانات شكلية عن المأ

 .ئية وتحديات انشا
بمفردة أظهرت نتائج التطبيق الخاصة 

 :يأتيما تكنولوجيا االنشاء

على  إعتماد توجه االبنية العالية - 
فضالً عن التصميم  التكتونيك بشكل اساس

 .التكاملي لمكونات المنشأ 
من الناحية  يعتمد وبشكل اساس - 

اإلنشائية على التحليل االنشائي الذي 
) شأالمن(يصف طبيعة هيكل المبنى 

الذي ، فضالً عن التكامل واعطاء البدائل 
يؤدي باإلجمال إلى ان يكون المنشأ ذو 

 .تكنولوجيا عالية من حيث اإلنشاء 
اعتماد توجه االبنية العالية استراتيجية  - 

والتي تركز على ، استعارية في النتاجات 
إيجاد طرق جديدة لتنظيم االجزاء واقحام 

ظم جديدة العناصر والتكوينات وانتاج ن
 .تحت هياكل مختلفة 

بمفردة أظهرت نتائج التطبيق الخاصة  
 :يأتيماالشكل والمنشأ 

إعتماد خصائص المنشأ واثرها على  - 
ولكن بشكل (واحيانا اخرى ، الشكل احيانا 

على تزييف واخفاء الهيكل وحسب  )اقل
رؤية المصمم لتلك الحاالت ونوع التصميم 

  . المعد
العالية بشكل كبير  يميل توجه االبنية - 

إلى الصراحة اإلنشائية والتحدي اإلنشائي 
كنولوجيا المغايرة و فضالً عن إستخدام الت
روف المحيطة ببيئة حسب ما تفرضه الظ

  .العمل 
بمفردة أظهرت نتائج التطبيق الخاصة  

 :يأتيماتكنولوجيا المواد 
التأكيد على الخصائص اإلنشائية للمواد  - 

كبير على الناحية الشكلية وما لها من تأثير 
للنتاجات ، فضالً عن االستخدام البسيط 
للمواد المخادعة كإستراتيجية لمعالجة 

 .المواد البنائية 
بمفردة أظهرت نتائج التطبيق الخاصة 

 :يأتيماتكنولوجيا المعلومات 
إن لتكامل تكنولوجيا النظم مع  - 

 اًالمنظومات الرئيسة المكونة للمبنى اثر
ي توحيد وتركيز عمل المنظومات ف اًبالغ

وبنفس ، ضمن حقل واحد مسيطر عليه 
 .الوقت مستقل ذاتيا 
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االعتماد بشكل كبير على المنشأ  - 
المتحسس والفعال في تحسين االداء 

  .اإلنشائي للمبنى 
اإلعتماد على التقدم العلمي في خدمات  - 

االتصال والشبكات المعلوماتية المسيطرة 
 .ت الحيوية للمبنى على اغلب الفعاليا

  .التوصيات  )8-3(
االستفادة من المدى الواسع الذي توصلت  - 

اليه مفردات اإلطار النظري في مجال 
اثر ومؤثر الشكل طبيعة ب المرتبطةمفاهيم ال

تكنولوجيا المعلومات والذكاء و والهيكل
 االصطناعي في توجه االبنية العالية

 . )تصميماً وتنفيذاً(
المفردات التي توصل اليها  اإلستفادة من - 

البحث والخاصة بمفردات تكنولوجيا الشكل 
وتكنولوجيا االنشاء والمعلومات وما يتالئم 

 .مع خصوصية توجه االبنية العالية 
اإلعتماد على االمكانات التي توفرها  - 

التكنولوجيا كمولد اساسي للشكل بحثا عن 
ألجل خلق تكوينات شكلية ، القوة والمتانة 

 .م بالمواصفات القياسية تتس
يوصي البحث بالتأكيد على الخصائص  - 

وما لها من تأثير كبير ، اإلنشائية للمواد 
 .على الناحية الشكلية لتوجه االبنية العالية

إستثمار التقدم والكفاءة التقنية في التكوين  - 
للنتاجات ) الفيزيائي(والتجسيد المرئي 

  .الخاصة بتوجه االبنية العالية 
ان التوجه نحو اقامة المباني العالية يجب  - 

, ان يكون مبرراً من النواحي االقتصادية 
وليس مجرد , والبيئية , واالجتماعية 

نزعات استعراضية ورغبات في التحدي 
  .وتسجيل االرقام القياسية في االرتفاع 

ان امكانية تنفيذ المباني العالية جداً محلياً  - 
قالنياً في الوقت قد اليكون ع) في العراق(

الحاضر لعدم الحاجة اليها السباب عديدة 
, تقنية , اقتصادية , اجتماعية , مناخية (

كما ان توفر بدائل اخرى اكثر ) وعمرانية
مالئمة وايجابية للخصائص والظروف 

او تبرير المحلية يجعل من العسير قبول 
في  )البرجية(مبدأ اقامة االبنية العالية 

القل حالياً او ضمن مدى على ا، العراق 

علماً بان هذا . المنظور القريب المستقبل 
) وهو خارج نطاق هذا البحث(الموضوع 

والدراسة في بحوث جدير بالمناقشة 
  .مستقبلية اخرى 

  .المصادر -9
  المصادر العربية) 9-1(
  

ــت  [1] ــرة ،  / االنترن ــوعة الح الموس
       2008ويكيبيـــــــــــــديا ، 

rg/wikihttp://ar.wikipedia.o 
،  قنـاة المجـد الوثائقيـة   / االنترنت  [2]

ــحاب ــات الســـ  2008 ، ناطحـــ
http://www.majddoc.com/main.aspx?

function=Item&id=12303&lang  
، مبنـى   ملتقى المهنـدس / االنترنت  [3]

 . 2007 ، ، بكين يالتلفزيون الصين
http://www.enggaza.ps/forum/ind

ex.php?showtopic=1744  
منتدى المهنـدس ، برجـا   / االنترنت [4]

بتروناس ، كوااللمبور ، ماليزيا ، سـيزار  
ــي ،   بيلـــــــــــــــــ

2007
http://www.almohandes.org/vb/show

thread.php?t=14600   
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البلوري ، رياس الريس للكتب والنشـر ،  
  .1991 لندن ،

الخفاجي ، علي محسن جعفر ، الهيكل [7]
ائي والمعنى في الشكل المعمـاري ،  االنش

،  المعمـاري  القسـم  -رسالة ماجسـتير  
 ، 1999الجامعـــة التكنولوجيـــة ،   

 . المستخلص
ــد[8] ــلطاني ، خال ــقلية العمارة ال،الس ص

2005
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      العمـارة العاليـة   ، ، خالـد   السلطاني[9]
5200http://www.ahewar.org 

أثر التكنولوجيا في , حيدر , ي اليسار[10]
رسـالة  , التكوين الشكلي لالبنية العاليـة  

المعمـاري ، الجامعـة    القسم -ماجستير 
  .2008التكنولوجية ، 

فـي  دور فعل التقانة رشيد ، علياء ، [11]
 ، رسالة ماجستير ، احداث العمارة كهوية

،  ، كليـة الهندسـة   ، قسم العمارة 2002
  . جامعة بغداد

 القوة والشكل،  ، فراس عصام يفشر[12]
، رسالة  ، دراسة تحليلية للعمارة التاريخية

،  ، كلية الهندسـة  ماجستير، قسم العمارة
 . جامعة بغداد
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