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ل ا يخص الشكخصوصا بم على إنتاج الهندسة المعمارية تأثير مباشرله  التكنولوجياالناتج عن استخدام  شكللتغيير المستمر للا

ل". يص الشامالميكانيكية إلى الرقمية ، وأيضا من "اإلنتاج الضخم" إلى "التخص وفي هذا تحول من.  النهائي للمبنى

 ورة لم نكنشكال متطضا تتيح لنا تطبيق اواي متطابقةالعناصر السلسلة طويلة من  من الممكن خلق التكنولوجيا الجديدة تجعل

 ام البرامجند استخدوع. للشكل الجديد أن يشجع وسائل جديدة لخلق المعنى الرقمي. يمكن لإلنتاج قادرين على تطبيقها سابقا 

ة طرحه حثيرقة البجديد لها وهذا ما ستحاول الو تظهر مفاهيم جديدة وتعريفات لألشياء مع تصميم حدوديالرقمية الهندسية 

 . التي طبقت التكنولوجيا الرقمية في خلقهااألمثلة المعمارية ادراج ، مع  ومناقشته

 

 . الشكل الهندسي , معنى الشكل , البرامج الهندسية:  الكلمات المفتاحية
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  المقدمة

 

 النظام المعماري

 

ال يمكن أن يحدث أي شيء سوى االرتباك عندما يُعتبر النظام نوًعا جيدًا يمكن قبوله أو التخلي عنه ، وهو أمر يمكن 

التغاضي عنه واستبداله بشيء آخر. يجب أن يفهم النظام على أنه ال غنى عنه لعمل أي نظام منظم ، سواء كانت وظيفته 

سترا أو فريقًا رياضيًا ال يستطيعان األداء دون التعاون المتكامل من جميع جسدية أو عقلية. وكما لو أن محرًكا أو أورك

أجزائه ، فإن أي عمل فني أو معماري ال يمكن أن يؤدي وظيفته وينقل رسالته دون أن يعرض نمًطا مرتبًا. النظام ممكن 

 ,Arnheim. ) يحاول العمل قوله ولكن إذا لم يكن هناك نظام ، فال توجد طريقة إلخبار ما .على أي مستوى من التعقيد

2009) 

 

مع  يعمارالعمل الم إلى حالة يتم فيها التصرف بشكل صحيح في كل جزء من أجزاء يشير النظام الهندسي المعماري

ي فقيد طبيعي وتع اإلشارة إلى أجزاء أخرى وإلى غرضها ، وذلك من أجل التوصل إلى ترتيب متناغم. يوجد تنوع

لتي اظائف متطلبات البرنامج للمباني. يجب أن تعترف أشكال ومساحات أي مبنى بالتسلسل الهرمي المتأصل في الو

تقديرا وتناولونه. لذي يتستوعبها ، والمستخدمين الذين تخدمهم ، واألغراض أو المعنى الذي ينقلونه ، والنطاق أو السياق ا

ابة نوع إلى رتتب دون . يمكن أن يؤدي الترتيوالتصميملتعقيد ، والتسلسل الهرمي في البرمجة ، لهذا التنوع الطبيعي ، وا

لتنوع حدة مع االشعور بالو اما  . التنوع بدون ترتيب يمكن أن يؤدي إلى الفوضىفي العمل المعماري وايضا  أو ضجر

فة ت المختلمرئية تسمح لألشكال والمساحا ادوات النظام. تعتبر مبادئ الذي ينشده كل معماري  هو المثل األعلى

 . ومتناغم موحدوالمتنوعة للمبنى بالتعايش بشكل مفاهيمي وفكري في إطار 

 

 المعماريالشكل 

 

ال  هي أصل النموذج ؛ " في الالتينية. لذلك فإن الفكرةformفي الكلمة اليونانية القديمة كانت كلمة "فكرة" هي الكلمة "

ن ال يمكن أ . لذلك؛ الفكرة هي قوة التوليد في الشكل عالقة الغرض مع الفكرةهو نتيجة  لشكليوجد شكل من دون فكرة. ا

 يكون هناك شكل بدون فكرة.
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 (, عالقة الفكرة مع الغرض يولد مفهوم الشكل.1الشكل)

 

نفصالن. الشكل ال يكرة وفي العلم ، في التكنولوجيا أو الحرف ، فإن الشكل هو دائما نتيجة لفكرة. الف وبالمثل في الفن ، 

ا ما كان جود. دائمً ن الومفي الشكل يمكننا العودة إلى الفكرة ، إلى النية وإلى الفكرة األصلية التي هي مصدر عملية الخلق 

بل ديدها من قكن تحلم متاهات ال نهاية له. حدودها غير واضحة ، ال يمالفن والعلم والتقنيات والحرف موجودًا داخل عا

نى ، إنه المب بشروط محددة. ، خليط من هويات مختلفة. وبالمثل ، يصعب وصف الهندسة المعمارية وتعريفها. إنه ليس

رب من هتتوغالباً ما  شكلة ،ليس الهيكل ، وال هو الوظيفة. طوال التاريخ ، حاولت النظرية المعمارية التعامل مع هذه الم

 (Brandt et al, 2010) وصف وصياغة الوصفات حول ما يجب أن تكون عليه.

 

 (, االشكال المعمارية االساسية التي ينطلق منها التصميم.2الشكل)

 

 

 

الفكرة

ةالوظيف

الشكل 
المعماري



 

 Electronic Interdisciplinary Miscellaneous Journal  ( EIMJ ) 
  

 الشكل في العمارة المعاصرة 

 

 كيك وزها حديدمن المعماريين المعاصرين ، يمكن اختيار بيتر آيزنمان كممثل للتف Zhang (2013) وفقا لما جاء في 

اني ، ال ى هذه المبظر إليتم حذف المعنى المرتبط بالوظيفة. عندما نن نالحظ باعمالهما انه ألشكالها المتعرجة والسائلة، ،

ه. ل في رمزيتالشك فة ، مما يترك المكان لفهمنملك أي فكرة عن استخدامها. وهكذا ، بطريقة ما ، يتم التخلص من الوظي

ط بألنه ال يرت ًرا ،ومع ذلك ، غالبا ما يتم إنشاء شكل فقط دون أي إشارة خارجية. بعد فترة يصبح هذا متعجرفًا ومتكر  

لك ، ولذ اذبية.والج بفهم اإلنسان أو إدراكه. من ناحية أخرى ، العديد من هذه األشكال تؤدي إلى طرح أسئلة حول البنية

لمعماريين لمهندسين امن ا فنحن لسنا بعد في عالم الهندسة المعمارية في انعكاساته الميتافيزيقية ، على الرغم من أن العديد

مكنا مم يكن ذلك لية ، الذين أرادوا تجنب المعنى المباشر للشكل والذين اختاروا فكرة مفاهيمية وفلسفية للهندسة المعمار

 (2004)الشابندر ,   ي دليل لقيادة لنا ما وراء المادية للمبنى.ألنه ال يوجد تجريب

 

 

 ( , احدى مشاريع زها حديد , الشكل ال يتبع للوظيفة .2الشكل )

 

ها الخاصة ، إال لقيمت ندسيةفي كثير من األحيان ، ال يتم تقدير الخطوط المستقيمة أو المنحنيات ، وال يتم تقدير األشكال اله

وجيه اهم ، والتالتف ولكنها تصبح مرتبطة بأسئلة أو تؤثر على إدراكنا المتعلق بالجاذبية ، إلى االستقرار ، إلى ترتيب

لى ترجمة إدريدا يُزعم في نزعة دي البنائية على أنها ذات صلة باألطروحات الفلسفية لوالتسلسل. وقد تمت ترجمة ما 

 (zahang, 2013)فيزيائية حيث تلعب الجاذبية وقوانين الفيزياء أدواًرا أساسية. 
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 التحول الفكري بما يخص الشكل 

 

لعقدين ا، في  والسبعينات. عالوة على ذلكيمكن أن تعود العالقة بين العمارة والمجتمع المعلوماتي إلى الستينات 

 ومتريلبارحول ااألخيرين كان كل من النظريين والمصممين في الهندسة المعمارية يتحدثون عن "الثورة الرقمية" والت

ً لكت صطلح ، فإن الم اباتهالذي جلبوه إلى مجالهم. يفسر المؤرخ ماريو كاربو ذلك التحول من التباين إلى التباين. وفقا

 . كما جادلعماريالمعاصر يعتمد على نظرية ليون باتيستا ألبيرتي. هذا األخير حدد المبنى كنسخة مماثلة من رسم الم

األهمية في  . وكان نفس القدر من (Mario, 2011)حول التمييز بين التصميم والبناء الذي هو أساس مفهوم الحديث 

إن لرقمية ، فالبات واإلنتاج الضخم للنسخ المتعارضة. مع صعود التق عملية تشكيل العمارة الحديثة هي الثورة الصناعية

ً تتجه نحو السقوط. يتم استبدال مفاهيم مثل  ابه ، التش شارك والتو  ، اإلنتاج الشامل الهويةمعظم المبادئ المذكورة آنفا

القرن  ات منطلع الثمانينيوالتخصيص الشامل والتصميم المفتوح. وحدثت لحظة حاسمة لخطاب التقلبات الرقمية في م

 .Pierre, 1998) (العشرين. نشر كتاب جيل ديلوز 

 

 

 (, مفاهيم جديد للشكل المعماري المعاصر.3الشكل )
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 المحاكاه الرقمية 

 

 المستقبل ، في - كان ظهور تطبيقات الواقع االفتراضي للعمارة واحدة من القصص الكبيرة في السنوات القليلة الماضية

 .ستصبح جزًءا ال يتجزأ من مجرد تقديم مشروع  VRلقد تم إخبارنا بأن 

لتعاون في اة ، وحتى . بدًءا من نماذج التصميم األوليبإمكانيات كبيرة للمهندسين المعماريين والمصممين VRتمتع تقنية 

لقدرة الفتراضي ااقع االمشروع ، من خالل اللمسات النهائية التي تجعل تصميم المبنى ينتقل من جيد إلى كبير ، يمتلك الو

قناعهم يل إلمعأحد أعظم التحديات التي يواجهها المعماريون هو العمل مع  ان على بيع فكرة أفضل من أي وسيط آخر.

،  بر المشروعككلما بأن التصميم يعمل قبل أن يتلقى ردود فعل قي مة وقابلة للتطبيق يمكن دمجها في التصميم النهائي.و

ب لك ، سيُطلمن ذ كلما ازداد عدد المشاركين الذين سيشملونه. من غير المحتمل أن يكون هناك صانع قرار واحد ؛ بدالً 

ؤالء كل ه مالحظاتهم حول الجوانب المختلفة لتصميم المبنى. يمكن أن يكون تحويل من األشخاص المتعددين تقديم

 الكفاءة. وعدم األشخاص إلى غرفة واحدة لمناقشة قرارات التصميم هذه أمًرا صعبًا للغاية ، ناهيك عن مضيعة للوقت

ى هذه ، ولكن حت تصميمحة معينة داخل الغالًبا ما تُستخدم المخططات واألداءات ثالثية األبعاد والنماذج لنقل فكرة لمسا

 )رسول, ية.ء بفعالقد تفشل في توصيل األفكار مع العمال -التي تعد عنصًرا أساسيًا في التصميم المعماري  -األساليب 

2003) 

 

 برامج النمذجة الرقمية 

 

هذا  م يكنلوالتي تتضح من األشكال المعمارية المذهلة.  أصبحت ممارسة الهندسة المعمارية مدفوعة بشكل رقمي ،

يع ميم والتصنالتص ليحدث بدون تغيير جذري في فلسفة التصميم التي بدأت مع زيادة في استخدام الوسائط الرقمية لتطوير

م المتحركة سو( والر3D( "إن استخدام برامج النمذجة الرقمية )2003) Kolarevicبدالً من مجرد التمثيل. كما الحظ 

(4Dقد فتح أراٍض جديدة من االستكشاف الرسمي في الهندسة المعمارية ، حيث لم يتم تصميم النماذج ) مية في طرقالرق 

لى الصطناعي عاذكاء تقليدية". باإلضافة إلى ذلك ، أدرجت الهندسة الرقمية مؤخراً الهندسة الذكية والخوارزميات في ال

لطاقة استخدام ا ءة فيذا التطور الرقمي المذهل أيًضا في إنشاء "مباٍن ذكية" تتسم بالكفاسبيل المثال ال الحصر. ساهم ه

 .وصديقة للبيئة
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 (, دور النمذجة الرقمية في العمارة.4الشكل )

 

 

صال رقمي شاء اتكما أعاد العصر الرقمي أيًضا صياغة العالقة بين التصميم واإلنتاج بشكل جذري ، مما أدى إلى إن

لذي يتم يوتر ابين ما يمكن تخيله وتصميمه وما يمكن بناؤه من خالل عمليات "ملف إلى مصنع" لتصنيع الكمب مباشر

ومات التصميم ( (. القدرة على توليد معلومات البناء مباشرة من معلKolarevic 2003) (CNCالتحكم فيه عددًيا )

حلول  ع ظهوراري ببطء في بناء المعلومات خاصة مهي أحد جوانب البنية الرقمية. أصبحت معلومات التصميم المعم

تبسيط  BIM( على وجه الخصوص. في الواقع ، يمكن لتنفيذ BIMالمباني االفتراضية ، وبناء نماذج المعلومات )

 .ئيسيعمليات التصميم والبناء ، وفي النهاية قد يؤدي إلى إعادة إنشاء المهندس المعماري كالبناء الر

نمذجة 
رقمية 

تطوير 
الشكل 

مباني 
ذكية 
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 (, مثال لمشروع معماري باستخدام النمذجة الرقمية .5الشكل)

 الشكل والتعليم المعماري 

كما اعتمد تقييم البيئة المبنية على أدوات رقمية للتحكم وتشخيص مكونات أو أنظمة المباني ، مثل تقييم ما بعد اإلشغال 

نماذج الكمبيوتر. كما غيرت التكنولوجيا  ونمذجة أداء المباني ، والتي يتم اختبارها والتحقق منها بفعالية باستخدام

 Gross and Do 1999 ،Al-Qawasmiالرقمية بشكل جذري الطريقة التي نقوم بتدريس وتعلم الهندسة المعمارية )

(. استُخدمت استوديوهات محوسبة جديدة مثل االستوديو الالورقي واستوديو التصميم االفتراضي في العديد من 2005

ة كطرق جديدة لممارسة وتعليم التصميم المعماري. تقدم التطورات األخيرة لشبكات الكمبيوتر المدارس المعماري

المزيد من الفرص للعمل التعاوني ونقل المعرفة على المستوى العالمي. من المؤكد أن المزيد من االبتكارات 

 .في غضون بضعة عقود صعبة للغاية والتطورات الرقمية ستتبع تنبًؤا حول كيف سيكون التعليم والممارسة المعمارية

 

 السياق المعاصر للشكل المعماري 

يوجد نمط واحد هو المهيمن ؛ ويعمل  ال,الهندسة المعمارية للقرن الواحد والعشرين فيالعمارة المعاصرة شكل 

المهندسون المعماريون المعاصرون في عشرة أنماط مختلفة ، من ما بعد الحداثة والهندسة عالية التقنية إلى أنماط 

مفاهيمية ومعبرة ، تشبه النحت على نطاق واسع. تشترك األساليب واألساليب المختلفة في استخدام التكنولوجيا 

ومواد البناء الحديثة ، مثل هيكل األنبوب الذي يسمح ببناء المباني التي هي أطول وأخف وأقوى من تلك المتقدمة للغاية 

التي في القرن العشرين ، واستخدام تقنيات جديدة تصميم بمساعدة الكمبيوتر ، والذي يسمح بتصميم المباني ونمذجتها 
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تم تصميم المباني المعاصرة لكي تالحظها  أكبر وسرعة أكبر.على أجهزة الكمبيوتر في ثالثة أبعاد ، ويتم بناؤها بدقة 

وتثير دهشتها. بعضها يتميز بهياكل خرسانية ملفوفة في شاشات زجاجية أو ألومنيوم ، واجهات غير متناظرة للغاية ، 

واجهات وأقسام مشذبة معلقة فوق الشارع. ناطحات السحاب تتواءم ، أو اقتحام مظاهر تشبه الكريستال. تم تصميم 

 .لوميض أو تغيير اللون في أوقات مختلفة من اليوم

 

 (, مواصفات الشكل المعماري في السياق المعاصر.5الشكل)

 

 الشكل الباروتري 

 

نا يقة في فهمذور عمإن استكشاف العالقة بين البشر والعالم الطبيعي ، والتداعيات الالحقة للتفاعالت بينهم ، له ج

شكل بارية تؤثر المعم االجتماعي والثقافي للمجتمع. وبالتالي ، فإن المدن هي انعكاس مباشر لسكانها ، ألن تعبيراتها

ف المباني وتوصي ممارسة الحديثة ، قام المهندسون المعماريون بتصميممباشر على الظروف المعيشية لشعوبها. في ال

ومع ذلك  لصورة.من خالل وسائل الخطط الرئيسية ، أو أوصاف مدن كاملة مكتملة ، حيث لم يكن التغيير جزًءا من ا

واعد قة من ل، حاول عدد قليل منهجيات مختلفة لتوصيل العمارة. في تصميمها لرموز التخطيط المترجمة إلى سلس

 التصميم البارامترية.

مشاكل باب الفتح التصميم البارامتري مجموعة جديدة من الفرص. إنه يمك ن المهندسين المعماريين من دراسة أس

 ساحات تتسعمبداع وعالقاتها مع العناصر األخرى واالعتماد عليها مباشرة. يتيح هذا التحول في تصميم التفكير واإل

التصاميم  فر هذهنشطة بشرية متنوعة دون تحديد وظائف معينة. باإلضافة إلى ذلك ، يمكن أن توللتغيير والتنوع وأ

عواقب ها واللأحداثًا غير متوقعة مرتبطة بإطار معماري شامل. يمكن للهندسة أن تستجيب للتغيرات غير المخطط 

 الناتجة عنها.
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 الشكل العضوي 

 

استخدام يدة. بفي النصف األخير من القرن العشرين ، اتخذ مهندسو الحداثة مفهوم العمارة العضوية إلى آفاق جد

ض أو العوار ، يمكن للمهندسين المعماريين إنشاء أقواس دون الناتئأشكال جديدة من دعامات الخرسانة والصلب 

 ومن اشهر روادها هو غاودي .األعمدة المرئية. 

شكال جة واألالمباني العضوية الحديثة ليست أبدا خطية أو هندسية جامدة. بدال من ذلك ، تشير الخطوط المتمو

دني وبرا في سيار األالمنحنية إلى أشكال طبيعية. تشمل األمثلة الكالسيكية للمناهج الحديثة على العمارة العضوية د

ناح من حة الجري الدنماركي يورن أوتزون ومطار داالس الدولي مع سقوفه الشبيهة باألجنمن قبل المهندس المعما

 .Eero Saarinenقبل المهندس المعماري الفنلندي 

ي ور النقل فمثل محياألساليب الحديثة أقل اهتماما بدمج العمارة في البيئة المحيطة كما فعل فرانك لويد رايت. قد 

يض الكوخ األبوية. "عماري اإلسباني سانتياغو كاالترافا أسلوبًا عصريًا في العمارة العضمركز التجارة العالمي للم

ع ي مواقالمجنح هو شكل عضوي في وسط مجمع أبراج جديد ، ومسابح تذكارية" ، هكذا وصفتها المعمارية "، ف

  (hess, 2006) ."2001االثنين التي سقطت في عام 

 

 

 سيدني.(, دار االوبرا في 8الشكل)
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 النتائج والتوصيات 

ديدة لمباني الجاد من ، ولكن ليس خارج التجربة اإلنسانية. في العدي في العمارة الشكل والمعنى يرتبطان بالتأكيد ان

 المحتوى البشري.  تفقدفقط نجدها قد التي يكون فيها الحافز هو إنشاء الشكل 

لمبادئ ة من االيوم ، تغيرت المنتجات والعمليات وسياقاتها بشكل كبير بحيث يلزم تحديد مجموعة جديدفي عالم 

ي فهوم أساسي ت كمفوالنهج كمفاهيم أساسية أولى. لقد جادلنا بأن أهم هذه المفاهيم هو استخدام معماريات البرمجيا

ددة مارية المحالمع لية ، وأن يتم تبني بعض األساليب؛ أن يتم تخفيض المتطلبات إلى دور أقل بكثير في العم طورالت

دية ودعم لتقلياكنماذج مهيمنة.. بينما يبدو أن الكثير من مجال هندسة يركز اآلن على قياس تأثيرات الممارسات 

قوة هذه لعب باألدوات لتقنيات ضمان الجودة ، يبدو أنه يستعد لخوض حرب سابقة. في المقابل ، يجب علينا أن ن

 ساليب الجديدة ونثقف طالب اليوم في تقنيات مستقبلية أكثر.األ

ثة هذه الثال ن خالليعتبر الشكل مكونا اساسيا في العملية التصميمية المعمارية باالضافة الى االحتياج والبيئة وم

 عناصر يكون الناتج المعماري مختلفا عن نظيرة وذا شكل مختلف ايضا .

 

 اساسي في العملية التصميمة .الشكل مكون ( , 7الشكل )
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