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Abstract: 

A great deal of technological changes took place in the last two decades, such as 

computer sciences and applications, which guaranteed the absolute domination of Digital 

technologies above all; this was the beginning of so called digital revolution. Since 

architecture is very much connected to the community, its individuals and activities, there 

was a strong connection between contemporary architecture and Digital revolution;, since 

the architectural innovation has become integrally connected between human creativity and 

artificial intelligence, which is represented in tangible and intangible, and realist and virtual. 

Considering architectural innovation and creation processes as represented in 

architectural design stages, they are considered the base point of professional interest of 

architects. This means that architectural design has a special significance as they represent 

the direct product of architectural innovation and creation process, and that is why the 

architects pay attention to involve the available cutting edge technologies for the interest of 

architecture, through the development of architectural innovation and creation process and 

the use of digital technology and its applications for the interest of the innovation process. 

That is why it was necessary to study the technological effects of the digital revolution and 

its applications in fields related to architecture, and the reflection of all that is on the 

contemporary architectural thinking, and the new architectural innovation and creation it 

represents. That is the field of this study. 

 

 ملخص الدراسة:

خالل العقدين األخيرين متغيرات تكنولوجية هائلة، حيث التقدم في علوم الحاسب اآللى وتطبيقاته، شهد العالم 
 األمر الذي أدى إلى سيادة )التكنولوجيات الرقمية( المتعلقة بعلوم الحاسب اآللي في كافة مجاالت الحياة؛ ليشهد العالم
منذ ذلك الحين ولآلن ما اصطلح على تسميته بعصر )الثورة الرقمية(، ونظرًا لتعلق )العمارة( بالمجتمع وأنشطته 
المختلفة وارتباطها به، ارتبطت العمارة المعاصرة ارتباطًا وثيقًا بتلك )الثورة الرقمية(، حيث أصبح )اإلبداع المعماري( 

والمتمثل فيما بين )الملموس( و)الالملموس(، وكذا  ي( و)الذكاء اإلصطناعي(التكامل ما بين )اإلبداع البشر مرتبطًا ب
 مابين )الواقعي( و)االفتراضي(. 
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ونظرًا لما تمثله مرحلة )التصميم المعماري( من أهمية خاصة للمعماريين؛ كونها تمثل النتاج المباشر للتوجه 
لخلق المعماري، لذلك يسعى المعماريون المعاصرون إلى الفكري المعماري للمصمم، حيث تمثل جوهر عملية اإلبداع وا

توظيف أحدث التكنولوجيات المتاحة لخدمة العمارة وأغراضها، وذلك من خالل تطوير تصميماتهم، وتطويع تلك 
التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقاتها لخدمة العملية اإلبداعية تلك؛ لذلك كان من األهمية بمكان ضرورة دراسة 

تأثيرات التكنولوجية للثورة الرقمية وتطبيقاتها في المجاالت المتعلقة بالعمارة، وانعكاس ذلك كله على الفكر المعماري ال
المعاصر، وبما يمثله من إبداع معماري جديد، لتظهر العديد من التوجهات المعمارية الحديثة المتعلقة بذلك، وهو ما 

  تبحث فيه هذه الدراسة.
 .تكنولوجيا البناء -الثورة الرقمية -التوجهات الفكرية -التفكيكية -الحداثة الجديدة :فهرسةكلمات ال

 ( التطور التكنولوجي وتأثيراته على العمارة الحديثة والمعاصرة:1)

 :ومدخل تمهيدي مقدمة( 1 -1)

لحالالق صالالناعة خالالالل منتصالالف القالالرن التاسالالع عشالالر ظهالالر تالالأثير )الثالالورة الصالالناعية( علالالى العمالالارة؛ ومالالع التطالالور الالالذي 
مواد البناء ومنهالا  )الزجالاج( و)الحديالد والصاللب( و)الخرسالانة المساللحة( وغيرهالا مالن مالواد. أدى ذلالك إلالى إمكانيالة االمتالداد 
الرأسي للمباني بصورة غير مسبوقة، وبخاصة مع ابتكار )المصعد الكهربائي( على يد المختالرع األمريكالي )إليشالا أوتاليس( 

(Elisha Otis) (1811- 1861 و )م(.2004م(، وهو األمر الذي دفع في ذات االتجاه )فرغلي، 1854ذلك عام )م 

وخالالالل القالالرن العشالالرين كانالالت التالالأثيرات المباشالالرة للتكنولوجيالالا علالالى )العمالالارة( سالالواء مالالن ناحيالالة مالالواد أم أسالالاليب البنالالاء 
ة ذلك القرن بدءًا من التوجه ووسائل التنفيذ وغيرها، والتي بدت من خالل العديد من التوجهات المعمارية التي سادت طيل

نحالالو عمالالارة )الحداثالالة(، وعمالالارة )الطالالراز الالالدولي(، مالالرورًا بعالالد ذلالالك بعمالالارة )الحداثالالة المتالالأخرة(، وصالالواًل إلالالى عمالالارة )مالالا بعالالد 
 الحداثة( وعمارة )توظيف التقنيات المتقدمة( والعمارة )التفكيكية( وغيرها.

 :العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين ( التكنولوجيا الرقمية وعمارة نهاية القرن2 -1)

شهدت نهايات القرن العشرين تقدمًا مطردًا في مجاالت العلوم المرتبطة بالحاسب اآللي الذي يتحكم في كافة  
مجاالت الحياة من خالل ما عرف بمصطلح )الثورة الرقمية(، والتي غيرت شكل الحياة ونمطها، وكما غيرت تلك الثورة 

اة في شتى المجاالت، كان لها تأثيراتها على العمارة؛ حيث تم االستفادة من برامج الحاسب اآللي من من شكل الحي
خالل مجاالت عدة، لعل من أهمهما مساهمتها في إخراج تشكيالت معمارية جديدة؛ عرفت بمسمى )األشكال الرقمية( 

اة الواقع تظهر فيها التفاصيل الفراغية بصورة م(، من خالل إيجاد نماذج تخيلية ثالثية األبعاد لمحاك2007)يوسف، 
 دقيقة، وغيرها من تطبيقات.

 

 ( التطور التكنولوجي وتأثيراته على التوجهات المعمارية المعاصرة:2)

وتطويعها شهد العالم خالل العقدين األخيرين ثورة غير مسبوقة في مجاالت تطوير التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها 
م(، حيث تنوعت وتعددت تلك اللغات وهذه  2004ات جديدة للتشكيل المعماري )عصام الدين، لرسم لغات ومفرد

، أو )األشكال المفردات المستجدة للتشكيل ما بين استخدام )األشكال التفكيكية( أو )األشكال الفراغية الهندسية األساسية(
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و)العمارة  ت المعمارية كالتوجه نحو )الحداثة الجديدة(بأنواعها، وغيرها من التوجها )األشكال الهجين(  ، أوالعضوية( 
االفتراضية( وغيرها من التوجهات، وهي التوجهات التي لم يكن من الممكن تطويرها والدفع في اتجاهها؛ لوال التخيلية / 

ة المعمارية الحديثة التقدم في مجاالت التقنيات الرقمية وتطبيقاتها في مجال العمارة، ومن أهم تلك التوجهات الفكري
  والمعاصرة 

 ( العمارة التفكيكية : 1 -2)

، وهذا التوجه يشير بإيجاز إلى أن التفكير )ما بعد الحداثة(من أهم تطورات عمارة ة( التفكيكي)تعتبر العمارة 
والشكل  العقالني يتكامل بالتعارض بين نقيضين، فهي على سبيل المثال تعمل بالتشكيك في جدية المعنى الظاهري

م(. يجب أن 2005)رأفت،  ((Peter Eisenman (يزنمانإبيتر )والتمييز الظاهري بينهما، وفي ذلك يقول المعماري 
 ومابين التجريد والتشخيص، و  كالتناقض بين اإلنشاء والزخارفوقيمتها العمارة بعيدًا عن جمود هذه المتناقضات تنتقل 

العمارة عدو والتفكيكية  .أ استكشاف الوسط بين كل هذه المتناقضاتبين الشخص واألرض، وعلى العمارة أن تبدو 
في  التقليدية حيث تؤكد أن القيم والمعتقدات التقليدية ال أساس لها من الصحة، فهي تسعى إلى هدم مبادئ وطرق 

العالمي حيث وبينما ال يزال ذلك االتجاه يثير الجدل على المستوى  .استعمال مواد ونظم وتشكيالت متعارف عليها
الذي يصفها بأنها كارثة جمالية جمال العبث ( Wolfgang Pehnt)  (وولف جانج بهنت)كأمثال الناقد  هميرفضه بعض

وفي ذات الوقت الذي يتبناها العديد من رواد العمارة العالمية أمثال المعماري الشهير  م(.2005)رأفت  والقبح واالعتداء
وغيره، ُتعنى تلك العمارة وذلك االتجاه الفكري المعماري المعاصر بتفكيك الكتلة  (Philip Johnson) (فيليب جونسون)

م(، ثم إعادة ترتيبها وتجميعها بشكل 2011المعمارية إلى مجموعة من الوحدات المتشابهة وغير المتطابقة )جريشة، 
معماري تحطيم الفروق ما بين الرسم مختلف مغاير ومخالف لكل ما هو تقليدي ومعتاد. وما يميز هذا االتجاه الفكري ال

عادة خلطهما وصهرهما في بوتقة معمارية جديدة ومعاصرة، وهي تصف األشكال الطبيعية كالجبال وأمواج  والنحت وا 
 البحر أو أفرع الشجر أو أوراق الشجر أو كرات الثلج وغيرها.

،  ل في  عمارة )القطاعات السينمائية(وينقسم هذا التوجه المعماري بصورة عامة إلى ثالثة أنماط رئيسية تتمث
  و)األشكال المنكسرة(، وكذا عمارة )األشكال التصادمية والمائلة(.

 ((Charles Jencks( عمارة )القطاعات السينمائية(  َشبَّه المعماري والمنظر الشهير )تشارلز جينكز( 1 -1 -2)
ذي تسجله كاميرات السينما؛ حيث الصور فيها تكون عمارة )التفكيك( بأنها  صورة من صور التقطيع السينمائي ال

متشابهة وليست متطابقة ولكنها تكون في النهاية الكل أو المجموع، أو بالمفهوم السينمائي تمثل المشهد الذي  متتابعة
 م(.2011يكون في النهاية الفيلم بأكمله )جريشة، 

 Yokohama Pier Port)يوكوهاما الدولي(  ويعتبر من أهم المباني المنفذة من خالل ذلك التوجه )ميناء

Terminal)  ( 2002 -1987باليابان عام )م(، تصميم مجموعة )معماريين المكتب األجنبي(FOA) -  (.1)شكل 
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وهو عبارة عن محطة ركاب بحرية، تم تصميمها كامتداد للبيئة المحيطة عبر مجموعة من األسطح التصادمية 
ر المشروع المختلفة؛ حيث يتم تحويل األحمال عبر هذه األسطح إلى األرض وهو ما يتناسب مع التي تغطي عناص

الطبوغرافية اليابانية المتأثرة بالزالزل. ويعبر المبنى عن ثورة حقيقية في التشكيل المعماري والتوافق مع البيئة من حيث 
 داخلية.انسيابية الشكل وانعكاس ذلك على المسقط األفقي والفراغات ال

 Daniel دانيال ليبسكيند()اليهودي  األمريكي يأعمال المعمار تعد ( عمارة )األشكال المنكسرة(  2 -1 -2)

Libeskind) )  من أبرز األعمال المميزة لذلك التوجه الفكري المعماري المعاصر، ففي تصميمه لمبنى )المتحف
أشكال منكسرة في تنفيذ للمبنى عبارة عن انكسارات مفاجئة ال  م( تم استخدام1999ببرلين في )ألمانيا( عام ) اليهودي( 

)نجمة داوود(، كما استخدم محور  -تربطها أية محددات أو زوايا، وهي تمثل تفكيكًا لخطوط )النجمة السداسية اليهودية(
يعبر عن رئيسي للحركة يشير في بعض نقاطه المختارة إلى أماكن إقامة مشاهير اليهود في )برلين(، وهو ما 

)طبقًا إلدعاءات اليهود(؛ والتي عبر عنهما  -االستمرارية وديموية الوجود اليهودي في )ألمانيا( برغم المحرقة والنفي
بمحورين آخرين يتقاطعان مع المحور الرئيسي، ويعبر الخط المتعرج عن مسار التاريخ والشعور باالضطراب لتقاطع 

كما نفذت فتحات المبنى الخارجية بشكل طولي  (.Agnoletto, 2006)بنى السائر مع كمرات مائلة طائرة داخل الم
عبر تاريخ  -)طبقًا الدعاءاتهم( -عشوائي غير منتظم؛ لتصبح بمثابة الطعنات التي تلقاها الجسد اليهودي من األعداء

 (.2)شكل  -اليهود الممتد عبر عشرات القرون!
 
 

  (The Yokohama Pier Port Terminal)  مشروع )ميناء يوكوهاما الدولي( ( 1 شكل)

 م(2002 -1987عام ) (FOA) جموعة )معماريين المكتب األجنبي(تصميم  م

 http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%8Csanbashi_Pier/17-12-2012المصدر 
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رواد  أحد (Frank Gehry)صادمية والمائلة(  ُيعد المعماري الشهير )فرانك جيرى( ( عمارة )األشكال الت3 -1 -2)
هذا التوجه. إذ يرى أن العمارة ديمقراطية تعبر عن تصارع األفكار المتنوعة؛ فعبر عن ذلك باستخدم األشكال التصادمية 

 Ray and)ا للكمبيوتر والعلوم الذكية( بمبانيه، ومن أشهر المباني التي صممها في إطار ذلك التوجه مبنى )معمل ستات

Maria Stata Center) ( األمريكية عام )م(، والذي جاء تصميم كتله معبرًا عن تصارع 2004بوالية )ماساتشوستس
. مما ينتج بالتالي توالد األفكار ويدعم (Isenberg, 2009)بداخله  أفكار العلماء من التخصصات المختلفة العاملين

 (.3)شكل  -روح االبتكار واالختراع

باإلضافة للعديد من النماذج األخرى التى نفذها )جيري( في إطار ذلك التوجه المعماري كمبنى )قاعة والت ديزني 
م(، ومشروع )المبنى 2003بمدينة )لوس أنجلوس( األمريكية عام )  (Walt Disney Concert Hall) للحفالت(
م(، والذي يعد نموذجًا لعمارة )التفكيك( 1996 -1992بمدينة )براغ( التشيكية عام ) (Dancing House)الراقص( 

، وغيرها من مشروعات لمباني نفذت في (Isenberg, 2009) عمارة )األشكال التصادمية والمائلة( وتوجهها نحو إنتاج
 إطار ذلك التوجه المعماري الحديث والمعاصر.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بألمانيا. في )برلين( مبنى )المتحف اليهودي( ( 2 شكل)

 م(1999 -1989عام )  ((Daniel Libeskindدانيال ليبسكيند( )للمعماري  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Museum_Berlin/17-12-2012 المصدر 

 األمريكية. بوالية )ماساتشوستس(  (Ray and Maria Stata Center)مبنى )معمل ستاتا للكمبيوتر والعلوم الذكية(  ( 3 شكل)

 م(2004عام ) (Frank Gehry)للمعماري  )فرانك جيرى( 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Stata_Center/17-12-2012المصدر  

http://en.wikipedia.org/wiki/Stata_Center
http://en.wikipedia.org/wiki/Stata_Center
http://en.wikipedia.org/wiki/Stata_Center
http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Concert_Hall
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 :عمارة )األشكال الفراغية الهندسية األساسية(  (2 -2)

لهندسية األساسية كالكرة والمخروط واألسطوانة ارتبط التشكيل المعماري للمباني منذ القدم باألشكال الفراغية ا
والهرم والمكعب والمنشور وغيرها من أشكال، وهي أشكال سهلة اإلدراك واالستيعاب، ترسخت في ذاكرة اإلنسان عبر 
تاريخه الطويل، واقترنت بمفاهيم متنوعة تتراوح بين الثبات والحركة، وتكمن مهمة المعماري في التأكيد على رواسم 

شكال بالخطوط الزخرفية على جسم الكتلة أو بتقاطع الشكل المنحني مع شكل مماثل أو مستو وبدون تلك الرواسم األ
م(. ومع )الثورة الرقمية( وتطبيقاتها من خالل ذلك 2004يفقد الشكل الكثير من تأثيره على المتلقي )عصام الدين، 

لمبتكرة لتلك األشكال الفراغية الهندسية األساسية؛ بهدف تحقيق التوجه في مجاالت العمارة والتصميم، كانت المعالجات ا
أغراض وأهداف متنوعة تتراوح بدورها ما بين تفعيل كفاءة المبنى الوظيفية أو رفع كفاءة معالجاته المناخية والبيئية، أو 

 حتى لمجرد األهداف التشكيلية والبصرية ذاتها، وغيرها من أغراض وأهداف.

عالام  (London City Hall)لمبالاني التالي تالم تنفيالذها مالن خالالل ذلالك التوجاله؛ مبنالى )بلديالة لنالدن( ويعتبر من أهالم ا
، حيالث تبالدو كتلالة المشالروع علالى هيئالة (Norman Foster)م( من تصميم المعماري )نورمالان فوسالتر( 2002 -2000)

كمالا تالم تغطيالة الواجهالة  )كرة بيسبول( أو )بيضة مائلة ومنبعجة(؛ صممت لتعطي أقالل مسالاحة سالطحية معرضالة للشالمس،
البحريالالة الشالالمالية بزجالالاج عالالادي، بينمالالا صالالممت الواجهالالة الجنوبيالالة بحيالالث تغطالالي األدوار العلويالالة فيالاله بالالاقي األدوار السالالفلية 
لتحجالالب عنهالالا أشالالعة الشالالمس. وللوصالالول إلالالى ذلالالك التشالالكيل فقالالد تالالم اسالالتخدام تقنيالالات وبالالرامج الحاسالالب اآللالالي ليحقالالق المبنالالى 

% مالالن مقالالدار الطاقالالة بالمقارنالالة مالالع مبالالاني المكاتالالب التقليديالالة األخالالرى 65حيالالث يالالوفر حالالوالي أعلالالى كفالالاءة بيئيالالة ممكنالالة؛ 
المماثلالة. كالذلك تالالم اسالتخدام برمجيالات خاصالالة لدراسالة تالالأثير أشالعة الشالمس علالالى الغالالف الزجالاجي للمبنالالى وفراغاتاله، وكالالذا 

 (.4)شكل  -(Foster, 2005)لعمل التحليل اإلنشائي للمبنى 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 العمارة العضوية : ( 3 -2)

م(. إلى التكامل في الجمال، وهو يعنى تكامل األعضاء في 1968يهدف االتجاه العضوي في العمارة )سامي، 
تأدية وظائفها، وتتكيف طبيعة تشكيل المبنى مع البيئة المحيطة، وهي تقسم بصورة عامة إلى نمطين رئيسيين يتمثالن 

 .Fauna Forms))وعمارة األشكال العضوية الجسدية  (Flora Forms)في  عمارة األشكال العضوية النباتية 
 تعتبر األشكال العضوية النباتية من األشكال الملهمة والمفجرة لإلبداع ( عمارة األشكال العضوية النباتية 1 -3 -2)

لمبنى )معامل في ابتكار العمود المشرومي ( . وقد وظفها المعماري )فرانك لويد رايتم(2008)بدران،  المعماري

 .بمدينة )لندن( بإنجلترا  (  مبنى )بلدية لندن(4كل ش)
 م(2002 -2000عام ) للمعماري  )نورمان فوستر(

 http://en.wikipedia.org/wiki/City_Hall_(London)/17-12-2012 المصدر 
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م(، ليعود المعماري البريطاني )نورمان 2009جونسون( خالل النصف األول من القرن العشرين )بغدادي وحسن، 
 Swiss Re or 30 St. Mary)ليوظف ذات التوجه من خالل مبنى )سويس ري( (Norman Foster)فوستر( 

Axe)    (.5)شكل  -م( 2004 –1997)لندن( بإنجلترا عام )في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

باستخدام برامج  الشهيرة شكل ثمرة )األناناس( )فوستر( من طور ومن خالل رؤيته العضوية لذلك المبنى،
الحاسب اآللي من خالل توظيف شبكة خارجية على شكل خاليا معينة الشكل كبديل لألعمدة التقليدية، كما أن المبنى 

ستخدام ا% مقارنة بالمباني المماثلة التقليدية ب50إلى حوالي ستهالك الطاقة يصل افي  اً بتصميمه المبتكر يحقق توفير 
األفنية الحلزونية التي تسبب فروقًا في ضغط الهواء تعمل على توليد تيار هواء داخلي، كما تتكون واجهة المبنى من 

 .(Foster, 2005) طبقتين من الزجاج تحيطان بتجويف يتم تهويته بالستائر الموجهة الكترونياً 

وهي عمارة تستلهم تشكيالتها من التكوينات الجسدية سواء   ( عمارة األشكال العضوية الجسدية 2 -3 -2)
. ومن أهم المباني المنفذة في إطار ذلك التوجه المعماري )برج الجذع م(2008)بدران،  بشرية أم حيوانية أكانت

 Santiago))اني )سانتياجو كالترافا( م( للمعماري اإلسب2006 -2001الملتوي( بمدينة )مالمو( بالسويد عام )

Calatrava الذي استلهم هيئة الجذع البشري في تصميمه النحتي لكتلة المبنى، فجاء تشكيل مبنى البرج على شكل ،
تسعة عقول منفصلة؛ يخترقها قلب خرساني بما يماثل النخاع الشوكي في الجسد البشري، ويحتوي ذلك القلب على 

وعناصر الخدمات لمبنى البرج، وتبرز البالطات الخرسانية من القلب اإلنشائي ملتوية بزاوية  عناصر التوزيع الرأسي
 (.6)شكل  -م(2012مترًا )كامل  190قائمة من قاع البرج حتى قمته على ارتفاع 

بمدينة )فالنسيا(  كما كرر )كالترافا( التوظيف العضوي للعناصر الجسدية في مبنى )مدينة الفنون والعلوم(
م(، حيث مثل المبنى بهيئة العين البشرية وحركة الجفون من حولها وذلك في تصميمه 2009 -1996بإسبانيا عام )

لكتلة المبنى الصاعدة من داخل الماء؛ والتي تفتح وتغلق بسقفية بارزة ترتفع وتنخفض بما يماثل حركة الجفون، حيث 
والسقف بمثابة  العين، حدقةشكل ل مماثالً القبة السماوية نى فجاء تصميم كتلة مب ،عينال المبنى على هيئةهيكل نفذ 
الجفن ، كما أن بانعكاس الشكل في الماء تظهر صورة العين كاملةو حقيقية، العين ال ويغلق محاكياً يفتح  الذي جفنال

اخلية تح الهيكل المتحرك تكشف الكرة الديفعندما . فمركزية مثبتة بوقفاتجذوع يضمن نظام محاور مركبة على 
 اً وبالتالي الفضاء المتاخم للقبة السماوية يكون مغطى تمامًا أو جزئيًا أو مكشوف وتضيئها، مما يجعلها تبدو وكأنها عائمة

 (.7)شكل  -(Agnoletto, 2006) حسب وضع السقف

 .( بإنجلترا)لندنفي  (Swiss Re or 30 St. Mary Axe) مبنى شركة )سويس ري( ( 5 شكل)

 م(2004 -1997عام ) (Norman Foster))نورمان فوستر( للمعماري  
 http://en.wikipedia.org/wiki/30_St_Mary_Axe/17-12-2012المصدر  
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 (Phaeno Science Center)للعلوم(ومن المباني التي استلهمت تشكيالتها من التكوينات الجسدية )مركز فاينو 

م(، والتي استوحت في تصميمه 2005عام ) ((Zaha Hadidبمدينة )ولفسبرج( األلمانية للمعمارية )زها حديد(  
التركيب الجسدي للحيوانات، حيث صمم المبنى مرفوعًا على أرجل مخروطية الشكل مختلفة األحجام كنمط أعمدة 

والتي وظفها لرفع مبنى عمارة )مارسيليا( )عبد الجواد،  ،( (Le Corbusier ه(المعماري السويسري )لوكوربوزيي
م(. والمبنى يقع فوق طريق للمشاة يتصل بالمخروط المكون لجسد المبنى، حيث تقع عناصر التوزيع الرأسي من 2011

غير منتظمة مصاعد وساللم تؤدي إلى صاالت العرض، وهو يحتوي على فتحات خارجية صغيرة منشورية الشكل 
 (. 8)شكل  -(Jodidio, 2012)التوزيع 

 

 
 
 
 
 
 

 

  بمدينة )مالمو( بالسويد (  مبنى )برج الجذع الملتوي(6)شكل 
 م(2006 -2001)عام  Santiago Calatrava)) للمعماري  )سانتياجو كالترافا(

  /Turning_Torsohttp://en.wikipedia.org/wiki/17-12-2201 المصدر 

 

 بمدينة )فالينسيا( بإسبانيا (Ciutat de les Arts i les Ciències)  (  مبنى )مدينة الفنون والعلوم(7 لشك)
 م(2009 -1996)عام  Santiago Calatrava)) للمعماري  )سانتياجو كالترافا(

  Arts_i_les_Ci%C3%A8ncies_http://en.wikipedia.org/wiki/Ciutat_de_les/17-12-2201 المصدر 

 

 نيا بمدينة )ولفسبرج( بألما  (Phaeno Science Center)(  )مركز فاينو للعلوم(8كل ش)
 م(2005)عام  ((Zaha Hadid للمعمارية  )زها حديد(

 http://en.wikipedia.org/wiki/Phaeno_Science_Center/17-12-2012  المصدر 
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 :(Hybrid Forms)( العمارة  الهجين 4 -2)

تعد عمارة الشكل التموجي أحد اتجاهات العمارة المعاصرة التي اعتمدت  عمارة الشكل التموجي: (1 -4 -2)
ق عليها )العمارة التموجية( وهي عمارة تستخدم نشأتها على التقنيات الرقمية وتطبيقاتها في مجاالت العمارة، ويطل في

برامج الحاسب اآللي الستنباط أشكال رقمية تموجية، وكذا أشكال رخوية مرنة لم يكن من الممكن الحصول عليها 
 م(.2008بوسائل التصميم والرسم التقليدية )بدران، 

 ,Experience Music Project)ويعتبر من أهم نماذج ذلك التوجه المعماري مبنى )عاطفة الموسيقى(

Seattle)  ( 2000عام )م( بمدينة )سياتل( بواشنطن األمريكية، من تصميم المعماري )فرانك جيرى(Frank Gehry) 
)شكل  -(Isenberg, 2009)حيث يظهر من خالل تصميمه توظيفه لألسطح الرخوية في تشكيل كتلة المبنى الخارجي 

9 .) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

نماذج المباني الحديثة المنفذة من خالل ذلك التوجه المعماري الفكري مبنى )مركز ساج كما يعتبر من أهم 
 Norman)م( للمعماري )نورمان فوستر( 2004بمدينة )جيتسهيد( بإنجلترا عام ) ((Sage Gatesheadجيتسهيد( 

Foster)لته الخارجية عن الشكل ، وهو عبارة عن مبنى مركز لتعليم الموسيقي والفنون، وقد وضع تصميمه لتعبر كت
التموجي، كما تم تكسية الواجهة الشمالية بالزجاج، بينما غلف باقي جسم المبنى باأللواح المعدنية العاكسة بغرض تقليل 

 (.10)شكل  -(Foster, 2005)الحمل الحراري داخل المبنى 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

  بمدينة )سياتل( األمريكية  (Experience Music Project, Seattle)(  مبنى )عاطفة الموسيقى(9)شكل 
 م(2000ام )ع (Frank Gehry) للمعماري  )فرانك جيرى(

 http://en.wikipedia.org/wiki/EMP_Museum/17-12-2012  المصدر 

 

 بمدينة )جتشيد( بإنجلترا  ((Sage Gateshead (جيتسهيد(  مبنى )مركز ساج 10 كلش)
 م(2004)عام  (Norman Foster) للمعماري  )نورمان فوستر(

 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Sage_Gateshead/17-12-2012  المصدر 
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 العمارة اإلغريقية بابتكار النظام األيوني وظف الشكل الحلزوني من خالل ( عمارة الشكل الحلزوني:2 -4 -2)
ت( في رايلألعمدة. أما من خالل العمارة الحديثة. فقد تم إعادة توظيفه بصورة مغايرة على يد المعماري )فرانك لويد 

بتوظيف  الحلزوني الصاعد فراغفكرته في تحقيق ال بمدينة )نيويورك( األمريكية، من خالل (متحف جوجنهايممبنى )
م(. ويعبر الشكل الحلزوني من المنظور الهندسي 1992اغ الرئيسي لمبنى المتحف على هيئة منحدر )قبيسي، الفر 

والمعماري عن االنتقال المستمر حول مركز خطي مع الصعود إلى أعلى واالنطالق للخارج إلى ما ال نهاية، مما يعظم 
ق النفسي مع المحيط، وهو ما حاولت العمارة المعاصرة تناوله الطاقة الديناميكية الحيوية في الفراغ وبما يزيد من التواف

 بشكل فلسفي مجرد.
ويعتبر من أهم المباني المنفذة من خالل ذلك التوجه )معهد جزيرة ستاتن للفنون والعلوم( من تصميم المعماري 

م(، 2001-1997دة عام )بجزيرة )ستاتن( بنيويورك في الواليات المتح Peter Eisenman))األمريكي )بيتر إيزمان( 
حيث تم المزج من خالل التصميم بين نماذج الحركة وشكل المبنى من خالل وضع حلزونات شريطية بيضاء بين 
الزجاج نصف الشفاف، مما جعل حركة المرور مبعثًا للشكل الحلزوني. وقد استخدم الحاسب اآللي في ترتيب مجموعة 

 -(Hendrix, 2006)ماسات لتعطي نتاجًا تصميميًا متفاعاًل مع الحركة من األلواح والقطاعات ترتفع وتنحني في م
 (.11)شكل 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 عبر رواد مدرسة )الباوهاوس( عن فكرهم تجاه عالم )الكريستال( بأنه  ( عمارة الشكل الكريستالي:3 -4 -2)
المعماري األلماني األصل )والتر  عالم الرمزية وانطالق الروح وبمثابة الجسر إلى ما وراء الطبيعة. فقد استخدم

م( )الكريستالية( أو)التبلور( للتعبير عن التوجه نحو كسر الشكل 1883- 1969) (Walter Gropius)جروبيوس( 
 م(.2009الجامد لألسطح المتعامدة، بإدخال األسطح المائلة الديناميكية )بغدادي وحسن، 

والعشرين، اتجه المعماريون إلى توظيف تقنيات الحاسب اآللي  ومع نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي
للحصول على الشكل الكريستالى المنشوري، ويعتبر من أهم المباني المنفذة من خالل ذلك التوجه المعماري مشروع 

و( م(، من تصميم مجموعة )كوب هيملبال2014 -2007بمدينة )ليون( الفرنسية عام ) مبنى )متحف إلتقاء النهرين(
(Coop Himmelblau- I- au)  ،النمساوية، وهو عبارة عن مبنى متحف مخصص للعلوم الطبيعية وحضارة اإلنسان

حيث تم استخدام التشكيالت الزجاجية الكريستالية الزرقاء والرمادية والمضاءة من الداخل للتعبير عن ذلك التوجه ليكون 
 (.12)شكل  -(Monninger, 2010)بمثابة الجسر إلى ما وراء الطبيعة 

 بجزيرة )ستاتن( بنيويورك  (Staten Island Institute for Arts and Sciences) عهد جزيرة ستاتن للفنون والعلوم((  )م11)شكل 
 م(2001 -1997عام )  Peter Eisenman)) للمعماري  )بيتر إيزمان(

 http://www.eisenmanarchitects.com/17-12-2012  المصدر 
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 ة(: الحداثة الجديد)عمارة ( 5 -2)

، المستقبل في عمارةالعن  تجاهات مختلفة للتعبيراظهرت  ،خالل العقود الثالثة األخيرة من القرن العشرين
ستقبل من والذي عكس صورة الم (ما بعد الحداثة)تجاه ا بصياغةهتم المعماريون اات يالثمانينالسبعينيات و  فخالل عقدي

بصورة مغايرة باحترام الموروث المعماري والثقافي والحضاري للمجتمعات بصورة  الماضيتراث  خالل إعادة إحياء
 اعتمدتصورة محافظة م( أن ذلك االتجاه قد أوجد 2008مستحدثة وأسلوب غير تقليدي، وقد يرى بعضهم )عيسى، 

ثورة المعلومات دور  بروز خاصة معبو  المعاصرة،ية ولوجنكعن التوجهات الت من دون أن تعبرإحياء الماضي  ىعل
االتجاه،  اهذ اختفاء أعمال عدد كبير ممن تبنو ما يدلل به أصحاب ذلك الرأي يتمثل في اولعل أبرز  وتأثيراتها المختلفة.

الذين تبنوا ن يالمعماري منعلى العكس ، (Michael Graves)( مايكل جريفز) يالمعمار رائد ذلك التوجه  وفي مقدمتهم
محاولة الوصول إلى ي المستقبل فالمتأخرة( قبل ذلك، حيث كان اهتمامهم منصبًا على الحداثة )عمارة  التوجه نحو

المعبر صراحة  مثل والطموحستخدام األتجاه االاومن خالل  ؛من المرونة كبيراً  متطورة تحقق قدراً معاصرة عمارة حديثة 
 اكتشافه وما سيتم التقنيالعمارة من مالمح مستقبلية عن العلوم والتقدم  تحمله هذهما أمكن تحقيق ذلك ب ،لتكنولوجياعن ا

 .عالم الغد يف

لمستقبل من ل ىالرؤ  (، حيث اختلفتالتفكيكيةالتوجه نحو ) من القرن العشرين كانالتسعينيات  مع بدايات عقدو 
ال تحمل والتي  التكنولوجية،المنجزات  ماستخدابمألوفة  غيرة تقديم صيغ جديدمع  الماضي،خالل التناقض التام مع 

من قبل  تناولهالم يتم  ةعن أفكار جديد)التفكيكية( تبحث  حيث، الماضيبداخلها السكينة النابعة من الحنين ألشكال 
م(. من معارضي ذلك 2008الباحثين )عيسى،  يرى بعضقد و (، الحداثة بعدما عمارة )أو  (الحداثة) ي عمارةسواء ف

 الثقافي اليأس لحالة أنها ظهرت كنتاجو  ،ضد المستقبل في ذات الوقت هي كذلكو  يأن هذه الرؤية ضد الماض جهالتو 
النهائية  األرضهو  مبنية على أن الحاضر فهيلذلك  الصراعات والنزاعات التي يشهدها العالم والبشرية؛ظل  يف

الحداثة تبتعد عمارة ) ة(، حيثالحداثة الجديد)عمارة ى توجه فكري جديد أطلق عليه مسم رو ظهل ؛ ليمهد ذلك كلهللوجود
حاول فإنها تذلك  عن ولكنها بدالً  (؛لحداثةالتي دعت إليها عمارة )ا ةمعظم الرؤى المستقبلية الكبير  عن الجديدة( تلك

 .لنحو المستقب أكثر تفاؤالً  عمع توقباستخدام التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها، معالجة المشاكل الحالية 

 Jean Nouvel)) (ليجان نوفي الفرنسي )المعمار  ة(،الحداثة الجديدومن أبرز دعاة التوجه المعماري نحو )
شيء ولكن كل  ،التاريخ الكامل للعمارة ال يتمثل من خاللالمرحلة القادمة  يكثر أهمية فيرى أن العامل األ والذي

 بمدينة )ليون( الفرنسية (Musée Des Confluences) (  مشروع )متحف إلتقاء النهرين(12)شكل 
 م(2014 -2007عام ) (Coop Himmelblau- I- au)  تصميم  مجموعة )كوب هيملبالو(

  des_Confluences _http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e/17-12-2201 المصدر  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_
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ولكن يؤكد أنها البد أن تكون ذكية  ،تخص المستقبل المبانين أ ي، ألنه ال يفكر فالحاليالوقت  يالعالم ف ييستمر ف
ويمكن إيجاز فكر  ،مشاعرالحاسيس و األتناشد وتستفيد من المنجزات التكنولوجية المتاحة، كما البد لها أن اإلمكان  بقدر

على أن ترتكز  ةالرؤي هأن هذ يأ (Orringer, 2011).( ًا لكل حادث حديث)غدذلك التوجه من خالل المقولة  
. ومن أبرز مباني على العمارة في المستقبل ةن يؤثر بقو ن ما يحدث اآلأهتمام بالمستقبل و اال يهتمام بالحاضر يعناال

 Paris Philharmonic))المصممه من خالل توجه )الحداثة الجديدة(، مشروع مبنى )أوركسترا باريس(  )جان نوفيل(
م(، حيث 2014م( والمتوقع االنتهاء من تشييده وافتتاحه عام )2006عام ) في )فرنسا(، والذي شرع في تنفيذه بدءًا من

استوحى فلسفة تصميماته من ذلك الشعور اآلني الخفي الذي تولده الموسيقى لدى المتلقي من تدفق للخياالت وتحليق 
ال يتكون من طوابق في السماء، فجاءت خطوط المبنى متدفقة تطفو بسالسة وانسيابية من الداخل والخارج. والمبنى 

بالمعنى التقليدي، ولكنه يتكون من مستويات مكانية تتدفق من خالل بعضها بعضًا بحيث تدمج وتطفو، ويتحقق ذلك 
الشعور تكنولوجيًا من خالل اتباع نظام التعليق اإلنشائي الذكي لتلك المستويات المصنوعة من الصلب، وقد تم اختبار 

نحيات وكذا أصغر التفصيالت بالوسائل التكنولوجية الحديثة لتمنح أدق مستوى صوتي التشكيل المكون من مستويات وم
داخل القاعات، ليمنح المتلقي ذلك اإلحساس وهذا الشعور الجذاب المطلوب بصريًا، قبل أن يتحقق كذلك صوتيًا من 

 (.13 شكل) - (Casamonti, 2009)خالل ما يؤدى داخل القاعات في تناغم متواصل ما بين كافة العناصر

الضوء  ختباره وتسليطاو  على أرض الواقع، الدراسة المستقبلية للعمارة على دراسة ما يحدث اآلن لذا سوف تقوم
 كنولوجياتعتمد صياغة أبعادها على مالمح التللعمارة يمكن تأسيس رؤية مستقبلية  وبذلككفرضية للمستقبل،  عليها

 المدخل لعمارة المستقبل. ه، وهو ما يشكل بدور ينوالعشر  الحاديالقرن  مع بدايةتطورت بشكل كبير  يالحديثة الت

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

ومن استعراض تلك التوجهات المختلفة للفكر المعماري المعاصر، يتضح مدى إسهام الحاسب اآللي وتقنياته 
باستخدام برمجيات وتطبيقاته في تطوير التشكيالت المعمارية وتحويلها من مجرد أفكار مجسمة إلى واقع ملموس 

لتصميم األشكال المعمارية غير التقليدية، حيث تم االستفادة من برامج الحاسب اآللي في إخراج تلك )األشكال الرقمية( 
 بإيجاد نماذج تخيلية ثالثية األبعاد لمحاكاة الواقع تظهر فيها التفاصيل الفراغية بصورة دقيقة.

 تحت اإلنشاء -(Paris Philharmonic- Philharmonie de Paris) مشروع )مبنى الموسيقى((  13)شكل 
 م(2014 -2006)عام بمدينة )باريس( بفرنسا 

 Jean Nouvel)) جان نوفيل()للمعماري  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel/17-12-2012 المصدر 
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المعاصرة فقط في وتطويع البرمجيات وتطويعها لرسم لغات ومفردات كما لم يقتصر دور التكنولوجيا الحديثة و 
وتطوير مواد البناء  اإلنشاءالتشييد و  تمجاالجديدة للتشكيل المعماري، بل امتد دور التطور التكنولوجي الذي شهدته 

لضوئية وصناعة وغيرها من تكنولوجيات متطورة أحدثتها الثورة الرقمية في مجاالت عدة حديثة كصناعة التقنيات ا
لإلبداع. وبالتالي كان لذلك كله تأثيراته على  المعمارييناللدائن وغيرها من التطبيقات، لتقوم بدور كبير وفاعل في دفع 

 المعاصرة.  للعمارة العالمية التوجهات الفكرية
 

  ( تأثير التطور التكنولوجي على التشكيل المعماري العالمي:3)

لإلبداع، وبالتالي  المعمارييندور كبير في دفع  اإلنشاءالتشييد و بتكارات في مجال االلكثير من التطورات و كان ل
اإلنشاء في كثير من المباني حيث أصبحت التكنولوجيا المستخدمة في ، اإلبداعية المعماريةوأحالمهم تحقيق أفكارهم 

مواد ابتكار حتاجه من يوما  اإلنشاءبات متطلوبخاصة خالل القرن العشرين. فقد أدت  للفكر المعماريالرئيسي المحرك 
 م(. 2005)حسن،  وما ينتج عنها من شكل إنشائي إلى بزوغ الفكرة المعمارية من منطلق اإلنشاء في المبنىجديدة، 

 معرضبالجناح األلماني )مبنى  ويعتبر من أهم نماذج المباني المنفذة من خالل ذلك التوجه المعماري،
( من تصميم المهندس اإلنشائي األلماني م1967) عام(Pavilion at the Expo 67, Montreal) مونترييال الدولي( 

الكبير فراغ الفي تغطية  (الخيمةعلى هيئة ) (أوتوالمنشأ الخفيف الذي استخدمه )عد ي، حيث (Frei Otto))فراي أوتو( 
لكن الصياغة  ،قديمة ( فكرةمةالخي)ففكرة  (.2005كصيغة مبتكرة )حسن المعرض من األفكار التي ظهرت لذلك 

المعمارية وتوافقها مع مسقط المبنى والفراغ الداخلي بجانب التطوير اإلنشائي لها جعل شكلها المعماري من األشكال 
المبتكرة. كما يعتبر من أهم األمثلة التي توضح مدى تأثير التطور التكنولوجي على التشكيل المعماري خالل النصف 

 تصميممن  (م1973 –1957) عام ((Sydney Opera House (أوبرا سيدني)دار مبنى العشرين، الثاني من القرن 
، فمن خالل مبنى )أوبرا سيدني( ساعدت التكنولوجيا الحديثة في ((Jørn Utzon (جون أوتزنالمعماري الدانماركي )

التكوين المعماري  والتي تشكل، داخلةأشرعة متعلى شكل  القشريةالمصنوع من الخرسانة و  الخرساني، القشري هسقفتنفيذ 
( ليصبح المبنى بعد ذلك بمثابة أيقونة للمعماريين، حيث قام سيدني) مميزة لمدينةالعالمة بذلك بمثابة ال ليصبحو  ،للمبنى

باستخدام ذات التشييد الخرساني القشري عند وضعه  (Santiago Calatrava)المعماري اإلسباني )سنتياجو كاالترافا( 
م( بجزر الكناري األسبانية 2003عام ) (Tenerife Opera House)ميم مبنى )دار أوبرا تينيريفي( لتص

(Agnoletto, 2006). 

ومع ظهور تقنيات )الثورة الرقمية( التي شملت انعكاساتها وتأثيراتها في مجال العمارة تطوير التكنولوجيا الرقمية 
الحديثة على مجرد تحقيق الرقمية  التكنولوجيا لم تقف قدراتلمعماري، وتطويعها لرسم لغات ومفردات جديدة للتشكيل ا

نما  ي؛اإلبداع التصميمي للشكل المعمار  حيث تفاعلت التكنولوجيا الرقمية  ؛التنفيذ ومواد البناء متد تأثيرها ليشمل طرقاوا 
 قليدية مع األنظمة اإللكترونية الدقيقةتداخل المواد التلنتاج ك تم ابتكارها( Smart Materialsذكية )حديثة إلنتاج مواد 

مواد ذات خصائص تكنولوجية متطورة لها القدرة على التغير ( على أنها المواد الذكيةم(. وتعرف هذه )2008)بدران، 
طالقها  ، كما أنالمحيطة والتحول بما يالئم الظروف  حسب الحاجة،لها القدرة على اإلحساس بالطاقة وتخزينها وا 

وقد تم توظيف ، سهلة الفك والتركيبكما أنها  ،حتمال ويمكن التحكم فيها عن بعدخفيفة الوزن وقوية اال اإضافة لكونه
مواد جديدة بصورة متطورة في الشكل المعماري لما تتمتع به من إمكانات واسعة في مجال التشكيل الفني الحر ومن هذه 
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وكذا التقنيات الضوئية مثل )شاشات الكريستال السائل( ة، ستيكيوالمواد البال واأللومنيوم المواد  التيتانيوم والزجاج
(LCD) التشكيل المعماري، ومن تلك المواد  تغير لغة وقد كان لهذه المواد دور كبير في ،وغيرها 
 

  :والتوجه المعماري نحو )العمارة النحتية( )التيتانيوم(( مادة 1 -3)

خالل العديد من الحضارات التاريخية كان اإلنسان ينحت مسكنه  عرفت العمارة النحتية منذ فجر التاريخ. فمن
ويشكله بطرق عدة، وخالل العصر الحديث وظف العديد من المعماريين قدراتهم التشكيلية في توظيف التقنيات المتاحة 

ن خالل أعماله الذي برع م(Antoni Gaudí) إلنتاج )العمارة النحتية(. ومن أبرز هؤالء المعماريين )أنطونيو جاودي( 
المتميزة في توظيف مواد البناء الحديثة المتاحة حينذاك لخدمة توجهه المعماري نحو إنتاج )العمارة النحتية( )بغدادي 

العائلة  -م(، وكنيسة )سكرردا1910 -1905ببرشلونة ) (Casa Mila)م(. كما في عمارة )كازاميال( 2009وحسن، 
ة أيضًا، وغيرها، وخالل النصف الثاني من القرن العشرين كان توظيف ببرشلون (Sagrada Familia) المقدسة(

بمطار )جون كينيدي(  TWA)م(، كما في مبنى شركة )1987الخرسانة القشرية إلنتاج )العمارة النحتية( )شيرزاد، 
 ، ومبنى )أوبرا سيدني( وغيرها.(Eero Saarinen)م( للمعماري )إيرو سارنين( 1962بنيويورك عام )

لتقوم بالدور الفاعل في إنتاج )العمارة النحتية(، )التيتانيوم( ظهور التقنيات الرقمية كان توظيف مادة  ومع

و)التيتانيوم(
خدم )التيتانيوم( في ، ولونه معدني أبيض فضي، ويستللصدأفلز خفيف الوزن، قوي، ذو لمعان ومقاوم  

تعود أول البدايات الكتشاف معدن التيتانيوم إلى ، و القوية خفيفة الوزن )وخصوصًا مع الحديد واأللمنيوم( السبائكتصنيع 
م( حين تم تجهيزه لالستخدام التجاري، حيث يعمل فلز 1932تى )م( ولم يستخدم خارج المختبر ح1791عام )

)التيتانيوم( كعنصر سبك مهم حيث تستخدم الصناعات الحربية كميات هائلة من سبائك )التيتانيوم( في صناعة 
 الطائرات والمحركات النفاثة ألنها قوية وخفيفة.

 Frank)) جيري(فرانك ( كمادة بناء للمعماري )أما في مجال العمارة، فيرجع الفضل في استخدام )التيتانيوم

Gehry ( التيتانيومالذي وظف ألواح) ومن أهم المباني التي استخدم فيها )جيري( مادة  ،الكثير من أعماله ةتكسي يف
حيث  م(1997ا عام )سبانيإب (بلباو) يف ((Guggenheim Museum, Bilbao بلباو( جوجنهايم فمتح) )التيتانيوم(

 والتي (التيتانيوم)واستخدم ألواح ، الساحليةتلك المدينة  يتحف فبنى المتصميمه لم عندشكل السفينة  جيري(ر )ستعاا
ستعانة بتقنية كما تم اال .(Isenberg, 2009) لمبنىالعضوي على ا إضفاء التعبير يمما ساهم ف ،تبدو كقشور السمك

اإلنشائي وشكل  لمحاكاة الهيكل (Catia) (كاتيا)برنامج ك وهو اآللي باستخدام أحد أهم البرامج المتوفرة حينذاالحاسب 
من  مهماً  المتحف بشكله الفريد نموذجاً يمثل و  .المبنى، والذي كان يستحيل تصميمه بطرق الرسم أو التصميم التقليدية

 -م(2008)بدران،  اء، والذي وظف فيها )التيتانيوم( كمادة بنأعمال )جيري( التي تعد من أهم النماذج للعمارة النحتية
 (.14 شكل)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A9
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  :(الجديدة والتوجه المعماري الفكري نحو )عمارة الشفافية الزجاج( 2 -3)

استمرت سيادة الزجاج كمادة بناء حديثة منذ استخدمها ألول مرة بشكل معاصر في منتصف القرن التاسع عشر 
م(، ليشهد النصف األول من القرن العشرين االعتماد على 1851في تشييد مبنى )القصر البللوري( في لندن عام )

الزجاج من خالل العديد من التوجهات المعمارية الفكرية كتوجه )الطراز الدولي(؛ والذي اعتمد مفاهيم )الشفافية( 
كمنهاج فكري استطاع تحقيقه عبر استخدام مسطحات الزجاج في وتنفيذها و)البساطة( في تصميم الواجهات الخارجية 

تكسية تلك الواجهات، ليشهد النصف الثاني من القرن العشرين تطوير هائل في صناعة )الزجاج( وتطبيقاته، فظهرت 
لياف أنواع جديدة من الزجاج، كما تم تطوير العديد من األنواع المتاحة منه كالزجاج المسلح والطوب الزجاجي واأل

الزجاجية وغيرها، ومع التقدم التكنولوجي خالل تلك الفترة ُعرف الزجاج ذو الحساسية الخاصة لإلضاءة والحرارة، والذي 
 م(.2004يتكيف مع كمية اإلضاءة والحرارة بداخل المبنى )عصام الدين، 

مادة شفافة أو عاكسة عصر التكنولوجيا الرقمية ك يف المعماريل يشكتال يف كبير زجاج دورلل وبذلك أصبح
 ،ستخدم كمساحة مستويةاالحياد إذا ما  المعمارييضفي على الشكل  كما أنه، ومبانيحولها من طبيعة تتواصل مع ما 

 .متغيراً مبهرًا شكاًل  ييعطف ،أما إذا استخدم كألواح منفصلة ومتحركة

ة على إعادة إبراز دور )الزجاج( كمادة ويعتبر من أهم نماذج المباني الذي تظهر مدى تأثير التكنولوجيا الرقمي
م( 2004 -1999بمدينة )برشلونة( اإلسبانية عام ) (Torre Agbar) (جبارأبرج ) بناء مهمة خالل تلك الفترة مبنى
في مدينة )برشلونة(  والذي يعتبر ثالث أعلى مبنى Jean Nouvel)) (جان نوفيلمن تصميم المعماري الفرنسي )

 .(15)شكل  -(Casamonti, 2009)اإلسبانية 

األلوان نتيجة وجود تكسية خارجية بكامل مسطح الواجهات في متعددة المتغيرة و الويعتبر ذلك المبنى من المباني 
الخارجية من الزجاج المعالج الخاص تقوم بالتبديل اللوني، حيث تم وضع أجهزة استشعار ذكية للحرارة على محيط البرج 

بما يؤدي إلى تقليل الطاقة المستهلكة بواسطة أجهزة تكييف أو غلقها رائح الستائر الزجاجية وهي التي تنظم عملية فتح ش
 الهواء، كما يكتسب المبنى من خالل تلك التغطية الشفافية والوضوح طيلة النهار.

 (Guggenheim Museum, Bilbao)  ( مبنى14شكل  ) )متحف جوجنهايم بلباو(  

 م(1997)عام بمدينة )بلباو( بأسبانيا 
 Frank Gehry)) جاري()فرانك للمعماري  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry/17-12-2012 المصدر 
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مفهوم الشفافية، وكذلك  ويعتبر من أهم نماذج المباني التي اعتمدت توظيف )الزجاج( كمادة بناء رئيسية لتحقيق
 Norman)في )لندن( للمعماري )نورمان فوستر(   (Swiss Re or 30 St. Mary Axe)مبنى شركة )سويس ري(

Foster) (Foster, 2005)مبنى  . كما يعتبر من أهم المباني التي استخدم فيها )الزجاج( حيث وظف بطريقة مغايرة
من تصميم  م(،2003 -1999) عامباليابان  (طوكيوفي ) (Prada Store, Tokyo) التجاري( برادا مركز)

 واجهات يف، حيث تم استخدام )الزجاج( (Herzog & de Meron) (ميرون وديهيرزوج المعماريين السويسريين )
حيث تصنع  ،بكونها وحدات بصرية تفاعلية المصممانصفها والتي ي (،الزجاج الكريستال)على شكل وحدات من المبنى 

والبيئة  للمبنى بين المستخدمما مما يخلق نوعًا من التفاعل  ؛الزجاج بعض الحركةوحدات  حواف يءات فنحنااال
 م(.2012)كامل،  المحيطة

 

 (:)العمارة التخيلية واالفتراضيةإنتاج والتوجه المعماري الفكري نحو   التقنيات الضوئية( 3 -3)

ة الرقمية الحديثة، حيث ظهرت تلك التكنولوجيا من خالل التكنولوجيعتماد على زيادة االصاحب العصر الرقمي 
تلك تحولت كجزء من تكوينات الحوائط، فنى االمب يفات الشاشم(. ومن نماذج ذلك استخدام 2008المباني )بدران، 

ويختلف تأثير الواجهات  .التصميمات الحديثة والمستقبليةالعديد من  يف لتدخل ناقالت للمعلومات إلىالحوائط 
وتقنية  ((LEDتقنية  منها المتقدمة، فهناك عدة أنواع من هذه التقنيات  .لكترونية تبعًا لنوعية التقنية المستخدمةاإل

(Pix) شاشات الكريستال السائل(  الضوئية( وتقنيةLCD))  وغيرها من التقنيات الضوئية الحديثة. ومن تلك التقنيات 

الحديثة  وتتميز تلك التكنولوجيا ،الصمام الثنائي الباعث للضوء(وهي اختصار لمسمى ) :(LED) تقنية( 1 -3 -3)
 ييتم التحكم ف اآلليومن خالل برنامج للحاسب  ،تعتمد على تكسية الواجهة بمجموعة من األقراص الزجاجيةبكونها 

دم واجهات تفاعلية نشطة تستخ إلىحيث يتم تحويل واجهات المبنى  ،(LED Lighting)إضاءة كل قرص بتقنية 

 (Torre Agbar)   برج أجبار( (  مبنى15)شكل(  

 م(2004 -1999)عام برشلونة( بأسبانيا بمدينة )
 Jean Nouvel)) جان نوفيل()للمعماري  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Torre_Agbar/17-12-2012 المصدر 
 



Hibah: Contemporary Architecture and Technology 

 

  م2013  نوفمرب- هـ1435 صفـر 1العدد   5لد جملة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة اجمل

69 

 النهار تستخدم األقراص كمرآة عاكسة لإلضاءة يوف .يمثل كل قرص منها الوحدة البنائية للواجهة ، حيثكشاشة عرض
 م(.2012)كامل، 

التجاري المركز مبنى )واجهة  ويعتبر من أهم نماذج المباني المعاصرة التي نفذت بها هذه التكنولوجيا المعاصرة 
 م(، من تصميم المجموعة المعمارية )يو إن ستوديو(2004 -2003الجنوبية عام )( بكوريا سيولالكوري( في مدينة )

(UN Studio) (Jaeger, 2009)-  (.16)شكل 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ومن ات،عبارة عن وحدات إضاءة فلورسنتية دائرية الشكل تدمج بالواجه يوه الضوئية: (PIX) تقنية( 2 -3 -3)
 م(.2012)كامل،  ضخمة ةكمبيوتريعرض  يتم تحويل الواجهة كشاشة اآلليب الحاسخاصة ب خالل برامج

 (كونستهاوس -متحف الفن المعاصر)مبنى الضوئية؛  (PIX) ويعتبر من أهم المباني التي نفذت بها تكنولوجيا 
(Grazer Kunsthaus, or Graz Art Museum)  م( لفريق 2003 -2000عام ) بالنمسا اتس(جر )بمدينة

، حيث تم استخدام ((Colin Fournier (كولن فورنييهو) (Peter Cook) )بيتر كوك( ريين البريطانيينالمعما
الضوئية في الواجهات الخارجية وجسم المبنى ليعبر المبنى عن رؤية المصممين  (PIX) التكنولوجيا الحديثة ومنها تقنية

. وهو ما يمثل فلسفة (Bogner, 2004)ر تقليدي الخاصة بضرورة )قبول اآلخر( أو التآلف مع كل ما هو غريب وغي
)كوك( بدمج عناصر التكنولوجيا بما تمثله من معاصرة مع المباني التقليدية المحيطة والمغطاه بالقرميد األحمر 

  .(17)شكل  -التقليدي

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 في الواجهات الخارجية.  (LED)(  استخدم تقنية16)شكل 
 (Korean Shopping mall building) التجاري الكوري(المركز )

 م(2004 -2003)عام كوريا الجنوبية بمدينة )سيول( ب
 (UN Studio) تصميم  مجموعة )يو إن ستوديو(

  17galleria_department_store_seoul.htmarchitect.co.uk/korea/-http://www.e/-12-2012 المصدر 
 

 (كونستهاوس -لفن المعاصرل مدينة جراتس متحف) في مبنىالضوئية   (PIX)(  استخدم تقنية17)شكل 
(Grazer Kunsthaus, or Graz Art Museum) 

 م(2003 -2000)عام بمدينة )جراتس( بالنمسا 
 ((Colin Fournier و)كولن فورنييه( (Peter Cook) )بيتر كوك( تصميم  فريق من المعماريين

 http://en.wikipedia.org/wiki/Kunsthaus_Graz/17-12-2012  المصدر 
 

http://www.e-architect.co.uk/korea/
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 ستة شاشات مسطحة صغيرة السمك تتكون من وهي :(LCD)شاشات الكريستال السائلة ( 3 -3 -3)
تعمل من خالل كميات ضئيلة من الطاقة  مكونة من عدد من الجزيئات الملونة أو أحادية اللونمتتالية طبقات 

 والتي ،TFT- LCD))وقد تستخدم شاشات خاصة بتكنولوجيا  سب اآللي،وتستخدم للعرض باستخدام الحا ،اإللكترونية
)كامل،  أربعة أضعاف شدة اإلضاءة العاديةتعادل ءة حيث تستخدم شدة إضاالمباشر،  ضوء الشمس ييمكن رؤيتها ف

  م(2012
العديد من المباني الحديثة والمعاصرة،  تصميم يف ((LCD (شاشات الكريستال السائلة) ستخدام تقنيةاتم وقد 

 اإليرانيتين المعماريتين ( من تصميمم1998 -1997) عام( بالواليات المتحدة المنزل الرقمي) ومنها مشروع مبنى
هيكله من  رقميحول محور الرقمي المنزل  ذلك حيث تم توزيع عناصر (Hariri & Hariri) (وهاريري يهارير )

شاشات )على السكنية  حيث تحتوى جميع حوائط الغرف (،الكريستال السائل) مادة الحديد المغلف بالزجاج المصنوع من
لمستخدمي حيث من الممكن  ،المعتادةلشخصية حاسب اآللي اال أجهزةتحل محل شاشات ل (LCD)( كريستال سائلة

ذلك المنزل على سبيل المثال في غرف النوم مشاهدة أحالمهم التي يرجونها على الشاشات الحائطية قبل النوم، أو 
، الطعام غرفة يأو تناول الطعام مع أحد الزوار االفتراضيين ف ،داخل شاشة المطبخ افتراضي يمتابعة برنامج طه

ليمثل ذلك المنزل الرقمي نموذجًا متفردًا للعمارة  (Hariri, 2006)طبيقات تقنية تشمل كافة فراغات المنزل وغيرها من ت
 . (18 )شكل -بمعناها الشاملالتخيلية أو العمارة االفتراضية 

 

 

 
  

 
 
 
 

 

عالم خالل عصر شهده ال الذيالهائل  يالتكنولوج ت كثيرًا من جراء ذلك التطورتأثر أن العمارة قد  وبذلك نجد
 كل ما هو جديد استخدامجوانب العمارة، حيث بدأ المعماريون  ثورة المعلومات والثورة الرقمية، وقد شمل هذا التطور كل

 دائمال في حالة دائبة من التحديث تكنولوجيا، لتصبح اللبناءلمواد ومتاح من طرق للتعبير المعماري ونظم لإلنشاء و 
البرمجيات المتخصصة وكذا  تسارعت وتيرة التطوير في مجاالت صناعةحيث  بداع المعماري،لخدمة العمارة والفكر واإل

العمارة متطلبات الكثير من  يأصبحت تلب والتي اإلنشاء المستخدمة، مواد البناء ووسائل التنفيذ ونظمفي صناعة 
 المعاصرة.
 

 

  (Digital House) (المنزل الرقمي) مبنىب (LCD) شاشات الكريستال السائلة (  استخدم تقنية18)شكل 
 (Hariri & Hariri) (وهاريري يهارير ) للمعماريتين  م(1998 -1997)عام  بالواليات المتحدة

 ر المسكن المختلفة.حيث تم استخدام محور رقمي من تلك الشاشات لتتوزع عليه عناص
 http://www.haririandhariri.com/17-12-2012  المصدر 
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 :العشرينالحادي و القرن  ية المعمارية خالل( التأثيرات التكنولوجية على مستقبل العمارة والتوجهات الفكر 4)

 ة،نى اإلدارياتب أو المباالعمل في المك أماكنو  البنيات المؤسسيةتصاالت ثورة في عالم أحدثت تكنولوجيا اال
 والخدمات الحكومية والمكتبات والمتاحف البيع والشراءعمليات ات الطبية ومعامالت البنوك و حإجراء الجراصواًل إلى و 

 .خالل تقنيات وتطبيقات الحاسب اآللي، كل ذلك أصبح يتم اآلن من وغيرها

ستفادة من إمكانات أنظمة وشبكات المعلومات بصورة أكثر تطورًا في القرن الحادي والعشرين، ومع تعاظم اال
بكافة  اليةوبالتالي تغير نمط المباني الح ،فإن المتوقع أن يحدث تغيير جذري في أنظمة الحياة والعمل داخل المدينة

وبشكل عام فالمتوقع أن يشمل التغيير مكونات ، وظائف المختلفةتلك ال، وكذا طريقة أدائها لأنواعها ومختلف وظائفها
 م(.2000)عويضة،  الوظيفة والشكل واإلنشاء  الثالثالرئيسية العمارة 

 :الشق الوظيفي في النمط المعماري الجديد( 1 -4)

)عويضة،  محورينمن خالل النمط الوظيفي للمباني، ويتمثل هذا التغيير  من المتوقع أن يحدث تغيير في
2000 ) 

 ،تحت سقف واحد وفي مبنى واحد تداخل الوظائف في المباني بحيث يمكن أن تجتمع وظائف عديدة ومتنوعة :ولاأل 
 .(العمالقةالمنشآت وهي ما يمكن أن تتقارب في هيئتها ومفهومها مع المنشآت متعددة الوظائف )

الفراغات التي كانت تقوم بهذه الوظائف في أنماط المباني التقليدية،  وبالتالي إلغاء بعض ؛إلغاء بعض الوظائف :ثانيال
 بل قد يصل إلى إلغاء مباني بكاملها بسبب إلغاء وظيفتها في المجتمع.

 ي على أكثر من وظيفة أووهي المنشآت التي تحتو   :العمالقة(المنشآت المنشآت المتعددة الوظائف ) (1 -1 -4)
 (Archigram) (يجرامكاألر ) مجموعة ، أو تلك التي يسميها رواد فكرداخل مبنى عمالق واحد نشاط في وقت واحد

ت العمالقة، وهي المباني التي تحتوي على كل أو جزء من نشاط مدينة كاملة، ويمكن للمبنى الواحد أن يحتوي آبالمنش
 .م(2000)حسن أ،  كاملعلى مجاورة سكنية أو حي سكني 

، (Arata Isozaki)رواد ذلك التوجه من المعماريين المعاصرين، المعماري الياباني )أراتا إيسوزاكي( من يعتبر و 
المستشفى الخدمية من  المنشآتنواة حضرية تحتوي على مجمع  والذي اقترح فكرة تكوين مجتمع متكامل عبارة عن

وغيرها من خدمات )كامل،  جتماعاتجتماعية والمركز التجاري وصالة االالوالمعامل والمكاتب ومركز الخدمات ا
عتبار نظم الخدمات المختلفة مبنى واحد وتحت سقف واحد، وقد أخذ في اال داخل تواجدةوكل هذه األشياء م م(.2012

قد صنف ثالثة أنظمة ف كوبذل، وغيرها مثل نظام المدرسة ونظام المكتبة ونظام التحكم في التلوث ونظام الخدمات الفنية
، ويرتبط المركز بالمجاورات السكنية عن طريق شبكة مولدات خاصة (المعلومات)و (الخدمات)و (التحكم  )لعمل المدينة
 (.19)شكل  -بإنتاج الطاقة
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أواصر  راجعى تإل في عصر تقنية المعلومات الالهثالحياة الجديدة  أدت :إلغاء بعض الفراغات التقليدية (2 -1 -4)
تلك العالقات  هوالوظيفية التي كان عمادها  توقع أن تلغى بعض الفراغات، يُ ومن هنا .جتماعية بين الناسالعالقات اال
في المباني السكنية، وقد ألغيت بالفعل حاليًا  (ستقبال الضيوفا )قاعات وفراغات ة تلك الفراغاتمثلومن أ االجتماعية.

لهاتف وشبكة االنترنت وبشكل خاص االمتطورة التقارب الذي أحدثته وسائل االتصاالت  في كثير من المساكن بسبب
 م(.2000)حسن أ، وتطبيقاتها وغيرها 

صاالت التعامل مع الجمهور في المباني اإلدارية ككما يتوقع أن تلغى بعض الفراغات األخرى من المباني 
لحصول على الخدمات اإلدارية امكانية إا شبكات المعلومات من مكانات الهائلة التي ستتيحهبسبب اال وغيرها والبنوك

من دون الحاجة للتحرك من أمام الحاسب اآللي في محل السكن أومحل العمل، وهو  ومعرفة حركة األرصدة في البنوك
ات للمواطنين. األمر الذي بدأ في كثير من الدول باتباع نظم )الحكومة اإللكترونية( وتطبيقاتها في مجاالت تقديم الخدم

بينما تعرض المعروضات على مواقع خاصة على شبكة اإلنترنت، ويستطيع  ،ستتحول المتاجر إلى مخازن للسلع ماك
عن طريق الشبكة تصله البضاعة ر اإلنسان أن يختار السلع التي يرغب فيها وبعد تحويل قيمتها إلى حساب المتج

، وهو ما يمكن مالحظته اعة منذ تعبئتها وحتى وصولها إلى مكانهتتبع سير البض المشتري ، بل في إمكاناةالمشتر 
دراكه خالل وقتنا الحاضر في كثير من تطبيقات مجاالت )التجارة اإللكترونية(، كما  يتوقع خبراء المستقبليات والرعاية وا 

 ة.ارئ والعيادات الخارجيتجاهات الحالية تبتعد عن النمط التقليدي للمستشفى، وتتجه نحو مستشفيات الطو الصحية أن اال

ومع تطور إمكانات البريد اإللكتروني الحالية والتي وصلت إلى إرسال الرسائل الرقمية والصور وغير ذلك، يتوقع 
، ، وقد يؤدي إلى إلغائها أو تقليص مساحتها على أقل حالة متوقعةالتقليدية أن يؤثر ذلك على مباني الوكاالت البريدية

حلت بداًل من المؤتمرات الحالية، فقد فكرة المؤتمرات المرئية  العديد من دول العالم، ومع تعاظم وهو ما تم بالفعل في
المباني ، وكذا والتي تخصص من أجل هذا الغرض ،المباني داخلالقاعات  العديد منذلك إلى التخلي عن  يقودربما ول

 قل. نتكاليف السفر والت بجانب التوفير في ،المؤتمرات( قاعاتالتي تقام لهذا االستخدام )

 
 

   العمالقة( المنشآتالوظائف ) متعددة المنشآت(  محاولة تحقيق فكر 19شكل )
 م(2014 -2011)عام بمدينة )ميالنو( اإليطالية   في مشروع )حياة المدينة(

 آخرين.و  (Arata Isozaki) للمعماري  )أراتا إيسوزاكي(
 http://www.flickriver.com/photos/batrace/358446273/17-12-2012  المصدر 

http://en.wikipedia.org/wiki/CityLife_%28Milan%29/17-12-2012 
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 :الشق التشكيلي في النمط المعماري الجديد( 2 -4)

المعاصرة وكذا عمارة  ط العمارةانمعلى أالمعلوماتية في القرن الحادي والعشرين أصبح من المؤكد تأثيرات الثورة 
سود العصر والتي تؤثر والشك من أهمها روح التكنولوجيا التي ت ،مجموعة من االعتباراتذلك ب رتبطيحيث  المستقبل،
وفي  الداخليإلى ذلك التغير المتوقع حدوثه في تصميم المباني  باإلضافةوأساليب تنفيذها، وأشكالها المباني  على هيئة
فالشكل الذي سيأخذه المنزل ، على الهيئة الخارجيةبالتالي والذي سينعكس  وتشكيل فراغاتها المختلفة، وظائفها
كما يتوقع أن تسود النمطية في البناء  .يل المثال سيختلف عن الشكل المتعارف عليه للمنزل التقليديعلى سبي المعلومات

وكيفية توصيل األجهزة ، وتتداخل عوامل أخرى في عملية التشكيل المعماري، ومن أهمها أساليب التحكم في إدارة المنزل
للمتجر الجديد سيكون مختلفًا عنه بالنسبة  والوظيفي اريكما أن الشكل المعم، اإللكترونية الخاصة وشبكات المعلومات

فالعمالء  ؛جدوى يغير ذر أصبح عمليًا يجذب العمالء إلى داخل المتجالذي  شكلال حيث أنللمتجر المتعارف عليه، 
 .اإللكترونيةبإمكانهم مشاهدتها على المواقع  التي ينجذبون لنوع السلع

 

 :معماري الجديدالشق اإلنشائي في النمط ال( 3 -4)

مع مفهوم والمتداخل المتقارب  لرقمية(العمارة ا)للمباني من خالل مفهوم  اآللينظرًا لالنتشار المتوقع للتشغيل 
، فإن المباني ستتطور من خالل سطح حساس بين الفراغ الداخلي والبيئة الخارجية، وسيصبح الغالف (العمارة الذكية)

من التقنية المستخدمة في  المستمد واإلبداع جودةال طابع رجي متطور يغلب عليهالخارجي للمبنى عبارة عن غطاء خا
 م(.2000)حسن أ،  اإلنشاء

؛ لتحكم في جميع األنشطة الداخلية للمبنىعن طريق ابمفهومها الشامل  رقمية(المباني ال)تشار انأما في حالة 
 (اإلنشاء)شائي المناسبين للمبنى، كما أن العالقة بين ختيار مواد البناء واألسلوب اإلنا فإن ذلك سيؤثر بالتالي على

 على حدا. مبنىكل ستتنوع على حسب طبيعة  (العمارة)و

قد يكون ادمة؛ فالقالعقود  انتشارها وبروز دورها خالل والمتوقع ،المتعددة الوظائف (المنشآت العمالقة)ففي حالة 
المباني ) حالة في وكذا (تقنيات اإلنشاء الحقيقي)نوع المسمى الذلك من  (العمارة)و (اإلنشاء)بين ما نوع العالقة 

اإلنشاء )من النوع المسمى  (العمارة)و (اإلنشاء)بين  قد يكون أيضًا نوع العالقةف ،ذات أنظمة التحكم اإللكتروني رقمية(ال
 (.الرمزي

دائمًا  -عمارة( كفن وعلم وصناعةتتبدل العمارة وتتطور تبعًا للتطور التكنولوجي الذي سيشهده العالم، لتصبح )ال
 المعاصر. مرآة لكل تطور وتقدم تكنولوجي يشهده العالم -وأبداً 
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 ( النتائج والتوصيات: 5)

 ( نتائج الدراسة:1 -5)

تطوير التكنولوجيا الرقمية وتطويعها لرسم لغات ومفردات جديدة قدمت الثورة الرقمية إمكانات هائلة ساعدت في  -1
 أمام جديدة أفاقاً  وفتح من دون عوائق، إبداعية المعماري عملية التصميم عملية من ما جعل وهو يللتشكيل المعمار 

التقنيات البرامجية  باالستعانة بأحدث مسبوقة غير معمارية تشكيالت أفرز مما واإلبداع؛ لالنطالق المعماري
 للحاسب اآللي.

اآللي  والحاسب البرمجيات وتكنولوجيا والمعلوماتية الرقمية لثورةا تأثيرات من عالمياً  المعمارية الساحة تشهده ما إن -2
 سواء في مجاالت التصميم المعماري أم مجاالت تصنيع مواد البناء المتطورة والذكية أم أساليب اإلنشاء الحديثة،

الحادي  القرن بدايات العقد الثاني من مع العمارة العالمية في تحول االنطالقة تعتبر بمثابة جديدة مرحلة يمثل
 المستقبل. لعمارة المدخل يشكل ما بدوره وهو والعشرين،

التكنولوجيا الرقمية المعاصرة في مجاالت رسم لغات ومفردات  نتيجة لحالة اإلنطالق واإلبداع المعماري التي قدمتها -3
بقة كالتوجه نحو العمارة جديدة للتشكيل المعماري، سمح ذلك بتطوير العديد من التوجهات الفكرية المعمارية السا

ولكن بصيغ وصور وأساليب تقنية مبتكرة. كما ظهرت توجهات أخرى جديدة لم يكن لها أن تنفذ من ، )العضوية(
دون االستعانة بالتقنيات الرقمية كالتوجه نحو إنتاج العمارة )التفكيكية(، وعمارة )األشكال الفراغية الهندسية 

 وعمارة )الحداثة الجديدة( وغيرها. ،لهجين(عمارة )األشكال او    األساسية( 

على مجرد تحقيق  في مجال العمارة الحديثةالرقمية  تأثيرات التكنولوجيالم تقف مع ظهور تقنيات )الثورة الرقمية(  -4
نما  ي؛اإلبداع التصميمي للشكل المعمار   حيث تفاعلت التكنولوجيا ؛التنفيذ ومواد البناء متد تأثيرها ليشمل طرقاوا 

 .تداخل المواد التقليدية مع األنظمة اإللكترونية الدقيقةلنتاج ك تم ابتكارهاذكية حديثة الرقمية إلنتاج مواد 

ذات خصائص تكنولوجية  اً مواد( المنتجة من خالل تقنيات الثورة الرقمية، تعتبر المواد الذكيةنتيجة لكون تلك ) -5
لها القدرة على اإلحساس بالطاقة  ، كما وأنالمحيطة ئم الظروفمتطورة لها القدرة على التغير والتحول بما يال

طالقها تبعًا لال بصورة متطورة في الشكل المعماري وذلك لما تتمتع به من  هاقد تم توظيفف ،حتياجوتخزينها وا 
رة ، لتظهر بذلك توجهات معمارية جديدة كالتوجه نحو إنتاج العماإمكانات واسعة في مجال التشكيل الفني الحر

 وغيرها من توجهات معمارية معاصرة. )التخيلية أو االفتراضية(

أن  ُيتوقع ،المستقبل القريبستفادة من إمكانات أنظمة وشبكات المعلومات بصورة أكثر تطورًا في مع تعاظم اال -6
بكافة  اليةالحوالمنشآت وبالتالي تغير نمط المباني  ،يحدث تغيير جذري في أنظمة الحياة والعمل داخل المدينة

، مما يتطلب من المعماريين إعادة دراسة وظائف المختلفةتلك ال، وكذا طريقة أدائها لأنواعها ومختلف وظائفها
 العناصر الفراغية المكونة للمباني على تنوعها.

حاكاة إمكانية م بخبرات واسعة نتيجة في المستقبل القريبن و المعماري ىنتيجة التطور التكنولوجي والتقني سيحظ -7
متاح  وهذا .وتصحيح األخطاء التصميمية قبل التنفيذ ها المختلفة،المعايشة والتجول داخل فراغاتو  المباني رقمياً 

 حاليًا على نطاق محدود.
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يتفاعل ويتكامل معه بمعطياته المتجددة والمتفاوتة في ظل  ،المحيط بهوالمجتمع إن المعماري جزء من البيئة  -8
صر، مما أوجب عليه أن يتفاعل إيجابيًا مع ما يقدمه العلم ال أن يتجاهله ويستنكره، بل الع منجزاتمنظومات و 

 .يلبي احتياجاته ومتطلباته الواقعية بصورة تنموية واعية صادقةلكي العكس البد أن يقدمه لمجتمعه  ىعل
 

 ( توصيات الدراسة:2 -5)

في جميع  المعماري العمل في التكنولوجي وجه التطورجميع أ القصوى من االستفادة إلى المعماريين سعي ضرورة -1
لغات ومفردات جديدة للتشكيل المعماري به، سواء فيما يختص بالتصميم المعماري من إيجاد المجاالت المتعلقة 

لخدمة  فيذ التقنية وغيرهانفيما يختص بتوظيف مواد البناء الحديثة وأساليب اإلنشاء والت متتناسب وروح العصر، أ
 ال تتخلف العمارة عن ركب التطور المجتمعي الحادث في عصر الثورة الرقمية. ىحتمل المعماري وتطويره الع

ضرورة تحول المعماريين من مستخدمين للتطبيقات التكنولوجية الرقمية في مجال العمارة إلى المساهمة بالبحث  -2
 والتطوير لتطبيقات الحاسب اآللي لخدمة أغراضهم التصميمية.

ضرورة أن يبحث المعماري عن التوجه الفكري الذي يتالءم ويتوافق وبيئة العمارة المنتجة، وكذا التأثيرات المكانية  -3
 والمحلية بخصائصها المتنوعة، في ذات الوقت الذي ال يهمل فيه الجانب التكنولوجي الذي يعبر عن روح العصر.

ت التعليم المعماري، سواء فيما يختص بمقررات التصميم ضرورة تطوير البرامج الدراسية األكاديمية بمؤسسا -4
أم غيرها، لتتناسب وتلك المتغيرات التكنولوجية الحديثة التي أنتجتها الثورة الرقمية، من أجل تعريف  المعماري

 ماري.  الطالب وتدريبهم على التقنيات الرقمية الحديثة وتطبيقاتها المختلفة والمتنوعة في كافة مجاالت العمل المع
اهتمام المراكز البحثية المعمارية المتخصصة سواء في الجامعات أم الهيئات البحثية ذات الصلة وغيرها،  ضرورة -5

 بما التكنولوجيا الرقمية الحديثة وتطبيقاتها وتطويرها في مجاالت العمارة بدعم البحوث العلمية الجادة بهدف توظيف
مكاناته ظروف المجتمع مع يتوافق  تطلباته.وم وا 

ضرورة البحث في مستقبل العمارة وماهيتها من خالل النظر في المتغيرات المجتمعية الرهيبة الحادثة والتي أنتجتها  -6
الثورة الرقمية وتطبيقاتها المختلفة، والتي غيرت من شكل الوظائف األساسية لكثير من المباني، وكيفية التوافق 

 المعماري مع متطلبات ذلك.
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