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التكنولوجيا والعمارة

تحميل النتاج المعماري من وجية تكنولوجية
د.نادية عبد المجيد السالم -أستاذ مساعد في قسم اليندسة المعمارية – جامعة بغداد

د.صبا سامي ميدي -مدرس مساعد في قسم اليندسة المعمارية – جامعة النيرين

خالصة البحث :

ييتم البحث بأقتراح مفردات بحثية تحليلية لرصد النتااج المعمااري مان ةجياة تونةلةجياة .ةيجاري

ىااذا عباار تحديااد ىيو ا شااام لتحلي ا تونةلةجيااا العمااارة باإلسااتناد الاات م تاارح فيلسااةل التونةلةجيااا
المعاصروار متشام  ،الذي يرى أن الويان التونةلةجي في أي موان ةزمان يمون رصده عبار أربع

تجميااات :األشااياو والعمميااة والمعر ااة واة ار ة .ةيبااين البحااث أن ىااذه التجليااات يمواان أن ت ا أر وةاقا

سااياقي لتونةلةجيااا العمااارة  ،ثاام يحاادد الموةنااات التفصاايلية ليااذه التجليااات ،التااي فيمااا بينيااا عالقااات
تنتظم ةتتغير حسب المواان ةالزماان ،لتساب علات الوياان التونةلاةجي صصااصاو التاي تانعوس علات

صصا اااان النتا اااج المعمااااري .ةما اان صاااال استوشا ااال التجليا ااات ا رب ا ا  ،بموةناتيا ااا يش ااتب البحا ااث

المفردات البحثية المؤثرة في صياغة النتاج المعماري ،ةىذه المفردات ىي :الما ة والتعامال بياا- .

المنشأ وعالقاتو - .بناو التفصيل -.التكتونيةوقيم الما ة -التعبير الشكمي.

Technology and Architecture
Analyzing Architecture from a Technological Standpoint
Dr. Nadia Abdul Majeed Al-salam, Assistant professor / University of Baghdad/ College of
Engineering/ Department of Architecture.
Dr. Saba Sami, Assistant lecturer / University of Al-Nahrain/ College of Engineering/
Department of Architecture.

ABSTRACT:
This research is concerned with defining specific analytical terms that could be used in
observing the architectural product from a technological view point. This was achieved
by founding an inclusive analytical structure for architectural technology based on the
view of technology philosopher Carl Mitcham, who states that technology, at a given
time and place, could be observed through its four manifestations: Objects, Process,
Knowledge and Volition. The research has showed that these manifestations define
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architectural technology as the actual context within which relations between
components of these manifestations emerge, get organized and change. Five analytical
terms have been induced: materials and their processing, structure and its relations,
detail building, tectonic values and formal expression. These are introduced as terms
affecting the formulation of architectural product, and thus can be used for analyzing it
technologically.
Key words: manifestations of technology, materials processing, structural relations,
architectural detailing, tectonics, formal expression.

مق مة:

تحت ا التونةلةجيااا أىميااة مت ازي اادة فااي العااالم المعاصاار ،إذ تظي اار فاعليتيااا فااي مصتلاال النت اااج

المادي ةالفوري للحضارة اإلنسانية  .ةالعمارة نتاج لفع تونةلةجي علت درجة غير قليلة من التع يد

تتااداص فيااو مصتلاال العةام ا ةا

ارال .لااذا أصاابل تحلي ا الفع ا المسااؤة عاان انتاجي اا ةاع اايااا

ويانيا المادي مسألة متسعة المديات .ةقد عني الباحثةن بيذا الجانب ،غير أن ادبياتيم تفصل عن

مشولة بحثية ةاضحة ىي " ال صاةر المعرفاي فاي تحدياد المفاردات الماؤثرة تونةلةجياا

النتاااج المعماااري" .بااذلو ةض ا البحااث ىاادفا لااو :تحديااد المفااردات المااؤثرة تونةلةجيااا

فاي صاياغة

فااي صااياغة

النتاااج المعماااري .ةقااد إفتاارث البحااث أن :تحديااد المفااردات المااؤثرة تونةلةجيااا فااي صااياغة النتاااج
المعماري يتم عبر قراءة تجليات التونةلةجيا األربعة :األشياء ةالعملية ةالمعرفة ةاإلرادة.

 تكنولوجيا العمارة ي األ بيات السابقة:ترد فاي مجاا تونةلةجياا العماارة رؤى متنةعاة فاي النظار الات ىيوا تونةلةجياا العماارة ةأبعااده .

حيااث ياارى ايمياات  ،مااثال ،أن تونةلةجيااا العمااارة ىااي" ااان البنااااو ،وىاااي نظاااام ييااا ج الااا جماااع
الميارات الفنية والعممية واةجرائية بعضيا مع بعض" ،فيي دمج لثالثة عةالم منفصلة،
أةليا ااا موا ااةن فنا ااي ةىا ااة مجا ااا المصا اامم
المب اادو ،ةى ااة ص ااعب التحدي ااد مةض ااةعيا
ةذاتي ال بيعة دااما .ةالثااني ىاة المواةن

انفًُ

البناااء المنفااذ ،ةيجم ا
العملااي ةىااة مجااا
ا

المةاد الفيزياةية .فية مجا قابا للتحدياد
ت نيا ااا ة ماديا ااا.أما ااا الثالا ااث فيا ااة الموا ااةن

انعًهٍاحً

اإلج اراا ا ااي ،ةىا ا ااة المجا ا ااا ا داري الا ا ااذي

انعًهً

يجما ا ا المياا ااارات الفنياا ااة المصا ا ااممة م ا ا ا

العملياة المنفاذة ب ري اة منظماة(Emitt, .

(شىً ) 9حذٍ ً١ا١ّ٠ج ٌخىٌٕٛٛج١ب اٌؼّبسة

)( 2002,p5شكل )1

Emmitt,2002
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ةفاي أ رةحتياا المةساةمة (المبااني بةصافيا ساايب – أةرغاات ) 1Buildings As Cyborgs
ترى الباحثة نادية الحسني التونةلةجيا بةصافيا "وسيمة انجاز االنتقاال مان الفكارة التصاميمية إلا

الواقع" ) )Alhasani ,1990, p3ةتض مص

ا تحليليا لل ةى الم اشولة لعملية انتاج العمارة

(شااكل  ،)0تظياار فيااو تونةلةجيااا
العم ا ا ا ا ااارة ةسا ا ا ا ا ا اً ب ا ا ا ا ااين البيا ا ا ا ا ااة
بمص ا ا ااادرىا م ا ا اان م ا ا ااادة ة اق ا ا ااة،

ةالمجتما ا ا ا ا ا ا ا بشا ا ا ا ا ا ا ا يو  :من ا ا ا ا ا ا ااتج
ةمساتيلو .ةيظيار انتااج العماارة،

أي تونةلةجي ااا العم ااارة موةنا اا م اان
عدة قةى لتشام  :معادات ا نتااج
ةعمليات ا ا ا ااو ،ةنظري ا ا ا ااات ا نت ا ا ا اااج

ةالنتاج نفسو.

ةف ا ا ا ا ااي د ارس ا ا ا ا ااات محلي ا ا ا ا ااة

نظرالت تونةلةجيا العمارة بةصفيا
عملية تحةيلية  ،ةىي تعم علت

ثالثااة نظاام فااي العمااارة ىااي نظااام
الفواار الااذي يشاام نظاام اإلنسااان

(الزبةن ةالمستصدم) م

(شىً )9
ِخطظ اٌذغٕٟ
إلٔخبج اٌؼّبسة
Alhasani, 1990

حاجاتو األساسية ةالثانةية  ،فضالً عن نظم اإلنسان المصمم ةىي فوره ةفلسافتو ةويفياة تعاملاو ما

المشااولة التصااميمية.ةنظااام المااادة  :الااذي يشاام الم اةاد البناايااة ةالمنشااأ ةاإلنشاااء ةالصاادمات.ةنظااام
الشاو  :ةتمثلااو الييااة الصارجيااة للنتااج المعماااري ،أي الشاو ةعالقاتااو الصارجياة ةالداصليااة .ةتعما

التونةلةجيا علت مادة ىذه النظم الثالثاة –حساب الباحاث -فتتجلات فاي العما التونةلاةجي المعمااري

أبعاد ثالثة ىي علت التةالي  :بعد المةضةو ،ةبعد المادة ،ةبعد الشو ( .رسة  ،9993 ،ن)78

ةي ا اارد أيض ا ااا ف ا ااي الد ارس ا ااات المحلي ا ااة اعتب ا ااار التونةلةجي ا ااا ويان ا ااا ذا أربع ا ااة مرتوا ا ا ازت ى ا ااي :

مرتوزمفاااىيمي  :يتمثا بمجمةعااة ماان ال اايم ةالمفاااىيم ا جتماعيااة ةالث افيااة ةا قتصااادية التااي تحواام
الفعاليااة التونةلةجيااة ،ةآصاار معرفااي  :يتمث ا بمجمااةو المعلةمااات ةالميااارات التااي يسااتصدميا األف اراد
ةالمجتم لفيم الظةاىر ال بيعية المحي ة بيم ةوذلو مجمةعة األساليب اإلدراوية المتبعة للحصة

علا اات ذلاااو المجماااةو  .ةمرتوا ااز ت نا ااي  :ةىا ااة مجماااةو األفعا ااا ةالممارسا ااات التصا ااميمية ةالتنفيذياااة
1

اٌغب٠ب -أٚسؽ ٔ : Cyb-orgظبَ ٠خأٌف ِٓ جضء ِىبئٕٚ ٟآخش ػض ٞٛد ٞٛ١ػِّٛب بشش(Alhasani,1990,p11(.ٞ
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ةاإلنتاجي ااة ف ااي معامل ااة الما اةاد ةاألدةات ةالع اادد ،ةأصيا ا ار مرتو ااز م ااادي  :ةى ااة مجم ااةو المن ااة م اان

المنتجااات ةالساال ةالصاادمات التااي يملويااا المجتم ا ةيااتمون ماان اسااتصداميا متحااددا بمااا يمتلااو ماان

ةساا ةمعارل (حمداهلل ،9008،ن. )90

 -تجميات التكنولوجيا :

ةفي فلسفة التونةلةجيا المعاصرة ي ترح وار متشام 1بنية تحليلية شمةلية  ،تستند الت تصانيل

ةظيفي أة بنيةي ،2حسب تعبياره ،إذ يارى اناو يموان تصانيل التونةلةجياا إلات :أة ً  :تلاو الحاصالة

داصليااا فااي اإلنسااان ةتوااةن جاازءا ماان فعالياتااو الجساامانية .ةثانيااً  :تلااو التااي تصاابل علاات نحااة مااا
جاازءا ماان العااالم ال بيعااي يتفاعا معااو ،ةليااا حياااة صاصااة بيااا بعياادا عاان الفعا الجساادي اإلنساااني

المباشاار .ةياارى متشااام أن ىااذا التصاانيل يتةافااب ما مااا يمواان تمييازه ماان صااي ظيااةر التونةلةجيااا
ةىي  :التكنولوجياا كنتااج  productأة  ...أشاياء .objectsوالتكنولوجياا كعممياة  ،processثام

التكنولوجيا كمعر ة  . knowledgeوما يبين أن مفياةم الاداص البشاري ينحصار بمواةن فواري ،
تو ا ا ا ااةن اإلرادة احاا ا ا ااد عناص ا ا ا ا اره حياا ا ا ااث يمو ا ا ا اان تسا ا ا ا ااميتو التكنولوجيااااااااااا كاااااااااا ار ة .volition

3

) ، )Mitcham,1978,p232ةيظير مما سبب أن متشام يرى ماا ىاة حاصا داصا الجسام اإلنسااني
باعتباره فعاليات فورياة ،الجانب الفكري من التكنولوجيا إذن يشمل تجمييا كمعر اة وكا ار ة .اي
حين تظير ي الجانب العممي ،الذي يحصل خارج جسام اةنساان ،كعممياة إجرائياة  ،كماا تظيار

كأشياو ،حيث يمكن أن ينظر ليذه األشياو كوسائل أ او تقني ي الفعل التكنولاوجي ،كماا ينظار
ليا كنتاج لفعل تكنولوجي أيضا.

تمتاااز رؤيااة متشااام بشااموليتيا لمجمااوم امراو المق مااة أعاااله واحااتيااا بمختمااج جوانااب الكيااان

التكنولوجي .ويمكن مالحظة ذلك ي (الج ول . )1وتق م ىذه الرؤية إمكانية قراوة الكيان

التكنولوجي ي أي مكان وزمان بوصفو خمفية سياقية تنتظم مكوناتيا و ا عالقاات ىاي عرضاة
لمتغير أو التحول تكون مواضيع لمرص والتحميل ،بي ج تحقي الفيام الماماوب لتحاوالت النتااج

المعماري بأثر التكنولوجيا.

 1وبسي ِ١خشبَ  : Mitcham Carlفٍ١غٛف ِؼبطش ف ٟاٌخىٌٕٛٛج١بٌٚ ،ذ ف ٛ٘ٚ ،9099 ٟدبٌ١ب أعخبر ٌٍفٕ ْٛاٌذشة ٚاٌذساعبث اٌؼبٌّ١ت
ف . Colorado School of Mines ٟدبطً ػٍ ٝجبئضة اٌشبىت اٌؼبٌّ١ت ٌٍخىٌٕٛٛج١ب،ف 9992 ٟػٓ ِٛضٛع األخالل١بث فٟ
اٌخىٌٕٛٛج١ب  .ار ٠شوض ا٘خّبِٗ ػٍ ٝاالٔؼىبعبث األخالل١ت ٌٍخىٌٕٛٛج١ب(http://en.wikipedia.org.at:13,sept.,2009(.
٠ 2ش١ِ ٜخشبَ أٗ ّ٠ىٓ حّ١١ض ثالثت أعظ ٌخظٕ١ف اٌخىٌٕٛٛج١ب:
 - 9حظٕ١ف ِبدِ :ٞثً ب ٓ١حىٌٕٛٛج١ب و١ّ١بئ١ت  ٚحىٌٕٛٛج١ب وٙشببئ١ت ٚغ١ش رٌه.
 - 9حظٕ١ف ٚظ١ف ٟا ٚبٕ ٛ٘ٚ(.ٞٛ١اٌّمذَ ف ٟاٌبذث اٌذبٌ)ٟ
 - 3حظنٕ١ف حنبس٠خ ٟاجخّننبػ٘ٚ ،ٟن ٛاأللنً فنن ٟاألّ٘١نت اٌفٍغنف١ت ٌىننٓ ٘نزا اٌنّٕظ ِننٓ اٌخظنٕ١ف ٠شنىً اخخبننبسا ضنشٚس٠ب ٌٍخؼّّ١ننبث
اٌفٍغف١ت)Mitcham, 1978,p232( .
ٚ 3اٌخفغ١ش اٌّؼجٌّ ٟىٍّت  :ٛ٘ volitionػٍّ١ت اعخخذاَ اٌفشد إلسادحٗ ف ٟاالخخ١بس أ ٚف ٟاحخبر اٌمشاس ..اٌخ(Oxford advanced .
)٠ٚ learners dictionary, fifth edition,1995غخؼ١ض ػٕٙب ِخشبَ أد١بٔب ف ٟطشدٗ بىٍّت اإلسادة .will:
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يقترح البحاث الحاالي اعتماا رؤياة متشاام اي تحميال التكنولوجياا وتابيقياا اي مجاال تكنولوجياا

العمارة  .وسيعم البحث يماا يماي الا عارض أبعاا تجمياات التكنولوجياا األرباع  ،ثام بياان ىاذه

التجميات ي العمارة واشتقا مكوناتيا التفصيمية وصوال لتق يم ىيكل تحميمي شامولي لتكنولوجياا
العمارة.

(جذٚيِ )9مبسٔت ِمخشح ِخشبَ ٌخذٍ ً١اٌخىٌٕٛٛج١ب ببٌّمخشدبث ف ٟأدب١بث حىٌٕٛٛج١ب اٌؼّبسة
ححهٍم انخكُىنىجٍا

اندزاساث

يخشاو

انجاَب انعًهً

انجاَب انفكسي

انحسًُ

دزاساث أجُبٍت فً
حكُىنىجٍا انعًازة

اًٌٍج

ذاحً

يىضىعً

انفعانٍت

انُخاج

انخكُىنىجٍا كإزادة

انخكُىنىجٍا كًعسفت

انخكُىنىجٍا كعًهٍت

انخكُىنىجٍا كأشٍاء

انًكىٌ انفًُ
ِجبي اٌّظُّ
ِٚمبطذٖ اٌزاح١ت

---------------

انًكىٌ انعًهً
ِجبي إٌّفز
انًكىٌ انعًهٍاحً
ِجبي االداسٌٍ ٞفؼبٌ١ت

----------

حُظٍس انفعم انخكُىنىجً
-----------

ف١ض٠ب٠ٚت،
الف١ض٠ب٠ٚت

ابخذائٙٔ،ٟبئٟ

غ١ش ٚاعِ ،ببدٞء حىٕ١ى١ت ،ػذد ،ػذدِ-ىبئٓ،
ِىبئٓ
لٛأٚ ٓ١طف١تٔ ،ظش٠بث

حًد هللا

دزاساث يحهٍت فً
حكُهىجٍا انعًازة

زسىل

بعد انًىضىع
ع١بق (اٌّظُّ
ٚاٌّغخخذَٚ ،اٌضب)ْٛ

يعداث االَخاج

عًهٍاث االَخاج

انُخاج

بعد انشكم

بعد انًادة
-------------إٌّشأ ،االٔشبء،اٌّبدة ،اٌخذِبث

انًسحكز انًفاهًًٍ

انًسحكز انًعسفً

انًسحكز انًادي

انًسحكز انخقًُ

لِٚ ُ١فب٘ ُ١حذىُ
اٌفؼً اٌخىٌٕٛٛجٟ

اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساث
ٚٚعبئً ٔمٍٙب

اٌّٛاد اٌطب١ؼ١ت
ٚاٌّظٕؼت

حمٕ١بث االٔشبء

اٌخذٛالث
اٌشىٍ١ت

----

---------

التكنولوجيا بوصفيا أشياو ):(Objects
ةضا ا ممف ااةرد أص اانافا م اان األش ااياء التونةلةجي ااة ،ةق ااام ميتش ااام بتةس ااي ص ااغير لل اام ااة ش اام

تفاصا ا ا ا ااي ةصا ا ا ا اافية ،وما ا ا ا ااا ةسا ا ا ا ااعتيا الحسا ا ا ا ااني ب ضا ا ا ا ااافة الرةبةتا ا ا ا ااات (Mumford,1947,p410(.
ة( )Mitcham,1978,p234ة)Alhasani,1990,p43

) ةقا ا ااد تضا ا اامنت ال ااما ا ااة األ وات البيتياااااااة

( : )utensilsمث ا الس ااال ةال اادةر ةالحاةيااات .و ااذلو األجيااازة ( : )apparatusمثا ا حاةي ااات

الصااباغة ةأف اران ال ااابةب ةغيرىااا .أيضااا المنفعيااات ( )utilitiesوالمح اوالت ()transformers

مثا ص ازنااات المياااه ةال اارب ةالمباااني ةاإلنااارة ةىوااذا  .والع ا ( )toolsةىااي األدةات التااي تسااتصدم
يدةيا .ةشملت ال اامة أيضا المكائن ( : )machinesةىي آ ت

تحتاج استصدام ال اقة البشرية

لةجةد مصدر اقة صارجي،لونيا تحتاج اإلدارة البشرية .والمكائن آلية التشغيل ()automatons
ةى ااي المو اااان الت ااي تس ااتغني ع اان عنص اار الس ااي رة البشا ارية عب اار صةارزمي ااة آلي ااة

automatic

 algorithmةمنيااا الساااعات الرقمي اة .ةأصي ا ار الروبوتااات ( : )robotsةىااي مواااان آليااة التشااغي
أيضا  ،لونيا تصن لت ليد العم البشري اليدةي ،اة لت ليد واانات حية عمةما.
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ةينظاار لمث ا ىااذه األشااياء التونةلةجيااة وةساااا تسااصر ألداء ميمااات الفعا التونةلااةجي  ،ومااا

يمون ت ييميا ونتاجات ،فيي نيايات لفع تونةلاةجي .أي وماا عبارت الحساني ،ا ةلات مةلادة لعما

(  )initialأما الثانية فيي نياية لعم ( ((terminalمصدر سابب. ) Alhasani,1990,p2 ،

التكنولوجيا بوصفيا عممية ): (Process
تتضمن التونةلةجيا وفعالية إنسانية أربعاة أنماا أساساية مان الفعا اإلنسااني ةىاي  :ا صتاراو
 inventionةالتصااميم  designةالصاان  makingةا سااتصدام  usingةي ارتب و ا ماان ا صت اراو
ةالتصااميم بالتونةلةجيااا ومعرفااة ةو ا رادة .فااي حااين يب اات الصاان ةا سااتصدام م ارتب ين بالتونةلةجيااا

وعمليا ااة( .مصا اادر سا ااابب )Mitcham,1978,p241 ،فص ا اان المص ا اانةعات الماديا ااة ةأس ا ااتصداميا بواا ا
أشواليا ةسماتيا ىما المظير العملي للفعالية التونةلةجية.

أ .التقنية ي الصنع والعمل  :تتعاما الممارساة التونةلةجياة -وماا سابب -ما المصانةعات ف ا .
فااي حااين يمواان للت نيااة ان تتضاامن تعااامال م ا أشااياء بيعيااة ةبشاار ةغياار ذلااو .فيناااو ت نيااة
للسباحة ةللصفير ةللعزل علت البيانة ةلبناء سيارة ةصايانتيا .أي ىنااو ت نياة للصان ةللعما

(بتصنيل ارس ة) في حين ىناو تونةلةجيا للصن ةا ستصدام ف

1

(المصدرالسابب(p252 ،

ب .الصاانع واالسااتخ ام  :يعتباار ا سااتصدام مباادأ أوثاار شاامةلية ماان الصاان  .فوا الصاان يااؤدي الاات
ج.

استصدام المصنةعات ،لون ليس و استصدام ينتج عنو صن .

(المصدر السابب)p253،

العمل الحر ي والمكننة  :ان الحرفة اليدةية يمون إن ت ةد إلت نتااج غير مضمةنة ،اعتماداً

علت حوم المنتج ةاىتمامو .فعنصر المصاا رة وبيار ةالدقاة الم ل اة غيار مضامةنة ،ةالنااتج ىاة

عم ا ت ريبااي  .أمااا إج اراءات الماونااة فيااي تحاادد الناااتج مسااب اً ،فالنتااااج يفتاارث بيااا أن توااةن

مت اب ة م النةايا ةص ةرة الحيةد عن األصا ضاايلة جاداً( .مصادر ساابب) Alhasani,1990,p44:

ةلاايس فااي الحرفااة موااان للحااس بااا صتراو  ،فااالحرفي يااتعلم عاان ريااب الممارسااة ةيلااة األمااد،

المحسنة عبار ت لياد ةيا األماد .اذ يواةن اإلنساان محوةماا بمبادأ
ةتوتسب الممارسات الم ةرة
ا
انو يجب أن ينحناي للتاراث الت ليادي ،ةحتات التحاةيرات ةالت اةيرات التاي قاد تحصا فاي الحرفاة
صااال ن ااالت مسااتمرة غياار ملحةظااة تظياار نفساايا وتجدياادات غياار أساسااية ،ةواصتالفااات فااي

الميارة الشصصية (مصدر سابب )Ortega,1961,p148 :أما العم بالمواان فتعتمد المعرفاة فياو علات
ا وتشال ةا صتراو

ةالتجديد(مصدر سابب) Alhasani,1990,p49 :

-التكنولوجيا بوصفيا معر ة ):(Knowledge

١ّ٠ 1ض اسعط ٛب ٓ١فؼبٌ١بث االٔغبْ ف ٟطٕغ اٌّظٕٛػبث ٚاعخخذاِٙب ٚ )techne( making and usingب ٓ١فؼبٌ١بث اٌؼًّ االٔغبٟٔ
 (praxis)doingراث اٌطب١ؼت اٌفىش٠ت ١ٌٚظ اٌ١ذ٠ٚت ،اٌخ ٟحشًّ ِجبي اٌغ١بعت ٚاألخالق ِثالMitcham, 1978,Types of ,p232 (.
.)Technology,
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يجهت إٌٙذعت

أن التفوياار التونةلااةجي ىااة م ازيج ماان التفوياار التحليلااي ةالتفوياار السااياقي .فااالتفوير التحليلااي،
يوةن ص يا ةمتدرجا ةينحة إلت ا ست ال عن ال ايم الث افياة ةالشصصاية للمفوار بحياث يموان توارار

النتااج من قب أي شصن آصر.أما التفويار الساياقي فياة غيار ص اي  ،اذ يتحارو مان مساار صار
ةمن مستةى صر عبر قفزات في المن ب ليا ارتبا ات معنةية .فية ذاتي ةمرتب بنظام ال يم لدى

المفو اار

))Sandaker,2008,p16

.علي ااو يمو اان تميي ااز نم ااين م اان المع ااارل تش ااغ المس اااحة الفوري ااة

للصان  ،ىما :المعرفة المةضةعية  ،ةالمعرفة غيرالمةضةعية(الذاتية).
المعر ة الموضوعية والفكر الواقعي :

ةىااة نما المعااارل التااي يتةجااو بيااا اإلنسااان الصااان نحااة فعلااو التونةلااةجي ،بمعااز عاان ذاتااو،

بغث النظر عن إدراوو ىذا ا نفصا أم عدم إدراوو  ،ةىذا النم من المعرفاة ىاة المؤىا للتحاة

إلت علم  .ةيمون تسمية النشا الفوري المنتج ليذه المعرفة بالفكر الواقعي.

ان المعرفة العملية المةضةعية ىي األساس في انجاز الفع التونةلاةجي ةفاب م ااييس الوفاياة.
ةبالتااالي فيااي ةراء تح يااب الت اادم التونةلااةجي .ةتتااألل المعرفااة العمليااة مان عبااارات تعااةد إلاات فعا

إنس ا اااني statements

pragmatic

).)Bunge,1967,in:Mitcham,1983,p68

Nomo

 ،تمثا ا ا قةاع ا ااد ألداء الفعا ا ا التونةل ا ااةجي

ويعتباار الفعاال عقالنيااا اذا كااان مناساابا بأقصا حا لميا ج

المح  ،واذا كاان كال مان اليا ج والوساائل المساتخ مة لموصاول إلياو تام اختيارىاا او العمال بياا
بتوظيج أ ضال معر اة متاو رة .ةاعتماادا علات مساتةى المعرفاة الم لةباة فاي الفعا التونةلاةجي ،تام

التعرل علت عدة مساتةيات مان المعرفاة العملياة التاي تحادد مساتو الفاعمياة الفكرياة الموضاوعية

لمصانع .ةىي: 1

 إدراو حس ااي حرو ااي غي اار ةاو لويفي ااة إنت اااج أة اس ااتصدام المص اانةو  . artifactةحي ااث إن ى ااذه
الميااارات الحسااية الحرويااة ىااي غياار ةاعيااة ،ف نيااا

تصاانل ومعرفااة بااالمعنت المباشاار .ةىااي

توتسب بالتدرب لدى أستاذ (حاص علييا مسب ا) ةبالتدريب الحدسي عبر المثا المباشر.

 المبااادئ الت نيااة ( )technical maximsاة قاعاادة اإلبيااام( )rule of thumbفااي العم ا .
ةتؤلل المحاةلة األةلت لتنظيم ةاضل للعمةميات حة الميارات الناجحة فاي الفعا حياث تحادد
الةساا ةال رب الت نية في صن األشياء من صال تةفير ص ة تةجييية عامة للعم .

 ال ا ا ا ا ا ا اةانين الةص ا ا ا ا ا اافية ( )descriptive-lawsأة العب ا ا ا ا ا ااارات براغماتي ا ا ا ا ا ااة ال بيع ا ا ا ا ا ااة(nomo-
 .)pragmaticةىااذه ال اةانين ىااي بصااي " ألج ا (أ) فافع ا (ب) "  ،م ا اعتماااد ثاباات علاات

الصبرة .فمعرفة الويل الت نية ( )know-howتسندىا معرفة العل التاي يعتمادىا الصاان باةعي
ٚ 1سدث ٌذٚ)Bunge,1983,pp62-76(ٚ(Mitcham,1980,pp234-235) :ٜاعخٕذ اٌٙ١ب وً ِٓ )ٚ (Alhasani,1990,p28
( )Angelil,1997,p91اٌز ٞأضبف اٌ ٝإٌّظش )Peter McCleary( ٓ٠فِ ٟؤٌفٗ."History of technology" :
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فاي اجراءاتاو فاي تحدياد ةسااا ة ارب ا نتااج .ةيعتبار الابعث ىاذه ال اةانين التاي تصان الفعا

"مث ال ةانين العلمية لوةنيا ةصفية ظاىريا لونياا مفرةضاة أة أمرياة ف ا ضامنيا ،لونياا ليسات
علمية بعد ،لوةن اإل ار النظري الذي يست ي تفسير ال انةن ليس ظاى ار بعد".

 النظريااات التونةلةجيااة :ىنااا تةض ا مةاصاافات الةساااا الت نيااة ضاامن ا اار عم ا فوريااة ةاسااعة
ب صااد تةضاايل الحااا ت الماديااة بااالرجةو الاات نماااذج فوريااة شاااملة .فالنظريااات امااا ت ااةم ب ارب
نظامي لمجمةعة من ال ةانين أة تةفر إ ا ار مبدايا عريضا لتفسيرىا.

ةيساعد تراوم الممارسة العملية في التحة من مستةى صار باتجااه المعرفاة العلمياة .حياث

"إن المعرفااة تحساان فاارن تصااحيل الفعا  ،ةالفعا ربمااا ي ااةد إلاات معرفااة أوثاار ،لاايس ألن الفعا ىااة

معرفا ااة بحا ااد ذاتا ااو ةلوا اان ألنا ااو فا ااي الع ا ااة الباحثا ااة الفضا ااةلية ربما ااا ي ا ااةد إلا اات التسا اااؤ ( ".مصا اادر

سابب )Bunge,1967,p67،ةيمون للتصنيل السابب أن يمث أساسا تسلسليا في الت ةر المعرفي لدى
اإلنسااان باتجاااه المعرفااة العلميااة ،ةبالتااالي فيااة يصاالل أن يعتمااد وأساااس فوااري لتصاانيل تاااريصي

للتونةلةجيا ،يشتب من صال دراسة النتاج المنجز عبر المراح التاريصية.
المعر ة غيرالموضوعية والفكر اة ار ي :

ةىي المعرفة التي تتص بذات الصان إذ يعجز فييا عن عز ذاتو عن المةضةو الذي يتةجاو
نحةه .ةىة نم المعارل التي تصض لفور اإلنسان في نظرتاو للواةن ةأصالو ةةجاةده فياو ،ةتتادص

في فعلو التونةلةجي فيظير تأثيرىا بصيغة قةاعد عم ليس ليا تفسير مةضةعي ب تواةن أسابابيا
معت دا عاما أة صاصا أة قناعة شصصية إزاء قضية ما.

ويمكاان عمومااا تساامية أنماااا الفكاار الااذاتي التااي تبمااورت لاا

االنسااان عماا ماار الحقااب

التاريخيااة "بااالفكر اة ار ي " ة رتبااااو بمظياار اة ار ة ااي التكنولوجيااا ،الااذي يتحاا

باا وره تبعاااا

لمعقائ ال ينية والروحية المختمفة لممجتمعاات  .ياو متغيار اي الابيعاة والمسااحة التاي يحتمياا
من كر الصانع تبعاا لتغيارات مصا ره -أي المعت اد .ةقاد يلت اي ما الفوار الاةاقعي ة يعارضاو ةىاة

علاات عاادة أن اةاو  .ففااي تونةلةجيااا المجتمعااات ال ديمااة ينااتج ىااذا الاانم المعرفااي مااا ساامي بااالفور

الميثةبي أي الفوار صاان األساا ير .1ةللح باة ا غري ياة الوالسايوية يموان ال اة بماا يسامت الفوار
الميثةفلساافي  ،ةللح بااة ا سااالمية يوااةن فواار اإلسااالم ىااة الفواار اإلرادي  ،ةللعصااةر الةسااي ة فااي

أةرةبا يوةن الفور المسيحي .ةلو منيا صصةصياتو التي تنعوس علت تأثيره في المعرفة الةاقعية.

التكنولوجيا بوصفيا إ ار ة): (Volition

يض ميتشام تفسيره لإلرادة وما يلي :

 1وٍّت اٌّ١ثٛب ٟ٘ ٟاٌخؼش٠ب اٌز ٞاػخّنذٖ ِخنشجُ اٌّظنذس(ياا ببام انفهسافت ،فشأىفنٛسث) ٌّظنطٍخ ٚ mythopoeicاٌخن ٟحؼٕن( ٟطنبٔغ
االعبط١ش)(ص)90
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يجهت إٌٙذعت

"إن التونةلةجيااات تباادة متصاالة بو ا مااا يمواان تصااةره ماان إرادة ةحااافز ةحااب ةرغبااة ةحاجااة
ةم صد ةاعجاب ةاصتيار...ةغيرىا .ةقد ةصفت التونةلةجيا و رادة علت أنيا :إرادة الب اء أة إرضاء
حاج ااة بيةلةجي ااة أساس ااية أة إرادة الس اال ة أة إرادة الحري ااة أة إرادة مس اااعدة ا صا ارين أة إرادة ح ااب

الغياار أة إرادة الثاارةة ةارادة اقتصااادية أة إرادة الشاايرة أة إرادة تح يااب الااذات .ةو ا ماان ىااذه األن اةاو
يتةق ليا إنتاج أنما مصتلفة من التونةلةجيا" (مصدر سابب .(Mitcham,1978,p258 ،ةي ار ميتشاام
بصعةبة معالجة التونةلةجيا من ىذا المنظار ةيعزي ذلو إلت األساباب التالياة (نفاس المصادرpp258- ،
)259

:

أ.

إن اإلرادة ىي األوثار تفاردا( )individualizedةذاتياة) (subjectiveباين التجلياات األربعاة

للتونةلةجيا .ةلاذا يموان ةجاةد معنات صاان للاداف لوا شاصن ،ةىاذا المعنات فرياد( )uniqueإلات
ح ا ا ا ااد ماا ا ا ااا ،ةبارتبا اا ا ا ااو بالص ا ا ا اان ةبا ساا ا ا ااتصدام تنشاا ا ا ااأ عن ا ا ا ااو تونةلةجي ا ا ا ااا فري ا ا ا اادة .ةمث ا ا ا ا ا ىاا ا ا ااذه

الفردانيااة()individuality

يوااةن ليااا تةاب ا اجتماعيااة أة عامااة مااا لاام تتحااد م ا إرادات مشااابية

صرين لتنتج ما يمون أن يسمت عل إ ار ة اجتماعي أو جماعي أو ثقا ي .

ب.

ىناااو داامااا فااي اإلرادة مشااولة التعام ا مااا بااين الم اصااد الذاتيااة ةالةساااا الماديااة .فالس اؤا

الااداام ىااة :ىا يوااةن الفعا أة الةساااا المصتااارة فيااو تعبيا اًر مناسااباً عاان م صااد معااين بحيااث يمواان
ا ستنتاج بصةرة سليمة من صصاان احدىا إلت صصاان ا صر؟ فألج تجناب الةقاةو فاي ص اأ
إلصاب إرادة ما بفع تونةلةجي

بد من تةضيل ال بيعة الجةىرياة للعملياات ةاألشاياء التونةلةجياة

ةىة ما يمون اشت اقو عبر الدراسات التاريصية ةا جتماعية ةالبياية للتونةلةجيا.

ج  .إن فع اإلرادة ىة فع عملي فيو عزم  ،ةمملةء ب صد معين ناب من قلب األنا  egoةيصترب

األنا ،ةيفرث علييا سلةوا مست بليا معينا .فاإلرادة تعتمد علت فورة الذات التي تمتلويا األنا ،أي
يمون أن يعرل المرء وفاحا معينا إ إذا وةن صةرة معينة عن ذاتو.

يمون مما سبب ال ة ان مفيةم ميتشام عن اإلرادة يعبر عن الا وا ع المفاىيمياة وراو الفعال

التكنولااوجي ةىااي الاادةاف اإلنسااانية الذاتيااة ،التااي تتبلااةر عنااد توااةين الماارء لصااةرة معينااة عاان ذاتااو،
ةبالتالي عن ةجةده ةغايتو ،أي تحديده لمةقل فلسفي فاي الحيااة .ةيبادة بحساب ارح ميتشاام  ،أن

انعواس ىذه اإلرادة علت صصاان الفع التونةلةجي ةنتاجو يب ت صعب التحديد وعالقة بين سبب
ةمساابب ،مااا لاام تواان ىااذه اإلرادة مصاارح بيااا ماان قبا الفاارد .لواان عنااد تةحااد ىااذه اإلرادة ما إرادات
أصارى مشاابية علات مسااتةى المجتما يظيار نما تونةلااةجي بمةاصافات ةاضاحة ذات معنات ةاضاال

قاب للتحديد بأقرب ما يوةن الت الصةاب .فالتونةلةجيا الحديثة ،مثال ،التي نشأت في عصر الثاةرة
الصناعية في اةرةبا ،نسب الييا انيا اظيرت اىتماما ب يم معينة ومفيةم الوفاية المادية الذي ييتم

بنا اةاحي النفعي ااة ةالجةان ااب العملي ااة ةاح ااال الت ي اايم الع الن ااي ب ااد التفس اايرات الغامض ااة الت ااي تعتم ااد
037
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الحاادس ةالص ارفااة فااي المجتمعااات البداايااة.

َادٌت عبد انًجٍد
صبا سايً

(مصاادر سااابب ،حمااد اهلل،9008،ن-38ن)30

فمث ا ىااذه ال اايم

أمون تشصيصيا و رادة حاومة للفع التونةلةجي بظيةرىا علت مستةى المجتم وو .

ةيبا اادة أن بيعا ااة الصا ااةرة التا ااي توةنيا ااا األنا ااا عا اان الا ااذات تتا ااأثر با ااالمحي ا جتما اااعي ةقيما ااو

ةصصااصااو ،أي سااياقو  ،ةتتبلااةر تبعااا ليااا ق ايم رمزيااة ،تصاان الااذات المفااردة ةالمجتم ا  ،تظيرفااي

النتاااج التونةلااةجي ،مث ا العمااارة .ةيالحااظ أنااو  :فااي التونةلةجيااا الحديثااة الت اي يوااةن فييااا المصاامم
منفصاال عان المنفااذ .يحما النتااج التونةلااةجي قيماا مفاىيميااة لالثناين معاا  ،أة إرادتيمااا معاا ،حيااث

يوااةن و ا منيمااا ةاعيااا بالفع ا التونةلااةجي ةةاعيااا لذاتااو ةدةرىااا في او .أمااا فااي التونةلةجيااا ال ديمااة،

فيناو رل ةاحاد ىاة المصامم ةالمنفاذ فاي آن ةاحاد ،فااإلرادة ىناا ةاحادة  ،ةتت اابب غالباا ما إرادة
المجتم  ،ةذلو لضعل الةعي الذاتي للصان ةصضةعو ل يم المجتم .
 -التجميات األربعة ي تكنولوجيا العمارة:

أظير البحث فيما سبب ويل يمون للتونةلةجيا أن تتمظير في أرب تجليات رايسية تبدة وةس
سااياقي يمواان ماان صاللااو تشااصين مالمحيااا  .ةألن العمااارة نتاااج إنساااني  ،فا ن حضااةر التونةلةجيااا
الفاعا ا ف ااي الوي ااان المعم اااري يغ اادة أما ا اًر محتما ااً  ،األم اار ال ااذي يفص اال ع اان إمواني ااة قااراءة ةتحلياا

تجلياتيا األرب في العمارة نفسيا  ،ةسيحاة البحث من صال عرضاو تأشاير الجةاناب التاي يموان
ترجمتيا إلت أدةات تعين في استوشال النتاج المادي للعمارة من مةقل تونةلةجي.
األشياو ي تكنولوجيا العمارة :

يتمث مظير األشياو في تونةلةجيا العماارة  ،بالنتاج المعمااري ذاتاو بتجمياو الفيزيااوي بصايغة

مبان مؤلفة من المركبات البنائية بمقاييسايا ووظائفياا المختمفاة .حياث تشاو ىاذه المروباات ما

بعضيا البعث عالقات متنةعة تصبل مةاضيعا للرصد في الد ارساات التاي تتنااة النتااج المعمااري

تونةلةجيا .فترد في مث ىذه الدراسات تفصيالت عديدة تتب تةجو الدراسة.

ف د يتم أصتيار احدى المروبات نفسيا ،مث مروبة الجدار الصاارجي ،مةضاةعا لد ارساة ياتم فيياا

م ااثال رص ااد تغي اار تعبيا ارات حرف ااة الي ااد ةالماون ااة ف ااي النت اااج المعم اااري.إذ ي اادرس م اان جان ااب الما اةاد
المسااتصدمة ،ةمعالجتيااا ،ةاساالةب إنتاجااو ةتمثيلااو.

( مصاادر سااابب(Alhasani,1990,p104:

بالم اب ا  ،قااد

يجري تناة ما يتةلد عن تجمي مروبات المبنت من فضاءات ،ةصصاان ةعالقاات تنشاأ باين ىاذه

الفضااءات  ،فتادرس مةاضاي مثا العالقاات باين الفضااءات الداصلياة ،ساعتيا ةدرجاة انفتاحياا علاات
بعضيا ةةظيفيتيا ةتةقيعيا ،ةالعالقات بين الداص ةالصارج  ،ةحتات التواةين الصاارجي العاام  ،ةوا

ذلو من زاةية نظر تونةلةجية.

(ِظذس عببك :دّذ هللا ،9008،ص -03ص)08

بااذلك يمكاان تح يا مركبااات المبنا بوصاافيا مااا يمثاال مظياار األشااياو ااي تكنولوجيااا العمااارة.

حيااث يصاابو حضااور العالقااات المختمفااة التااي تق ا أر عم ا المركبااة الواح ا ة  ،أو العالقااات مااا بااين
030
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المركبات بعضيا مع بعض ،التي يقاوم عميياا النتااج المعمااري ،مواضايع لرصا النتااج المعمااري
وتحميمو من موقج تكنولوجي.

العممية ي تكنولوجيا العمارة:
يشتم ىذا المظير علت مجمةعة موةنات ترد لدى الباحثين بتصنيفات مصتلفة.
البناء المنفاذ  ،ةىاة بالتاالي
فعند إيميت يشتم المظيرعلت الموةنين :العملياتي ،ةىة مجا
ا
الجانب المادي الفيزياةي بما يتضامنو مان ماوا وعا وتقنياات ،ةالمواةن اإلداري ةيتضامن الييوا
اإلداري المنسب لعملية التنفيذ( .مصدر سابب (Emmitt,2002,p5:ةيحادد ايميات بةضاةح أن تونةلةجياا

العمارة تعنا ب نجااز التفاصايل التصاميمية التاي تجعال المبنا ممكناا لمتنفياذ الماوقعي".

( المصادر

السابب( p29،

ةفي يت ابب مواةن ايميات العمليااتي ،ما ماا يارد باعتبااره عملياات فيزياةياة .فاي م ابا موةناو

اإلداري الذي يمث عمليات غير فيزياةياة .ةبمزياد مان التفصاي لياذين المواةنين ،يظيار أن العملياة
فتفصا علات أسااس
التنفيذية غيرالفيزياةية تشتم التصميم واة ارة .أما العمليات الفيزياةية البنااية
ا
مرحمي ،بدءا باستخراج الما ة األولية مان ال بيعاة لغاياة تجميا المروباات البنااياة .ةىاة ماا يموان

تفصاايلو الاات عمميااات معالجااات الماوا  ،ثاام تقنيااات اةنشاااو التااي تسااتصدم ىااذه الماةاد ،ومااا ةرد فااي
مص

الحسني إلنتاج العمارة.

ةيؤساس مجما ماا ساابب ،إضاافة الات أىميااة التفاصايل ،أىميااة ا لتفاات إلا الماوا ونوعياتيااا

وكيفيات معالجتيا ،عالةة علت النظم المنشئية وتقنيات اةنشاو  ،ةذلو عند البحث في تونةلةجياا

العمارة .ةبيذا الصدد يرى فيتشن أن راسة عممية إنشاو المباني يشم تناةليا من ثالثة اعتباارات
ىي  :الموا البنائية والنظم المنشئية وتقنيات اةنشاو

( ) Fitchen , 1999, p16

ةيفصاال التعام ا م ا م اةاد البناااء ع ان قاايم قابلااة للرصااد مث ا اسااتصدام المااادة ةف ااً لصصاااان

الس ل الصارجي ،ةاظيار صصااان الماادة المنشااية ةالةحادة البصارية (التميماي ، 9992 ،ن  .)02أماا
الت نياات ،فتظياار قيمياا فااي إ ااار التفاصاي التااي اشااير إليياا أعاااله .وااذلو الانظم المنشاااية بةصاافيا
المباااديء التااي تنااتظم تبعااا ليااا ت نيااات اإلنشاااء  ،إذ ت اادم ىااذه الاانظم بأنةاعيااا عالقااات ةقيمااا مث ا

العم ااب التنظيم ااي للمنش ااأ  ،ةت اااثير التص ااميم المنش اااي عل اات الت س اايم الفض ااااي  ،ةتعددي ااة األنم ااا

المنشاااية ،ةعالقااة منظةمااة المنشااأ بال ش ارة الصارجيااة ،ةىوااذا ( مصاادر سااابب :التميمااي  ،9992 ،ن .) 02
ةيمون للعملية البنااية أن ترد مفصةلة الت جانبين (مرتوازين) -عم أساس نوعي : -األول ما ي

 ،ةىاة يشاتم علات الماوا البنائياة المصتلفاة المصانعة ةغيار المصانعة ةماا تح او مان أناوام الاانظم

المنشااائية مص اامت أة ىيول ااي أة نظ ااام السا ا ةح  ،وم ااا يش ااتم عل اات أناااوام المنظوماااات الخ مياااة

السااان ة،من إنااارة ةتويياال ةصاارل

الصااحي( مصاادر سااابب :حمااد اهلل،9088 ،ن-29ن)89
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يو تقني ةيشم ةساا اإلنتاج(ال اعدة اإلنتاجية) أي ع اةنتااج وتجييزاتاو مان موااان أة عادد

تفصا أنةاعيااا الاات
حرفيااة ،ةوااذلو أساااليب اإلنتاااج (ال اعاادة التنفيذيااة) أي تقنياتااو واجراواتااو ةالتااي ا
ةمصن (نفس المصدر،ن-99ن .)90بنااءعلت ماا سابب ،يموان تفصاي مظيار العملياة
في ةمر اشد
ا
حر ا
في بنية تحلي تونةلةجيا العمارة الت ثالثة موةنات:

أ  .الموا البنائية :حيث يشم الموةن أنةاو المةاد البنااية ال بيعياة ةالمصانعة،ةما يجارى عليياا
من معالجات لغرث تيياتيا وةحدات بنااية.

ب  .تقنيات اةنشاو  :ةىاي المواةن الاذي يضام األسااليب  -الويفياات -المتبعاة فاي التعاما ما
الةحدات البنااية إلنتاج المبنت .ةىة بذلو يتضمن النظم المنشاية بأنةاعيا  .وما يتضامن العادد

ةالتجييزات المستصدمة في ىذه اإلجراءات.

ج  .إ ارة العممية البنائية :ةىةموةن غيار فيزيااةي  ،يتضامن الييوا المساؤة عان تنظايم العملياة
البنااية ةقيادتيا ةالتنسيب بين أ رافيا.

المعر ة ي تكنولوجيا العمارة:

في ىذا المظيار يعاةد البحاث الات ماا سابب فاي ف ارة التونةلةجياا بةصافيا معرفاة .إذ تظيار فاي

أفوااار بعااث الباااحثين فااي تونةلةجيااا العمااارة نفااس تةجيااات البحااث الحااالي المااؤ رة بم تاارح متشااام.

ففي مجا ما عرفو البحث بالمعرفة الةاقعية ،ترد مستةيات المعرفة الةاقعية سالفة الذور ،1باعتبارىا

نظريااات لإلنتاااج 2تحاادد فرقاا بااين تونةلةجيااا قديمااة حرفيااة  ،ةتونةلةجيااا حديثااة مواانيااة  ،ةلوا منيااا

صصااصاو .ةقااد بااين البحااث أن المعرفااة التونةلةجيااة تتاازةد ماان منبا فوااري آصاار ىااة الفواار اإلرادي
الذي ينتج معرفة ذاتية ،تفرث قةاعد عم

عالقة ليا بالوفاية التونةلةجية .ةىذا النةو من المعرفة

م ازامن للمعرف ااة الةاقعي ااة ي ةي ااو ةيتواما ا مع ااو ،أة يعاوس ااو ةي ااؤصره ،أة

يض اايل ل ااو ش ااياا س االبا أم

إيجابا .المعر ة الموضاوعية الواقعياة والمعر اة الذاتياة اة ار ياة تماثالن المكاونين األساسايين اي
مظير تكنولوجيا العمارة المعر ي.

 1ساجغ ِبذثِ :غخ٠ٛبث اٌّؼشفت اٌٛالؼ١ت اٌّٛظفت ف ٟاٌفؼً اٌخىٌٕٛٛج. ٟ
 2ساجغ ِخطظ اٌذغٕ ٟالٔخبج اٌؼّبسة.
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المعر ة الموضوعية ي النتاج المعماري:
يمو ا اان م ا اان قراءت ا ااو تونةلةجيا ا اﹰا.
إن تغيا اار مس ا ااتةيات المعرفا ا اة الةاقعي ا ااة ف ا ااي النت ا اااج المعم ا اااري ،ا
فباإلسااتعانة بتصاانيل أةرتيغااا ألنمااا التونةلةجيااا ( (Ortega,1961,p114يمواان رؤيااة العمااارة بشااو :
عمارة تونةلةجيا بدااية  ،ةعمارة تونةلةجيا الحرفة ،ثم عمارة التونةلةجيا المع لنة.

فأنمااا العمااارة البداايااة تنااتج عاان تونةلةجي اا بداايااة بسااي ة لاايس ل اعاادتيا المعلةماتيااة تصاانيل
ضاامن مسااتةيات المعرفااة المةضااةعية  ،فيااي ومااا سااماىا أةرتيغااا تونةلةجيااا المصااادفة .إذ

ينظاار

اإلنسان البدااي لنفسو ومصترو صتراعاتو ب يبدة اإلصتراو لو وجزء من قدرة ال بيعاة فاي تجييازه

بأدةات جديدة ةليس العوس.

( المصدر سابب(p144 ،

فمةادىا األةلية تستعم وما يجدىا اإلنسان فاي

ال بيع ااة دةن تغيي اار يج اارى عليي ااا ،ةاجا اراءات إنش اااايا م اان الس اايةلة ةالبس ااا ة مم ااا يجعلي ااا س اايلة
المزاةلااة ماان قب ا أفا اراد الجماعااة جميعااا .وم ااا إن أشااواليا ،مسااتةحاة م اان ال بيعااة ةغياار محوةم ااة
بيندس ا ا ااة قةي ا ا ااة  ،ةيا ا ا ارب ذل ا ا ااو بانع ا ا اادام التص ا ا ااةر ل ا ا اادى اإلنس ا ا ااان الب ا ا اادااي ع ا ا اان أي ا ا ااة تفس ا ا اايرات

وةنية)(Gelernter,1995,p36

مما يحي المةضةو الت الفور اإلرادي المنتج للمعرفة الذاتية.

أما تونةلةجيا الحرفة ،فمن أمثلتيا تونةلةجيا اإلغرياب ةرةماا ماا قبا اإلمب ار ةرياة ةتونةلةجياا

العصةر الةسي ة( .مصدر سابب (Ortega,1961,p145 :إذ يعتمد انتاج العمارة (المبااديء الت ريبياة) فاي
البدايااة  ،ثاام م ا زيااادة الص ازين التونةلااةجي ،تصااا قةاعااد ةتنظيمااات للعمليااة اإلنتاجيااة ماان حيااث

الةساا المعتمدة ةال رب المتبعة(قةانين ةصفية) .ف د ح ب اإلغريب ،مثال ،مجمةعة مان التفاصاي

اإلنش ااااية الدقي ااة الت ااي ت ل ااب انجازى ااا إد ارو ااا ةاعي ااا بت ني ااات الم ااادة المتداةل ااة ف ااي البن اااء –ةى ااي

الحجاار -ماان ذلااو إج اراءات ن ا ىااذه األحجااار ماان م العيااا ةرفعيااا ةتةقيعيااا بدقااة فااي أماونيااا فااي
المبنت بما يحافظ علت نظافة حافاتيا ةرب يا .ةيذور جلنتر أن وتابات اإلغريب فاي العماارة لغاياة
ال رن الراب قب الميالد تروزت في شرح النسب ةالصصاان الم بةلة ألنساب ال رز المتداةلة ،ةفي
مناقشة شؤةن ت نيات اإلنشاء ،ةىي قد وتبت برأيو لتثبيت ال ةاعد ةللمساعدة في تدريب المعمااريين

الشباب (.مصدر سابب (Gelernter,1995,p59 ،

ةفااي عمااارة التونةلةجيااا المع لنااة يباارز اعتماااد العلاام أساسااا لبنيتيااا ،ةحاادةث الت اراب الملاازم بااين

الفور العلمي المةضةعي ةالفع  ،فتصض العملية اإلنتاجية بتفاصيليا اإلجرااية ةنتااجياا المأمةلاة

للفحن الفوري ةالدراسة العلمية قب الشرةو بالتنفيذ ،تالفيا للع بات ةاألص اء علت مستةى الةاق .

( مصدر سابب  ،حمد اهلل، 9008 ،ن .)97ةقد ظير تأثير الماونة في إنتاج العمارة ةفب أ ر الت ييس

اي للعناصاار ةالمروبااات البناايااة  ،سااعيا ةراء تح يااب وفايااة أعلاات فااي العمليااة
ةالتصااني المساابب الوما ا
البنااياة ةتولا ذلاو بتبلاةر ال اراز العاالمي فاي العماارة  International Styleفاي ثالثيناات ال ارن

العشا ارين.

( مص اادر س ااابب :رس ااة  ،9993 ،ن)989

أم ااا الي ااةم فيج ااري التح ااة نح ااة تونةلةجي ااا ا
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الرقمية التي تعتمد التصني بمساعدة الحاساةب )(CAM Computer Aided Manufacturing

 ،ةالتي تلعب دة اًر حاسماً في تحة وامن للنمةذج  potential paradigm shiftمن اإلنتاج الومي
ةالت ييس المالزم لو إلت فورة إنتاج عناصرمتصالفةً  .حيث يتم ا عتماد علت الحاسةب في الم ارحا

اإلنتاجيااة الااثالث أي فااي التصااميم ةانتاااج العناصاار ثاام بالترويااب .فباإلموااان برمجااة الرةبااةت ليغياار
فااي مةاصاافات النتاااج ،ةبصااةرة ذاتيااة  ،ليح ااب تصالفااا ةتنةيعااا فااي اإلنتاااج دةن اإلصااال بمت لبااات

الوفاي ااة م اان حي ااث ال اازمن ةال اق ااة ةالم ااادة المص اارةفة .ب ااذلو فا ا ن م ااةح المص ااممين ةالمص اانعين

المتناقث ظاىرياً في الجم باين التصاالل  differentiationةا قتصااد بادأ يشايد حاالً  ،صاال ماا
يسمت  mass customizationأي التصني الومي المنةو حسب

الرغبة(Menges,2006,p71-76).

المعر ة الذاتية ي النتاج المعماري:
ينعوس حضاةر ماا ساماه البحاث الفوار اإلرادي فاي ممارساات مصتلفاة ل ةاعاد العما التونةلاةجي
في مجا البناء وما في المجا ت األصرى.

ةيمون تةضيل نشا ىذا الفور في إنتاج معرفة ذاتية من صال فور المجتمعات ال ديمة (الفور

الميثااةبي) الااذي سااب ت اإلشااارة اليااو  ،حيااث ي اادم ماان الساالةويات مااا يتنااافت تمامااا م ا مباادأ الوفايااة
المفتاارث فااي الفعاليااة البناايااة التونةلةجيااة ،ةقاعاادة العم ا فييااا تح ااب أىاادافا ذاتيااة عا فيااة ،ةلاايس

أىادافا عمليااة .ففااي ضاةء ساايادة ىااذا الفوار فااي مجتما العاراب ال ااديم مااثال ،يموان تفياام تشااييد مبناات
المعبد البيضةي فاي صفاجاة بأوملاو فاةب حفارة مملاةءة برما أبايث ن اي عم ياا ثمانياة أمتاار ،ةالتاي

فساارت بأنيااا تجسااد الرغبااة فااي عااز المعبااد
عما يحي بو من أشياء دنيةية غير اىرة

(مةرتغا ا ااات ،9089،ن)29

 .وما ا ااا يموا ا اان فا ا ااي

ض ا ا ااةء ى ا ا ااذا ال ا ا اارح ،اس ا ا ااتيعاب ممارس ا ا ااة
اس ااتصدام تماثيا ا ت اازرو ف ااي اس ااس المبن اات،
بشو أةتااد أة مساامير وبيارة يصان الجازء

ا علت منيا علت شو انسان

(شااو  )3ةتفساار بوةنيااا تعباار عاان فو ارة

ثبااةت البناااء فااي ا رث ةقااد تاازةده باادفاو
س ا ا ا ااحري ض ا ا ا ااد ال ا ا ا ااةى الشا ا ا ا اريرة

(المص ا ا ا اادر

السابب،ن)29

ةلعا ا ا الظ ا اااىر أن تونةلةجي ا ااا العم ا ااارة

المع لنا ااة حجبا اات أيا ااة فاعليا ااة للفو ا اراإلرادي

(شننىً ِ)3غننبِ١ش االعننظ فننِ ٟبننبٔ ٟاٌؼننشاق اٌمننذُ٠
(ِٛسحغبث)9089،
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المرتب بالذات ،ةأعتمدت وليا علت المعرفة الةاقعية العلمياة .غيارأن ماا يموان قةلاو بياذا الصادد ان
الفواار اإلرادي قااد إلت اات وليااا م ا تةجااو المعرفااة الةاقعيااة ةى ادفيا فااي الوفايااة التونةلةجيااة ،ممااا ةحااد

دةرييما في اإلنتاج.

اة ار ة ي تكنولوجيا العمارة:
يمث ىذا الةجو من التونةلةجيا المظير الذاتي في الجانب الفوري للتونةلةجيا وما تباين ،ةيارةم
البحث ىنا الفص باين الفوارة التصاميمية المعمارياة التاي يضاعيا المصامم ةباين اإلرادة ،التاي تحوام

الااا وا ع المفاىيمياااة التااي أفاارزت تلااو الفو ارة .أة بعبااارة أصاارى الموقاااج الفمسااافي الاااذي يشاااخ
وراوىا ،والذي يكشج  ،ابيعة المشروم الحياتي الذي اعتنقو منتجو العمل .إذ

ين باب اإلثناان

معا .لون األة يعين في فيم الثااني ةبياان بيعتاو .ففاي المشااري المعمارياة التاي ت ارعاي الماؤثرات
البياية ،مثال ،ت رح مصتلل األفوار التصميمية التي تنعوس علت الشاو المعمااري ،مثا مشارةعي

المعمار نةرمان فةستر في(شكل  .)4إذ يحرن فةستر علت استثمار

المااؤثرات البيايااة فااي عمليااة التصااميم ماان صااال تةظيفيااا رقميااا .لواان ىااذه األفوااار باادةرىا ،علاات
تنةعيا ،تفصل عن بيعة اإلرادة في الفع التونةلةجي بوةنيا مةجية بيايا .eco-centered
ةىة نم من إرادة التونةلةجيا أسفر عن ت ةير تونةلةجيات ا ستدامة المصتلفة.

يباارز بالم اب ا ماان النتاااج المعماااري مااثال ،مااا يوشاال عاان إرادة مصتلفااة تمااام اإلصااتالل عاان اإلرادة
المةجية بيايا  ،فبالنظر الت مشاري مث ِششٚع برج صليفة ي فة علت الس ل نم من اإلرادة

ىة ذات النم الذي ي ب معظام المشااري العمرانياة فاي مديناة دباي  ،إن لام يوان ولياا  ،ةىاة إرادة

الثرةة ةاإلقتصاد  -ب ستعارة تعبير متشام -إذ يمون استشفال ىذا النم اإلرادي في مظااىر الباذخ
ةاإلستيالو لمةارد ال اقة ةالبياة التي نحت إلييا ىذه المشاري .
ةبنا ا اااء عل ا ا اات م ا ا ااا س ا ا اابب ،
يتةضاا ا ا اال مظيا ا ا ا اار اإلرادة،

بوةن ا ا ا ا ا ااو مم ا ا ا ا ا ااثال لل ا ا ا ا ا ااداف

المفاىيمي ةراء فع البناء،

أة بدرجا ااة أعما ااب المةقا اال
الفلس ا ا ا ا ا اافي ال ا ا ا ا ا ااذي ي ف ا ا ا ا ا ااو
المنتج ا ااةن ،ةال ا ااذي تتبل ا ااةر

ِششٚع 2004- 1997، Swiss- Re Headquarter, London:

عنااو قصااديا فو ارة المصاامم

التصا ا ا ا ا ا ااميمية لمشا ا ا ا ا ا اارةعو

(شىً  )9حىٌٕٛٛج١ب

(شىً  )3-2حىٌٕٛٛج١ب اإلسادة
اٌّٛجٙتاٌّٛجٙت ب١ئ١ب
اإلسادة
ب١ئ١بِ-ششٚػبثٛٔ.سِبْ
فٛعخش.
ِشبس٠غ ٔٛسِبْ فٛعخش.
Abel,2004

المعما ا ا ا اااري  ،ةت ا ا ا ا ا فا ا ا ا ااي
صدمت ااو مجما ا ا عتب ااارات

التونةلةجية المةظفة في

)(Abel,2004

ِششٚع Greater London Authority Headquarter, London:
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تح يااب النتاااج  ،ب يمااو الجماليااة ةتعبي ارتااو الشااولية .ةبااالعةدة الاات ماساابب بيانااو عاان عااديااة اإلرادة،
يمون تمييز موةنين اساسيين في مظير تونةلةجيا العمارة بةصفيا إرادة:

أ .اإلرادة الفردية :ةىي سيلة التحديد إذا ما صرح بيا من قب المنتج ةترتب بةعي المناتج لذاتاو
ةمشرةعو الحياتي الصان .

ب .اإلرادة الجماعية :ةتظير عند سيادة تةجو فلسفي معين يمارس سل تو علات اإلرادات الفردياة،
فيةحا اادىا ةيةحا ااد نم يا ااا التونةلا ااةجي ةمثالا ااو ما ااا شا اارح اعا اااله عا اان عما ااارة اإلسا ااتدامة .وما ااا
تظياراإلرادة الجماعيااة فااي العمااارة التاريصيااة التااي تااذةب فييااا إرادة الفاارد ما اإلرادة الجماعيااة،

ةالتااي ماان أمثلتيااا ةصاال فشأننه ٌ٠ٛننذ سا٠ننج للعمااارة الغة يااة مااثال فااي وةنيااا " تااذيب المااادي
ةصة الت الرةحي"

)(Weston,2003,p44

 المفر ات البحثية ي راسات تكنولوجيا العمارة:ت دم التجليات األربا السااب ة :األشاياء ةالعملياة ةالمعرفاة ةاإلرادة ،مجمةعاة مان المؤشارات التاي

يمو اان اتصاذى ااا مةاضا ا لالس ااتد

عل اات بيع ااة فاعلي ااة ةتح ااة ت العالق ااات ال اام ااة ب ااين موةناتي ااا

المصتلفااة ةىااي ليساات الةحياادة ممونةاإلشاات اب ،لونيااا حسااب البحااث الحااالي أباارز مااا يمواان تناةلااو
ل راءة النتاج المعماري ةتحة تو من ةجية تونةلةجية ،ةفيما يلي بيان ىذه المفردات.
الما ة ومعالجاتيا :
ترصد ىذه المفردة قيما تنتج عن تعام الصان م المةاد البنااية .فتنفيذ التصميم يعني تحةيلو
البناء ةالمعمار الت مةاد بيعياة أة صاناعية.
إلت شيء فيزياةي .ةلتصةر التصميم يحتاج و من ا
ةفياام ىااذه الماةاد  ،لااو اااب فنااي ةآصاار علمااي يصاابل أساسااا لالصتيااار ةالااتحوم ةاع اااء ىااذه الماةاد
تشويليا النيااي ) . (Alhasani, 1990, p22ةيؤثر وا مان معالجاة الماةاد ةتصانيعيا فاي صصااصايا،

ومااا يضااب ةيحساان ،ةأحيانااا يلغااي صصااص ايا ال بيعيااة .ف ااد أصاابحت التونةلةجيااا أداة للتالعااب
بصص اااان الما اةاد ةقيمي ااا ،ةجعلي ااا بش ااو م ااا ب ااال صص اااان مح ااددة أة ذات تش ااعب م ااذى ف ااي

الصص اااان .ب ااذلو أض ااحت الم ااادة ف ااي صا اراو ب ااين ال بيع ااة ةالث اف ااة ،ةب ااين الض اارةرة ةاإلمو ااان،
ةالتونةلةجيا ىي الةسي في ذلو".

))Sandaker,2008,p29

ةيتضمن التشوي النيااي للمةاد مصتلل الم اييس التي يموان للماادة أن تشاوليا  :مان التفصاي

الدقيب  ،ةحتت الويان المعماري الوام  .ةيجري ىذا التعام بشو مباشار أثنااء العملياة التنفيذياة.

فيي بالتالي مفردة ترب مباشرة الفعالية البنااية بالنتاج  ،أي بعبارة أصرى يموان تأشايرىا فاي مظيار
تكنولوجيا العمارة بوصفيا عممياة .ل اد أبادى بعاث منظاري العماارة آراءىام فاي العماارة مان من لاب

التعام ا بالمااادة ةانعواااس ىااذا التعام ا علاات الشااو  .فااداف ساامبر 1عاان مسااألة اللااةن فااي العمااارة
 1وٛحفش٠ذ عّبشِ: 9780-9793 Goterfied Semperؼّبسِٕ ٞظش اٌّبٔ...ٟاوذث ِؤٌفبحٗ فٔ ٟظش٠ت اٌؼّبسة ػٍ ٝحأث١ش إٌّشأ فٟ
اٌطشاص وّب عؼ ٝاٌ ٝحشج١غ اعخخذاَ أوبش ٌألٌٛاْAD, vol. 51,1981, p10( .
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اإلغري يااة ماان من لااب ع النيااة تعام ا ىااؤ ء م ا المااادة ،إذ بااين أن اإلغريااب بن اةا معاباادىم ا ةلاات
بحجاار  porosغياار الجااذاب ،الااذي وااان بحاجااة ل الاااو بااالجن ثاام تلةينااو .ثاام إنياام فااي النماااذج

المتااأصرة الت ااي انج اازت بمرم اار  pentelicاألب اايث الجي ااد وااانةا مجباارين عل اات إتب اااو ذل ااو النم ااةذج
ال اعاادة لواان دةن الحاجااة إلاات الجاان قب ا التلااةين .ةبااين انااو تحاات أشااعة الشاامس السااا عة وااان
المرمر البراب سيبدة غير مريل للعين ،ةتم تحسين ذلو عبر التلةين .ةان ال شرة الذىبية التي ن ارىاا

ةنعجب بيا اليةم ليست وماا افتارث سااب ا رةاساب الازمن با ىاي ب اياا أصابا قديماة

(مصادر ساابب:

. )Weston,2003, p61

المنشأ وعالقاتو :
تظي اار ى ااذه المف ااردة ع الني ااة تةظي اال الص ااان للمنش ااأ ةالعناص اار المنش اااية ةت ااأثير ذل ااو عل اات

صصاان الشو  ،حيث يمون للمنشآت أن تلعب دة اًر ميماً ومنظم للفضااءات  ،ةيموان أن تاؤدي
ةظااال أصارى تلحاب بياا  ،واأن تواةن عاةاز بياياة أة مرشاحات إضااءة

) 2008 , p2

(مصادر سااببSandaker , :

 ،فالةظيفااة األساسااية للمنشااأ تتمث ا بن ا ال ااةى ةاألحمااا ةايجاااد المةازنااة المنش ااية

للمبناات ،بحيااث يروااز الشااو المنش ااي علاات عوااس ا نت ااا ال بيعااي لل اةى بأق ا مسااارات ممونااة.
(مصدر سابب:التميمي،9992،ن)98

ةىذه المفردة أيضا من المفر ات المتضمنة ي مظير العممياة اي

تكنولوجيا العمارة  ،إذ يموان إعتبارىاا مشاتملة ضامن مواةن ت نياات اإلنشااء  ،لوةنياا تمثا

ال ارار

التنظيمي لويفية صياغة الةحدات البنااية ةتجميعيا .

نةقشت عالقة المنشأ بالشو في العمارة من عدة جةانب أىمياا مادى ع النياة ا نشااء ةوفايتاو.

ف د أود فيةليو لةدةو علت ما يسمت بالصراحة المنشاية ،فالشو عنده يجب أن يتةحد ما ا نشااء
تةحاادا ح ي يااا ان ةلةجيااا .بااذلو ةصاال العمااارة الغة يااة بالومااا ماان من لااب التاراب العضااةي بااين

عناصرىا المنشاية ةشوليا المعماري ،ةآمان أن الح ي اة المتضامنة فاي الشاو ال ارازي ،مثا حالاة
ال اراز الغاة ي ،ت ا فاي المادى الااذي جارى فياو اظيااار النظاام الصفاي ماان العالقاات المساؤةلة عاان

انشاء الشيء

المعماريِ ( .ظذس عببك(Angelil,1997,p386 ،

بناو التفصيل :

ةيادةر ىاذا المحااةر حاة الت نيااة المتبعاة فااي التنفياذ التاي تح ااب تفاصاي الشااو  ،ةتظيار تفياام
الصااان ةتمونااو ماان مادتااو ةت نياتااو ،ةى اي مفااردة ت ارتب أيضااا بتونةلةجيااا العمااارة بةصاافيا عمليااة.

فللتفصي دةر في التعبير عن تونةلةجيا تنفياذه ،ةبالتاالي نما العملياات الفورياة المةظفاة فاي إنتااج
المبنت .ةفي ىذا ا

ار يرى ماروة فراسواري المعماري ةالمنظر أن :

"التفاصيل ىي المكان حيث تنتظم المعر ة ي نس يج العقل يو اعميتو التي ىي المناا ....وان
التكنولوجيااا بوجو ىااا ذي الااوجيين ااي ممارسااة المنااا ) (the techne of logosومناااا

الممارسااة) (the logos of techneىااي األساااس لفياام ور التفاصاايل .أي إن إنشاااو العمااارة
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وتفسايرىا موجااو كالىمااا ااي التفصاايل .ويمكاان تعريااج التفصاايل المعماااري بأنااو اتحااا بااين اةنشاااو

الاااااااذي ىاااااااو نتااااااااج مناااااااا الممارساااااااة والتأويااااااال الاااااااذي ىاااااااو نتااااااااج ممارساااااااة المناااااااا " .
)(Frascari,1995,p500

ةتاارى الحسااني "أن المن ااب اإلنشااااي للتفصااي  ،ي ارتب بشاادة بااالمن ب البصااري ،ةىااة يل ااي

الضااةء علاات ري ااة اسااتصدام المااادة ةعلاات عمميااة اةنتاااج  (Alhasani, 1990, p106).فحاا
التفاصيل بصريا يمكن ان يقو نا إل منا إنشائيا ،وبالتالي تقييميا تكنولوجيا.

ةيظياار عباار الد ارسااات أن مةضااةو تجمي ا المروبااات البناايااة يمواان تناةلااو عباار بناااو التفصاايل

الاااذي يصاااوق العالقاااة بينياااا ،إذ درس إيمياات ،مااثال ،عةام ا تصااميم التفصااي البنااااي المعبرعنيااا
ب ضايا متداصلة تتضمن مت لبات اإلحتةاء ةالةظيفة ،ةال ابلية البنااية ،ةقضايا البياة ةالجاةدة ،ةوا
ذلو ضمن ةقت ةولفة محددين ،ةاعتمادا علت الفع اإلنساني ).(Emitt,2002, pp5-6
التكتونية 1وقيم الما ة:
يعرل التوتةنيو بأنو  :تعبير صان ينشأ عن الم اةمة الساونة للشو اإلنشااي ةب ري ة يواةن
فييا التعبير الناتج يمون عزةه إلت المنشأ ةاإلنشاء ف .

(نفس المصدر)pp19-20 ،

البناااء
تتصااال مفااار ة القااايم التكتونياااة مباشااارة بالمعر اااة التكنولوجياااة ،اذ تعباارعن ماادى ةعااي ا

بجمالي ااات المنش ااأ ةالم ااادة ،ةقابليت ااو ف ااي اظيارى ااا عل اات الش ااو  .فالمعرف ااة التونةلةجي ااة  ،بويفي ااات
اشتغا المادة البنااية ةمدى ةاعيتيا ةمرةنتيا ة بيعتيا ةما يناتج عنياا مان معرفاة بانظم إنشااايا،

يةلد بدةره مرةنة في التعام معيا ترت ي باستصداميا من مجاا الحرفاة ةالصانعة ةاإلجاادة فيياا إلات

المستةى الفني ةالجمالي  ،مما يجع ىذه اإلجادة  ،ةماا ينساحب عليياا مان تعبيارات جمالياة ةفنياة(

أي قيم توتةنية) مؤش اًر للرصد  ،ةيشير فرامبتةن الت رؤية فيتةرية غريغةتي Vittorio Gregotti

في أن اةمكان التكتوني ألي مبن ينبع عن قابميتو ي إظيار كل من السمات الشعرية والمعر ية
لما تااو ااي آن واحا  . (Frampton,1995,p26).ةقااد تتبا وينيااث فرامبتااةن ،فااي مؤلاال صااان  ،تاراث
التوتةنيو منذ الاةعي باو فاي ال ارن التاسا عشار ةامتاداده إلات ال ارن العشارين .ففاي الفصا الصاان

بتوتةنيااو العم ااارة الفرنس ااية ةا نوليزي ااة ف ااي ال اارن التاس ا عش اار ،ي اارى فرامبت ااةن أن فواارة التوتةني ااو
تمحااةرت حااة المثااا اإلغري ااي الغااة ي بالنساابة للعمااارة الفرنسااية،ةحة اإلحياااء الغااة ي بشااو

مشترو بين الفرنسية ةا نوليزية.

(ِظذس عببك(Frampton,1995,p30،

 1اٌخىخ١ٔٛه  tectonicوٍّت إغش٠م١ت األطً ِشخمت ِٓ اٌىٍّت  tektonاٌخ ٟحؼٕ ٟإٌجبس أ ٚاٌبّٕبءٚ .ف ٟاٌمشْ اٌخبِظ لبً اٌّ١الد حطٛس
ٌٍّظطٍخ بؼذ آخش فخذٛي ِٓ اٌذالٌت ػٍ ٝشٟء ِذذد ف١ض٠بِ ٞٚثً إٌجبسة اٌِ ٝف َٛٙاٌظٕغ بظٛسة أػُ ٚحضّٓ فىشة اي - poesis
اٌظٕغ ٌذ ٜأسعط ِٓٚ -ٛوٍّت ٔ tektonفغٙب حطٛس ِظطٍخ اٌبّٕبء األعخبر  .architektonف ،9709 ٟب ٓ١ادٌٚف ٕ٘ش٠ش بٛسب ،ٓ١فٟ
دساعت فٍغف١ت ،اٌّضّ ْٛاٌجّبٌٌٍ ٟىٍّت فىخب ":اْ اٌخىخ١ٔٛه حخٛجٗ ٔذ ٛاإلٔشبء أ ٚاٌظٕغ ٌؼًّ دشف ٟأ ٚفٕ... ٟف ٟٙحؼخّذ وث١شا ػٍٝ
اٌخطب١ك اٌظذ١خ ٌمٛاػذ اٌؼًّ اٌذشف ٟأ ٚدسجت ِٕفؼخٗ اٌخ ٟأِىٓ حذم١مٙب"(Frampton,1995,pp3-4) .
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التعبير الشكمي :

ةيتمث ا بمجمةعااة العناصاار المعماريااة التااي تح ااب رمزيااة معينااة تظيرعلاات النتااااج التكنولاااوجي،

ةيرسخ منبعيا مباشرة في التكنولوجيا كا ار ة  .ي ة ممفةرد :

"يتمياااز اةنساااان عااان الحياااوان بقابميتاااو عمااا الترمياااز .ياااو بخاااالج الحيواناااات ال

يستجيب قا لإلشارات البصرية والصوتية ،بل يستايع تجري واعا ة تمثيل أجازاو مان بيئتاو،
وأجزاو من تجربتو وأجازاو مان ذاتاو اي أشاكال رمزياة منفصامة و ائماة....وقا ااور اةنساان

عباار الفنااون وسااائل خاصااة لتخمي ا واسااتذكار تجربتااو الجوىريااة ااي الحياااة ومشاااركتيا مااع

امخاارين .وبمساااع ة الرمااز لاام يوح ا اةنسااان قااا الاازمن الماضااي مااع الحاضاار ،لكنااو ربااا
الحاضااااااااار ماااااااااع اةمكاناااااااااات المثالياااااااااة التاااااااااي يمكااااااااان أن تنشاااااااااأ اااااااااي المساااااااااتقبل".

((Mumford,1951,pp17,18

يظياار اإلنسااان رمااةزه فااي أشااوا الفنااةن المصتلفااة ماان رساام ةنحاات ةمةسااي ت ةأزياااء ةفااي العمااارة

وذلو .ةفي ىذا اإل ار تباين الحساني أن ":المجتما يلصاب د

ت معيناة بالسامات المصتلفاة للبيااة

المبنية ةتتضمن ىذه ارتبا ات بذوريات الماضي أة الحاضر ةباليةية ةبالث افاة ةبالم
سابب(Alhasani,1990,p101 :

ةيمون لد

اصاد (.مصادر

ت للتعبير الشولي أن ت أر فيما ي دمو مجمةو المروبات البنااية مان عالقاات عاماة،

مثااا ذلااو رصااد ممفااةرد لمي ا تيااار العمااارة الحديثااة نحااة التبسااي المفاار – للمروبااات البناايااة -
بااداعي الةظيفيااة ةاإلعتبااارات المةضااةعية فااي التصااميم مبينااا "أن لالقتصاااد ةالبسااا ة جااذةرىا فااي
الرةح اإلنسانية ،إذ تتمث في الرغبة في التصلن من الرمزية المفر ة ،ةفي تجنب التزيين بأي ناةو

 ،ةفي اصت از حتت الوالم إلت أبس صةره ةفي التزام الصمت حينما

يوةن ىناو ماا ي اا .فحتات

الةظيفا ا ا ااة الميوانيويا ا ا ااة ذاتيا ا ا ااا تسا ا ا ااتند إلا ا ا اات قا ا ا اايم إنسا ا ا ااانية :مث ا ا ا ا الرغبا ا ا ااة فا ا ا ااي النظا ا ا ااام ةاألما ا ا ااان

ةالسل

ة(.مصدرالسابب(Mumford,1951, pp118-119 :
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استنتاجات البحث:

عنااي البحااث بت صااي اموانااات تحلي ا تونةلةجيااا العمااارة  ،ةصااة الاات ىيو ا تحليلااي شاامةلي

(شااكل  )5اسااتند فيااو الاات ال اارح الم اادم ماان قب ا فيلسااةل التونةلةجيااا المعاصاار وااار متشااام .ف ااد
أظياار البحااث إموااان بحااث تونةلةجيااا العمااارة عباار أرب ا تجليااات ىااي :األشااياء ةالعمليااة ةالمعرفااة

ةاإلرادة .ةقد حدد الموةنات الرايسية لو من ىذه التجليات ةوما يلي:

 ظيرت مروبات المبنت بم اييسيا المصتلفة ممثلة لمظير تونةلةجيا العمارة وأشياء. تحااددت م اةاد اإلنشاااء ةت نياتااو ةادارة العمليااة البناايااة بةصاافيا الموةنااات األساساايةلمظير تونةلةجيا العمارة وعملية.

 تةضل اشتما مظير المعرفة لتونةلةجيا العمارة علت نم ين معرفيين ىما المعرفةالذاتية ةالمعرفة المةضةعية.

 تةضاال إشااتما مظياار اإلرادة فااي تونةلةجيااا العمااارة علاات نم ااي اإلرادة الجماعيااةةاإلرادة الفردية.

ةقااد حااظ البحااث أن ىااذه التجليااات بموةناتيااا المصتلفااة يمواان أن ت ا أر وةاق ا سااياقي لتونةلةجيااا
العمارة  ،إشتب من صالليا مجمةعاة مؤشارات مةضاةعية  ،لتصابل ىاذه المؤشارات أدةات ةمفاردات
يستعان بيا في قراءة النتاج المعماري مان ةجياة تونةلةجياة .ففاي إ اار ىاذه المفاردات يموان رصاد

العالقا ااات المصتلفا ااة التا ااي ت يميا ااا مصتلا اال موةنا ااات تجليا ااات تونةلةجيا ااا العما ااارة  ،ةت يا اايم تغيراتيا ااا
ةتحة تيا ،التي تشو مةاضي الدراسات ةاألبحاث في مجا تونةلةجيا العمارة.

ةىذه المفردات ىي :

 -الم ااادة ةالتعاما ا بي ااا - .المنش ااأ ةعالقات ااو - .بن اااء التفص ااي  -.التوتةني ااة ةق اايم الم ااادة -التعبي اار

الشااولي .حيااث ةضاال البحااث ارتبااا و ا ماان المفااردات الااثالث األةلاات بمظياار تونةلةجيااا العمااارة
وعملية ،في حين ارتب ت مفردة التوتةنية بمظير المعرفة  ،ةارتب ت مفردة التعبيار الشاولي بمظيار

اإلرادة في تونةلةجيا العمارة.

ةيبين (الشكل  )5الييو التحليلي الم ترح لتونةلةجيا العمارة  ،بمفرداتو الصمسة  ،ةقد اس ت فاي

مجاليااا نماااذج ماان العالقااات الم رةقااة فااي بحااةث ساااب ة فااي تونةلةجيااا العمااارة ةومااا ةرد فااي مااتن
البحث.
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حكُىنىجٍا انعًازة

انعًهٍت

األشٍاء
يسكباث انًبُى بىصفه
َخاج

اإلزادة

انًعسفت
يىاد االَشاء

انًعسفت انًىضىعٍت

اإلزداة انجًاعٍت

حقٍُاث اإلَشاء

انًعسفت انراحٍت

اإلزادة انفسدٌت

حصًٍى وإدزة انفعانٍت

اعخخذاَ اٌّبدة
ٚفمب ٌخظبئض
اٌغطخ اٌخبسجٟ

اثش اٌّبدة فٟ
عؼت اٌفضبء

اٌخؼبًِ
اٌشىٍٟ
ٚاٌٛدذة
ٌبظش٠ت

انعًهٍاحاي
اٌؼّك
اٌخٕظّٟ١
ٌٍّٕشأ

اٌؼاللت بِٕ ٓ١ظِٛت
إٌّشأ ٚاٌمششة
اٌخبسج١ت

اٌّم١بط اٌّخبغ فٟ
اٌشبظ ٚاٌخشو١ب

اٌؼاللت ب ٓ١إٌّطك
اٌبظشٚ ٞإٌّطك
اإلٔشبئٌٍ ٟخفظً١

إظٙبس
خظبئض
اٌّبدة اٌبٕبئ١ت
إٌّشئ١ت
أثش إٌّشب
ػٍ ٝاٌخمغُ١
اٌفضبئٟ

انًُشأ
وعالباحه

جٛدة األداء
اٌٛظ١فٌٍ ٟخفبطً١

بُاء انخفصٍم

إظٙبس جّبٌ١بث
اٌّبدة

إظٙبس جّبٌ١بث
إٌّشأ

انًادة
ويعانجخها

اٌشِض٠ت فٟ
اٌخؼب١ش اٌشىٍٟ

انخكخىٍَت وبٍى
انًادة

انخعبٍس انشكهً

(شكم  : )5هٍكم خالصت انبٍُت انخحهٍهٍت نخكُىنىجٍا انعًازة

مصا ر البحث:

اعداد انباحثت



اٌخّ ،ّٟ١اعبِت ػبذ إٌّؼُ.أثس حطىزاث حكُىنىجٍا انًُشاأ فاً انخشاكٍم انًعًاازي ،سعنبٌت ِبجغنخ١ش ،جبِؼنت
بغذاد ،وٍ١ت إٌٙذعت.9992 ،



دّذ هللا ،سغذ ٔؼّت هللا .انخكُىنىجٍا وانشكم ،سعبٌت ِبجغخ١ش ،جبِؼت بغذاد ،وٍ١ت إٌٙذعت.9008 ،



سعننٛيٛ٘ ،شنن١بس لننبدس .انعًااازة وانخكُىنىجٍااا :دزاساات ححهٍهٍاات نهفعاام انخكُىنااىجً فااً انعًااازة .اطشٚدننت
دوخٛساٖ،جبِؼت بغذاد ،وٍ١ت إٌٙذعت.9993 ،



فشأىفٛسثٕ٘ ،ش ٚ .ٞآخش . ْٚياببم انفهسفت  :االَساٌ فً يغايسحه انفكسٌت االونى ،حشجّت جبشا ابشاُ٘١
جبشإِ ،شٛساث داس ِىخبت اٌذ١بة – فشع بغذاد ببالشخشان ِغ ِؤعغت فنشأىٍ ٓ١اٌّغنبّ٘ت ٌٍطببػنت  ٚإٌشنش،
. 9029



ِٛسحغنننبث ،أٔطنننن .ْٛانفااااٍ فااااً انعااااسا انقاااادٌى ،حشجّننننت :ػ١غنننن ٝعننننٍّبْ ٚعننننٍ ُ١طننننٗ اٌخىش٠خننننٚ ،ٟصاسة
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َادٌت عبد انًجٍد
ًصبا ساي

انخكُىنىجٍا وانعًازة ححهٍم انُخاج انًعًازي
يٍ وجهت حكُىنىجٍت
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