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ABSTRACT:  

     The Research Cares With Examining The Nature Of The Architectural Image That Resulting 

From Contemporary Local Architecture Practice, After Becoming ICT And In Particular (The 

Internet) Is A Major Source Of The Information Required In Solving Design Problems. The 

Research Begins Interpretation Of The Origin Of The Design Problem, It Is The Existence Of A 

Human Need Updated Due To Man's Relationship To Its Environment And Other Individuals 

Within The Same Temporal And Spatial Environment, The Human Thought As (A Process 

Mentality To Present Information In Order To Reach The Desired), Represent The Basic 

Machine In The Production Of Architectural Form. Based On An Pilot Study Conducted By 

The Researchers, Were Identifier's Dialectical Image Prevalent In Contemporary Analogy, For 

The Production Of Local Architectural Forms, That Reflect The Demands Of Contemporary 

Identities, And Here Figured The Research Problem Of As (There Is No Clear Perception Of A 

Model For The Image Of The Controversy In The Local Thought After The Entry Of 

Information And Communication Technology As A Main Source Of Architectural Information). 

The Research Study The Domestic Practices In Order To Establish The First Model To That 

Image And Then Review The Information Contemporary Studies In Order To Determine The 

New Image Parameters And Install The Findings And Conclusions, Which Represents The 

Addition Of Contemporary Local Architectural Knowledge. 

Keywords: Design Problem, Thought, Thought Movement, Dialectic Image, And Information 

And Communication Technology, Vernacular Architectural Form. 

  

 فكر العمارة المحلٌةلالجدل  ورةص فً المعلومات واإلتصاالت تكنولوجٌاتأثٌر 
 

ٌهتم البحث بدراسة طبٌعة الصورة المعمارٌة الناتجة عن الممارسة المعاصرة للعمارة المحلٌة، بعد أن أصبحت  :خالصة ال
تصاالت وبالتحدٌد )شبكة األنترنت( مصدر ربٌسً للمعلومات المطلوبة فً حل المشاكل المعلومات واالتكنولوجٌا 

بتفسٌر أصل المشكلة التصمٌمٌة بوجود حاجة إنسانٌة مستحدثة ناتجة عن عالقة اإلنسان ببٌبته  البحث التصمٌمٌة. وٌبدأ
عملٌة عقلٌة فً المعلومات الفكر اإلنسانً بصفته ) تً دورة، لٌأوباألفراد اآلخرٌن ضمن نفس البٌبة الزمانٌة والمكانٌ

تم تحدٌد  ،الخاصة بالبحث ستكشافٌةاإلدراسة ال. وباإلعتماد على (إنتاج الشكل المعماريول الى الحاضرة ألجل الوص
طالب والهوٌات عن الم الصورة الجدلٌة كصورة سابدة فً القٌاس المعاصر، إلنتاج األشكال المعمارٌة المحلٌة والتً تعبر

المحلً بعد المعماري هنا برزت المشكلة البحثٌة المتمثلة بـ)عدم وضوح نموذج لصورة الجدل فً الفكر المعاصرة، من 
. وٌنطلق البحث لدراسة ممارسات محلٌة دخول تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت كمصدر ربٌسً للمعلومات المعمارٌة(

لك الصورة ومن ثم إستعراض دراسات معلوماتٌة معاصرة من أجل تحدٌد معالم نموذج أول لتإناضجة من أجل تأسٌس 
 الصورة الجدٌدة وتثبٌت النتابج واإلستنتاجات التً تمثل اإلضافة فً المعرفة المعمارٌة المحلٌة المعاصرة.
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المعلومات واإلتصاالت، الشكل  ، صورة الجدل، تكنولوجٌاالمشكلة التصمٌمٌة، الفكر، حركة الفكر: فتاحٌةالكلمات الم
 المعماري المحلً.

أو تكون  ٌطرحها الزبون على ممارس العمارة،قد  ،تنطلق ممارسة العمارة من ظهور مشكلة تصمٌمٌة المقدمة:
ج نتج ٌلبً تلك الحاجة، هذا المنتج، شا جدٌد ناتوجود حاجة إنسانٌة بحاجة الى م  وهً تفسر  من المعمار نفسه،

، والوصول الٌه ناتج عن حركة الفكر كعملٌات عقلٌة تنتقل من المجهول المعاصرة للحاجة المستجدة من المعطٌات
ات هو علم الى المعلوم لتنتج صورة ذهنٌة للحل تتحول الى نتاج مادي )مصّنع(، وما ٌوجه وٌنظم تلك العملٌ

، وفً حقل العمارة هو ضروري ةوالمعرفنسان فً األستدالل فً جمٌع قضاٌا العلوم المنطق الذي ٌحتاجه اإل
ق القٌاس ستدالل على الحكم فً القضاٌا المعمارٌة ٌطرح علم المنطالى الحل المعماري، وفً سبٌل اال للوصول

إتجه البحث للقٌام بدراسة  فً البٌبة المعمارٌة المحلٌة، ستكشاف صورة القٌاس السابدةكطرٌقة علمٌة رصٌنة، وال
لصورة الجدلٌة هً األكثر ظهوراً من الصور األخرى، وذلك نتٌجة لتوجه أغلب ستكشافٌة توصلت الى كون اا

عالوة  ،كمصدر للمعلومات )شبكة األنترنت( واإلتصاالت الطلبة والمعمارٌٌن والباحثٌن لتكنولوجٌا المعلومات
ات التً ٌمثل توفرها ضرورة لخطوعلى كون تلك المعلومات تندرج تحت تصنٌف المشهورات والمسلمات و

المعماري الجدل فً الفكر  صورةعدم وضوح نموذج لحركة الفكر، وذلك ما بلور المشكلة البحثٌة المتمثلة بـ)
، وألجل الوصول الى تصاالت كمصدر ربٌسً للمعلومات المعمارٌة(لمعلومات واإلالمحلً بعد دخول تكنولوجٌا ا

ل سلسلة من الخطوات تمثل بمجملها منهجه للوصو ٌعمد البحث إلعتماد ،ً لتلك الصورةتأسٌس نموذج إفتراض
 بـ: تلك الخطوات تتمثلالى النتابج واإلستنتاجات و

إستكشاف ، إستعراض خطوات حركة الفكر كعنصر أساسً فً حل المشكلة، تحدٌد معالم المشكلة التصمٌمٌة-
طروحات الجدل فً الفكر إستعراض ة الفكر وإنتاج الصورة المعمارٌة، صور القٌاس فً المنطق كموجه لحرك

حات دراسة تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت وإمكاناتها والطروري المحلً وصٌاغة نموذج أولً له، االمعم
تحدٌد مواضع تأثٌر إستخدام تكنولوجٌا المعلومات ، الجدل فً نموذج البحث الموضحة لتأثٌراتها على صورة

إختبار طبٌعة المعلومات ومصادرها لفكر المعماري المحلً، الجدل فً ا صاالت على عناصر نموذج صورةواإلت
صٌاغة النتابج وأخٌراً ، التطبٌق على موقع ألكترونً معماري منتخب إعتماداً على الدراسة اإلستكشافٌة لخال من

 واإلستنتاجات النهابٌة.
حل للمشكلة التصمٌمٌة بكونها سلسلة  مٌمٌة التً ٌقوم بها المعمار لوضعتعرف العملٌة التص :المشكلة التصمٌمٌة

من اإلجراءات التً تتحول بها حالة آنٌة الى حالة مستقبلٌة مطلوبة. وكونها فعالٌة مبدعة تتضمن تحقٌق وجود 
ثم تجري علٌها عملٌات  المعمار،حٌث تستقبل الحالة اآلنٌة من قبل شا جدٌد ومفٌد لم ٌكن موجوداً بالسابق. 

وٌتلخص جوهر عملٌة التصمٌم فً وجود مشكلة فً إحدى  [1]ج بعدها الحالة المطلوبة.لتستخر تحوٌل فً عقله
اإلحتٌاجات اإلنسانٌة مما ٌتوجب إٌجاد حلول لها، وظٌفٌاً وجمالٌاً ونوعٌاً وإقتصادٌاً وإجتماعٌاً وعملٌاً فً آن 

ٌتعٌن إرضاؤها وذلك فً  حٌث ٌواجه كٌان اإلنسان الواعً بوجوده ثالثة أصناف من الحاجة التً [2]واحد.
 تعامله مع بٌبة المعٌش، وفً تأمٌن البقاء وهً:

الحاجة النفعٌة: تخص بقاء الكٌان الجسدي للفرد لٌتمكن من النمو، وإدامة هذا الجسد، ومن ثم التكاثر، لٌؤمن -
 إستمرار الدورة الحٌاتٌة الغرٌزٌة.

اإلنسان الواعً أن ٌحدد هوٌته مقابل مختلف األشٌاء التً الحاجة الرمزٌة: بعد تلبٌة الحاجة النفعٌة، بات على -
ٌتعامل معها، إن تحدٌد هذه الهوٌة مسألة فكرٌة، فهً عالقة تتمخض داخل إرهاصات الفكر، لذا فإنها عالقة غٌر 

 الى عالقة ملموسة، قابمة خارج، لعالقة الضمنٌةملموسة. ولكً ٌجعل منها عالقة واضحة، فإن الفكر ٌحول هذه ا
 إرهاصات الفكر، أي عالقة تقترن بشا مادي ملموس دابم نسبٌاً.

: وتمثل تهٌبة وعً الوجود مجاالً لإلستمتاع فٌه، بٌنما ٌتضمن واقعه التكرار الذي )الجمالٌة( الحاجة اإلستٌطٌقٌة-
  [3]ق إبتكار تنوع فً عالم المصنعات.ٌجعل الوجود رتٌباً، وذلك عن طرٌ

تمثل وجود حاجة إنسانٌة مستجدة نتٌجة  التً للتصمٌم المعماري وجود تلك الحالة اآلنٌة األولىفالقضٌة األساسٌة 
، لٌقوم الفكر باإلنتقال من الالمادة للتغٌرات المستمرة فً العالقات بٌن اإلنسان وبٌن محٌطه البٌبً واإلجتماعً

)مع مراعاة البحث عن تطابق  لحلمعٌنة لهٌبة ذهنٌة تخٌل  ، من خالل)نتاج معماري( الى التأسٌس لوجود مادي
تحدد  ، وتتطور تلك الفكرة عن طرٌق التحول الى رسوم ورقٌةهذه الهٌبة الذهنٌة وما موجود فً العالم الخارجً(

، لتنتقل الى الحالة المادٌة بتحوٌلها الى مقترحات لألنسب من الخامات المتاحة والتً ٌمكن بها  معالم الحل الشكلٌة
الجانب التقنً الذي من خالله ٌتم إستخدام معدات وأسألٌب إنتاج فً الزمان المعٌن ثم  .حل بأفضل صورةتحقٌق ال

ٌة من بٌن طرح المشكلة التصمٌمٌة والوصول الى هٌبته الذهنوالبحث ٌناقش هنا المرحلة  [4]لتحقٌق التصمٌم.
   خالل إجراءات )حركة( الفكر.
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ٌصف العملٌة العقلٌة والنشاط  األول: أساسٌنجانبٌن ب لغوٌاً  (Thought) ٌرتبط الفكر :مفهوم الفكر وحركته
 واآلخرحل مشكلة ما.  إلىالتوصل  أومعرفة المجهول  أووالتخٌل، بهدف الترتٌب  التأملوملكة  (التفكٌر)الذهنً 

 فكارأمجموعة  أمالفرد المفكر،  تخص ٌةأو نمقصد أم ٌصف الناتج من هذه العملٌة سواء كان رأي خاص 
االعتبارات  أو واآلراءالذاكرة، ورتباط المفهوم باالعتقادات اجماعة. فضال عن  أممكان،  أمومبادئ منظمة لفترة، 

إجراء عملٌة عقلٌة فً المعلومات الحاضرة ألجل الوصول الى المطلوب( )وٌهتم البحث بالفكر كــ [5]المالحظة.
 (.المجهول والمعلوموالمطلوب هو العلم بالمجهول الغابب. وبتعبٌر أدق أن الفكر هو: )حركة العقل بٌن 

 ةواالنسان اذا واجه بعقله المشكل)فالمجهول هو المشكلة التصمٌمٌة، والمعلوم هو الهٌبة الذهنٌة لحلها(، 
)المجهول( وعرف أنه من أي أنواع من المجهوالت هو، فزع عقله الى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع 
المشكل، وعندبذ ٌبحث فٌها وٌتردد بٌنها بتوجٌه النظر الٌها، وٌسعى الى تنظٌمها فً الذهن حتى ٌؤلف المعلومات 

تحرك عقله حٌنبذ منها الى  فً لتحصٌل غرضهالتً تصلح لحل المشكل، فإذا إستطاع ذلك ووجد ما ٌؤلفه 
 المطلوب، وهو معرفة المجهول وحل المشكل. فتمر على العقل بهذا التحلٌل خمسة أدوار:

 مواجهة المشكل )المجهول(.:أوالا 
 معرفة أنواع المشكل، فقد ٌواجه المشكل وال ٌعرف نوعه.:ثانٌاا 
تألٌف بٌن المعلومات، للفحص عنها و حركته:رابعاا شكل الى المعلومات المخزونة عنده. حركة العقل من الم:ثالثاا 

 [6من المعلوم الذي استطاع تألٌفه مما عنده الى المطلوب.] حركته:خامساا ، وما ٌناسب المشكل وٌصلح الخلل
العقلٌة والناتج عنها ال ٌنفصالن كسبب ونتٌجة، ومما سبق فإن الوصول الى الناتج بمختلف صفاته  فالعملٌة

الالمادٌة والتً تتحول الى مادٌة الحقاً ٌتطلب ثالثٌة، تحدٌد نوع المشكلة، والقواعد التً ٌنتهجها العقل فً حركته 
ا ٌخص حقل العمارة فإن طبٌعة المشكلة ٌتم وأخٌراً طبٌعة المعلومات المتوفرة للوصول الى المطلوب. وفٌم

ومن قبل الكادر التدرٌسً لمادة التصمٌم  ،فً المجال العملً المستفٌدطرحها من قبل عن طرٌق تحدٌدها 
ارة فً إستخدام قواعد المعماري فً المجال األكادٌمً )مشارٌع طلبة العمارة(، لٌنطلق المعمار أو طالب العم

ً تللوصول الى الناتج التصمٌمً الذي ٌحل تلك المشكلة بتلبٌته للحاجة الالمتوفرة والمعلومات  حركة الفكر،
 إنطلقت منها.

ٌف األساسً للمنطق بكونه، اإلنطالق من التعرمن الضروري  :لى المعلومالمنطق كأداة للوصول من المجهول ا
علم المنطق ٌعلم الفرد القواعد العامة للتفكٌر  حٌث أنقانونٌة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فً الفكر.  آلة

الصحٌح حتى ٌنتقل الذهن من األفكار الصحٌحة فً جمٌع العلوم، فٌعلّم على أي هٌبة وترتٌب فكري ٌنتقل الذهن 
كعملٌة إستخراج  وٌعتمد علم المنطق على اإلستدالل،[ 7].من الصور الحاضرة فً الذهن الى األمور الغاببة عنه

)الوصول الى المعلوم التصدٌقً الذي ٌستخدم جواب أو نتٌجة بناء على معلومات معروفة مسبقاً، فهو ٌمثل 
 :على ثالثة أنواعوالطرق العلمٌة لالستدالل  [8].توصل الى معرفة المجهول التصدٌقً(لل

 .(قال الى مطلوبه. وهو العمدة فً الطرقٌستخدم الذهن القواعد العامة المسلم بصحتها فً االنت عندما)القٌاس:
عندما )االستقراء: .(ٌنتقل الذهن من حكم أحد الشٌبٌن الى الحكم على اآلخر لجهة مشتركة بٌنهماعندما )التمثٌل:

 [9].(ٌدرس الذهن عدة جزبٌات، فٌستنبط منها حكماً عاماً 
 إن للقٌاس مادة وصورة.و .متى سلّمت لزم عنه لذاته قول آخرقول مؤلف من قضاٌا والقٌاس 

وهً ثمانٌة أقسام: ٌقٌنٌات، مظنونات،  ٌطلب علٌها بحجة أو دلٌل وبٌان القضاٌا التً ال فً القٌاس، بداٌةالنقطة ف
والتً ٌنطلق منها مادة القٌاس،  تمثلو [10]مشهورات، وهمٌات، مسلمات، مقبوالت، مشبهات، مخٌالت.

المقدمات من حٌث المادة، وٌختلف القٌاس بإختالف معماري المطلوب، ستدالل وبالتالً الخروج بالناتج اللال
والشعر  ،الخطابة ،الجدل ،ٌنقسم القٌاس الى البرهانووبحسب ماتؤدي الٌه من نتابج، وبحسب أغراض تألٌفها، 

 [11]والمغالطة، والتً تمثل صورة القٌاس.
مساحات رقمٌة  رفهً توفالمعاصر،  المعماري الفكرٌمثل تأثٌر تكنولوجٌا اإلتصاالت والمعلومات أبرز تحدٌات و

التً تنتمً لسٌاقات فكرٌة ومكانٌة متعددة، ٌقع تحت تأثٌرها المستخدم، الذي مفتوحة لعرض كافة أنواع القضاٌا 
طرٌقة معاصرة لإلستدالل، ل الجد وٌمثل بسبب ذلك ٌمثل المتلقً والمزود للمعلومات لتلك الشبكة فً نفس الوقت،

 الصورة الجدلٌة كصورة للقٌاس المتعلق بالقضاٌا المعمارٌة المعاصرة. وتبرز
ستكشافٌة تم إجراءها فً قسم هندسة العمارة من خالل دراسة اأهمٌة وسٌادة الصورة الجدلٌة توصل البحث الى 

طلبة المرحلة الرابعة كونهم تلقوا النسبة األكبر من ب على عٌنة قصدٌة منتخبة تتمثلفً الجامعة التكنولوجٌة، 
التعلٌم المعماري، وقد مروا بالكثٌر من التجارب فً المجال األكادٌمً فً كمٌة المشاكل التصمٌمٌة التً عملوا 
 على حلها، عالوة على إطالعهم على تعددٌة المصادر المعرفٌة المعمارٌة المتوفرة فً بٌبتهم المعمارٌة، مما شكل
لدٌهم سلوكاً واضحاً فً )التعامل مع المشكلة التصمٌمٌة، حركة الفكر، طبٌعة المعلومات التً ٌنطلقون منها(. 
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تم إعداد إستمارة الدراسة اإلستكشافٌة من قبل الباحَثٌن والتً تضمنت إسبلة خاصة بطبٌعة مواد القٌاس التً حٌث 
 (1. )ملحق رقم ٌعتمدون علٌها وبالتالً إستنتاج طبٌعة صورته أٌضاً 

من دراسة طبٌعة المعلومات المستخدمة فً القٌاس عند العٌنة المنتخبة والتً تمثل مادة حركة الفكر، ٌتضح أنها ف
 تمثل )المشهورات والمسلمات( ولكل منهما صفتها:

صة. وهً شتهرت بٌن الناس وذاع التصدٌق بها عند جمٌع العقالء أو أكثرهم أو طابفة خافالمشهورات: قضاٌا ا -
المشهورات بالمعنى األعم )وهً التً تطابقت على االعتقاد بها آراء العقالء كافة( والمشهورات بالمعنى األخص 
 وهً أحق بصدق وصف الشهرة علٌها، ألنها قضاٌا ال عمد لها فً التصدٌق اال الشهرة وعموم االعتراف بها.

[12] 
على التسلٌم بانها صادقة سواء أكانت صادقة فً نفس األمر أو وهً قضاٌا حصل بٌنك وبٌن غٌرك  :ماتوالمسلّ  -

كاذبة كذلك أو مشكوكة. وهً إما ان تكون )عامة( سواء كان التسلٌم بها من الجمهور او التسلٌم بها من طابفة 
 [13]خاصة، او )خاصة( إذا كان التسلٌم بها من شخص معٌن وهو طرف فً الجدل والمخاصمة.

المعلومات من  وهما ٌمثالن إٌضاً النسبة األعلى ماتالمشهورات والمسلّ أساسٌة على  والجدل ٌعتمد بصورة
المعمارٌٌن الممارسٌن للمهنة، لحل المشاكل تً ٌعتمد علٌها طلبة العمارة والمنتشرة على شبكة األنترنت، وال

 التصمٌمٌة وإنتاج شكل معماري معاصر ضمن سٌاقهم الزمانً والمكانً.
أن الجدل هو نوع من الحوار  الىفً الفكر الشرقً اإلسالمً تشٌر دراسة الجدل لغوٌاً وإصطالحٌاً : مفهوم الجدل

والمناقشة ٌتصف بالصراع والخصام والنزاع الكالمً، بٌن فردٌن لهدف تحقٌق الغلبة بإظهار االتجاهات 
أو إبطال باطل، أو من أجل والمذاهب واآلراء، باألدلة ونفً حجج الخصم ودحضها وتفنٌدها من أجل إحقاق حق 

أما  [14].إبطال حق وإحقاق باطل، وهذا ٌتوقف على مدى براعة المتجادلٌن وما ٌستندون إلٌه من أدلة وحجج

هو فن المناقشة أو الحوار بصفة سلٌمة وتبادل لألفكار بطرٌقة منظمة، والفرق بٌن  ،الغرب فً طروحاتالجدل 
مصطلح الجدل عند العرب والغرب ٌكمن فً الطبٌعة، فمصطلح الجدل لدى العرب هو النزاع والخصام، أما لدى 

 [15ٌمارس بطرٌقة سلٌمة.]منظماً  نقاشاً  الغرب أن ٌكون
من خالل وجود نتاجات منفذة الوضوح فً الفكر المحلً ٌتجلى  ارة المحلٌة:الجدل فً فكر العممفهوم إستكشاف 

طروحات نظرٌة لمصممها أو للباحثٌن والنقاد فٌها وتستند على  ،على أرض الواقع ومتفاعلة مع بٌبتها المحلٌة
عالوة محمد مكٌة ورفعة الجادرجً، ٌن ٌالمعمارهما تجربتً  )موضوعة البحث( ولها، ولعل أوضح تجربتٌن
 :تحدٌداً  امعتماد على إستكشاف المفهوم من خاللهً تلك الطروحات مما دفع البحث لإلعلى ظهور مفهوم الجدل ف

، ٌراد منه أن العمارة أوالً وقبل محمد مكٌةلمعمار الممارسة المعمارٌة ل إن ثالوث فكر المعمار محمد مكٌة:-أوالا 
: الذي االنسان وهذا العمران هو مفهوم ٌقوم على ثالثة أركان ٌمكن تبٌان نصابها كاآلتً: ،كل شا عمران

ٌتضمن القٌم االجتماعٌة ثم ما ٌشمله من حٌثٌات العقل والحقوق والواجبات واألخالق وعالقة االنسان 
ٌكتسبها وٌتعلمها  توجه اإلنسان نحو رغباته وإتجاهاته، نفعالٌة االعقلٌة الحكام باأل ،وتعرف القٌم [16]باالنسان.

التعاون ٌمكن تجسٌدها بمنها بالتحدٌد  اإلجتماعٌةالقٌم ، وتصبح هى محرك لسلوكهالفرد من المجتمع و وٌتشربها

: وهو حجر الزاوٌة فً العالقات الحمٌمة مع المكان [17].والمساعدة والتعاطف واالحترام وتحمل المسؤولٌة
االنسان، فاالنسان بدون مكان والمكان بدون انسان هو أمر ٌخلو من سطوة المنطق، والمكان هنا هو المسرح 

والمكان هو المركز أو البؤرة  [18]الطبٌعً الجغرافً الذي ٌتعامل معه وٌختلف االنسان باختالفه وٌتشابه بتشابهه.
ة( ذات المعنى بوجوده كما أنها تمثل النقاط أو المواضع التً سٌمارس فٌها اإلنسان نشاطاته اإلجتماعٌة )التفاعلٌ

وللمكان  [19].ىالتً منها ٌوجه نفسه لٌحتاز على بٌبته. وإن ربط المكان بتلك النشاطات أو األحداث ٌجعله ذو معن
 جغرافٌة وتصب فً جوانب متعددة أوضحها طبٌعة المواد المستخدمة فً البناء، ومنالعناصر متغٌرات مؤثرة كال

للنتاج الذي ٌلبً حاجات إنسان  والتً تؤثر بدورها على القرارات التصمٌمٌةوالطوبوغرافٌة ثم العناصر المناخٌة 
 Divine: وٌتضمن البعد الرابع والبعد اإللهً السماوي )الزمان .المكان النفعٌة والرمزٌة والجمالٌة

Dimension.ًضمن إطار زمنً المكان(–عند مكٌة ٌتضح من خالل )اإلنسان  فالجدل [20]( والبعد الزمن، 
وهنا  [21] .(عناصر جغرافٌة، مناخٌة - وبصورة أكثر تفصٌالً بٌن )قٌم، عقل، حقوق، واجبات، أخالق، عالقات

 والغربً فً كون الصورة الناتجة هً مزٌج من كلٌهما ولٌس اإلسالمًتأتً ضرورة التمٌٌز بٌن مفهوم الجدل 
مع الهوٌة، وهً  عند مكٌة ترتبط مكونات الشكل المعماري أو عناصره أو أٌقوناتهو إنتصاراً لإلنسان أو المكان.

العالقة الجدلٌة التً ٌجتمع بها وٌشترك فً إخراجها المصمم المعماري والمحٌط البٌبً أو المكان او الوعاء 
تأمٌن السلوكٌات والمصنعات التً ترافقها، حٌث رمزٌة. لالشامل المحٌط بالجمٌع، والتً ٌصطلح علٌها بالوظٌفة ال

، وإنما تقترن بهوٌته وتعبر عنها ال من قبل اآلخرٌن ، ال أداة تأشٌر الى هوٌته فحسبتؤلف هذه نسبة الى الفرد
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 عنفالشكل المعماري المرتبط بالهوٌة فً أعمال مكٌة ناتج  [22].ٌعتبرها المالك مقوماً فً هوٌته فحسب، وإنما
 .جدل المصمم المعماري ومحٌطه البٌبً

: البد لكل وٌة والحركة الجدلٌة لدى الجادرجً، ٌوضحها بـٌهٌكلٌة البنإن  فكر المعمار رفعة الجادرجً:-ثانٌاا 
ظاهرة، سواء أكانت جامدة أم حٌاتٌة، فكرٌة أم مادٌة، من مقومات قابمة فً الوجود، وإال لما وجدت. وكل 

تفعٌل فً حالة حركة وتغٌٌر، سواء أكان التغٌٌر ملموساً أم ال، ولذا فهنالك عالقات تفاعل وظاهرة، البد أن تكون 
تفاعالً، فال بد من أن تستقطب هذه المقومات بمقررات متضادة متفاعلة فً سٌرورات بٌن مقوماتها، وألن هنالك 

ففً مجال ظاهرة ت تفاعلها، ستقطبٌن ٌحركان سٌرورامن تفعٌل جدلً، وفٌما إعتمد مفهوم الجدلٌة بعامة م
الحاجة اإلجتماعٌة: التً -األولالعمارة والمصنعات بعامة، تتجمع مقومات تستقطب، فتؤلف ثالثة مقررات: 

اإلستٌطٌقٌة. كل هذه الحاجات متأصلة فً وجودٌة معٌش اإلنسان، كما أنها ة، الرمزٌة، وتتضمن الحاجة النفعٌ
مقرر التكنولوجٌة اإلجتماعٌة الذي ٌتضمن: المادة الخام، والطاقة المسخرة فً  -الثانًفً سٌكولوجٌته. ومتأصلة 

 تحرٌك الدورة اإلنتاجٌة. 
وهو الفرد كإرادة متضمنة المعرفة واألوهام والمزاج والقدرات اإلبتكارٌة. تحقق  محرك سٌرورة الجدلٌة -الثالثو

وبما أن حركة الدورة اإلنتاجٌة هً  [23]ء الحاجة.هذه المستقطبات تحرٌك الدورة اإلنتاجٌة، التً تحقق إرضا
( بكونه مطلباً، أحد مقومات الحاجة اإلجتماعٌة، فٌصبح Contentالتفاعل بٌن المقررات الثالثة، ٌصبح المحتوى )

ومن هنا ٌؤكد الجادرجً أن شكل المصنع ، الشكل فً هذا التنظٌر عبارة عن تعبٌر مادي للمطلب/المحتوى
 [24]جدلٌة وواقعٌة الدورة اإلنتاجٌة.محصلة للتفاعل الحاصل بٌن المقررات الفعالة ضمن الحركة الهو )العمارة( 
ٌمكن  :)تجربتً مكٌة والجادرجً( الجدل فً إنتاج الشكل المعماري المحلً جامع لمادة وصورةنموذج إصٌاغة 

صٌاغة 
نموذج إ

إفتراضً 

(Model ًٌستخدمها المصمم( فً النتاجات المحلٌة البارزة )نتاجات ( ٌمثل مادة القٌاس )طبٌعة المعلومات الت
كر محمد مكٌة ورفعة الجادرجً( عالوة على طبٌعة العالقات بٌن تلك المعلومات والتً ٌتحرك على خطوطها الف

اإلنسان وعن  لمشكلة التصمٌمٌة والمتمثل بشكل معماري ٌعبر عن هوٌةفً حركته من أجل الوصول الى حل ا
 ( 1) المخطط طلوب.الم المحتوى
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 /المصدر:الباحثاننتاج الشكل المعماري المحلًالجدل إل جامع لمادة وصورة( ٌوضح إنموذج إفتراضً 1) :مخطط رقم
 

 ٌحاول البحث رصد تأثٌر شبكة األنترنت :كمصدر للمعلومات (شبكة األنترنتتكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت )
مفهوم وٌحتم ذلك توضٌح  على حركة الفكر وصٌاغة نموذج مادة القٌاس وصورته الجدلٌة فً العمارة المحلٌة،

، تمثل بمجموعة حواسٌب ولكل حاسوب متصل باإلنترنت عنوانه الخاصت حٌث ( ،شبكة الشبكات )اإلنترنت
ه، والمدخل. وتعتمد شبكة األنترنت أجهزة الخادمات، والعمالء، واألجهزة الرابطة: الجسر، والموجعالوة على 

أٌضاً على العناصر البشرٌة التقنٌة، مثل المهندسٌن المطورٌن، والمقننٌن وواضعً المقاٌٌس الفنٌة بأنواعها. 
وأٌضاً على البرمجٌات وفنٌاتها المتعددة. وٌعتبر ظهور شبكة الوٌب العالمٌة أهم حدث وتطور على مستوى 

. وجعلت 1991، فهً التً منحت لإلنترنت شعبٌتها فً الغرب والشرق منذ عام اإلنتشار العالمً لألنترنت
مصطلح )طرٌق المعلومات فابق السرعة( متحققاً فً واقع عالم المعلومات واإلتصاالت. وأضافت الوٌب أدوات 

كل  [25].البحث والتنقٌب، وأدوات العرض واإلبحار واإلطالع على المعلومات بأنواعها عبر المواقع والصفحات
ما سبق من مكونات مادٌة وبشرٌة شكلت لنا شبكة األنترنت كما نعرفها الٌوم ونعتمد علٌها كمصدر للمعلومات، 

وبالتالً نوعٌة النتاج المعماري المحلً  تلك المعلومات وقواعد حركة الفكرطبٌعة غٌر مهتمٌن بتأثٌراتها على 
بالتحدٌد. ولعل أهم ماسبق من مكونات هو محركات البحث على الشبكة والذي ٌظهر فً الدراسة اإلستكشافٌة 

  ( كأداة ٌعتمد علٌها أغلب الطلبة، لذا كان من الضرورة توضٌح طبٌعته وإمكاناته:Google)محرك البحث 
موقعاً ممٌزاً، بسبب شهرته كواحد من أشهر محركات البحث على شبكة  المحرك: ٌمثل Google محرك البحث-

ستطاع برؤٌته أن ٌحول حٌاة . وقد ا(تداول المعلومات عبر العالم بال قٌود)األنترنت والتً رفع مؤسسوه شعار 
جٌة تتمثل بإتاحة ستراتٌ، وهما أن له رؤٌة اغٌرهتٌن تمٌزه عن مً. ٌمتلك محرك البحث سمتٌن ربٌسالمجتمع العال

البٌانات والمعلومات فً أرجاء العالم بال حدود، كما أنه ٌعمل وفقاً لنموذج مفتوح ولٌس مغلقاً كما هو شأن 
بتوسٌع مجموعتها من صفحات الشبكات مضٌفة فهارس  Googleالشبكات اإلجتماعٌة. وقد قامت شركة 
فالشركة رابدة فً صناعة تقنٌة  .مٌة، بٌاناتأخبار، كتب، مجالت علموضوعات تم نشرها بأشكال متنوعة، 

اإلتصال والمعلوماتٌة إلنجاز محرك بحث جبار كان طموحه االول أن ٌفهرس ملٌار صفحة للمستخدمٌن عن 
وقد إتخذ مالكً ومصممً الموقع قرارٌن تأسٌسٌٌن مهمٌن، ٌقضً القرار األول بجعل  مختلف محتوٌات الشبكة.

وكل ألي فلن تسمح ك نتابج البحث 1لة رٌاضٌة. ما أن تخرج الخوارزمٌةكلٌاً مسأرتٌب كوكل لنتابج البحث ت
لقد كانا مقتنعٌن بان المقاربة الخوارزمٌة لمشكلة البحث على الشبكة تزود الباحث بنتابج  تحرٌر إنسانً بالتدخل،

ي تضمن أن تكون حواسٌب متفوقة على تلك التً قد تنتجها ٌد اإلنسان المحررة. وذلك تطلب القرار الثانً الذ
Google  قادرة على اإلزدٌاد بسرعة نمو تماثل سرعة نمو الشبكة، لذا فقد تكون كوكل بحاجة الى نظام للحوسبة

                                                            
1
 .هي النظام الذي يحمل الروابط التي تشير الى صفحة من صفحات الشبكة :الخوارزمية 
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والتخزٌن ٌتمتع بالقوة والقدرة للسٌطرة على المسابل التً تتناول المعلومات حول العالم بشكل أكثر كماالً وبنتابج 
  [26]أفضل من أي شخص آخر.

فً انتخاب شبكة األنترنت إستخدام  ستكشاف تأثٌرٌعتمد ا الجدل: صورةعناصر فً  تأثٌرإستخدام شبكة األنترنت
التً تتناول موضوع المعلوماتٌة، والعالقة الٌومٌة للمجتمعات عدد من أهم اإلصدارات العالمٌة  ستعراضوا

تفصٌلٌاً مع مقومات إنتاج العمارة لتلك تتداخل  هذه الموضوعات العامة ،رونٌةالمعاصرة بالوسابط األلكت
 لى النموذج المفترض لصورةمن أجل إختبار مواضع تسقٌط تلك التأثٌرات ع ، لذا فمناقشتها أساسالمجتمعات

  :الجدل فً النتاج المعماري المحلً
العدٌد من : تتناول الباحثة 1991 (Cherry Tukaleالحٌاة على الشاشة، الهوٌة فً عصر األنترنت، )-أوالا 

الظواهر التً تتعلق بشبكة األنترنت، بكل دالالتها ومضموناتها، من تقارٌر وكٌانات وتجمعات فكرٌة وإجتماعٌة 
باإلضافة الى األلعاب والملكٌات اإلفتراضٌة الخاصة التً ٌلتقً فٌها أصحاب المشارب المتشابهة، والتً ٌمارس 

بأنه جزء من ثقافة ه ٌفمجتمعاً عالمٌاً إفتراضٌاً ٌمكن تعر ، وتمثلفٌها األفراد الحوارات حول القضاٌا المختلفة
وأن أجهزة الحاسب اآللً بكل ما تتضمنه . مجتمعاً بدٌالً للمجتمع الواقعً فً الحٌاة الحقٌقٌة بأنهاإلستعراض، و

دٌداً لتماٌز من الدوران فً دابرة عبر أدوار وهوٌات مختلفة، ما ٌحقق طابعاً ج اتسمح لمستخدمٌه ،من عوالم
وتباٌن الوعً وتفاعل األفكار كظاهرة من ظواهر مابعد الحداثة. وتوضح كٌف أن العالم اإلفتراضً الذي نعٌشه 

 .أجهزة الحاسب اآللًبٌن اإلنسان و الحمٌمة على الشاشة ٌؤثر فً نمط األفكار والحالة النفسٌة للفرد، وفً العالقة
رة لإلتصاالت والمحادثة البشرٌة، وبالتالً فإن تلك العالقات عبر شبكة االنماط المباشقلة وتشٌر الباحثة الى 

  [27]حاسٌس.ر سطحٌة وخالٌة من المشاعر واألنت عالقات أكثتراألن
( Annette N. Markhamفتراضٌاا، البحث عن تجارب واقعٌة فً الفضاء اإلفتراضً )الحٌاة ا -ثانٌاا 

الثقافٌة فً عصر العولمة، ومدى التأثٌر الذي أحدثته العولمة فً : تبحث الدراسة فً موضوع العالقات 1991
قضاٌا الثقافة المشتركة بٌن شعوب العالم، وفٌه تقدم الباحثة مقاربة لفهم تأثٌر التفاعل بٌن األشخاص من مستخدمً 

ة التً اإلنترنت مع محتوى ومضمون ماٌطلعون علٌه على صفحات شبكة المعلومات العالمٌة، من جهة والطرٌق
ٌتعاطى بها كل فرد مع المحتوى نفسه أو المضمون وفقاً لثقافته والبٌبة التً ٌنتمً الٌها. ولقد حققت هدفها بتطبٌق 
عملً: الدخول الى شبكة األنترنت كمستخدمة وباحثة فً الوقت نفسه، لكً تتمكن من المعاٌنة العملٌة والفهم 

صً التفاعل بٌن الثقافات أو ما ٌعرف بحوار الثقافات، وفقاً لما لطبٌعة التفاعل على األنترنت. وكان الهدف تق
الحظته على مستخدمً األنترنت وطرٌقة تفاعلهم مع بعضهم البعض، ومع المادة المعرفٌة المتاحة، ومدى تباٌن 

  [28]ذابقاتهم ومستوٌاتهم الفكرٌة والمعرفٌة.
أن األلعاب  :2002( T.L.Tylorاأللكترونٌة ) اللعب بٌن أكثر من عالم، إكتشاف ثقافة األلعاب -ثالثاا 

نعزالٌة، غٌر المستخدمٌن تكرس لتفرٌخ شخصٌات ا األلكترونٌة التً شاعت أخٌراً وأصبحت جزءاً ٌومٌاً من حٌاة
منخرطة فً الحٌاة اإلجتماعٌة، ولكن توصلت الباحثة الى عكس هذه المقولة بعد دراستها البحثٌة حول األلعاب 

خلق شبكة عالقات واسعة تنمٌها المنافسة بٌن الالعبٌن الذٌن شٌرة الى انها على العكس تؤدي الى األلكترونٌة م
ٌتعرفون على بعضهم البعض بسبب االلعاب، خاصة تلك األلعاب التً تقتضً ان ٌلعبها أكثر من شخص، بدالً من 

ي باحث للثقافة الشعبٌة، وفقاً لمقاٌٌس األلعاب الفردٌة، مشٌرة الى أنه عالم مغطى بالستابر. كما تشٌر الى أن أ
ته الجارفة لدى مستخدمً مابعد الحداثة ال ٌمكنه أن ٌتجاوز مثل هذا الحقل بسبب إنتشاره الشدٌد، وشعبٌ

 [29].األنترنت

المحسوس بٌن الفجوة بٌن المربً و :2008( Tom Boellstorالتقدم فً العمر فً الحٌاة الثانٌة )-رابعاا 

القٌم الفردٌة وفً العالقات بٌن األفراد بشكل عام تمثل جوهر هذا الكتاب، فهو ٌقدم تصوراً وتحلٌالً وتأثٌرها فً 
( الذي Second Lifeدقٌقاً لفكرة الحٌاة المتخٌلة، غٌر الواقعٌة، أو اإلفتراضٌة من خالل إستعراض موقع )

وبعد سنتٌن من إستخدام الموقع الى الكثٌر مما ٌستخدمه األفراد بوصفه عالماً إفتراضٌاً بدٌالً. وٌشٌر المؤلف 
ٌتعلمه الفرد من سلوكٌات وخبرات قد ال تكون متاحة له فً العالم الواقعً، أو التً لم ٌكن ٌعرفها، وٌصل الى 
العدٌد من النتابج البحثٌة المهمة عن العالقة بٌن الواقع والخٌال وعن تناقضات السلوك البشري وتحلٌلها بدقة، 

فة الى تحلٌل الطابع اإلستعراضً لدى األفراد عبر ما ٌعلنونه من شخصٌاتهم، أو ما ٌختارونه إفتراضٌاً باإلضا

 [30]، مقارنة بسلوكه فً الفضاء اإلفتراضً.فٌة الفرد فً سلوكٌاته فً الواقعوما ٌتجنبونه ومدى شفا

: تهتم 2009 (Jean Burgess & Joshua Greenٌوتٌوب، الفدٌو اإلفتراضً وثقافة المشاركة، )-خامساا 

موقع ٌوتٌوب الذي ٌعد واحداً من أشهر وأكثر المواقع األلكترونٌة إثارة للجدل والبحث والدراسة على الدراسة ب
األنترنت، كما ٌعد الفضاء األكثر شعبٌة لألفراد ممن ٌقومون بتصوٌر لقطات الفدٌو، الشخصٌة أو الفنٌة وبثها 
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على 
الموقع. 
وٌتناول 
القضاٌا 
المثٌرة 
للجدل 

والتً تتمثل بحقوق الملكٌة الفكرٌة، أو اإلستخدامات 
إستخدام  التجارٌة والدعابٌة. وٌوضح مؤلفا الكتاب إن طبٌعة 
أفكار  الموقع من قبل صناع المٌدٌا والجمهور العادي ٌثٌر 

  [31]ورؤى جدٌدة حول اإلنتاج واإلستهالك الثقافً.

التً طرحتها الدراسات السابقة فً السٌاق  التأثٌراتوتؤكد نتابج الدراسة اإلستكشافٌة التً قام بها الباحثان تلك 
عند البدء بمرحلة الدراسات لتصمٌم مشروع فً مادة حٌث كانت اإلجابة عن سؤال:) ،المحلًاألكادٌمً  المعماري

الدراسً المتعلقة بالعمارة ماهو مصدر المعلومات االول حد مواد المنهج التصمٌم المعماري أو إعداد تقرٌر أل
)سؤال أحد  )المكتبة(، وطالبٌن طالب 5)األنترنت(،  طالب 44الب، ( ط54( ومن مجموع )الذي تلجأ الٌه؟

لعمارة تذهب الى موقع ألكترونً مختص بهندسة ا جابة )عند إستخدامك لألنترنت هل:وكانت إ .(1)الشكلاألساتذة(
عتمدون على نتابج )ٌ طالب 44قع مختص بهندسة العمارة(، )ٌتجهون لمو طلبة 11محركات البحث؟( أم تستخدم

شخص المؤسس للموقع )هل تتأكد من طبٌعة الجهة أو ال وكانت إجابة سؤال: .(2)الشكلمحركات البحث(
المعاٌٌر التً تحدد )هل تعرف  (. وكانت إجابة سؤال3)الشكل)نعم( (14)ال(، و) ( طالب34االلكترونً؟()

  .(4)الشكل ( طالب)ال(44)نعم( و) ( طلبة6لمٌاً؟(،)المواقع الرصٌنة ع
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وٌمكن تحدٌد عدد من المفردات الربٌسة فً الدراسات السابقة وتسقٌطها على عناصر صورة الجدل فً إنموذج 
 (.1البحث ٌوضحها الجدول رقم )

 ( مفردات الدراسات وموضع تأثٌرها / المصدر: الباحثان1)رقم: الجدول 
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موقع مختص بهندسة 
 العمارة

 نتائج محركات البحث

( َتائج إجاباث انطهبت عٍ انبحث فً يىقع 8) رقى: انشكم

يختص بهُذست انعًارة أو اإلعتًاد عهى يحزكاث انبحث  

 انًصذر: انباحثاٌ

 

( نتائج إجابات الطمبة عن التأكد من 3)رقم: الشكل
التي يحصمون عميها من شبكة األنترنت  المعمومات

 المصدر: الباحثان
 

( َتائج إجاباث انطهبت عٍ َىع يصذر 3انشكم رقى:)

 انًعهىياث انذي ٌعتًذوٌ عهٍه 

 انًصذر: انباحثاٌ. 
 

( نتائج إجابات الطمبة عن معرفة 4) رقم: الشكل
المعايير التي تحدد المواقع الرصينة عمميًا/ المصدر: 

 الباحثان
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 موضع التأثٌر المفردات الدراسات

 Cherryدراسة 

Tukale 1995 

 

 .للواقعً بدٌل إفتراضً مجتمع تشكٌل-
 .األفكار وتفاعل الوعً وتباٌن تماٌز-
 .للفرد النفسٌة والحالة األفكار نمط على التأثٌر-
 من وخالٌة سطحٌة األفراد بٌن العالقات نمط-

 .المشاعر

 المكان.-
 الزمان.-
 اإلنسان.-
 طبٌعة الحاجات اإلجتماعٌة.-

 .Annette Nدراسة 

Markham 1994 

التفاعل المتباٌن بٌن األشخاص مع محتوى -
 ومضمون ما ٌطلعون علٌه.

تأثٌر الثقافة والبٌبة على الطرٌقة التً ٌتفاعل  -
 بها كل فرد مع المحتوى نفسه.

 التفاعل بٌن الثقافات.-

 اإلنسان.-
 اإلجتماعٌة.طبٌعة الحاجة -

 T.L.Tylorدراسة 
2116 

خلق شبكة من العالقات الواسعة تنمٌها روح -
 المنافسة.

روح الفرٌق مقابل الفردٌة ومدلول ذلك على -
 الثقافة العامة والبٌبة الثقافٌة لألفراد.

 اإلنسان.-

 Tomدراسة 

Boellstor 2114 

الفجوة بٌن المربً والمحسوس وتأثٌرها فً القٌم -
 وفً العالقات بٌن األفراد. الفردٌة

 إكتساب سلوكٌات وخبرات جدٌدة.-
شٌوع الطابع اإلستعراضً بإعالن ما ال ٌعلن فً -

 الواقع.
 شفافٌة الفرد فً العالم اإلفتراضً.-

 اإلنسان.-
 طبٌعة الحاجة اإلجتماعٌة.-

 Jeanدراسة 

Burgess & 

Joshua Green 
2119 

 إختالل حقوق الملكٌة الفكرٌة. -
ع أفكار جدٌدة حول اإلنتاج واإلستهالك شٌو-

 الثقافً.

 اإلنسان.-
 طبٌعة الحاجات اإلنسانٌة.-
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تشٌر المفردات المستخلصة من  :المعاصر الجدل فً إنتاج الشكل المعماري المحلً وصورة مادة نموذجأ  
أجل إعادة صٌاغة الدراسات المعلوماتٌة، الى تأثٌرات واضحة على عناصر صورة الجدل ٌمكن توضحٌها من 

حٌث تسلط تلك التأثٌرات على اإلنسان من خالل  تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت، نموذج بعد إستخداماإل
ظهور أنماط فكرٌة ونفسٌة جدٌدة، أنماط عالقاتٌة جدٌدة، شٌوع قٌم جدٌدة، إكتساب سلوكٌات وخبرات )

خالل  ات اإلجتماعٌة وبالتحدٌد )الرمزٌة والجمالٌة(، منمستحدثة(، ومن ثم ٌنتقل التأثٌر بدوره الى طبٌعة الحاج
ً تؤثر على هوٌة الفرد وهو بحاجة لتمٌٌز نفسه عنه، عالوة على شٌوع نزعات إتساع األشٌاء واألفراد الت

وسلوكٌات جدٌدة تعٌد صٌاغة القٌم الجمالٌة، وكل ذلك بالتأثٌر من تجاوز شبكة األنترنت لمفهوم المكان بكل ما 
ٌحمله من مفردات تفصٌلٌة. وبالتالً فإن الناتج المعماري المحلٌة ونتٌجة للمتغٌرات التفصٌلة الناتجة عن تأثٌر 

ى الـ)السٌاق الشبكة فهو ٌعبر عن هوٌة ومطالب معاصرة تخرج من حدود المكان )السٌاق المحلً( لتنتقل ال
 ( 2)رقم المخطط العولمً( المعاصر. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

المعاصر  إلنتاج الشكل المعماري المحلً( وٌوضح اإلنموذج المعاصر لمادة وصورة الجدل 2) :المخطط رقم
 وتمثل العالمة )*( مواضع تأثٌر تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت المصدر:الباحثان

 
( كنتٌجة Archdaily.Comتم إنتخاب موقع ) التطبٌق على أحد المواقع األلكترونٌة المسببة لتلك التأثٌرات:

الطلبة فً الحصول على المعلومات بعض ظهرت فً إستمارة الدراسة اإلستكشافٌة كموقع معماري ٌعتمد علٌه 
ت والمسلمات و إستكشاف مادة القٌاس من المشهوراالتطبٌق هعن مشارٌع مادة التصمٌم المعماري، والفكرة من 

تحدٌد المعاٌٌر الخاصة بالمواقع األلكترونٌة  الموقع ومن ثم. وسٌعمد البحث الى دراسة والتً ٌوفرها الموقع
النتابج فقرة تأشٌر نتابج التطبٌق فً وأخٌراً  الرصٌنة ومن ثم إستكشافها فً تفصٌالت الموقع المنتخب

 واإلستنتاجات.
ٌ دار شغلٌ    ،( Worldwide Architecture Broadcasting Networks Plataforma)من قبل:  الموقع و

لمهندسٌن المعمارٌٌن كمصدر مستمر للمعلومات، ٌخدم المجتمعات المتنامٌة آلالف ا 2114وقد تم تأسٌسه عام 
آخر األخبار المعمارٌة، المشارٌع، المنتجات، األحداث، المقابالت الشخصٌة والمسابقات  الباحثٌن عن

 41بالٌٌن إنسان سوف ٌنتقلون للعٌش فً المدن خالل الـ 3ٌحدد الموقع لنفسه مهمة تحسٌن حٌاة و [32]المعمارٌة.

سنة القادمة، وذلك من خالل توفر اإللهام، المعرفة واألدوات للمعمارٌٌن الذٌن ٌواجهون تحدي تصمٌم ماٌحتاجوه 
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المؤثرة حول العالم، من أجل تقدٌم أولبك الناس. وٌتعامل كادر الموقع مع الممارسات المعمارٌة المرموقة و

  [33]محتوى معٌن ومتنوع للقراء من المعمارٌٌن والمصممٌن والمستهلكٌن وأصحاب القرار.

–المسابقات–المقابالت–المواد–المقاالت–األخبار–مبوبة تتضمن: )المشارٌع ربٌسٌة وٌتضمن الموقع أقسام

–الكتب والمجالت–المصورون المعمارٌون–Arch Daily( وأقسام ثانوٌة مبوبة وتتضمن ) أساسٌات األحداث

–الخرابط–Pritzkerجابزة –خٌار المحررٌن–جابزة مٌس فاندروه–دلٌل المدٌنة المعماري–مبنى السنة

 (5الشكل ) (.الواقع اإلفتراضً- Vence Biennale–البرمجٌات

 
 

 
 

 (/Http://Www.Archdaily.Com( واجهة الموقع واألقسام الرئٌسٌة فٌه / المصدر )1)رقم: الشكل 

 
 األنترنت، شبكةر لتقٌٌم الموقع األلكترونً على هنالك مجموعة من المعاٌٌ :المعاٌٌر التً تحدد موثوقٌة المواقع-

 ودرجة موثوقٌة المعلومات التً ٌوفرها:
من خالل رابط مخصص فً ذلك ٌتم معرفة : والموقع األلكترونًطبٌعة الكاتب المدون للمعلومات فً  -أوالا 

سم الكاتب مع معلومات غٌر وافٌة فمن الممكن البحث ، وفً حالة وجود اقد ٌكون أكثر من كاتب واحدو، الموقع
 .واإلطالع على نتابج طبٌعة المواقع التً ٌذكر فٌها اإلسم Googleعن اإلسم فً محرك البحث 

والذي  للموقع (Domain)سم المجالوٌتضح ذلك من خالل، النظر الى ا الناشر للموقع األلكترونً:طبٌعة -ثانٌاا 

لعنوان الموقع والتً تمثل  Suffix)ٌوضح طبٌعة الجهة المستضٌفة للموقع، عالوة على مالحظة الالحقة )

                     الحروف لثالثة األخٌرة من العنوان بعد النقطة، فعلً سبٌل المثال: 
  .Edu = Educational /.Com = Commercial /.Mil = Military/.Gov = Government / .Org = Nonprofit  

وٌتضح ذلك من  الغرض الرئٌسً من الموقع، وما الذي ٌدفع الكاتب للكتابة والناشر لنشر المعلومات علٌه:-ثالثاا 
ظة باإلعالنات؟ هل هً مصممة بطرٌقة محترفة؟ هل ٌحاول الكاتب خالل اإلجابة عن أسبلة: هل الصفحات مكت

 بٌع سلعة معٌنة؟
لجمهور العام؟ ماهً الفبة العمرٌة المستهدفة؟ هل هو ا أم باحثونال ماهً طبٌعة الجمهور المستهدف؟-رابعاا 

 مهنة أو تخصص محدد؟خصص إلعضاء مخصص لألشخاص من رقعة جغرافٌة محددة؟ هل هو م

 [34]بأي تأرٌخ تم نشر الموقع ؟ وهل ٌتم تحدٌثه بإستمرار. ماهً نوعٌة المعلومات التً ٌوفرها الموقع؟-خامساا 

 ( 2)رقم ( فً الجدول Archdaily.Comوٌمكن توضٌح تطبٌق تلك المعاٌٌر على موقع )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / انًصذر: انباحثاٌ  (Archdaily.Com)عهى يىقع  انًىثىقٍت( تطبٍق يعاٌٍز 8)رقى: انجذول 

http://www.archdaily.com/
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 المالحظات Archdailyموقع  المعٌار

طبٌعة 
 الكاتب

المدون  
 .للمعلومات

سم المصمم وإسم المصور الفوتوغرافً المشارٌع: ٌذكر ا-
 الموثق للمشروع.

األخبار: ٌذكر إسم المحرر الذي ٌعمل لصالح الموقع. )بدون -
 معلومات وافٌة عنه(

المقالة )بدون معلومات وافٌة المقاالت: ٌذكر إسم كاتب -
 عنه(.

المواد: ٌذكر موقع الشركة المنتجة والمسوقة للمادة اإلنشابٌة -
 و)ٌوفر رابط لموقع الشركة لمعرفة التفاصٌل عنها(.

المقابالت: ٌذكر إسم القابم بالمقابلة )إعالمً أو معمار( -
 )دون ذكر معلومات وافٌه عنه(.

مة للمسابقة وأعضاء لجنة المسابقات: ذكر المؤسسة المنظ-
 التحكٌم.

األحداث: ذكر اسم المؤسسة المنظمة للحدث المهتم -
 بالعمارة.

فٌما ٌخص المشارٌع فالمعلومات هً 
معلومات وصفٌة، أما المعلومات الخاصة 
بفكرة المشروع المعتمدة فهً تنقل عن 
أقوال المصمم وبدون ذكر مصادر أو 

 روابط توثق ذلك.

طبٌعة 
 الناشر

للموقع  
 .األلكترونً

( فطبٌعة الناشر تجارٌة Com.الالحقة ) من خالل مالحظة

 Plataforma Networks Broadcastingوهً مؤسسة: 
Architecture Worldwide 

إن إستمرارٌة عمل الموقع والفكرة 
الربٌسٌة من الكسب عن طرٌق شبكة 
األنترنت ٌتم من خالل تضمن الموقع 

شركات أو إلعالنات عن شخصٌات، 
 منتجات بصورة مبشارة أو ضمنٌة.

الغرض 
الربٌسً من 

 .الموقع

خدمة المجتمعات المتنامٌة آلالف المهندسٌن المعمارٌٌن 
الباحثٌن عن آخر األخبار المعمارٌة، المشارٌع، المنتجات، 
األحداث، المقابالت الشخصٌة والمسابقات المعمارٌة، وهو 

افة األطراف المشتركة بالتالً ٌحقق أٌضاً هدف تجاري لك
 فٌه.

حٌث أن هنالك تكامل بٌن الغرض 
المعرفً والغرض التجاري لتحقٌق الفابدة 

 للمؤسسٌن والمستخدمٌن.

 طبٌعة
الجمهور 
 .المستهدف

المهندسٌن المعمارٌٌن، والمهتمٌن المختصٌن بمواضٌع ذات 
عالقة بالعمارة بالتحدٌد، وٌستهدف تحت هذا التصنٌف كل 

 ولكافة بقاع العالم.األعمار 

ٌحقق اإلنتشار بٌن طبقات الجمهور من 
خالل اللغة البسٌطة والمعلومات الصورٌة 
الوافٌة لكل تفاصٌل المشارٌع، عالوة على 
إنتشار المشارٌع التً ٌعرضها فً كل 

 بلدان العالم.

نوعٌة 
المعلومات 

التً ٌوفرها 
 .الموقع

ٌ   2114تم تأسٌس الموقع عام  اً بمواضٌع حدث ٌومٌوهو 
 جدٌدة.

ٌحدد تأرٌخ نشر الموضوع )عرض 
 المشروع( أو أي فقرة ثانٌة.

 
 النتائج واإلستنتاجات:

ستمرار التغٌر فً مارة، وهً حالة متجددة ومستمرة باٌمثل بروز مشكلة تصمٌمٌة األساس فً كل قضاٌا الع -
فً إطار زمنً معٌن. تلك التغٌرات تسبب بروز البٌبة المحٌطة به( -اإلنسان(، و)اإلنسان-العالقات بٌن )اإلنسان

حاجات إنسانٌة جدٌدة ٌرافقها معلومات عنها وعن محٌطها، ٌلتقط المعمار تلك المعلومات وٌنتقل الى نتاج مستقبلً 
 ٌمثل تلبٌة لتلك الحاجات.

ن مثلث: تحدٌد طبٌعة تمثل اإلنتقالة الى الحالة المستقبلٌة نتٌجة لحركة الفكر )فكر المعمار( وذلك بٌن أركا -
الحاجة المستجدة وبالتالً نوع المشكلة التصمٌمٌة، القواعد أو المرشدات فً التفكٌر ووضع حل للمشكلة، وأخٌراً 

 طبٌعة المعلومات األولٌة المتوفرة والتً ٌصوغ منها الناتج المعماري بكل صفاته المادٌة والمعنوٌة.
م أو عاصم عن الخطأ وهو ما ٌتحقق فً علم المنطق وأداته مقوّ إن الفكر بحركته فهو بحاجة الى موجه،  -

اإلستدالل للوصول الى المعلوم التصدٌقً من خالل قٌاس بقواعد عامة مسلم بصحتها، تعتمد على مادة القٌاس 
 وهً القضاٌا التً ٌنطلق منها وصوره القٌاس وهً بخمس صفات، برهانٌة وجدلٌة وتخاطبٌة وشعرٌة وتغالطٌة.

ستكشافٌة نظرة لطبٌعة المعلومات التً ٌعتمد علٌها الطلبة بعد تحدٌد المشكلة المعمارٌة، ومن ح الدراسة االضّ تو -
غلب ال ٌتأكدون من طبٌعة األكونهم ٌعتمدون غالباً على شبكة األنترنت وعلى نتابج محركات البحث، ومن ثم 
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لكترونٌة اٌٌر التً تحدد رصانة المواقع اإلالمعلومات التً ٌحصلون علٌها ولٌسوا على معرفة تامة بالمع
إن صورة القٌاس هً المشهورات والمسلمات، و فإن طبٌعة المواد فً مفهوم القٌاس هً منوبالتالً ، ةالمعمارٌ
 جدلٌة.  صورة 

كٌة ورفعة الجادرجً، ٌؤسس لنموذج ستكشاف مفهوم الجدل فً فكر وممارسة كالً من المعمارٌٌن محمد مإن ا -
وهوٌة اإلنسان. ذلك النموذج ٌتوضح بمادة قٌاس تتعلق  )الحاجة( إنتاج شكل معماري ٌعبر عن المطلب األصلفً 

بكل من المكان، الحاجة اإلجتماعٌة والتكنولوجٌا اإلجتماعٌة وتحاط تلك المعلومات بإطار الزمن لٌلعب بعد ذلك 
دور المحرك فً صورة القٌاس  (حاسٌسعواطف وأ ومعرفٌة، قٌم إجتماعٌة، قدرات فكرٌة)اإلنسان بما ٌحمله من 
 تكنولوجٌا إجتماعٌة(.-مكان( وبٌن )حاجة إجتماعٌة–)الجدل(، بٌن )إنسان 

ٌمٌل مفهوم الجدل فً الطروحات المعمارٌة الى الجانب الذي ٌركز علٌه الفكر الغربً من كونه فن للمناقشة  -
فاإلنسان والمكان فً فكر محمد مكٌة ٌتجادالن )تبادل المعلومات وتبادل األراء ووجهات النظر بطرٌقة سلٌمة، 

الخاصة بكل طرف( للوصول الى ناتج جدلً بصفته الجامعة والضامة لقٌم كال الطرفٌن ولٌس جدلً بصفة 
الصراع والخصام. وفً فكر الجادرجً، فاإلنسان هو الطرف المحرك لتبادل المعلومات بٌن طرفً الجدل، 

ماعٌة والتكنولوجٌا اإلجتماعٌة، لٌنتج الجدل شكالً معمارٌاً ٌمتلك مقومات تناقش وتبادل كل أطراف الحاجات اإلجت
الجدل فٌها، ولم تتصارع الحاجة إلثبات وجودها ضد التكنولوجٌا فٌتٌنتج شكالً ملبً للحاجة بتكنولوجٌا إجتماعٌة 

 بدابٌة.
صورة واضحة وبكل ماتحمله من إمكانات وصفات ٌؤثر بإن إستخدام شبكة األنترنت كمصدر ربٌس للمعلومات  -

فاإلنسان محرك تلك الصورة ٌتعرض لـ)ظهور أنماط فكرٌة ونفسٌة جدٌدة، أنماط على عناصر صورة الجدل، 
عالقاتٌة جدٌدة، شٌوع قٌم جدٌدة، إكتساب سلوكٌات وخبرات مستحدثة(، وٌنتقل التأثٌر لطبٌعة الحاجات 

لخل هوٌة الفرد وهو بحاجة لتمٌٌز نفسه مرة ثانٌة، عالوة على شٌوع نزعات وسلوكٌات اإلجتماعٌة، من خالل تخ
جدٌدة تعٌد صٌاغة القٌم الجمالٌة، فٌصبح الناتج المعماري معبراً عن مطالب وهوٌة معاصرة متأثرة بإتساع 

 عنصر المكان من المستوى المحلً الى المستوى العالمً.
ستخدام الطلبة والمعمارٌٌن له كأداة للمعلومات، فهم ٌعتمدون علٌه خالل طبٌعة ا ٌر شبكة األنترنت منٌبرز تأث -

بصورة ربٌسٌة مقابل مصادر المعلومات األخرى، عالوة على إعتمادهم نتابج محركات البحث للوصول الى 
ر الخاصة بالمواثع المعلومة التً ٌسلّمون بصحتها من غٌر السؤال والتدقٌق فٌها، وذلك لإلفتقارهم لمعرفة المعاٌٌ

األلكترونٌة الرصٌنة، فتكون المشهورات والمسلمات هً المواد التً ٌعتمدوها فً إنتاج أشكالهم المعمارٌة التً 
تعالج القضاٌا المعاصرة مما ٌؤكد شٌوع الجدل بٌن السٌاق المحلً والسٌاق العالمً فً فكر العمارة المحلٌة 

 المعاصرة.

( كموقع مختص بهندسة Archdaily.Comللمعلومات المعمارٌة ٌحٌلنا الى موقع ) إن إستخدام الشبكة كمصدر -

العمارة وتصرح إدارته بأنه الهدف األساس من الموقع هو توفٌر المعلومات والمعارف كخدمة قضٌة إنتقال 
ٌاً مع كل العالم، السكان من السٌاقات المحلٌة )القرى واألرٌاف( الى السٌاقات العالمٌة )المدن( المتوصلة تكنولوج

 وهذا ما ٌصب فً قضٌة الصورة الجدلٌة موضوعة البحث.
إن إستكشاف الموقع كمصدر للمعلومات ومدى مطابقته لمعاٌٌر الموثوقٌة لتمٌٌز كون مادته من المشهورات  -

تمثل كونه والمسلمات كما ٌفترض البحث أم من الٌقٌنٌات المظنونات أو المشبهات، ٌوصلنا لسلسلة من النتابج 
ٌعتمد على اإلسلوب الوصفً للنتاجات المعمارٌة باإلضافة الى الطبٌعة الصورٌة للمعلومات والتً تتسمح للمتلقً 
للمشاركة فً قراءة النتاجات المعمارٌة والبناء على المعلومات الوصفٌة المتوفرة فهً تمثل المادة الخامة 

المعمارٌٌن فً التأسٌس لحل المشاكل التصمٌمٌة التً هم بصدد  لإلجتهادات والتفسٌرات التً ٌمارسها الطلبة أو
 محاولة حلها.

 
 :المصادر

انُجيدي، حبشو زاشد، ْيكهخ انعًهيخ انزصًيًيخ، ٔشازح انزعهيى انعبني، انجبيعخ انزكُٕنٕجيخ، لعى انُٓدظخ انًعًبزيخ،  [1]

 .01-9، ص0991

 .01، ص0101لبثط نهطجبعخ ٔانُشس ٔانزٕشيع، ثيسٔد، ثٕيُي، عهي، يجبدئ انزصًيى انًعًبزي، داز  [2]

 .000-001، ص0114انجبدزجي، زفعخ، في ظججيخ ٔجدنيخ انعًبزح، يسكص دزاظبد انٕحدح انعسثيخ، ثيسٔد،  [3]

 .01-09، ص0101ثٕيُي، عهي، يجبدئ انزصًيى انًعًبزي، داز لبثط نهطجبعخ ٔانُشس ٔانزٕشيع، ثيسٔد،  [4]

صجحي، اإلضـبفخ انًجدعـخ في انُزـبج انًعًـبزي انًعبصـس، زظبنخ دكزٕزاِ غيس يُشٕزح، انجبيعخ زيضبٌ، ـُٕاز  [5]

 41انزكُٕنٕجيخ، لعى انُٓدظخ انًعًبزيخ، ثغداد، ص

 .02-01، ص0114انًُطك، يحًد زضب انًظفس، داز انزعبزف نهًطجٕعبد، ثيسٔد،  [6]
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 .0، ص0114عبد، ثيسٔد، انًُطك، يحًد زضب انًظفس، داز انزعبزف نهًطجٕ [7]

 -و 0991، يجًع انهغخ انعسثيخ، انمبْسح، جًٕٓزيخ يصس انعسثيخ: انٓيئخ انعبيخ نشؤٌٔ انًطبثع األييسيخ، انًعجى انفهعفي [8]

 9 ْـ، صفحخ 0211

 009ص، 0114انًُطك، يحًد زضب انًظفس، داز انزعبزف نهًطجٕعبد، ثيسٔد،  [9]

 010ص، 0114انًُطك، يحًد زضب انًظفس، داز انزعبزف نهًطجٕعبد، ثيسٔد،  [10]

 انًصدز انعبثك. [11]

 010ص، 0114انًُطك، يحًد زضب انًظفس، داز انزعبزف نهًطجٕعبد، ثيسٔد،  -[12]

 انًصدز انعبثك. -[13]

انجدل في انمسآٌ، خصبئصّ ٔدالالرّ، دزاظيخ نغٕيخ دالنيخ، يٕظف عًس نععبكس، زظبنخ يعدح نُيم شٓبدح انًبجعزيس  -]14[

 0113-0112في اندزاظبد انهغٕيخ انُظسيخ، جبيعخ انجصائس)ثٍ يٕظف ثٍ خدِ( كهيخ اآلداة ٔانهغبد، لعى انهغخ انعسثيخ 

 28ص

 .29ص انعبثك، انًصدز  ]15[

غصٔاٌ، يعزص عُبد: في زحبة يأذَخ ظٕق انغصل،عبشك ثغداد اندكزٕز يحًد يكيخ، كهيخ انفٌُٕ انجًيهخ،جبيعخ  [16]

 19-19،ص0101ثغداد،داز ييصٔثٕربييب نهطجبعخ ٔانُشس ٔانزٕشيع، ثغداد،

انًدزظخ انعسثيخ األنكزسَٔيخ   ]17[

Http://Www.Schoolarabia.Net/Educational_Tips/Ali_Abbas/Living_Values/Living_Values_3.H

tm  

ٕز يحًد يكيخ، كهيخ انفٌُٕ انجًيهخ،جبيعخ غصٔاٌ، يعزص عُبد: في زحبة يأذَخ ظٕق انغصل،عبشك ثغداد اندكز [18]

 19-19،ص0101ثغداد،داز ييصٔثٕربييب نهطجبعخ ٔانُشس ٔانزٕشيع، ثغداد،

انعًبزح ٔانًجزًع، دزاظخ رحهيهيخ يمبزَخ ثيٍ انٕالع اإلجزًبعي ٔانُزبج انًعًبزي انعسالي في انمسٌ انعشسيٍ، رحعيٍ  [19]

 010-011،ص0100لعى انُٓدظخ انًعًبزيخ، جبيعخ ثغداد، عهي يجيد، إطسٔحخ دكزٕزاِ غيس يُشٕزح، 
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 الجامعة التكنولوجٌة –هندسة العمارة 

 إستمارة الدراسة اإلستكشافٌة للبحث الموسوم : تأثٌر شبكة األنترنت فً صورة الجدل لفكر العمارة المحلٌة
 المرحلة :                           طالب         طالبة

مادة التصمٌم المعماري أو إعداد تقرٌر ألحد مواد المنهج عند البدء بمرحلة الدراسات لتصمٌم مشروع فً -
 الدراسً المتعلقة بالعمارة ماهو مصدر المعلومات االول الذي تلجأ الٌه ؟

 نترنت                        المكتبة                            سؤال أحد األساتذة األشبكة 
 االنترنت :شبكة فٌما ٌخص استخدام 

 ألنترنت هل :ا لشبكة استخدامكعند -
 تستخدم محركات البحث؟   - 2؟       هندسة العمارةتذهب الى موقع الكترونً معٌن مختص ب-1
 ( ما إسم الموقع المعماري الذي تذهب الٌه مباشرة؟1إذا كانت االجابة )-
 ( ما إسم محرك البحث الذي تستخدمه فً أغلب االوقات؟2إذا كانت االجابة )-

 ال          م نع     هل تتأكد من طبٌعة الجهة أو الشخص المؤسس للموقع االلكترونً ؟   -

 ال     نعم               ؟                   هل تعرف المعاٌٌر التً تحدد المواقع الرصٌنة-

 إذا كانت االجابة )نعم( إذكر بعض تلك المعاٌٌر:-
 


