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العمارةاإلبداعيةالعملية
Creative process in Architecture
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عھ. ومنا ، املعماري االبداع
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التصميمية-1 والعملية الفكراملعماري واالختالف التعددية

فكر من تتضمنھ وما التصميمية العملية الفكروتطبيقھ.تتم ذا واالختالف الطرح بالتعددية

بالنمط س ما تج ي ،اذ آخر ا معمار من التفك يختلف كما ، البعض ا عض عن ي املبا تختلف

أو داثة ا أو ،
ً
مثال التقليدية موجودة ة معمار مدرسة إ ت ي قد والذي باملعماري اص ا

بھ. خاص فكر إ ت ي قد أو الكالسيكية.....،

لعالقة
ً
تبعا االختالف ذا رتبط ؤالءو من ًل ا عاش ال لفيات ا ن ب مباشره غ او مباشرة

والدي االجتما اص ا محيطھ ا م م ل ت ي اذ ، م اصة ا ة املعمار م وأنماط ن املعمار

االخر عن لٌّ املختلف ي ا املنتج1وامل يوثر التا و ، ه تفك وآلية تھ ص يوثر الذي االمر ،

بتصميمھ.امل يقوم الذي عماري

للتدرج وذلك املختلفة، ا بمراحل التعليمية العملية من بدءا وعلميا ثقافيا املعماري بناء إ التطرق يتم

ح الطالب مختلفةبناء مراحل ا ل التصميمية العملية أن باعتبار وذلك التخرج عد وما التخرج

التعليمية العملية خالل و ونالتفك ي ح املختلفة املواد غذية اإلنتاج خط يمثل ا ال املنتج

املعماري. العمل ار واالبت واإلنتاج للعمل ا صا

العمارة-2 اإلبداعية Creative process in Architecture العملية

و  ، املطلق وم باملف االبداع ف عر تناول تم فس العمارةعر االبداعية العملية

العمارة:-2-1 اإلبداعية والعملية اإلبداع عرف

املطلـــــق.أ ومـــــھ بمف أواإلبـــــداع جديـــــد ء ـــــ إنتـــــاج يـــــة العر الفلســـــفية يـــــة العر املوســـــوعة بحســـــب

أمـــــــا . اآلداب و الفنـــــــون و ــــــالعلوم املجـــــــاالت أحــــــد ـــــــ جديــــــدة بصـــــــورة موجــــــودة عناصـــــــر صــــــياغة

كحـــــل جديـــــد ء ـــــ إيجــــاد ـــــ ع القـــــدرة أنــــھ ـــــ ع اإلبـــــداع فتعــــرف ديـــــدة ا يطانيـــــة ال املوســــوعة

أ أو ف أثر أو جديدة أداة أو ما لة جديدملش سلوب

) ـــــ ر عــــرف الـــــنفس علــــم قـــــاموس ــــ مReber,1985و ـــــ غ و املختصـــــون ســــتخدمھ ـــــ عب بأنــــھ اإلبـــــداع (

ــدة فر إنتاجـات أو ــات نظر أو فنيـة ال أشـ أو ــار أف أو حلـول ـ إ تــؤدي ـ ال العقليـة العمليــات ) ـ إ لإلشـارة

( جديدة أو

وھذهمعینھاجتماعیةطبقةإليینتميوكان, متلقيكانالمعماریة،الھندسةبمھنةیكونأنقبلالمعماريأنسابقاًذكرناكما1
.....سكنيمجمعأوقریةأومدینھیكونربمامعینمكانتقطنمعینھدیانةإلىتنتميالطبقة
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:.ب العمارة االبداع فعرف التعر ع نادا بأن:اس القول يمكننا السابق

االبـداع او االبداعيـة العمـارةالعمليـة نوعـاـ يحمـل جديـد معمـاري ن ـو ت خلـق ـ ا التوصـل محاولـة ـو

مـن يقـوم محـدد ـدف تحقيـق غيـة جديـدة وأسـاليب آليـات اسـتخدام وفـق املـألوف عـن ـارج ا التم من

. أجلھ

العمارة-2-2 اإلبداعية العملية :مكونات : ا ف املؤثرة والعوامل

خـــاص ل شـــ باملعمـــار ـــ االو بالدرجـــة تـــرتبط النقـــاط مـــن بمجموعـــة عـــام ل شـــ املعمـــاري اإلبـــداع يـــرتبط

ا بمجمل ل ش اإلبداعية، العملية نوتؤثر ت اساس ن لفكرت :نواة

؟-أ االبداعية العملية املؤثرة العوامل ما

اإلبداعية-ب العملية مكونات العمارة؟ما

:.أ التالية بالنقاط االبداع املؤثرة العوامل

: التالية بالنقاط االبداع املؤثرة العوامل ادراج يمكن

املبدع-1 املعمار سبة)صية املك ارات وامل ة، الفطر بة (املو ي الذا العامل ،

اإلبداعيــة-2 العمليــة فيــھ تــتم الــذي ــاملجتمــع امنــة ال (القــيم املحــيط انيــات–املجتمــع، اإلم

ــــــ القائمـــــة بـــــالتحوالت عـــــام ل شــــــ العمـــــارة تـــــرتبط ،( اإلبداعيـــــة العمليــــــة توجـــــھ ـــــ إ املتـــــوفرة

ومجاالتھ الھ أش افة ب القائم ا بفكر فتتأثر ا، ف شأ ت ال املجتمعات

املرافقــــــــــة-3 العلميــــــــــة والتحــــــــــوالت التكنولوجيــــــــــة املعلوماتيــــــــــةالتطــــــــــورات دور ــــــــــ ع والتأكيــــــــــد ،

العمارةواالن اإلبداعية ة الرؤ ر تطو ت ن

البناء-4 مواد .:تطور

العمارة.ب اإلبداعية العملية :مكونات

بـــان القـــول يمكننـــا الســـابقة املـــؤثرة العوامـــل اســـتعراض ـــ ع العمـــارةبنــاء ـــ اإلبداعيـــة العمليـــة مكونـــات

سية: رئ محاور بأرع ص تت
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:اإلبداعيةالعمليةوأثرهالعمارةاالستعاريالفكر-3

ا عتمـد ــ ال التصـميمية العمليــة أسـس ًمــن امـا أساســا العمـارة ــ االسـتعارة ل ــشـ ا للوصـول املعمــار

لية والشـ الوظيفيـة النقـاط تـؤمن ان اسـتطاعت حـال ـ اإلبـداع درجـة ـ إ تصـل قـد ة معمار كتلية حلول

و.... سية وا

سياق ا جميع تبقى اإلبداع منبع مع عاملھ املعمار ھ ت ي الذي األسلوب يكن "االستعارةوأيا

" عليھ نطلق أن يمكننا "والذي العمارةكمبدأ االستعاري "الفكر

املبدع- األول: املحور

، ســـــية الرئ الثالثــــــة األطــــــراف مـــــع عالقتــــــھ واملتلقــــــيوطبيعـــــة املالــــــك

. واملنفذ

ضاري- ا اإلبداع ي: الثا املحور

بلورتــــــھ يــــــتم ــــــالــــــذي التعب ــــــ املعمــــــار ــــــة اإلبــــــداعبحر ــــــذا عــــــن

ميتــــــھ أ ســــــب ك و ، يعوصــــــياغتھ ــــــ وال ــــــاك ينالــــــھباالحت الــــــذي

االبداعية العملية إلتمام .املبدع

ي- سا القراراإل الثالث: املحور

ارجيةتلعب ا امـااملؤثرات دورا اإلبداعيـة العمليـة ترافـق ال

مـــــــــــع افقـــــــــــا م ي ســـــــــــا اإل القـــــــــــرار توجيـــــــــــھ املعمـــــــــــارـــــــــــ املبـــــــــــدعفكـــــــــــر

سھو .أحاس

سان- اإل بة مو ع: الرا املحور

بــالفطرة بــة املو ــذه الوراثيــةوتتعلــق ينــات ــةوا ج مــن للمعمــار

االجتماعيـة ئـة ــةوالب ج مـن املعمـار ــذا صـية ـا ف ــون تت ـ ال

اصةأخرى ا ھ املوتجار املجال
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امة: مالحظة

. دية تجر استعارة أو رمزة استعارة أو حرفية استعارة ؟أما االستعارة ذه تكون وقد

3-1: املعماري االبداع ع منا

عتمده الذي األساس ا بمجمل ل ش ع منا عدة من ا مباد باستعارة العمارة اإلبداعية العملية تقوم

اإلبدا املعماري فكره بناء املعمار

3-1-1. األم الطبيعة

سان3-1-2 اإل

اث3-1-3 .ال

األم-3-1-1 :الطبيعة

الصامتة : املختلفة ا بصور وذلك االبداعية التصميمية العملية ا وقو أساسيا مؤثرا الطبيعة ل ش

اإليحاءات و الصور من ائيا ال عددا يحوي منبعا الطبيعة عت ، يوانية وا النباتية ياة ،وا امدة ا

وم ا ألوا ، ا وقبح ا جمال حة وصر ة وا الطبيعة ا ف رت ظ و، ا وفراغا ا ال أش ،و ا لمس

املحيطة الطبيعة م املستوحاة واملواد ال باألش ا ا بمحا املعمار ،يقوم ا ومعان ا عب

: أساليب عدة اإلبدا ھ من الطبيعة املعمارمع يتعامل

الالتقليد.أ األش تحمل أن ،يمكن ، والنحت الشك ر التصو الطبيعة بتقليد املعمار ا ف قوم و :

ا. أسطور عدا املعماري ل الش إ واملضافة الطبيعة من املقلدة

:امثلة

-، املداخل الوعل قرون بتقليد قية اإلفر املجتمعات عض تقوم قد

ال- ونصف ة الكرو القباب تقليد يتم ،أيضا الطبيعية ال األش من والبصلية ة كرو

ر- ظ وقد األعمدة رؤوس عض س اللو ر كز ار األز استخدام القر أيضا ناية

ديد ا الفن مدرسة عشر Artالتاسع Nouvaeuار إظ الطبيعة عناصر باستخدام

. املعماري ا وفكر ا مبان
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املعمارالتجرد.ب عتمد إ: الطبيعة د بتجر فيقوم الطبيعة، من امھ استل د التجر أسلوب أحيانا

للتعب دية تجر منحنيات حديثة ية عب ات اتجا استخدمت وقد سيابية، اال املنحنية ا خطوط

. الوصول ومحطات املطارات ا استخدام تم ال الطيور أجنحة كخطوط املب وظيفة عن

ام رايتمناالستل د لو فرانك ا رائد رأى ال ة العضو العمارة مم اتجاه ذا و الطبيعة: مبادئ

. ار ا شكيل ال أو املسقط ذلك ان أ سواء املعماري للفكر محدود غ مصدرا الطبيعة

: امة مالحظة

وحيوان سان (إ البيولوجية ة االستعار ال األش جذبت طبيعيةلقد ر (مظا ولوجية واالي ( ونبات

مبدع. جديد معماري لفكر كمنبع ن املعمار من العديد و...) والكثبان ول والس والتالل بال يا تأ وقد

عام: ل ش لالستعارة ن مصدر وفق

البيولوجية- 1 ال األش أواستعارة العام ن و الت سواء النباتية ال األش باستعارة إما ون و :

ملصنع شائية اإل ملة ا الفطري ل للش رايت د لو فرانك استخدام ، شائية اإل ملة ا

الفرعونية والزخارف األعمدة س اللو رة كز ري الز ل الش واستخدام ، للشمع سون جو

باستعا أو و....، املعماريواليونانية العمل متعددة بأساليب يوانية ا ال األش رة

https://manara.edu.sy/
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االيكولوجية- 2 ر املظا فيھاستعارة اإلبداعية وللعملية املعماري شكيل لل كب و ل ش ال :

املب استمرار خالل من الطبيعية ئة والب املشيد ئة الب ن ب ة واستمرار توافق بذلك ؤمن ،و

، سھ وتضار وجبالھ بتاللھ محيطھ مع واندماجھ

اإلبدا املعماري الفكر ا استعار يتم ال ال األش ذه ابرز :من

بال- ،ا املخروطية ا ال وأش ا بقمم

والتالل- الرملية املتكررةوالكثبان ا وطيا ا ،بطبقا

الكتلاملوجة- أو األسقف أو دران ا سواء العمارة ة بك مستخدمة و

. ة املعمار

واألعاص- العواصف

الكرستالية-

https://manara.edu.sy/
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3-1-2-. سان اإل

و سان اإل سعد مقاي من ومقياس ، ة املعمار التصميمية العملية اإلبداع ع منا من ام ومنبع

للمعمار سبة بال مال ا

اما عنصرا سان اإل ....)من والرومانية واليونانية الفرعونية ) القديمة ضارات ا املعمار اتخذ

بذلك قام وقد ة، املعمار اإلبداعية طرق:العملية ثالث وفق

البناءاألو يصھ ب يقوم يولو: الف سان اإل ل ش فيھ وتوظيفھمستوحيا

. حاملة عناصر أو ية ي تز كعناصر استخدامھ خالل من املعماري ن و الت

https://manara.edu.sy/
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يولوجية:الثانية الف سان اإل سب ناستخدام و الت ة النا سب لل مقياسا ا واعتبار

استخالص ق طر عن ،أو والرومان ق اإلغر عند كما األعمدة سب ذلك ان أ سواء املعماري

للموديولور يھ وز ور لو ار ابت التصميمية العملية كأساس ستخدم خاصة س ومقاي سبا

modulorعالقات ترتبط لعالقات ضمانا ا إيا ا معت الذ القطاع عالقات فيھ ارتبط الذي

. دة املشا ن الع وذاكرة وجدان سبھ بع ت وال سان اإل جسم

الشك:الثالثة العالقات العالقاتباستخدام ذه عكس ،وذلك سان اإل جسم ة

الوجھ أوالتناظر املعماري ن و الت ا واستخدام و......، سم جسموا ل ش اس ع ا

واألطراف. ذع ا ناحية من السكنية املجموعة تخطيط ع سان اإل

اث3-1-2 ال

مصدرا انھ ع املعمار إليھ ،ينظر العمارة اإلبداعية العملية أسا منبع و بمجملھ اث ال

مختلفة ات مستو ع تطوره-إلبداعھ مراحل من مرحلة ا ا-أل تطور بلغ ما م ة ف ألي واليمكن

وثابتة. ة را قواعد ع املب املنبع ذا ل تتجا أن التكنولو

https://manara.edu.sy/
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3-2: املعماري العمل اإلبداع روافد

روافد اسم ا عل نطلق ان يمكننا فيھ اإلبداعية السمة تكرس عدة سمات املبدع املعماري العمل يحمل

ميتھ أ العمل ذا ل عطي ، املعماري نقاطاإلبداع إطار اإلبداعية العملية ذه تفس من نا وتمكن

: ثالث أساسية
مال3-2-1 ا

اراال3-2-2

ية3-2-3 التعب املواءمة

مال:3-2-1 ا

مال ا ذا رتبط و سمعية أو ة بصر حسية متعة تج ت سمات من املعماري العمل يحملھ ما و و

ونة امل ال األش ن ب ية و الت العالقات أو سب ال ق طر عن أو ة املعمار ات املعا ق طر عن إما

والفتحات واإليقاعات التفاصيل جمال أو العمل ذا ل

ار:3-2-2 اإل

والفخار اب اإل مشاعر استخراج بذلك محاوال املعماري العمل يحققھ أن املعمار يحاول ما و و

ارمستخدما اإل ذا تحقيق متعددة :أنماطا

تم.أ وقد ، املعماري ن و الت عاد واأل وم با املبالغة خالل من باملقياس: ار اإل

ال كما ة بك خيا وتار قديما الفرعونيةاستخدامھ والعمارة قورات) (الز ة اآلشور عمارة

...... القوطية ،والعمارة

واملجاالت.ب ا ف املبالغ شائية اإل مل ا استخدام خالل من : التكنولو ي شا اإل ار اإل

نماذج املعاصرة العمارة و املستخدمة املواد ا سمح ال قة الشا واالرتفاعات ة الكب

ي ة كث ة أمثلةمعمار من اث وال خ التار يحملھ ما إ إضافة ي شا اإل ار اإل ا ف ز

. الفرعونية العمارة رامات األ

https://manara.edu.sy/
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املعاصرة.ج األعمال عن دونا خية التار ة املعمار األعمال يم ار إ و و : التار ار اإل

يحملھ ما ا م وا ل والش بامللمس التأثر تجاوز فيھ يتم ديدة خا تار من األثر ذا

.. خية التار واملدن األحياء كأجزاء وحضارات صيات من ا عل مر وما ل طو حضاري

أو.د القديمة األعمال سواء اإليقاع عام ل ش العمارة استخدمت العددي: ار اإل

وحداتھ عدد اإليقاع ذا يزداد ن وح ن، و الت املعماري مال ل كآلية املعاصرة

ادة العقودز تكرار استخدام العددي ار باإل سميتھ يمكن ما ا يصل فإنھ ة كب

.... اإلسالمية العمارة األفنية حول واألقواس

شاء باإل ار اإل

باملقياس ار اال

خ بالتار ار اإل

بالعدد ار اإل
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ية3-2-3 التعب :ملواءمة

ان أ سواء واملستخدم املتلقي وعاطفية ونفسية حسية آثار من املعماري العمل كھ ي ما و

أث ذات للنظر الفتة شكيالت خلق من تجھ ت وما الفراغية ات املعا أو امللمس أو الكتلة ذلك

أخرى ة ج من الوظيفة عن مباشر ل ش فيھ ع ما أو ة ج من املتلقي ع ي دينامي

Dr. Mirna Nassrah

mirna.nassrah@gmail.com

https://manara.edu.sy/
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