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 اثر التطور التكنولوجً على الفن املعماري
 م. نهى حامد طاهر عبد الحسين الطائي

 كلية الطب العام / جامعة العميد

 ممخص البحث

العقديخ االخيريخ متغيرات تكنولوجية ىائمة ، حيث التقدح في عموح الحاسب  االلبي وتيقيقاتبو  شيد العالح خالج      
، االمر الذي أدى إلى سيادة ) التكنولوجيات الرقمية( المتعمقة قعموح الحاس  االلي في كافة مجاالت الحياة ؛ ليشيد 

رقميببة ( ، وناببرا لتعمببت ) العمببارة ( قببالمجتم  العببالح منببذ ذلببث الحببيخ والخ مببا اسببيم  عمببى تسببميتو قعسببر )ال ببورة ال
وأنشببيتو المختم ببة وارتقاييببا قببو ، ارتقيببت العمببارة المعاسببرة ارتقايببًا و يقببًا قتمببث ) ال ببورة الرقميببة ( ، حيببث أسببق  ) 

مرتقيبببًا قالتكامبببج مبببا قبببيخ ) االقبببدال القشبببري ( و) البببذكاف االسبببيناعي( والمتم بببج فيمبببا قبببيخ )  )االقبببدال المعمببباري
 قيخ ) الواقعي( و) اال تراضي ( . ممموس ( و ) الالممموس( ، وكذا ماال

اخ التيببور المتسببارل فببي عببالح التكنولوجيببا المتعببددة ، وخاسببة فيمببا يتعمببت قمببواد القنبباف المعاسببرة ، التببي ليببا       
المتشاقية ال تنتمي ليوية معينة ، حيبث تبا رت عمى الياق  المعماري حيث المقاني ايرت قاشكاليا التا ير الواض  

قاالشكاج الغرقية ، وعقرت ىذا المقاني قتكوينيا ومقاييسيا عخ الييمنة االقتسادية ، وقد تا رت ال نوخ المعمارية في 
 العرات قيذا التيور كقاقي دوج العرقية .

ممسبمميخ فبي جميب  أنحباف العبالح إمكانيبة فقد أعيبى التيبور المتسبارل فبي سبناعة تكنولوجيبا المعمومبات ل لذلث    
الوسوج إلى أفضج إداف لمحموج القرامجية ومعدات الحاسو  التبي أحبد ت  بورة كقيبرة فبي عمميبة سبناعة االشبكاج . 
وعميو يج  الت كير تبدريجيًا قالعالقبة التبي تبرقي االنسباخ وااللبة مبخ خبالج معرفبة قبوة السبمة قبيخ متيمقبات االخبالت 

التبي  مميبةالع   المعرفبة التقنيبةمبمشبرول معمباري يتي اليإخ القعبد القنبائي اذ المعمباري .  لممشرول وحاجات االقدال
مب   يبة والتقنيبةممر العسور إدماج  روة مخ المعبارة العم عمى، وقد تح  ية التكوينيةموالعم االقداعيت متؤ ر في الخ

يرا فبي عمميبة التسبميح سبواف كانبت العمبارة فبي الماضبي ال قافة المعمارية مما ساعد عمى ترسيح الوعي وا ر تا يرا كق
 مخ فخ العمارة في العسر الحديث كما كاخ في الماضبياألكقر والمعاسرة . فالجزف او في توجيات العمارة الحدي ة 

إلبى  الشبكجىبو  الييكبج فييبا بة ؛ مبخ الحالبة التبي يكبوخ مالرغقبة فبي الرجبول إلبى المعرفبة المكتسبقة قيبرت مختياير 
مبببخ عناسبببر التسبببميح  ىبببامببب  غير ة ة أك بببر أو أقبببج عضبببويمبببواضبببحة ومتكام المغبببة الييكميبببة فييببباالحالبببة التبببي تكبببوخ 

 .المعماري

 ليذا جاف القحث الحالي لمتوسج الى معرفة تا ير التيور التكنولوجي عمى ال خ المعماري .      

 الكممات المفتاحية :
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 الفن المعماري . –التطور التكنولوجي 

Abstract 

The impact of technological development on architecture 

       In the past two decades, the world has witnessed enormous technological 
changes. Progress in computer science and its applications has led to the dominance 
of digital technologies in all areas of life. The world has since witnessed what has 
been called the Digital Revolution, (Architecture) is linked to the complementarity 
between (human creativity) and (artificial intelligence), which is between (tangible) and 
( The Lammos), as well as (realistic) and (default). 

       The rapid development in the world of multiple technologies, especially with 
regard to contemporary building materials, which have a clear impact on the 
architectural character where the buildings appeared in similar forms do not belong to 
a particular identity, where influenced by the Western forms, and expressed these 
buildings composition and measures of economic hegemony, In Iraq this development 
like other Arab countries. 

        Therefore, he has given the rapid development of the information technology 
industry designers around the world access to the best performance of software 
solutions and computer equipment that have revolutionized the process of making 
shapes. Therefore, the relation between man and the agency must be gradually 
thought through the knowledge of the strong link between the moral requirements and 
the creative needs of the architectural project. The structural dimension of any 
architectural project requires technical scientific knowledge that influences creative 
creation and the formative process , throughout the ages, a wealth of practical and 
technical knowledge has been incorporated into the architectural culture, which has 
helped to delineate the awareness and influence of the design process, whether in the 
past or in modern and contemporary architecture. Much of modern architecture as in 
the past shows a desire to refer to knowledge acquired in different ways; from the 
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case where the structure is the form to the situation where the structural language is 
more clear and integrated or less organic with other elements of architectural design. 

      So the current research came to know the impact of technological development 
on architecture. 

 ال سج األوج 

 التعريف بالبحث

 المقدمة :

واكب   تيبوراً  المختم بةاية القرخ العشريخ وقدايات القرخ الواحد والعشريخ تيورًا ىبائاًل فبي مجباج ال نبوخ ني شيد      
ال نبي ،  ذلث التقدح التكنولوجي اليائج فبي شبتى مجباالت الحيباة ، األمبر البذي ادى البى تغيبر الرؤيبة لمسبورة والعمبج

وتشبكيمية  ا اتجاىبات فكريبة حدي بة ومضباميخ فمسب يةتيباوقالتالي ايرت انمباي جديبدة لمعمباج ال نيبة حممبت فبي ييا
كمبببا إخ اتجاىبببات  ديبببة ليخبببرج ق نبببو البببى مسبببتوى يميبببت قمتيمقبببات ىبببذا العسبببر .معاسبببرة تحبببدت قبببدرات ال نببباخ العا

التسوير المعاسره توجيت نحو دمج العمح قال خ وادخاج الكمقيوتر كأداة مساعدة في التعقير الجمالي في كافة فرول 
تحرير السورة ال نية  ال نوخ ، فمخ خالج استخداح األدوات والخامات التكنولوجية الحدي ة عكة ال ناخ المعاسر الى

ىبارتمي ، قيا نحو تواية تمث التكنولوجيا قجمي  سبماتيا ليتبرجح مبخ خالليبا ال بخ  قافبة العسبر الحبالي . )  متوجياً 
7004  :27 .) 

لقد اير حبدي ا جبدج حباد قبيخ ال نبانيخ والمقبدعيخ إزاف عالقبة ال بخ قالتكنولوجيبا ، فبالقعب مبنيح يعتقبر أخ القبيح     
سببباقيت وتيببباوت أمببباح التكنولوجيبببا والبببقعب االخبببر يعتقبببر أخ التكنولوجيبببا أوجبببدت قيمبببا جماليبببة جديبببدة ، الجماليبببة ت

فاسحا  الرأي األوج ينتاقيح اإلحقاي ، نتيجة شعورىح قعدح ال اعمية في محيييح ، واخ كج نتباجيح يمكبخ أخ ي عمبو 
دواتبو التبي يجب  أخ ييوعيبا المقبدل فبي أي كمقيوتر سغير ، ولكخ أسحا  الرأي ال باني  يقولبوخ أخ لكبج عسبر أ

 Walterنتاجببو اإلقببداعي ، فببال خ ممارسببة إجتماعيببة وىببو سببمعة ، كمببا يقببوج ال يمسببوة الملمبباني فببالتر قنيبباميخ )
Benjamin   ( . وىو أوج مخ نتقو الى ىذه الحقيقة ) ،  3:  7022الخيي  . ) 

لذلث فقد أعيى التيور المتسارل في سناعة تكنولوجيا المعمومات لممسمميخ في جمي  أنحاف العالح إمكانية        
الوسوج إلى أفضج إداف لمحموج القرامجية ومعدات الحاسو  التبي أحبد ت  بورة كقيبرة فبي عمميبة سبناعة االشبكاج . 

خ وااللبة مبخ خبالج معرفبة قبوة السبمة قبيخ متيمقبات االخبالت وعميو يج  الت كير تبدريجيًا قالعالقبة التبي تبرقي االنسبا
وحاجات االقدال لممشرول المعمباري . اذ إخ القعبد القنبائي الي مشبرول معمباري يتيمب  المعرفبة التقنيبة العمميبة التبي 

لتقنيبة مب  تؤ ر في الخمت االقداعي والعممية التكوينية ، وقد تح عمى مر العسور إدماج  روة مخ المعبارة العمميبة وا
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ال قافة المعمارية مما ساعد عمى ترسيح الوعي وا ر تا يرا كقيرا فبي عمميبة التسبميح سبواف كانبت العمبارة فبي الماضبي 
او في توجيات العمارة الحدي ة والمعاسرة . فالجزف األكقر مخ فخ العمارة في العسر الحديث كما كاخ في الماضبي 

كتسبقة قيبرت مختم بة ؛ مبخ الحالبة التبي يكبوخ فييبا الييكبج ىبو الشبكج إلبى ياير الرغقبة فبي الرجبول إلبى المعرفبة الم
الحالبببة التبببي تكبببوخ فييبببا المغبببة الييكميبببة واضبببحة ومتكاممبببة أك بببر أو أقبببج عضبببوية مببب  غيرىبببا مبببخ عناسبببر التسبببميح 

 ( . 5:  2661) عكج ،  . المعماري

والتي ،  مج قيخ اليندسة المعمارية وىندسة القنافدال يعني وقعقارة أخرى فاخ تيقيت التكنولوجيا لتسميح المقاني     
. وقببد أحببد ت المببواد والتقنيببات الجديببدة تحببديات جديببدة فببي  يناببر إلييببا أحيانببا عمببى أنيببا مجبباج متميببز أو فئببة فرعيببة
، وخاسببة منببذ ايببور التسببني  فببي القببرخ التاسبب  عشببر.  التسببميح وأسببالي  القنبباف فببي جميبب  مراحببج تيببور المقنببى

، وىي تتماشى قشكج و يت م  التقدح المحرز في  كنولوجيا المعمارية قالعناسر المختم ة لممقنى وت اعالتووترتقي الت
 ( . 22:  7020) ىادي و عالوي   . عموح القناف

 واقعبببًا جديبببدًا لحياتنبببا وأفبببرزت رؤى جديبببدة سببباحقتيا متغيبببرات إجتماعيبببة إنعكسبببتاالخ فرضبببت التكنولوجيبببا اخ      
وأفببرز لنببا م بباىيح ، فقبد ت اعببج ال نبباخ مبب  أدوات عسببرة  المعمبباري ،ومنيببا ال ببخ  ، قشبكج او قبب خر عمببى ال نببوخ كافببة

 . فببنالحا  منبببذ قضبببعة سببنوات اكتسببباح الوسببائج الرقميبببة كببج مجببباالت اإلقبببدال ، أنتجبببت حضببارة السبببورة ، حدا يِّببة
انبو أسبق  واقعبا فبي يومنبا الحبالي . ليبذا فباخ ال بخ المعمباري وقاعتقار اخ اتحاد ال خ والتكنولوجيا قد يقدو غريقبا اال 

قدا يقرز العديبد مبخ األفكبار المختم بة التبي تجمب  قينبو وقبيخ العمبوح الحدي بة الواسبعة االنتشبار فبي عسبرنا الحبديث . 
ذلبث ىبو ىذا النول مخ ال خ يشمج كج الممارسات التي تستخدح اإللكترونيات كعنسر في العمج ال ني ، وم اج عمبى 

اسبببتعماج جيببباز الروقبببورت ا لبببي، فيبببذه ال ئبببة تقحبببح التكنولوجيبببا قشبببكج واضببب  قغبببب النابببر عبببخ دورىبببا كوسبببيمة أو 
عنسر فبي العمبج ال نبي ، وىبذا غيبر البذي تعبود عميبو اإلنسباخ فبي التسبعينيات مبخ القبرخ الماضبي مبخ أشبكاج ال بخ 

 ( . 72:  7002رسوج ، ًا جديدا لالقدال ) المختم ة التي تتعاوخ م  التكنولوجيا الحدي ة قس تيا وسيي

 أهمية البحث والحاجة اليه :

شيد العالح خالج العقديخ االخيريخ متغيرات تكنولوجية ىائمة ، حيث التقدح في عموح الحاسب  االلبي وتيقيقاتبو       
كافة مجاالت الحياة ؛ ليشيد ، االمر الذي أدى إلى سيادة ) التكنولوجيات الرقمية( المتعمقة قعموح الحاس  االلي في 

العببالح منببذ ذلببث الحببيخ والخ مببا اسببيم  عمببى تسببميتو قعسببر )ال ببورة الرقميببة ( ، وناببرا لتعمببت ) العمببارة ( قببالمجتم  
وأنشببيتو المختم ببة وارتقاييببا قببو ، ارتقيببت العمببارة المعاسببرة ارتقايببًا و يقببًا قتمببث ) ال ببورة الرقميببة ( ، حيببث أسببق  ) 

) مرتقيبببًا قالتكامبببج مبببا قبببيخ ) االقبببدال القشبببري ( و) البببذكاف االسبببيناعي( والمتم بببج فيمبببا قبببيخ ) االقبببدال المعمببباري
 ( . 22:  7022الممموس ( و ) الالممموس( ، وكذا ماقيخ ) الواقعي ( و) اال تراضي ( . ) ىيقة ، 
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، مبا ينقغبي أخ يقبوح  المعاسبرةيشبكج فبي مضبامينو وتوجياتبو «  والتكنولوجيباالمعمباري ال خ » التالحح قيخ أخ      
عنببد الحببدود الذوقيببة  مقتسببرا، لببح يعببد يقببة المعمبباري  ، خاسببة وأخ مجبباج ال ببخ قببو ال ببخ داخببج التنميببة المجتمعيببة

لبت واي تبو داخبج ىبذا العسبر المعبولح الجمالية الم الية  ، إلبى وسبيمة اسبت مارية مبخ خبالج مختمبة فروعبو ، قبج تحول
، التبببي تؤىبببج  .. إلبببى جانببب  مجموعبببة مبببخ األنشبببية اإلقداعيبببة واالقتكاريبببة، الرسبببح (   الجماليبببة ) الخبببي ، الزخرفبببة

 (. 2:  7027قسرعة ويسر ) الحسيخ ،  مخ قنائيا واكتساقيا التي يمتمكونيا اخ يتمكنوامخ خالج الك ايات  ال نانيخ

اإلبدداع ممدً ل لمطدرف " ،  اليرفباخ ىو ذروة مبا ييمب  إليبو« ال خ المعماري والتكنولوجيا » التالق  قيخ كما اخ     
،  ، والنتيجة خمت عناسبر وفنبوخ جديبدة تحمبج مضباميخ فنيبة"  األول والتطور التقني والرقمي ممً ل لمطرف اآلخر

. والتكنولوجيا ىي إحدى األدوات التي اقتكرىا اإلنساخ لتقوده  ، وقيئية قإقيار قسري ي وت الخياج ، اجتماعية  قافية
عادة تعري و مخ منيمت جمالي قحت الكتشاة الحقبائت وترجمبة المشباعر واألحاسبيس إلبى إلى فيح ذا تو وما حولو وا 

 ( . 1:  7023) مغرقي ،  . ، ومعيا يحقت ال خ ما ينشده لغة مرئية تضيئ الجدراخ

وفببي ا نبباف الممارسببة العمميببة ، يببتح تيببوير التكنولوجيببا المعماريببة وفيميببا ودمجيببا فببي المقنببى مببخ خببالج إنتبباج      
الرسومات المعمارية والجداوج الزمنيبة . وتسبتخدح تكنولوجيبا الحاسبو  ا خ عمبى جميب  أنبوال القنباف مبا عبدا القسبيي 

مسبباعدة الحاسبو  سببائدا ، ممبا يسبم  قرسببومات دقيقبة لمغايببة منيبا : ف بي القببرخ العشبريخ أسببق  اسبتخداح التسبميح ق
يمكببخ مشبباركتيا إلكترونيببا ، قحيببث يمكببخ مبب ال اسببتخداح الخيببي المعماريببة كأسبباس لتسببميح خببدمات مناولببة اليببواف 
والكيرقبباف . ومبب  تيببور التسببميح ، يمكببخ مشبباركة ىببذه المعمومببات مبب  فريببت التسببميح قأكممببو . وىببذه العمميببة تؤخببذ 

الذي يستخدح نموذجا  ال بي  (BIM)إلى نتيجة منيقية م  االستخداح الواس  النيات لنمذجة معمومات المقاني  حاليا
) مجيبد واخبروخ  . األقعاد لممقنى ، تح إنشاؤه قواسية المدخالت ا تية مخ جمي  التخسسات لقناف تسميح متكامج

 ،7006  :222 . ) 

ابة اإلقداعيبة حبيخ يبروح ت قيبت قسبمات أحاسيسبو عمبى العمبج اإلقبداعي إخ ال ناخ ميبووس قيقعبو قحقيقبة المح     
خ تقببدو ىببذه القسببمات ذاتيببة  ميمبا اختمببة نوعببو  فيببي تجببر فببي مكامنيببا إر ببا قسببريا ورمزيببا يتببدفت كممببا غاسببت. وا 

بعمى ىذا األساس فاخ المقدل في حاجبة ممتي المتسج قالالوعي الجماعي . و ذات ال ناخ في ييات الالوعي الذا ة حل
فمرقمببا أكتشببة عقببرىح عببخ اشببراقات كانببت  ، المعقببة ال نيببة فببي عسببره مبب  الجميببور إلببى الت اعببج مبب  مببا أفضببت إليببو
 ( . 75:  7004) خميج ،  . خ ية ساعة المخاب اإلقداعي

ادي لقببد احتمببت التكنولوجيببا اليببوح أىميببة متزايببدة فببي العببالح المعاسببر ، اذ تايببر فاعميتيببا فببي مختمببة النتبباج المبب    
. والعمببارة نتبباج ل عببج تكنولببوجي عمببى درجببة غيببر قميمببة مببخ التعقيببد تتببداخج فيببو مختمببة وال كببري لمحضببارة اإلنسببانية 

العوامج واأليراة . لذا اسق  تحميج ال عج المسؤوج عبخ انتاجيبا واعيائيبا كيانيبا المبادي مسبالة متسبعة المبديات . 
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ادقيبباتيح ت سبب  عببخ مشببكمة قح يببة واضببحة ىببي " القسببور المعرفببي فببي وقببد عنببي القبباح وخ قيببذا الجانبب  ، غيببر اخ 
 ( . 622:  7020تحديد الم ردات المؤ رة تكنولوجيا في سياغة النتاج المعماري " . ) السالح وميدي ، 

ا اخ التيببور المتسببارل فببي عببالح التكنولوجيببا المتعببددة ، وخاسببة فيمببا يتعمببت قمببواد القنبباف المعاسببرة ، التببي ليبب      
التا ير الواض  عمى الياق  المعماري حيث المقاني ايرت قاشكاليا المتشاقية ال تنتمي ليوية معينة ، حيبث تبا رت 
قاالشكاج الغرقية ، وعقرت ىذا المقاني قتكوينيا ومقاييسيا عخ الييمنة االقتسادية ، وقد تا رت ال نوخ المعمارية في 

( البى اخ التقبدح التكنولبوجي قبد اسبق   7006ذ أشبار ) ىبادي وعبالوي ، ا العرات قيذا التيور كقاقي دوج العرقية .
ركنببًا اساسببيًا مببخ اركبباخ تيببور المجتمبب  العراقببي ، وأ ببر قسبببورة كقيببرة وفعالببة عمببى تيببور العمببارة فببي فرعييببا الناببري 

المقبباني مببخ  والعممببي . حقببث تسببباعد التكنولوجيبببا الحدي ببة عمببى توسببي  مببدى االقببدال فببي تسببميح اشببكاج متنوعببة مببخ
خالج توسي  الخيارات الشكمية اماح المسبمح ، والتي تتسة قالمرونة التي قواسببيتيا يببتمكخ المسبمح المعمباري مبخ 

 ( . 21:  7006ايجاد لغة معماريبة جديدة ..) ىادي وعالوي ، 

اكنببة القخببار حيببث اخ اخ اىببح متغيببر تكنولببوجي حببدث فببي تبباريل العمببارة والعمببوح ىببو ال ببورة السببناعية واختببرال م    
منتسببة القببرخ التاسبب  عشببر وحتببى نيايببات القببرخ العشببريخ تعببد المببدة التببي شببيدت انجببازات واقتكببارات ميمببة  وريببة 
غيرت دور وتأ ير االقنية كما اخ اكتشباة الحديبد والزجباج والكونكريبت تعبد االك بر اىميبة ىبي المبواد المكتشب ة عمبى 

كخ انجازه في خالج مدة ال تتجباوز المئتبي عباح مبخ تباريل ايورىبا فتيبور االيالت والتي ساعدت عمى انجاز ما يم
االنساخ مخ حياة المغارة الى قناف عمارة لح تكخ قجيود فرد معيخ أو فئة معينة قبج سباىمت القشبرية جمعباف فبي ىبذه 

لمرحمبة ال انيبة فقبد قبدأ العممية وتيورات عمى مسىتوى المادة وال كر ليقتكر االنساخ كج مرحمة تساعده قاالنتقاج الى ا
يضبب  ادواتببو واالتببو  ببح قتيببوير مسببكنو ومادتببو القنائيببة وسببواًل الببى قنبباف مسببتوينات ومببدخ وعمببائر حتببى اسببقحت 
العمارة سمة اساسية مخ سمات عسرنا وىي تحيينا في كج مكاخ وفي كبج يبوح تتيبور قبذلث السبيرورة التكنولوجيبة 

االنسبباخ قمقتضبباىا الببى وسببائج تكنيكيببة حيببث تكتمببج ىببذه السببىورة  قسبب تيا سببيرورة تاريخيببة وتتحببوج واببائة عمببج
خالج التيور التكنولبوجي وىبذا التيبور مبخ التكنولوجيبا يقشبر قمبيالد عمبوح جديبدة واضبعة فبي العبد الناباح القشبري ) 

 ( . 17 – 12:  7022العقاقي والماجدي ، 

تببؤدي دورا واضببحا يببؤ ر فبببي النتاجببات المعماريببة فبببي لببذا تتزايببد اىميببة التكنولوجيبببا فببي عالمنببا المعاسببر النيبببا     
عسرنا الراىخ الذي يم ج ذروة التيور التكنولوجي وزيادة القدرات التكنولوجية ، وتم ج التكنولوجيا في قعب جوانقيا 

كجبزف  َالية تحقيت حاجة االنساخ المادية والروحية قتوفير وسيمة . وما االختراعات اال اضافات الى الخزيخ التأريخي
مخ التيور التأريخي فاخترال العجمة يم ج ق زة تاريخية حققتيا التكنولوجيا لخدمة االنساخ . فينباث عالقبة و يقبة قبيخ 
العمارة وتكنولوجيا ، وتاخذ ىبذه العالقبة عبدة اشبكاج والبدور البذي تمعقبو التكنولوجيبا فبي البناح المنشبئية يبؤ ر قسبورة 

عمبارة وتكنولوجيبا االنشباف قيبرت عبدة اقتبدافا مبخ السبييرة التامبة لمييكبج االنشبائي كقيرة في العمبارة كنتباج ، تبرتقي ال
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  :Macdonald, 2001 االنشبائية مقاقبج المعالجبات المعماريبةلممتيمقات ي مماج الكىفي الشكج المعماري الى اال
73) . ) 

ىامبة جبدًا فبى ابج ي برات معماريبة  كما أسقحت عممية التيور التكنولوجى لمعمارة وا رىا فبي النتباج المعمبارى     
ىائمببة انتقمببت مببخ مرحمببة إلببى أخببرى فببى مراحببج التيببور التكنولببوجى اليائببج حيببث اكتشبباة المببواد اإلنشببائية الجديببدة 
والببناح اإلنشببائية المتعببدة ولليببة التن يببذ المتقدمببة وفاقببة السببرعة والتقببدح لتببوفير الوقببت والجيببد ، واكتشبباة قعببب مببواد 

االليباة الزجاجيبة والمبدائخ ورقبائت االلمنيبوح والمبواد النانويبة وقبد تبأ ر التسبميح المعمبارى عمبى وجببو القنباف الجديبدة ك
 (. 3:  7021الخسوص والمنش ت المعمارية عمى وجو العموح قيذا التيور التكنولوجى اليائج ) عمي ، 

 هدف البحث :

 التعرة عمى ا ر التيور التكنولوجي عمى ال خ المعماري .

 البحث :حدود 

 يتحدد القحث الحالي قجمي  التيورات الحاسمة عمى ال خ المعماري خالج )      (.   

 تحديد المصطمحات :

 األ ر : –أوال 

 -( :  2651عرفو ) انيس ،  -ا
 2651جاف في المغة العرقية قمعنى  العالمة ، وأ ر الشيف : ققيبة الشبيف، وجمعبو : ل بار، وأ بور. )  أنبيس ،      

 :11 ). 
 -: ( 7022عرفو  ) الجساسي  ، –   

مدى القبدرة عمبى تحقيببت نتببائج مببستيدفة وتتببأ ر ىببذه القببدرة قمببدى النجبباح فببي اختيببار واسبتخداح مبزيج مناسب       
 (. 23:  7022ومتناس  لممبدخالت او المبوارد دوخ إىبدار أو إسبراة ) الجساسي ، 

 التيور التكنولوجي : – انيا 
 -:  (Liddell & Others , 1980 )و  عرف -ا

ماديببببة ، التبببي تببببح تخميقيببببا قتيقيبببت الجيببببود الماديببببة وال يزيائيببببة       أنيبببا األشببببياف الموجببببودة قنوعييبببا ، الماديببببة والالخ
لمحسوج عمى قيمة ما . فبي ىبذا السبيات ، تشبير التقنيبة إلبى المعبدات وا الت التبي يمكبخ اسبتعماليا لحبج المشباكج 

  . ( Liddell & Others , 1980 : 33 )   العالح الحقيقية في
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 -:   (Anissimov , 2017)عرفو  - 

ؤيببببة؛ فببببالكمقيوتر نتيجببببة مببببخ نتبببببائج  ىببببو اسببببتعماج الكمقيببببوتر واألجيببببزة الحدي ببببة       ، وىببببذه النخاببببرة محببببدودة الرخ
وحجخ المشكالت، وىي أسمو  التخ كير التكنولوجيا، قينما التكنولوجيا التي يقسدىا ىذا المسيم  ىي يريقة لمتخ كير، 

، كمبببا أنخيببا يريقبببة التخ كيبببر فبببي اسبببتخداح  الببذي يسبببج قبببو ال بببرد إلببى النتبببائج المرجبببوخة، أي أنخيبببا وسببيمة وليسبببت نتيجبببةً 
، والمعمومبببات، والميبببارات قيبببدة الوسبببوج إلبببى نتبببائج إلشبببقال حاجبببة اإلنسببباخ وزيبببادة قدراتبببو، وليبببذا فبببإخخ  المعبببارة

 .االستخداح األم ج لممعرفة العمميخة وتيقيقاتيا وتيويعيا لخدمة اإلنساخ ورفاىيختو التكنولوجيا تعني

)Anissimov , 2017: 43). 

 ال خ المعماري : – ال ا 

 ( : 7002عرفو ) عقد اهلل ، 

ببص مببخ أجببج احتضبباخ الواببائة         نشبباف الحجببوح وأيضببًا ال راغببات التببي تاخسخ قأنخببو ال ببخخ الببذي ييببتحخ قتكببويخ وا 
، وقبذلث فببإخخ م يبوح ىبذا ال ببخخ ىبو انعكبباس  والنشبايات اإلنسبانيخة وأيضببًا االجتماعيخبة عمببى مختمبة أسبنافيا وأنواعيببا

 ( . 25:  7002) عقد اهلل ،  .ألشكاج وسمات اإلنجازات أكانت ماديخة أح حضاريخة

 -( : 7022عرفو ) عقد الجواد ، 

َرَفيا اإلنساخا منذا حاجتِبِو لقنباف مبأوًى لبو، وياعبرةا فبخ العمبارة أيضبًا قأنخبو ىو أحدا ال نوخ اليندسيخة القديمة التي عَ      
،  ال ببخا الببذي َييببتحا قتيقيببِت مجموعببةم مببخ التسبباميح اليندسببيخة التببي تعتمببدا عمببى رسببِح الييكببج التخييِيببيخ لقنبباف المقبباني

عمبارة قعكبس يقيعبة ال قافبة العامخبة، والتبراث السبائد والمعالح الحضاريخة الخاسة قمكاخم أو قمدينةم ما وعادًة ييبتحا فبخخ ال
، وقببد يحتببوي عمبى مجموعببةم مببخ الرمببوز، أو المنحوتبات ال نيخببة التببي تاببجا مبخ الشببواىِد عمببى يقيعببة فببخخ  فبي المنيقببة

 ( . 727:  7022) عقد الجواد ،  العمارة في كاج حققةم مخ الحق  الزمنية
 

 ال سج ال اني 

 االطار النظري لمبحث

 : ع قة الفن المعماري بالتكنولوجيا

لقببد أدى التيببور التكنولببوجي لببناح اإلنشبباف ومببواد القنبباف الحدي ببة إلببى تحقيببت القببيح النحتيببة لمعمببارة مببخ خببالج       
اإلقبببداعات الجماليبببة لمتشبببكيج المعمببباري أ نببباف النسبببة ال ببباني لمقبببرخ العشبببريخ فغمبببة أقنيبببة اإلنسببباخ الحبببي المبببرتقي 

ومستققمو قالجماج الرمزي والتعقيري و التشكيمي قأغم ة معمارية تسدح قالغناف و الحياة لتقاوح القؤس قماضيو وقيئتو 
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والممات، فتحركت واجيات المقنى ليس قسريًا فقي ولكخ حقيقيًا في العمبارة الديناميكيبة مسبتكماًل مورو بو الحضباري 
إلنشبائي لترا يبا المعمباري قأيبد المقبدعيخ مبخ المعمبارييخ وانجازاتو الساققة التي ال نستيي  أخ ننكر فضميا ال كبري وا

 ( . 74:  7002) رسوج ،  القادح .والنحاتيخ وال نييخ الميرة تمييدًا لمستققمنا 

ف ي قواكير القرخ العشبريخ قبدأ أسبمو  جديبد فبي فبخ القنباف قبالَتَقم ور ، ىبو مبا أايمبت عميبو فبي مبا قعبد اسبح عمبارة     
خ المعمارييخ األوروقييخ واألميركييخ )لويس سولي اخ ، فرانث لويد رايت، أنيوني غاودي ، أوتو الحدا ة . قاح عدد م

فبباغنر وغيببرىح( قتيببوير حمببوج جديببدة فببي العمببارة ، فببي سببيات الحدا ببة ال كريببة التببي قببدأت فببي ت قيببت أقببداميا ، وفببي 
منباحي الحيباة . رفبب معمباريو الحدا بة أعقا   ورات وحركات اجتماعية وسياسية نادت قتغييرات ك يرة في مختمبة 

الزخرفببة وال خ خببة النافمببة التببي كانببت سببائدة فببي عسببرىح ، وانيمقببوا مببخ قواعببد ناريببة جديببدة فببي التسببميح ، أىميببا 
قاعدة " الشكج يتق  الواي ة ". كما توخوا " السدت " في التعقير القسري ، فحاولوا إايار الييكج اإلنشائي كما ىو 

القنببباف " عمبببى حقيقتيبببا "، فمبببح يحجقوىبببا قمبببواد أخبببرى . وكانبببت حجبببوح أقنيبببتيح وخيوييبببا واضبببحة ،  ، وكشببب وا مبببواد
مستقيمة ومتعامدة غالقًا . واستعمموا قحماس المواد والتقنيبات الجديبدة التبي أسبقحت متبوفرة فبي عسبرىح. مبخ ناحيبة 

سبببي الببببذي يمكبببخ أخ تمعقبببو العمببببارة أخبببرى ، فبببإخ معابببح معمبببباريي الحدا بببة كبببانوا يببببدركوخ البببدور االجتمببباعي والسيا
 (. 26:  7001) توفيت ،  والتخييي المديني .

رأ أو التعبيريدة اإلنيدا يةاخ تالحح فخ العمارة قالتكنولوجيا يعرة اليبوح قاسبح "       " والتبي ايبرت  الحداًدة المتدّخة
العمببارة عناسببر مببخ السببناعة  فببي أواخببر السببقعينيات واعتاقِببرت نوًعببا مببخ التجديببد فببي عمببارة الحدا ببة. َدمجببت ىببذه

التكنولوجية المتقدخمة في تسميح المقاني . وأايرت عمدًا الييكج اإلنشائي ، ال والذي عمى الغال ، في خارج المقنى 
كما في داخمو . وفي مقاخم م ج مركز قومقيدو ال قافي في قاريس أخبذت ىبذه ال كبرة أقعبادًا قسبوى ، حيبث إخ قعبب 

جماليبة فحسبب  ، قاإلضبافة إلبى إايببار " أحشباف " المقنبى )أناقيبب   -ائية ليبا واي ببة شبكمية العناسبر التبي تقببدو إنشب
التيوية والتقريد م اًل(، واستعماليا كعناسر جمالية أيضًا. مخ أىح معماريي ىذا اليراز: القرييانياخ ريتشارد روجرز 

 مقي قروس غراىاح والقنغالي فضج الرحمخ خباخ.ونورماخ فوستر، اإلييالياخ ِرنزو قيانو وجان رانكو فرانكيني، الكولو 
 (. 4:  7022) الخيي  ، 

ويقدو أخ اليندسة المعمارية ستكوخ مققمة عمى مرحمة مخ اإلقدال والتجديد في المستققج القريب . سبوة تقودىبا      
التكنولوجيا ِقيدخ واالستدامة قاليدخ األخرى ، قعيدًا مخ المنش ت المألوفة والتراكي  التقميدية التي اعتدنا عمى رؤيتيا في 

حاجات وتيمعات المجتم  أك ر مخ أي وقبت مضبى . وسبوة تاتباح ال رسبة مدننا . سوة يمكخ لممقاني أخ تعكس 
 (. 4:  7027) الحسيخ ،  لمناس لكي يقولوا كممتيح في قناف مستققميح ومستققج أوالدىح.
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 اًر التكنولوجيا عمى الفن المعماري :

ث االن تبباح عمببى العببالح ، اخ عمميببة التيببور التكنولببوجي لمعمببارة أسببقحت ىامببة جببدا فببي عسببرنا الحببالي ، حيبب      
واكتشبباة مببواد القنبباف الجديببدة كالخرسببانة عاليببة الجببودة ، واكتشبباة ناببح االنشببائية الحدي ببة المتعببددة ووسببائج التن يببذ 
االلية والمتقدمبة وفائقبة السبرعة ، فضبال عبخ التسباميح اليندسبية ال نيبة المتم مبة قبالخي والزخرفبة والرسبح ( . كبج ىبذا 

حمبد اهلل ، )  التسميح المعماري عمى وجو الخسوص والمنشئات المعماريبة عمبى وجبو العمبوح . التيور قد ا ر عمى
2664  :3 . ) 

اخ النمببباذج المعماريبببة الحاليبببة والمتوار بببة مبببخ العسبببور السبببال ة ت قبببت اخ ىنببباث عالقبببة م قتبببة مبببا قبببيخ التيبببور      
التببي تكبببوخ عمييببا العمببارة فبببي ذلببث العسبببر ، التكنولببوجي المتبباح فبببي كببج عسببر وقبببيخ الشببكج والمكنونبببات والييئببة 

فالتيور والتقدح التكنولوجي قد اخبذ اشبكاال عديبدة وتيبور تيبورات ىائمبة فبي كافبة منباحي الحيباة منبذ قبدف عسبور ، 
فقد استيال قعب المعماريوخ المقتكروخ االست ادة مخ اإلمكانيات التي يوفرىبا ىبذا التيبور فبي الوسبوج البى عمبارة 

 ( . 32:  2663) رزوقي ،  اجات العسر وعخ روح التكنولوجيا التي تتوفر فيو .تعقر عخ احتي

لببذا فبباخ التيببور التكنولببوجي اسببق  لببيس فببي مجبباج واحببد او مجبباليخ مببخ مجبباالت العمببارة ، ولكببخ اسببق  ىببذا       
جديبببد مبببخ  التيببور يشبببمج كبببج جوانبب  العمبببارة ، حيبببث قببدا المضبببموخ المعمببباريوخ واالنشببائيوخ اسبببتخداح كبببج مببا ىبببو

تيببورات فببي مببواد القنبباف وناببح االنشبباف التببي أسببقحت تمقببي كببج متيمقببات العمببارة الحاليببة ، امببا وسببائج الحدي ببة فقببد 
 ( .21:  7004) الخميج ،  م  تادية الواي ة قسورة افضج .أسقحت توفر الوقت والجيد 

 -قاالتي : ويمكخ تمخيص اىح تا يرات التيورات التكنولوجيا عمى ال خ المعماري     

التكنولوجيببا الحدي ببة أعيببت االمكانيببة لكنتبباج الك ببوف العببالي لممنتجببات العاليببة لجميبب  األنمبباي المعمولببة مببخ  -2
 المعدخ او القالستث او غيرىا مخ المواد ىذه المواد تجعج مخ االنتاجات اخة وزنا واك ر قوة وسالقة .

المبواد قعيبدا عبخ نقبج نتباج المبواد السبناعية ، وتسبييج سعة الخيارات والقدائج قاعتماد الوسائج الحدي ة فبي ا -7
 مركز انتاجيا ، مما يسم  قتجاوز االرتقايات اإلقميمية لممادة .

انتاجات معمولة مخ األقج كمية مخ المادة  التكنولوجيا الحالية تعيي دقة التسميح وسييرة التسني  العياف -2
القنائيببة ، تك ببي لتحمبببج االجيببادات حسببب  أداف المواسبب ات ، وقبببذلث تعيببي اختسبببار الكم ببة وتقمبببج حجببح اسبببتيالث 

 ( . 74 – 73:  7023) الخالدي ،  المواد القنائية في القناف .
اري لمبا تممكبو مبخ إمكانبات ىائمبة تبوفر لقد عممت التكنولوجيا عمى فت  افات التح يز ال كري لممسبمح المعمب -1

مجاال مقدعا والتي تحقت لو التقسر في التسبميح والمرونبة الميمقبة نحبو تشبكيج لغبة تسبميمية جديبدة عنبد اسبتخداح 
 الخي او الزخرفة او الرسح والتي تمكنو مخ توسيج معاخ مقسودة لالخريخ .
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يج مبا يواجبو مبخ عوائبت تسبميمو سبواف مبخ ناحيبة لقد منحبت التكنولوجيبا المعاسبرة المسبمح القبدرة عمبى تبذل -2
االرت اعات الشاىقة او المساحات المحدودة او القيئات الحارة والقاردة والخروج قتركيقة تسميمية مالئمة . ) نباجي ،  

7024  :722 . ) 

 ال الثال سج 

 نتا ج البحث وتوصياته

 : نتا ج البحث

المنشئية والتكنولوجيات الرقميبة تبزداد العناسبر اإلنشبائية والمعماريبة خ بة م  ازدياد امكانية تكنولوجيا الناح  -2
وشبب افية ، كمببا أخ قعببب العناسببر تسببق  قببادرة عمببى تغييبببر سبب اتيا وتتغيببر تمببث السبب ات لتحقببت أىببدافًا تشبببكيمية 

 وتكنولوجية .
تببي سبباىمت فببي تجبباوز سباىح تيببور تكنولوجيببا المببواد فببي دعببح الخسببائص ال نيببة لمببواد القنبباف كالشبب افية ، ال -7

 الحدود قيخ الداخج والخارج ، واايار النااح االنشائي كنتاج معماري .
لقد عممت التكنولوجيا عمى فت  افات التح يز ال كري لممسبمح المعمباري لمبا تممكبو مبخ إمكانبات ىائمبة تبوفر  -2

تسبميمية جديبدة عنبد اسبتخداح مجاال مقدعا والتي تحقت لو التقسر في التسبميح والمرونبة الميمقبة نحبو تشبكيج لغبة 
 . الخي او الزخرفة او الرسح والتي تمكنو مخ توسيج معاخ مقسودة لالخريخ

يشببكج فببي مضببامينو وتوجياتببو المعاسببرة ، مببا ينقغببي أخ « ال ببخ المعمبباري والتكنولوجيببا » أخ الببتالحح قببيخ  -1
لح يعبد يقبة مقتسبرا عنبد الحبدود الذوقيبة يقوح قو ال خ داخج التنمية المجتمعية ، خاسة وأخ مجاج ال خ المعماري ، 

لبت واي تبو داخبج ىبذا العسبر المعبولح ، إلبى وسبيمة اسبت مارية مبخ خبالج مختمبة فروعبو  الجمالية الم الية ، قبج تحول
الجماليبببة ) الخبببي ، الزخرفبببة ، الرسبببح (  .. إلبببى جانببب  مجموعبببة مبببخ األنشبببية اإلقداعيبببة واالقتكاريبببة ، التبببي تؤىبببج 

 ج الك ايات التي يمتمكونيا اخ يتمكنوا مخ قنائيا واكتساقيا قسرعة ويسر .ال نانيخ مخ خال

 التوصيات :

ل ت انتقاه وزارة التعميح العالي والقحث العممي عمى تخسيص منيج خاص يعالج عالقة التيور التكنولبوجي  -2
 قال خ والتسميح المعماري لدى الكميات والمعاىد ذات االختساص .

 تا ير التكنولوجيا قال خ المعماري .الضوف في قحو يح عمى عالقة  تشجي  القاح يخ القاف -7
لتحقيبت نجباح اسبتخداح التكنولوجيبا فبي ال بخ الندوات والمؤتمرات التي تيتح قالقحث عخ السقج الممكنبة إقامة  -2

 المعماري .
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 المقترحات :

 الزخرفية لمعمارة .اجراف دراسة تيدة في التعرة عمى ا ر التيور التكنولوجي عمى التساميح  -2
 اجراف دراسة تيدة في التعرة عمى  عالقة القناف المعماري الحديث قال خ التشكيمي . -7

 قا مة المصادر : 

 -المسادر العرقية : -أوال

  ( داللة األل اا ، الناشر : مكتقة األنجمو المسرية ، اليقعة الخامسة ، القاىرة ، مسر . 2651انيس ، اقراىيح : ) 
  ، ( : التشكيج المعماري والعمراني وىوية قعب منايت مدينة القاىرة ، رسالة ماجستير ، كمية  7001ىدى ) توفيت

 اليندسة ، جامعة القاىرة .
  ( ا بر الحبوافز الماديبة والمعنويبة فبي تحسبيخ العبامميخ فبي وزارة الترقيبة والتعمبيح  7022الجساسي ، عقد اهلل حمبد : )

 ، كمية االدارة واالقتساد ، االكاديمية العرقية القرييانية لمتعميح العالي . قسمينة عماخ ، رسالة ماجستير
  ( الرياب. 5627( : ال خ والتكنولوجيا ، جريدة االتحاد ، العدد )  7027الحسيخ ، إقراىيح ، ) 
  ( التكنولوجيبببا والشبببكج : ا بببر التكنولوجيبببا الحدي بببة فبببي شبببكج المسببب 2664حمبببد اهلل ، رغبببد نعمبببة اهلل : ) كخ ، رسبببالة

 ماجستير ، كمية اليندسة ، جامعة قغداد .
  ( دراسببة تحميميببة لتببا ير التكنولوجيببا القنبباف المعاسببر عمببى اليبباق  المعمبباري  7023الخالببدي ، وسببيح أنببور فضببج : )

 لممقاني السكنية ، رسالة ماجستير ، كمية اليندسة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، فمسييخ .
  ( لنببببدخ ،   2220( : جدليببببة ال ببببخ والتكنولوجيببببا ، جريببببدة الببببديار المندنيببببة ، العببببدد )   7022الخييببب  ، عببببالف ، )

 قرييانيا .
  ( زيادة التكعيقية في ال خ التشكيمي المعاسر ، دار النيضة العرقية ، القاىرة ، مسر . 7004الخميج ، احمد : ) 
  ( فكر االقدال في العمارة ، أيرو  2663رزوقي ، غادة موسى : ). حة دكتوراه ، كمية اليندسة ، جامعة قغداد 
  ( العمببارة والتكنولوجيببا : دراسببة تحميميببة لم عببج التكنولببوجي فببي العمببارة ، أيروحببة  7002رسببوج ، ىوشببيار قببادر : )

 دكتوراه ، كمية العندسة المعمارية ، جامعة قغداد .
  ( التكن 7020السالح ، نادية عقبد المجيبد ، وميبدي ، سبقا سبامي : ) ولوجيبا والعمبارة : تحميبج النتباج المعمباري مبخ

 ( . 622 – 620( ، جامعة قغداد ، ص )  1( ، العدد )  23وجية تكنولوجية ، مجمة اليندسة ، المجمد ) 
  ( العمببارة الحدي ببة فببي القببرخ العشببريخ ، الناشببر : مكتقببة االنجمببو المسببرية ، اليقعببة  7022عقببد الجببواد ، توفيببت : )

 رة ، مسر .األولى ، القاى
  ( ال خ المعماري المغرقي تعقير رائ  عخ مدارث األجياج ، الناشبر : دار المجبامي   7002عقد اهلل ، عقد العزيز : )

 العرقية والمجتم  العرقي اليندي ، اليقعة األولى ، المغر  .
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  ( اإليبببار العبباح لمعال 7022العقبباقي ، احمببد ىاشببح حميببد ، والماجبببدي ، قاسببح حسببخ ىاشببح : ) قببة قببيخ التكنولوجيبببا
 – 21( ، ص )  2( ، العبدد )  3والتاريل وأ رىا عمبى اليويبة فبي العمبارة ، مجمبة القادسبية لمعمبوح اليندسبية ، المجمبد ) 

26 . ) 
  ( التقنيبة الحدي بة لمقنباف وأ رىبا عمبى العمبارة وال براا العمرانبي ، رسبالة ماجسبتير، كميبة  2661عكج ، رانيبة اسبقر : )

 معمارية ، جامعة حم  .اليندسة ال
  ( ا بببر تكنولوجيبببا البببناح ألمنشبببئية فبببي النتببباج المعمببباري المعاسبببر ، مجمبببة  7021عمبببي ، سببب اف البببديخ حسبببيخ : )

 ( . 71 – 2( ، الجامعة التكنولوجيا ، ص )  2( ، العدد )  70اليندسة ، المجمد ) 
  ( التقنيببات الكرافيكيببة لتيببوي 7006مجيببد ، رشببا سببقحي ، واخببروخ : ) ر اإلقببدال فببي التسببميح المعمبباري ، المجمببة

 ( . 234 – 222( ، ص )  25 – 23( ، العدد )  2العراقية لميندسة المعمارية ، المجمد ) 
  ( 72562( : معرب " ال ورة الرقمية " تالق  ال خ والتكنولوجيا ، جريدة القياخ ، العدد )  7023مغرقي ، احمد  ، )

 العرقية . دقي ، االمارات
 ( : التركيقببة التسببميمية والتكنولوجيببا المعاسببرة فببي تسببميح ال ضببافات الداخميببة ،   7024ي ، سبب ا محمببود )  نبباج

 ( . جامعة قغداد . 775 – 722( ، ص )   20( ، العدد )   52مجمة االكاديمي ، المجمد ) 
  ( أ ببر التيببور التكنو  7020ىبادي ، عببادج سببعيد ، وعببالوي ، حيببدر اقببراعيح محمبد "  : ) لببوجي عمببى القنيببة الشببكمية

( .الجامعبببببة  76 – 22( ، ص )   2( ، العبببببدد )    75لمقنيبببببة العاليبببببة " مجمبببببة اليندسبببببة والتكنولوجيبببببا ، المجمبببببد )  
 التكنولوجية ، قغداد .

   ( السبببناعات اإلقداعيبببة ، ترجمبببة : قبببدر السبببيد سبببميماخ الرفببباعي ، الناشبببر : المجمبببس   7004ىبببارتمي ، جبببوخ : )
 ( ، الكويت . 225 قافة وال نوخ ، العدد ) الويني لم

  ( العمبببارة المعاسبببرة والتكنولوجيبببا : رؤيبببة نقديبببة لتبببأ يرات التكنولوجيبببا الرقميبببة عمبببى  7022ىيقبببة ، خالبببد محمبببود : )
 ( 2التوجيات المعمارية السائدة م  ميم  القرخ الحادي والعشريخ ، مجمة جامعة أح القبرى لميندسبة والعمبارة ، المجمبد ) 

 ( . 45 – 22( ،  جامعة اح القرى ، الرياب ، ص ) 2، العدد ) 
 

 المسادر األجنقية : – انيا 
 Anissimov, Michael (2017) : "What is Technology?" ،Edited : 3 WiseGeek , USA. 
 Liddell, Henry George & Others (1980) : A Greek-English Lexicon (Abridged Edition). 
United Kingdom: Oxford University Press. 
 Macdonald, Angus J (2001) : Structure and Architecture, first edition: 1994, 
Architectural Press. 


