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 Abstract : 

Generative design software allows optimal designs to be created 

based on a set of system-specific design requirements. 

Programmers interactively define generative design Aims and 

requirements, including the types of materials used and 
manufacturing processes. Based on this information, the 

generative design mechanism creates variations on design 

solutions that will serve as a starting point for modification or 
represent the final product. 

Through this, the research problem can be identified through the 

following question: The following question (What is generative 
design and what are its implications for the future of the designer 

and contemporary interior design) 

The aim of the study: to identify the nature of generative design and 
its working mechanisms in interior design, and to reveal the 

reflection of generative design applications and their impact on the 

decisions of the contemporary interior designer. And its 

applications in architecture and interior design, the researchers 
used the descriptive approach for selected generative models, and 

the researchers reached conclusions, the most important of which 

are: 
1. The generative program determines the possibility of the designer 

with a specific design and determines the formal and functional 

dimensions of the design.  
2. The generative program generates a large variety of design 

solutions. The designer chooses the optimal option from the options 

proposed by the program.  
3. The program provides the ability to modify the design according 

to the proposals easily and conveniently..  
Key words: Generative Design, Reflection, Interior Design, 

Contemporary. 
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 التصميم التوليدي وانعكاساته يف تصميم الفضاء الداخلي املعاصر 
 

 3  وسام حسن هاشم
 4اندرة عبد الرزاق غزال

 
 :امللخص

تسمح برانمج التصميم التوليدي إبنشاء التصاميم املثلى بناًء على جمموعة من متطلبات التصميم احملددة  
مبا يف ذلك أنواع  ، تفاعلي أهداف ومتطلبات التصميم التوليديعلى مستوى النظام.حيدد املربجمون بشكل 

آلية التصميم التوليدي تكون اختالفات يف ،  املواد املستخدمة وعمليات التصنيع. بناًء على هذه املعلومات
 .حلول التصميم اليت من شأهنا تكون مبثابة نقطة انطالق للتعديل أو متثل املنتج النهائي

ديد مشكلة البحث من خالل التساؤل التايل: )ماهو التصميم التوليدي وماهي  من خالل ذلك ميكن حت
 انعكاساته يف مستقبل املصمم والتصميم الداخلي املعاصر( 

التعرف على ماهية التصميم التوليدي وآليات عمله يف التصميم الداخلي,والكشف عن    :وهدف الدراسة 
ا على قرارات املصمم الداخلي املعاصر,تضمن البحث انعكاس تطبيقات التصميم التوليدي ومدى أتثريه

احلايل على مبحثني املبحث األول:التصميم التوليدي بني تقنيات التصميم والتنفيذ, واملبحث الثاين: التصميم 
استخدم الباحثان املنهج الوصفي لنماذج توليدية خمتارة,   ،التوليدي وتطبيقاته يف العمارة والتصميم الداخلي

 :لباحثان اىل استنتاجات أمههاوتوصل ا
 .يوفر الربانمج التوليدي اإلمكانية للمصمم بتصميم معني وحيدد األبعاد الشكلية واألدائية للتصميم .1
من    .2 األمثل  اخليار  املصمم  التصميمة.خيتار  احللول  من  ومتنوعة  التوليدي جمموعة كبرية  الربانمج  يولد 

  اخليارات اليت يقرتحها الربانمج
 املقرتحات بسهولة ويسر. يوفر الربانمج قدرة على تعديل التصميم حسب .3
 . املعاصرة، التصميم الداخلي، االنعكاس ،التصميم التوليدي الكلمات املفتاحية:  
 
  : املقدمة

التوليدي  ي التصميم  برانمج  مستوى   إبنشاءسمح  على  احملددة  التصميم  متطلبات  من  على جمموعة  بناًء  املثلى  التصاميم 
مبا يف ذلك أنواع املواد املستخدمة وعمليات التصنيع. ،  النظام.حيدد املربجمون بشكل تفاعلي أهداف ومتطلبات التصميم التوليدي

اختالفات يف حلول التصميم اليت من شأهنا تكون مبثابة نقطة انطالق    التصميم التوليدي  اتآليتوفر  ،  بناًء على هذه املعلومات
 متثل املنتج النهائي.  أوللتعديل 
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 مشكلة البحث

يف جماالت    الستكشاف إمكانيات التصميم املستخدمة  فاعلة طريقة  كوهنا  يعتمد التصميم التوليدي على النمذجة البارامرتية 
خطط التصميم مب  نقطة شروع تتمثلمن  التوليدي    يبدأ التصميمعادًة ما    ،داخليتصميم الالمثل الفن والعمارة و   التصميم املختلفة 

ذلكاملرغوبة  صائص  اخلالختيار  لية  أو وسيلة  ك بعد  اخلوارزمي  لتقوم  التوليدية  التصميمة إلنشاء  ة  املخططات  اخليارات  من    ، كم 
 .من عمليات التصميم الطبيعي ها استلهامتم يعشوائية  ابستخدام متغريات

بصورةلقأ التصممية  التقنيات  األمور   ت  من  وأصبح  التصميمية  املنظومات  بظالهلا على  التوليدي  التصميم  عامة السيما 
مكانية ميلكون اإلخرين  خاصة ليمكنهم دخول املنافسة مع آ  امة واملصمم الداخلي بصورةن يواكب املصممني بصورة عاحلتمية أ
 والتقنية.

 املصمم والتصميم الداخلي املعاصر(تايل)ماهو التصميم التوليدي وماهي انعكاساته يف مستقبل التساؤل ال
 

 أهداف البحث:
 . ليات عمله يف التصميم الداخليإرف على ماهية التصميم التوليدي و التع .1
 . املعاصر  املصمم الداخليأتثريها على قرارات   ومدى التوليديتطبيقات التصميم  انعكاسعن الكشف  .2

 
 مهية البحثأ

 : مبا اييتمهية البحث احلايل ميكن إجياز إ
 ،تصميم الفضاءات الداخلية لتطورات واالجتاهات احلالية يف استخدام احلاسب اآليل يف اب املتعلقة علومات امل استعراض  .1

 تقنيات التصميم التوليدي.  اتتطبيقالسيما 
 .الفضاءات الداخلية حتديد طرق استخدام تقنيات الشبكة العصبية والتصميم التوليدي يف  .2
 التصميم الداخلي ابملستقبل القريب.ليه إل و يتعلق مبا سيؤ  اخلوض يف موضوع مهم جداً  .3

 
 حدود البحث: 

 :يتحدد البحث احلايل
 ت الداخلية  ائيف الفضا تصميمة  انعكاساتمن  : تطبيقات التصميم التوليدية وما ينتج عنهاموضوعياً 

 التوليدي ف تطبيقات التصميم ظتصميم الداخلي يف العامل اليت تو العمارة والمناذج خمتارة   :مكانياً 
 م: 2022لغاية عام  :زمانياً 

 
 حتديد املصطلحات 
 التصميم التوليدي 

هو تعايش بني تقنيات الكمبيوتر العالية واالتصاالت املرئية من خالل الربجميات وأنظمة  ه  أنعلى    "التصميم التوليديرف  ع  
 ( Krish، Sivam ،2011 ، P. 88)األجهزة اليت ميكنها حتديد ميزات ومجاليات التصميم النهائي بشكل مستقل

  ،اخلوارزميات أوخالل جمموعة من القواعد  ،والداخلية والنماذج املعمارية تصميم هو طريقة تصميم يتم فيها نه رف أبكما ع  
 . واملولدات احلسية  التصميم اتياجمبر  ساسهاأ يكون 
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( https://www.definitions.net/definition/generative+design ) 
ميم تكرارية تستخدم برانجًما حيركه الذكاء انه عملية استكشاف تص: فيما عرف التصميم التوليدي أبنهعرفه الباحثان أب

 لول التصميمية اليت تليب جمموعة من كبرية من اخليارت. على عكس التصميم التقليدي.احلاالصطناعي إلنشاء جمموعة من 
 

 : االنعكاس لغة
الفقها  ،لهأو ي رد آخره  أهو عكس الكالم   مثل عكس املراة  ،  لو طريقه األه أي  سنن  إىل  ء العكس هو رد الشيءوعند 

 ( 633ص، 1977، ،  البستاين)
 االنعكاس اصطالحاً 

تظهر ،  ستيعاب قيم فكرية قوم بفعل مؤثر حيمل هذا املؤثر الت،  رؤية   أوتبين    أومناقشة    أوه استلهام  نأب  كما عرفتها البيايت
 (  11.ص 2000 ،لدى املتاثر بصيغة ما من صيغ الفكر) البيايت

 جرائياً إاالنعكاس 
والقرار يف الفضاء الداخلي  بفعل اخليارات املتعددة اليت توفرها تطبيقات التصميم التوليدي  هو استجابة الفعل التصميمي  

 التصميمي. 
    

 Space  تعريف الفضاء
 : لغويً 

ية تليب احلاجات و فيزايمام التصميم " أبنه ختطيط وتنظيم وتصميم الفضاءات الداخلية من خالل إجياد بيئات  كما عرفة األ -
 عن أتثريها يف شعورهم وأمزجتهم وشخصياهتم"   فضالً   ،دراكهم هلاإتؤثر يف شكل فعاليات مستخدميها و   ،ى ومحاية أو األساسية من م

 .    (21م ص 2014، : ) األمام
املغلق ن " أب  Chingعرفها   احليز  )    ي الذ  ه  تتمثل  املادية  واحملددات  العناصر  من  اخلارجي جمموعة  الفضاء  تفصله عن 

،  .Ching  ،F.Dابحملددات العمودية واالفقية ( اليت تعطي التصميم الداخلي هيئته وتعرف الفضاء وتؤسس تنسيقاً للحيز املغلق")  
1987.p161 ) . 

 
 الفضاء الداخلي 

فيزايئياً هلا شكل  الوحدة األساسية يف عملية التصميم الداخلي و  اليت تعكس مجلة من العالقات امل دركة واجملسدة جتسيداً 
 (    4.ص 2002  ،ومعىن حمددان ت  ّعرف أبنظمة معربة عن أهداف وظيفية ومجالية ونفسية )علي

العنصر األساس الذي يستند إليه التصميم الداخلي يف حتقيق عالقات عناصره األخرى ليتالءم مع طبيعة نه  أبوع رَّف أيضاً  
 . ص(   2000  ،فعالياهتا وطبيعة نشاط مستخدميه )احلبة 

 
 التعريف اإلجرائي للفضاء الداخلي: 

كرب  أة يتلب إىل تحدثة للوصلست املوبتوظيف التقنيا ،املختلفة  هو احليز احليوي الذي تتم فيه تلبية كل حاجات مستخدميه
 .كرب عدد ممكن من اخلياراتالرغبات وأبعدد من 
 
 



 Wissam Hassan HASHEM & Nadra Abdul Razzaq GHAZAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
577 

 ل:التصميم التوليدي بني تقنيات التصميم والتنفيذو املبحث األ
التصميم مبساعدة   تقنيات  التصميم   وتوضيفها يفحتديثها  مكانيات  إو   (AutoCAD Program)  برانمجتقدمت 

الكمبيوتر  ،التوليدي مبساعدة  للتصميم  املتاحة  الطرق  قصري،  كإحدى  وقت  يف  املشكالت  حبل  للمصممني  وإظهار   ،يسمح 
من   اً ضاء على مجيع أنواع االخطاء اهلندسية والفنية حللول التصميم. ميكن تطوير هذه الطريقة مزيدفاالختالفات املرئية للمشاريع وال

 الشبكة العصبية وتطبيقها يف تصميم املناظر الطبيعية إلنشاء بيئة داخلية مرحية. خالل إدخال تقنيات 
مثل االمتالك اليوم   اً م تقنيات الشبكة العصبية إلزاميفإن امتالك تقنيات تشكيل حدودي وسيكون إنشاء كائنات ابستخدا 

شخص. يستخدم التصميم التوليدي للحيث ميكن أن جتعل العمل أسهل    ،البدائية )أنظمة التصميم مبساعدة الكمبيوتر(  CADمع  
 .De Yu.S.،  2016.،  p)التصميم الداخلي  ،تية مليكانيكية وفن الوسائط املعلوماابلفعل يف العديد من اجملاالت: اهلندسة ا

203 ) . 
 التوليدي التصميم بني الطوبولوجي و 

اليوميستخدم   التصميم  التوليدي يف  النوعني الطوبولوجي و  ينبغي اخللط بني  لكن  ،  كال  التفليديال  والتصميم   التصميم 
بينما يقوم اآلخر    ، لتلبية مواصفات معينة   ةاحلالي  وفق برامج التصميمتصميم  البينهما. يقوم أحدمها بتحسني    دمجال  أو  التوليدي

 داية ابستخدام اخلوارزميات. تصميم من الب إبنشاء
يقوم املستخدمون    ،عادة التصميم والتطويرإ  أوالتصميم  يف عملية  يف العديد من الربامج و   ة التصميم   اتليآلاتوظيف  يعد  

  هعاجل الربانمج هذوت.  احملدات والشروط التصميمة مبا يف ذلك    جزاءللكل واألوحتديد أهداف التصميم  النماذج املصممة  بتحميل  
 .   مكانية الربامج التصميمية إبناء على قدرات املصمم و  املدخالت

  ، تبدأ عملية التصميم التوليدي من نقطة خمتلفة. بدالً من إدخال منوذج ثالثي األبعاد موجود ليتم حتسينه ،من انحية أخرى
االصطناعي بتحليل هذه النتائج ويولد سلسلة وأهدافه. مث يقوم الربانمج الذي حيركه الذكاء  احملدات والشروط التصميمة  تبدأ بتحديد  

   واليت ميكنك تقييمها وحتسينها بشكل أكرب. ،من نتائج التصميم
 مناذج مسبقة ال يتطلب التصميم التوليدي    هلا أو .  التوليديوالتصميم    التصميم التقليديهناك نوعان من الفروق املهمة بني  

تصميم   واثنيًا   املصمممن  التصميم.  عملية  التولي  ،لبدء  التصميم  لك  ايوفر  التصميم  نتائج  من  العديد  لك   ،ّسنة مل حدي  يتيح  مما 
 . (Krish،  Sivam  ،2011 ،p. 88)استكشاف املزيد من احللول احملتملة وحتسني التصميم بشكل أكرب

 
 التصميم التوليدي  

  اً ومصمم  ،رغبات وحاجات معينة من املخرجات اليت تليب    كبرياً   تكرارات وعدداً   يولدبرانجمًا    التوليديتصميم  العملية  تتضمن  
يف مراحل   ،تغيري قيم اإلدخال والنطاقات والتوزيع  أواملمكنة عن طريق اختيار إخراج معني    العملية التصميمية يعمل على ضبط  

  ، ، اً ذكاء اصطناعي أوبل ميكن أن يكون برانمج اختبار يف بيئة اختبار  ،ن إنساانً أن يكو  إىل (املصمم الضابط )ال حيتاج  الحقة قد
حتسني الربانمج )عادًة ما يتضمن اخلوارزميات( مع كل تكرار حيث يتم حتديد أهداف يتطلب ذلك من املصمم التعامل الواعي  

 التصميم بشكل أفضل مبرور الوقت. 
التصميم الت من  اليت ميكنها استكشاف عدد كبري جًدا  ذات قدرات فائقة  أجهزة الكمبيوتر الرقمية    ليديو تتطلب عملية 

  للوصول ،ز ما ميكن لإلنسان وحده إجنازهو امبا يتج ،خيارات جديدة واختبارها وانتخابصممني من قبل املاملمكنة للحل اخليارات 
 . لتباين اجليين واالختيار خالل ا حياكي هنج الطبيعة التطوري من ،تصميم أكثر فعالية  إىل
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 ( ميثل عملية التصميم التوليدي)اعداد الباحثان(1الشكل) 

 
إمكانيات الربجمة النصية   أوبيئات الربجمة اجلديدة    إىل  حد كبري إىل  ويرجع ذلكمهية التصميم التوليدي ألباحثات  د اجي

 تنفيذ أفكارهم.  ، حىت ابلنسبة للمصممني ذوي اخلربة القليلة يف الربجمة ، اليت جعلت من السهل نسبًيا
حد كبري واليت من شأهنا أن تكون شاملة للموارد مع اتباع هنج بديل   إىل  ميكن هلذه العملية أن ختلق حلواًل ملشاكل معقدة

 إىل   ال يقتصر األمر على سهولة الوصول  غري املعروفة.  أوجاذبية للمشكالت ذات جمموعة احللول الكبرية    مما جيعلها خيارًا أكثر
 . ( Barbieri، Loris ،2022،  p12)ولكن أيًضا األدوات اليت تستفيد من التصميم التوليدي كأساس ،أدوات التنفيذ

 
 فة يف التصميمخصائص اخلوارزميات املوظ

تشمل  التصميمية  يف حلوهلا  وتتنوع  العديد من احللول اليت ختتلف  التصميم التوليدي  يف    خوارزمية واحدة مستخدمة   توفر
 : ( Abragin A.V.، 2015، p. 8)هذه األنواع من اخلوارزميات

 : تستفيد هذه اخلوارزمية من البحث حول كيفية استجابة جمموعات املدخالت )املوارد( لبيئتها.  التشكل
مثل تكرار منو املستعمرات   ،وهي حتاكي السلوكيات اليت نراها يف الطبيعة   ،مت إنشاء هذه اخلوارزميات مؤخرًا  احملاكاة احليوية: 

 القوة. إىل لتحسني نسب الوزن ،تطور اهلياكل العظمية  أو ،ومنو اجلذور والفروع يف األشجار ،البكتريية 
وهي جتري حتلياًل جلزء موجود    ،ة القائمة على اهليكل اهلندسي يف منتصف الثمانينيات: مت تطوير هذه اخلوارزميحتسني اهليكل

وإزالة املواد    ،من اهلندسة احملددة من قبل املستخدم مث تزيل املواد اليت ال حتمل أمحااًل كبرية. يتم تشغيل هذا اإلجراء بشكل تدرجيي
 إنتاج التصميم النهائي. إىل مما يؤدي يف النهاية  ،بشكل متكرر مبرور الوقت

للغاية  التعريف ضيق  هذا  ا  ،لكن  استمرارًا  ليس  التوليد  الناتج عن  التصميم  البشرية ألن  لأل  ،إلرادة  بصمة  شكال ولكنها 
مؤلًفا  كونه    ،التصميم التوليدي هو أداة لتوسيع اإلمكاانت اإلبداعية للمصمم  ،هلذا السبب  وخوارزميات التوليف املضمن يف النماذج

 مشارًكا. 
هناك    ،ة يف التصميم التوليدي هي طريقة اخلوارزمية من خالل آليات حل املشاكل املعقدة يف التصميم التوليدياألداة الرئيس

  ، Yu. Kremlev،  2016)التصميم األمثل  إىل  بيئة داخلية مواتية والوصول  إىل   حاجة ملراجعة التحليل اآلراء الشخصية للوصول 
p. 203)  . 
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تعترب احملاكاة احليوية والتكوين التشكل و   كما  ، عترب حتسني اهليكل طريقة تصميم تراجعي ألنه يزيل املواد بشكل تدرجييي
يعطي   ، على عكس العمليات الكالسيكية،  التصميم   إىل  تضيف مادة   أومن أساليب التصميم التوليدي اإلضايف ألهنا تنمو  

 أومع االحتفاظ ابحلق فقط يف تغيري النظام    ، جديدة وتفويض العملية نفسها إنشاء صور    ، املصمم اآللة دور املؤلف املشارك
 معايريه. 

 يبني بيئة داخلية مصممة على وفق خوارزمية جينية ( 2 الشكل )

https://i.pinimg.com/originals/ac/0d/f6/ac0df660d5dc157d2ac5aa5edcc2bdd8.jpg 
 

 وليديتال التصميم فاعليةأتثري أجهزة الكمبيوتر على 
ي يف ر تغري جذمن  جهزة الكومبيوتر وثورة وتقنيات املعلومات والوسائل املعلوماتية وما رافقهاأالتقنيات احلديثة السيما تعد 

اجملالت   وبراكافة  التصميم  اليومجم ومنها  وصلت  مبراحل  مرت  اليت  التوليدي  إىل  ه  ، Gross Benedikt)التصميم 
2012.p.65 ) : 
 التصاميم.زايدة سرعة الرسم ودقته  إىل دتأالتصميم ىل من ظهور برانمج و يف املراحل األ .1
 التصميم واملواد والعناصر داخل الفضاءللمصمم جتربة    التصميم أاتح التوسع يف وظائف برانمج  يف املرحلة الثانية   .2

 دق.أوقرارات تصميمة مستوى حدسي  إىل ابملصممذهب ت
تصوير  على تسريع عملية التصميم    الربامج التصميمية ذاهتا مضّمن    طوراً تاالكثر    اخلوارزميات  ادخال  يف املرحلة الثالثة  .3

 قرب للواقع.أ
خيارات التصميم و مستوى جديد من اجلودة وكفاءة العمل.    إىل  واالنتقال  املرحلة الرابعة تضمنت عشرات احللول .4

 الداخلي. ختتلف احللول اختالفًا جوهراًي عن املبادئ املألوفة للمصمم 
ال  لة اخلامسة احلالية حاملر  .5 الشبكة  تقنية  أنظمة  إدخال  التوليدي وتدريب مولد  التصميم    )املوارد(عصبية يف عملية 

 الطبيعية يف القوانني التصميم  

https://i.pinimg.com/originals/ac/0d/f6/ac0df660d5dc157d2ac5aa5edcc2bdd8.jpg
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، (التصميم التوليدي مرحلة التصميم على احلاسوب والتنفيذ3شكل رقم ) 
 https://formlabs.com/blog/generative-design/hga;g املصدر:

 
 التوليدي التصميم  مصادر)املولدات(

 اخلوارزميات اجلينية .1
  جياد إاليت يستحيل    تفسري احليثياتأو حلل املشاكل    جون هولندسنة من قبل    1975مت اقرتاح اخلوارزمية اجلينية يف عام  

 األفكار املتعلقة ابلبيولوجيا احلديثة نظرية االنتقاء الطبيعي. هلا مباشرة. تعتمد اخلوارزمية اجلينية على حلول
جمموعة من األرقام حيدد    ومن خالل  ،فراد املستفيدين من التصميمجمموعة األ  أومن الضروري حتديد الفرد    يف التصميم 

الفرد  مرئية   شكالأمن خالل    ،حلول تصميم على أساس الكروموسوم العشوائي األصلي  الربانمجيولد  ،  واجملموعات  كروموسوم 
يف األساس على حتقيق   ةعلى الرغم من حقيقة أن اخلوارزميات التوليدية احملددة ميكن أن تكون كذلك غري قادر و ،  ونتيجة تكنولوجية 

التقييم حلول تصميم  نتيجة  إنشاؤها بواسطة مولدات كل جمموعة ال  ية تعتمدمقبولة. ألمتتة   ،Vergunova N.S)وسيطة مت 
2018، P. 15) . 

 تقنية تصنيف الصور ابستخدام "الشبكة العصبية ( يبني 4الشكل رقم) 
design-generative-https://newatlas.com/autodesk 

 
 
 

 
  ميشيغان   جامعة  يف  الكمبيوتر وعلوم  الكهرابئية  للهندسة  ستاًذا وأ النفس  علم  يف وأستاًذا  أمريكًيا عاملًا ( 2015  أغسطس  9-1929 فرباير  2)  هوالند   هنري جون  ،  

 . اجلينية اخلوارزميات ابسم  يعرف أصبح فيما رائدا كان.  أربور  آن

https://newatlas.com/autodesk-generative-design
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 واملوسيقى  صواتالصور واأل .2
ومناذج معمارية ورسوم متحركة وغري ذلك الكثري. لذلك فهي طريقة   أصواتميكن أن تكون املخرجات عبارة عن صور و 

واهل الفن  مثل  املختلفة  التصميم  جماالت  يف  املستخدمة  التصميم  إمكانيات  الستكشاف  و سريعة  املعمارية  تصميم  الندسة 
 .(www.engineering.com)داخليال

هي نتيجة لعملية رقمية ابستخدام التصميم التوليفي إلنشاء أاثث. شكل إيقاع وحلن املوسيقى الربازيلية   Samba)جمموعة  
واملوسيقى    ،مثل غناء  ،ماتو استخرجنا املعل  ،مت اختيار أغنيتني من كالسيكيات السامبا. من كل واحدة من خالل    ،التقليدية القطع

وتنمو يف الوقت الفعلي بعد  ،ومتوسط. من هذه البياانت حصلنا على ترددات ومعلومات متعددة. مت إنشاء املنحنيات ،والنوطات
ف الرقمي يف  تقوم بنحت املل  CNCالتصور احلريف ألغاين السامبا. آلة    ،النتيجة النهائية هي سطح عضوي وسلس  ،املوسيقى

  .(stool-r2ew.squarespace.com/samba-requena-https://guto)مكعب رخام كارارا يف إيطاليا
إيقاع وحلن املوسيقى   ملقاعد من خالل  بدبهي نتيجة لعملية رقمية يتم فيها استخدام التصميم التول  Sambaجمموعة  

 ( 5)  الشكل رقم ،الربازيلية 

 .Guto Requenaقطعة أاثث مت تصميمها من قبل املصمم االيطايل  (5الشكل رقم)
https://egrspaces.squarespace.com / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://egrspaces.squarespace.com/
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 املبحث الثاين: التصميم التوليدي وتطبيقاته يف العمارة والتصميم الداخلي
 التصميم التوليدي يف اهلندسة املعمارية 

  ، سع مع مزيد من اإلمكانيات واإلبداعأو هو عملية تصميم متكررة متكن املهندسني املعماريني من استكشاف مساحة حل 
  ، . ابملقارنة مع هنج التصميم التقليديعملية مركبةك  التوليدلطاملا اعترب التصميم 

التوليدي   للتصميم  بكفاءةميكن  التصميم  مشاكل  قواعد   ،معاجلة  ابستخدام 
إن مل    ،حل جيد  إىل حمددة ابرامرتية إلنشاء حلول معقدة. مث يتطور احلل نفسه

 . ( Mitchell ، ،1999 ،p. 593)يكن احلل األمثل
تتمثل ميزة استخدام التصميم التوليفي كأداة تصميم يف أنه ال ينشئ 

جمموعة من قواعد التصميم اليت ميكن أن   وظفي هبل إن، أشكااًل هندسية اثبتة 
ميكن أن تكون حلول  اذ    ،تولد جمموعة ال حصر هلا من حلول التصميم املمكنة

  ، لول التقليديةمع احلاً اسية واستجابة وتكيفالتصميم اليت مت إنشاؤها أكثر حس
وحتليل النتائج اللذين يتكامالن   عرض املقرتحاتيتضمن التصميم التوليدي  و 

 .  (Kristina، 2005 ،p. 253)ية التصميممع عمل
 

 . املعماري وفضاءاته الداخلية النهج التوليدي والقدرة على توفري االستقرار اهليكل (6الشكل رقم) 
interview/50824-design-generative-https://newatlas.com/autodesk / 

 
 ي والقواعد والتصميم التوليد اهلياكل

حتديد   خالل  اهليكلي    ،والقواعد  اهلياكلمن  االستقرار  من  لكل  األمثل  احلل  توفري  على  قادرًا  التوليدي  النهج  يكون 
اخللوية  التصميم  تتضمن خوارزميات  الشكل  ،واجلماليات.  اجلينية  ،وقواعد  الكبري    املنشأوبناء    ،واخلوارزمية  للتعقيد  نظرًا  املكاين. 

هي األكثر تفضياًل لتقييم احلل   ،مثل طريقة العناصر احملدودة وحتسني اهليكل ،فإن األدوات احلسابية القائمة على القواعد ،للتصميم
يف عملية    املصممنيوتتضمن    ،الناتج وحتسينه. تتيح العملية التكرارية اليت توفرها برامج الكمبيوتر هنج التجربة واخلطأ يف التصميم

 قبة   *  Buckminster Fuller's Montreal Biosphere ي بواكري تصاميم املصمم املعماري الكندوتعترب  ،التحسني
واهليكل    حيث مت تصميم القواعد  ، (Hernandez،  2006،  p.309)وكانت بواكري التصميم التوليدي  1960عام    جيوديسية 

 ( 7بدل اهليكل املعماري التقليدي الشكل ) ، لتوليد املكوانت الفردية 

-https://www.britannica.com/technology/geodesicجيوديسية كندا املصدر قبةيبني  (7الشكل رقم) 
dome 

https://newatlas.com/autodesk-generative-design-interview/50824/
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األحدث  التوليدي  التصميم  حاالت  تشمل 

الثانية  متحف   إليزابيث  قبلامللكة   فوسرت  املصمم من 
املكسو    ،وشركاه   الزجاجي  السقف  تصميم  مت  حيث 

ابلفسيفساء ابستخدام خمطط هندسي لتحديد العالقات  
على اذ    ،اهلرمية  بناًء  إنشاؤه  مت  الذي  احلل  حتسني  مت 

واهليكلية  اهلندسية  ،  Williams،  2001)املتطلبات 
p.434) .5 

 
 /https://eferrit.com (املصدر8الشكل رقم) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     أواخر   يف  تطويره   أعيد.  لندن  يف  الربيطاين  ابملتحف  املغطاة   املركزية   الساحة  هي ، الكربى  احملكمة  ابسم  عادة  إليها   يشار  واليت   ، الثانية  إليزابيث  للملكة   الكربى   متحف  

 وشركاه  فوسرت  قبل  من  تصميم  إىل  التسعينيات
5.   
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 اثث يف الفضاء الداخلي التصميم التوليدي لأل
تقني  ميكن التوليدي  ت  ااستخدام  التصميم 

املصممملساعد التصميم.    ة  عملية  على    واحلصوليف 
ز جمرد حتسني الشكل واملواد  و اخيارات التصميم اليت تتج

القوة والتكلفة   كن للمصمم ان يقوم ابلتعديل يفحيث مي
 واملواد. 

من كرسي  ال مستوحى  الشهري   Elboتصميم 
التوليدي   التصميم  جاء  التوليدي.  التصميم  ابستخدام 

أدى بنسبة    إىل  بتصميم  املواد  وتقليل  18تقليل   ٪
 التصميم املبدع  إىل ٪ ابإلضافة 78اإلجهاد بنسبة 

 يبني كرسي البو  ( 9شكل رقم)
-a-makes-design-https://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2018/08/generative

assistant.html-design-great 
 

مت إنشاء  ،أداة خمصصة حملاكاة بل التصميم التوليدي ليس جمرد ثورة يف التصميم ن أي الرأ Joris Laarman صمم  ثبت
ه يف  تووظف  لقد صمم يف األصل لنمذجة هياكل أكثر كفاءة لصنع السيارات  ،بواسطة جنرال موتورز  عدتهعد ان أاألداة نفسها ب

 كرسي العظام تصميم  

رقم)   العظامتصميم   ( 10الشكل     a-design-https://www.smbceo.com/2016/06/07/generative-كرسي 
 transformation-in-how-products-are-made :املصدر

https://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2018/08/generative-design-makes-a-great-design-assistant.html
https://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2018/08/generative-design-makes-a-great-design-assistant.html
https://www.smbceo.com/2016/06/07/generative-design-a-
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: املصدر (  12  )شكل                                                                         (  11شكل)   

design-generative-of-https://www.techdee.com/importance/ 

 
 ( 14)شكل                                                                 (13شكل)        

 / interview/50824-design-generative-https://newatlas.com/autodeskاملصدر:
 

 التصميم التوليدي مميزات
إنتاج    القدرة على  للربانمج  كوناألشكال اهلندسية احلالية.    أوابلتصاميم  تقييد    مكانيات عدمإ  ،التصميم التوليديتتيح برامج  

وغالبًا ما يكون ذلك مبظهر غري متوقع    ،ز التصميمات احلالية من حيث الوظيفة واألداءو اأشكال هندسية جديدة متاًما قد تتج
 : (Edmondson2012، p. 54)وتتميز دوجدي

ل الزمنية لتصميم املنتج بشكل كبري وابلتايل تسريع وقت و ا: ميكن لتقنية التصميم التوليدي تسريع اجلدوقت أسرع للتسويق
بل ميّكنك أيًضا من مقارنة التصميمات املختلفة    ،التسويق. فهو ال ينتج تلقائيًا نتائج متعددة جملموعة معينة من املعلمات فحسب

 . سيتم توقع العديد من عيوب التصميم احملتملة وجتنبها  ،وحتسينها يف إعداد رقمي.
يفتح    وليديوالتصميم الت  ،مثل الطباعة ثالثية األبعاد  ،: يستخدم ابالقرتان مع عمليات التصنيع املتقدمة ميم املعقدالتص

الداخلية املعقدة لتحقيق أفضل نتائج    و اهلياكل العضوية    ،حرية تصميم غري مسبوقة. ميكن حتقيق األجزاء اليت كانت مستحيلة سابًقا
 التصميم.أداء ممكنة وحتقيق أهداف 

https://www.techdee.com/importance-of-generative-design/
https://newatlas.com/autodesk-generative-design-interview/50824/
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جيب اختيار األفضل. ولكن يف كثري من األحيان يكون هذا األمر يتعلق أبداء    ،مبجرد إنشاء نتائج التصميم  التقييم اآليل: 
جزء. ميكن تنفيذ خوارزميات إضافية لتقييم وتصنيف التصميم الناتج فيما يتعلق ابملعايري مثل أداء اجلزء والدقة فيما يتعلق ابألهداف 

 يل.بشكل آاحملددة 
جيب على املصممني فهم كيفية العمل مع التعلم   ،وليدية لتحقيق أقصى استفادة من برامج التصميم الت  : حتسني املهارات

ليس كل   تعقيًدا.  األكثر  التصميم  تطبيقات  على  بشكل خاص  ينطبق  هذا  الذكاء االصطناعي.  على  تعتمد  اليت  والربامج  اآليل 
 ة املصممني. رفع كفاء إىل ممايدفع ،املصممني جمهزين هبذه املهارات

أحد التحدايت اليت تواجه التصميم التوليدي اليوم هو إمكانية الوصول. كانت تكلفة استخدام برامج   إمكانية الوصول: 
  ة مناسبة يفبكي نه مع الزمن تتوافر برجمياتإال أ، اً قمكلفة ساب دية التصميم التولي

 
 يف التصميم التوليدية الرائدة الربامج 

   Fusion 360برانمج 
  Fusion 360يقدم للمستخدمني جمموعة واسعة من أدوات التصميم ثالثية األبعاد. يستخدم ملحق التصميم التوليدي ل   

األهداف احملددة وجمموعات املعلمات   إىل  التعلم اآليل والذكاء االصطناعي لتكرار حلول التصميم بسرعة استناًدا  Autodeskمن  
 لك الطباعة ثالثية األبعاد والتصنيع ابستخدام احلاسب اآليل والصب والقولبة ابحلقن.مبا يف ذ ،لعمليات التصنيع املختلفة 

 NXسيمنز 
سيمنز شركة  برجميات    ،قامت  التوليفي  ،PLMموفر  التصميم  منصة    إىل  إبحضار  يعد   NXالسوق يف  هبا.  اخلاصة 

Siemens NX تصميم لحالً متكامالً يوفر مزجيًا من التصميم الذكي واحملاكاة ل 
 PTC Creoالتصميم التوليدي 

مما يتيح   ،/   CAD / PLMابلكامل يف منصة احملاكاة    PTCمن    Creo Generative Designمت دمج حل  
 إلنتاج لتنفيذ يل واو احملاكاة والنموذج األ إىل االنتقال السلس من مفهوم التصميم

 nTopology nTopمنصة 
،  املستخدم حتكًما كامالً يف عملية حتسني التصميم. ابستخدامه nTopologyمينح برانمج التصميم التوليدي اخلاص ب  

التجر  والبياانت  احملاكاة  بني  جيمع  مبتكرة والذي  تصميم  حلول  إلنشاء  الداخلية  اهلندسية  واملعرفة  يبية 
 .(/https://bigrep.com/posts/generative-design)وحمّسنة

 
 : نتائج البحث

 . دائية للتصميمبعاد الشكلية واألحيدد األو بتصميم معني  مكانية للمصممر الربانمج التوليدي اإلوفي .1
خيتار املصمم اخليار األمثل من اخليارات اليت يقرتحها كبرية ومتنوعة من احللول التصميمة. التوليدي جمموعة  د الربانمج  يولّ  .2

 الربانمج 
   املقرتحات بسهولة ويسر التصميم حسب تعديليوفر الربانمج قدرة على  .3
 املشذبة. األشكال الطبيعية  )املولدات( اليت تعتمد علىتقرتب احللول يف التصميم التوليدي من  .4
  تقليل  كيفية   أيًضا  الربانمج  ويقرتح  مراعاة خصائص املواد واالختباراتمع    ،املطورة املنتجات    بتصميمصميم التوليدي  الت  يسمح .5

 . يف االختبارات التقليدية  دون إضاعة الوقت خصائصه فقدان  دون ،املنتج حجم أو وزن
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 توصيات الدراسة 
 استنتاجات الدراسة: 

 وبرانمج الكمبيوتر  املصممبني خمرجات التصميم النهائية التصميم التوليدي هو مثال على التآزر  .1
الفكرة    واستخدامولكنها تساعد يف صياغة حلول وسيطة.    ،التصميمياملصمم على النتاج  التوليدية مع  ال تتنافس الربامج   .2

 احللول املثالية .  إىل لية للتصميم والوصول هباو األ
 .فإن التصميم التوليدي خيلق تصاميم مبدعة  ،غريب على الرغم من ذلك يعد الناتج التصميمللمستخدمني ابلنسبة  .3
قوالب منطية    انمج الحيويرب ن الأل،  فريد من نوعه  صيلالتصميم التوليدي هو تصميم أابستخدام هذا    عداده إمت    تصميمكل   .4

 .  ىل من عملية التصميمو وع ابملرحلة األمايضعه املصممم من حمددات عند الشر فقط  ،حلول جاهزة أو
يوفر   وبذلكاإلنتاج  إىل على الفور التصميميل افرتاضي إرسال أو منوذج  إىل استناًداو يعطي التصميم التوليدي للمصمم ضمااًن  .5

 وتكاليف املؤسسة.التصميم التوليدي وقت املصمم 
 : الدراسة البحثية  الباحثان يف هتاية هذه وصيي

 اعتماده ضمن املناهج التدريسية العلمية  اهتمام املؤسسات العلمية والبحثية ابلتصميم التوليدي و ضرورة  .1
 ز التقنيات التقليدية . و اتتجي يف حل املشكالت التصميمية مبا سرتاتيجإالتصميم التوليدي كخيار توصي الدراسة على اعتماد  .2
مما يتطلب    التصميمخر مستجدات تقنيات  آمع ضرورة اطالعه على    ابلتقنيات االتصميمية مهية معرفة املصمم الداخلي  أيد على  التأك .3

 . اق رؤيته التصميمية آف إىل جل الوصولأمواكبة عصره من 

عي أبمهية التواصل  قسام التصميمية واملعمارية يف اجلامعات العراقية والعربية مبا يضمن نشر الو تطوير مناهج التدريس يف األ
ملام ابلتطورات الفكرية  حبيث يكون هلا القدرة على اإل  ،اعدادهم كوادر متفهمة للبيئة احمللية وخصوصياهتإ مع    والتفاعل مع امل ور وث 

صرة مبا  حياً لالستلهام من القيم الرتاثية مع دراسة كيفية توظيفها يف تصميم داخلي معا  يف العمارة املعاصرة ولتشكل أيضاً مصدراً 
 العرب  حيقق التواصل مع س لطة امل ور وث
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