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 المستخلص 
يعالج البحث موضوعا فلسفيا لطالما تضطلع به العمارة كرد فعل معماري؛ نيابة عن  ففعنال الوا نع اى نر  فنج اسنتاابته او      

 .الذي يحصل فج السياق( الحدث)مو فه م  
على الفرضية التج يتبناها البحنث  باالعتمادكيفية استاابة الفعل المعماري للحدث فج السياق، وذلك : ف  مشكلة البحث هج    

اابة ، وبي  االستراتياية الثالثية لالسنت(التفسير والتأويل والتفكيك)والتج تنص على واود عال ة بي  االستراتياية الثالثية للقراءة 
الحدث واالستاابة والفعنل المعمناري، ثنس فسنت لص : ولبيا  ذلك بنى البحث إطارا معرفيا لمفردات(. االحياء والتاديد واإلصالح)

 .فهس المفردات المرتبطة بها والعال ات الممكنة منها
وفقنا لفرضنية البحنث، وتوصنل النى ووفقا لهذه المفردات  اس البحث بتناول طروحات بعن  المعمناريي  العنالميي ، ثنس تحليلهنا     
كننل منن  الحنندث واالسننتاابة والفعننل المعمنناري هننج مفنناهيس فلسننفية؛ يمكنن  لكننل منهننا  ننراءة ا  ننر؛ بننل ف  االسننتاابة والفعننل : ف 

؛ المعمنناري كننل منهمننا يكننو  حنندثا بذاتننه فننج مرحلننة الحقننة، وهننذا يعنننج ف  الفعننل المعمنناري يمتلننك فرصننة توثيننق الحنندث في ياويننا  
وهكنذا تتنوالى اىحنداث وتتنوالى االسنتاابات ويتنوالى تاسنيد .   بعند ذلنك هنو الحندث، ولتكنو   راءتنه كنذلك حندثا فنج السنياقليكو 

، ومنند  باىحننداثوالننذي يبقننى هننو المحننرك فننج  ننراءة االحننداث وتاسننيدها، فهننو يعبننر عنن  منند  وعننج الماتمننع .المعمنناريالفعننل 
 .ما ال يتاح ىي فعل مؤثر آ ر بهذا الشكلالتعبير عنها، ومد  صدق المو ف منها؛ وهذا 

وفتضننني فيضنننا ف   نننراءة الحننندث تتننننوا عنننند المعمننناري الواحننند وفنننج آ  واحننند ايضنننا، وكنننذا االسنننتاابة، وبالتنننالج يتننننوا الفعنننل     
المعمناري، ولعنل الوا ننع المعمناري العرا ننج المعاصنر؛ بأشنند الحاانة الننى الوضنوح فننج  نراءة الحنندث، والنى الصننراحة والصندق فننج 

 . ر العرا جاالستاابة عند الفعل المعماري للمعما
 واإلصالح الحدث، السياق، االستجابة، الفعل المعماري، اإلحياء والتجديد:الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 The research philosophicallydeals with objects, about how the Architectural act represents many acts 
in the fact of context. The research problem is how the architectural act was responding to theevent 
that happened in thecontext. The research hypothesis is: there is a relationship between strategies of 
reading (explanation, interpretation, and deconstruction) and strategies of response (animation, 
renewal, and reform).    
The plan of the research includes two parts: first part includes knowledge framework about; event, 
response, and architectural act, second part includes analysis of terms and ideas of many architects.  
According to first part, the event, response, and architectural act is a philosophical concept, each of 
them can read another term, and became an event.   
The architectural act had a chance of physical event documentation in context, and it is one of main 
methods in society culture building. There are some conclusions, the main oneis that every architect 
has many readings of event and many responses at the same time, according to that there are verity in 
architectural acts. There is more than a singlestate between event reading and response kind because 
of the philosophical interpenetration between them. The contemporary Iraqi architecture fact needs to 
clearness, frankness and honesty in response of architects to build architectural act. 
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 المقدمة -1

ظهرت علوس ف ر  تامع بي  فا اء عديدة م  العلوس المتنوعة وفقا الرتباطها فنج و بدفت العلوس كبيرة وكثيفة ثس تا فت وتنوعت، 
الحضننري والمعمنناري، فتطننورت علننوس الت طننيط الحضننري وعلننوس ومنن  هننذه العلننوس حااننات السننياق علننى المسننتو  . محورهننا العنناس

 .الحقل المعماري لتشمل كيفية تحقيق الفعل المعماري المركب الذي يستوعب حااات السياق المتنوعة القائمة منها والمستادة
ات التكنولوايا، وتنارة فتارة يستايب بشكل مباشر و وي كاستاابته لبع  منتا. ليس فماس السياق إذ  إال ف  يستايب لألحداثف

 .يستايب بشكل غير مباشر لحدث ما فج الو ت الذي ربما تكو  فيه هذه االستاابة استاابة مباشرة لحدث آ ر
(. الحنندث واالسننتاابة والفعننل المعمنناري)النظننري تعريفننا بننالمفردات الرئيسننة الننثالث  وهننو اإلطننار يتننناول البحننث فننج القسننس اىول 

االحينناء )، وبنني  االسننتراتياية الثالثيننة لالسننتاابة (التفسننير والتأويننل والتفكيننك)سننتراتياية الثالثيننة للقننراءة وتوضننيحا للعال ننة بنني  اال
والمنننهج االسننتقرائج الننذي . و نند اعتمنند البحننث المنننهج التحليلننج. صننحة فرضننية البحننث إلثبننات، فننج محاولننة (والتادينند واإلصننالح

يعتمد على است راج المندلول من  الندليل، فقناس الباحنث باسنتقراء منطقنج لماموعنة من  آراء مفكنري  ومعمناري  وذلنك السنت الص 
 .ا ئيات ينتقل بمقتضاها الباحث م  ال اص الى العاس

ج الاانننب التطبيقننج طروحننات عنندد منن  المعمنناريي  العننالميي ، وكيفيننة بننناء فو صنندور الفعننل المعمنناري تننناول البحننث فننكمننا      
فبعنند ف  تمننت دراسننة الفعننل المعمنناري عننند لننويس كننا  ومينن  فننا  دورو . عننندهس فننج آليننة معينننة لقننراءة الحنندث ونوعيننة االسننتاابة

تننس تحليننل ومنا شننة هننذه الطروحننات ومنن  ثننس ال ننروج ج، والمعمننار العربننج حسنن  فتحنن واو يننف لننج سننرت و بيننار لننوياج نرفننج 
 .باستنتااات واثبات لصحة الفرضية

 .كيفية استجابة الفعل المعماري للحدث في السياق: مشكلة البحث
، وبييين االسييتراتيجية الثالثييية (التفسييير والتأويييل والتفكييي )توجييد عالقيية بييين االسييتراتيجية الثالثييية للقييراء  : فرضييية البحييث

 (.االحياء والتجديد واإلصالح)تجابة لالس
توضيييل لكيفييية اسييتجابة الفعييل المعميياري للحييدث فييي السييياق وفييق العالقيية بييين االسييتراتيجية الثالثييية للقييراء  : هييدا البحييث

 (.االحياء والتجديد واإلصالح)، وبين االستراتيجية الثالثية لالستجابة (التفسير والتأويل والتفكي )
 

 القسم االول
 (.الحدث واالستجابة والفعل المعماري)ويشمل تناول المفردات الرئيسة الثالث : االطار النظري

 Event.مفهوم الحدث  -2
  الحندث هنو وا عنة فكرينة او في ياوينة ويمك  القوى":...الحدث"ر فج كتابهر غاستو  باشالشيقول الفيلسوف الفرنسج الشهي     

و نف باميننع تتوهكننذا تتنوالى اىحننداث فنج السننياق دو  ف  . تحندث فننج  من  مننا، تنؤثر علننى منا بعنندها، وتتطلنب رد فعننل تااههنا
و . وطريقة انتشاره ومعالاات آثناره، وهنج تعتمند علنى طريقنة تعناطج السنياق منع الحندث ومدة تأثيرهولكل حدث اسبابه . فنواعها

ما ف  يصدر م  الفرد فو م  الاماعة فو م  الدول فو م  المنظماتا  .الخ.. لحدث إما ف  يكو  مقصودا فو طارئا، وا 
ف  حركة اىحداث فج ال م  تنقسس بي  اىحداث التج تسير ب ط دائنري، واىحنداث التنج تحندث باضنطراد واسنتمرار وكأنهنا     

ب نط مسنتقيس، واىحننداث التنج تسنير وتتعنناظس بشنكل الحلن و ، وهننناك اىحنداث التنج تمثننل  لن اال كاسنحا م يننرا، وهنناك اىحننداث 
 .التج تأتج م   ارج الوا ع

الحندث  ند يكنو  لنه من  التنأثير منا ال يظهنر فثنره إال  . دث إما ف  يكو  اديدا على السياق فو يكو  نتاانا من  نتاانا تنهوالح    
 .بعد  م  طويل وبعضها يكو  فثره متعاظما مثل رمج الحار فج الماء إذ تتسع دائرة تأثيره شيئا فشيئا

ة وبعضننها ا  ننر يمتننند فثننره الننى امينننع اوانننب الحينناة فنننج ف  بعنن  اىحننداث تنننؤثر فننج اانننب فو فكثنننر منن  اوانننب الحينننا    
ولقد تكررت بعض األحداث ماليين الميرات دون أن تحيدث أثيرا فيي طرييق بنياء الحضيار ، بينميا كيان لحيدث واحيد أن . السنياق

 .يؤسس لبداية مرحلة أساسية في سّلم الحضار  كحدث اكتشاا الزراعة أو الكهرباء مثال
إنننه يقننع فننج مكننا  معنني  و مننا  ...  يكننو  ماننرد احتمننال فو ماننرد إحسنناس، ف  الحنندث تحينني  مرئننج، ال يمكنن  للحنندث ف     

وعلنى هنذا اىسناس، فنل  الوا عنة . ف  تحديند المكنا  وال منا  يتضنم  كنل عال نات هنذا الحندث منع الموانودات اى نر ...معي  
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دة ىي و ( الحدث) بنكنراد، )ال منا  والمكنا   :الحندودانود، والمقصنود بهنذه هج التحقق الفعلج النذي ينتس من   نالل الحندود المحند 
 ".فاىشياء ال تدرك إال متحي ة فج المكا  ومتعا بة فج ال ما " ، ( 36،ص5002
بل البد م  معرفة حالة القبول فو النرف  لنه فنج السنياق فو الندراات . فج السياق بالمكا  وال ما  فقط فثرهال يأ ذ الحدث     

 ينادة علنى ف  الحقنول الحياتينة . ل والوجدان لهما الدور الكبير في صناعة الحدث أو الوقوا مني  موقفيا مياأن العق. بي  ذلنك
الم تلفة سواء منها المعرفية فس الفكرية فس التطبيقية وعلى اميع المستويات االاتماعية واال تصادية والتنموية والثقافية والسياسية 

 .الحدث فو تصنعه تعتبر السيا ات التج تتلقى ..الخ ..
الحنندث تننارة يتحنندد نوعننه وفثننره بالمسننتو  الحضنناري للعصننر وتننارة ف ننر  يتانناو  حنندود العصننر وحضننارته، بننل ف  بعنن      

ف  بع  اىحداث ال تمتد فج تأثيرها إال الى مستو  واحند . اىحداث تمتد ىكثر م  عصر الى ف  تاد السياق الذي يحتضنها
 .تد تأثيره الى مستويات كثيرةفو فثني ، وبعضها ا  ر يم

ف  فكثر الحقول سعة وعرضة للتعامل مع اىحداث هو المدينة وفا اؤها سواء ما كا  منها يتناوله الت طيط الحضري فس  ال شك
التصميس الحضري فس المستو  المعماري، وهو فمر طبيعج ى  المدينة هج الوعاء الكبير الذي يضنس امينع فننواا السنيا ات ومنا 

وهننذا السننبب ياعننل منن  تلقننج المدينننة والعمننارة لألحننداث فمننرا مسننتمرا، فالمدينننة هننج المننرآة التننج تنننعكس فيهننا صننورة . دث فيهننايحنن
 .اىحداث فو ما يتاسد منها فو ما ي ت ل فج الرمو  العمرانية عامة والمعمارية بال صوص

اىنظمنة الظناهرة فس المسنتترة، وسنواء فكاننت فنظمنة  ف  اىسباب التج تنتج الحدث ت ضنع بنال شنك إلنى نظناس منا، سنواء من     
ف  تلك اىسباب هج ذاتها التج ت ضع لها االستاابة باعتبارها . فكانت فنظمة الشجء فس فنظمة الفكر الماتمع، وسواءالذات فس 
 .فيضا حدثا

  Responseمفهوم االستجابة  -5
والسؤال طلنب المقصنود بطرينق مباشنر فو غينر (. 113، ص1891الرا ي،)اإلاابة واالستاابة والاواب تكو  على السؤال     

ولكيين السييياق يواجيي  السييؤال وهييو مكثّييا للييج الدرجيية التييي جعلتيي  يصييبل حييدثا، بمعنييج أن  .وهننذا مننا يوااهننه السننياق. مباشنر
وهنذا  ياق لي السؤال يحمل مع  جميع الصيغ المطروحة لإلجابة علي  فهو يتكاثا بمرور الزمن وبتكرار عمليات مواجهة السي

ياعننل منن  اسننتاابة السننياق فمننرا محتمننا بننالمعنى العنناس لالسننتاابة، في بصننرف النظننر منن  ف  تكننو  سننلبا فس إياابننا، فاالسننتاابة 
 . السليبة هج فيضا نوا م  فنواا االستاابة

انات التكنولواينا فتنارة يسنتايب بشنكل مباشنر و نوي كاسنتاابته لنبع  منت. ليس أميام السيياق ل ن لال أن يسيتجيأل لاحيداث  
بنل ف  . وتارة يستايب بشكل غير مباشر لحدث ما فج الو ت النذي ربمنا تكنو  فينه هنذه االسنتاابة اسنتاابة مباشنرة لحندث آ نر

 .االستاابة ذاتها م  شأنها ربما ف  تصنع فحداثا ف ر  وهكذا تتوالى اىحداث فج السياق
رد غيرهننا منن  الاماعننة، وهننج منن  المؤسسننات والمنظمننات غيرهننا منن  ت تلننف االسننتاابة تبعننا لاهننة صنندورها، فهننج منن  الفنن     

م  ماتمع إلى آ ر، بل ت تلف فج الماتمع الواحد با تالف العصر، و د تاتمنع عندة موا نف  وهج ت تلف، والدولالحكومات 
 .م تلفة تااه حدث واحد، و د ت تلف عدة موا ف متشابهة تااه الحدث ذاته

رة فو اىحننداث التننج تننرتبط بننالفكر والمعرفننة فو التننج تصننطدس بالتقالينند والعننادات فننج الماتمننع، فننأ  وفننج حالننة اىحننداث الكبينن    
االسنننتاابة تتطلنننب ف  يتفاعنننل الحننندث فنننج ذلنننك الماتمنننع، فأمنننا ف  تظهنننر آثننناره فنننج السنننياق مباشنننرة فو ف  تظهنننر بنننأ  يننن ال منننا 

وفنج حالنة . تلنك االسنتاابة إلنى الحقنول اى نر  من  السنياقف  تعدد االستاابات فج سياق واحد تدعو بللحاح لتفعينل . يعارضه
تننأ ر االسننتاابة المباشننرة فننأ  علننى فصننحاب الفكننر والقننادة اى ننذ ب منناس اىمننر، ولننيس هننذا غريبننا فلقنند فظهننر التنناريخ الكثيننر منن  

 .اىحداث التج لوال إصرار فهل الفكر والسلطة لما كانت وظهرت وتفاعلت فج سيا اتها
لقنو  السنياق، بنل ف  تفعينل النوعج  تدا مصيرهإذ ال يكفج ف  تصنع الحدث فو . جي  الوعي صناعة لوعي جديدلقد أصبل تو  

 ننند يقنننود وعنننج الن بنننة وعنننج الماتمنننع ولكننننه يحتننناج إلنننى . ف  االسنننتاابة تنننرتبط   بنننالوعج وتعتمننند علينننه. هنننو بذاتنننه حننندث بنننار 
 . المقومات الال مة لذلك

كننا  السننياق الفكننري والمفنناهيس  فقنند العمننرا ،فننج طرحننه لنظريتننه فننج ( ابنن   لنندو )وكمثننال علننى مفهننوس االسننتاابة، مننا  نناس بننه  
لقنراءة وتصنحيي سنياق عصنره النى ( ابن   لندو )لقند تحولنت اسنتاابة . االاتماعية فج عصره تمثنل تحنديا لمفكنري ذلنك العصنر
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:  لندو   ابن )ية اديدة تنصهر فيها المفاهيس لتتحنول النى رؤينة فاعلنة عبنر التناريخ نظرية فج الفعل العمرانج واالاتماعج، نظر 
 (آراء فهل المدينة الفاضلة: الفارابج ينظر). الفاضلةوكذا كا   بله الفارابج فج بناء نظريته حول المدينة (. المقدمة

 Architectural Act.الفعل المعماري -3
فقند يكنو  هنذا الوسنط هنو الكلمنات فو . والوسط المقصود هنا ي تلنف عن  السنياق. يحتاج الفعل ليكو  فعال الى فاعل ووسط   

تبعنا ( الفكنر)وم  الطبيعج ادا ف  ي ضع الفعل الى النظاس الذي يحكس اىشياء والنظاس الذي يحكنس الكلمنات . يكو  هو اىشياء
 .للوسط الذي يفع ل فيه

، وهنو ي تلنف بنذلك عن  الفعنل اإللهنج (فو الفكنرة الشنجء)والموضنوا ( الفاعنل)ف  الفعل االنسانج ي ضع الى ثنائية النذات      
يَوُر ل يُ  األ َسيم اُء ﴿ولنظامنه وهنو بارئنه ومبدعنه  للشجءهو فعل ال الق  فاىولوع  فعل الطبيعة،  يال ُق اَلب يار ُل اَلُمص  ُهيو  اللهيُ  اَلخ 

ك يٌل ، (سور  الحشر 14)...( جاَلُحَسن   ل ج ُكَل ش َيٍء و  ال ُق ُكَل ش َيٍء و ُهو  ع  والثانج هنو فعنل من   و نع (سور  الزمر21()﴿اللهُ  خ 
ل ييَم ي ييُ  .هنو فثنر منن  آثنار فعننل ال لنق االولو  بننه،إرادتننه فهنو منفعنل  علينه الفعنل دو  ييَن ق َبيُل و  ُْ م  ل َقن يا ﴿أ و ال ي يَ ُكُر اإلَنس يياُن أ نهييا خ 

 (.سور  مريم 26 ((ش َيًئا
 يمكنننه صنننع الفعننل المضنناد بينمننا ال يكننو  لفعننل الطبيعننة ذلننك حتننى وا   بنندا فنننه فعننل مضنناد لفعننل آ ننر اإلنسننانجوالعقننل     

ويترتب على هذا واوب واود التناغس بي  ففعنال الطبيعنة بينمنا يسنتطيع العقنل االنسنانج ف  يتصنور  نالف النظناس وربمنا يسنعى 
 . الى فعل ذلك

او الفكننرة هننو الننذي حنندا بالعقننل عبننر تفعيننل العلننس والمعرفننة ف   الشننجءالننذات وبنني  فنظمننة  تحننتكس إليننهاالنسننااس بنني  مننا ف      
 واسنتاابةفمحراث ال راعة مثال كا  فعال . يتوصل الى طرق عديدة للتعامل مع الطبيعة، ولعل م  فبر ها الصناعة والتكنولوايا

 .اابة التج فحدثتها التكنولوايا المعاصرة لفعل الحراثة مثال كحااةلحدث فج عصره ي تلف ع  الفعل واالست
وتبعييا لطروحييات . أن تنييوا الحاجييات عنييد االنسييان مقدميية لتنييوا االفعييال وبالتييالي تتنييوا االسييتجابات وفقييا لتنييوا السييياقات

(MASLOW))Huitt,2007,p1) ) ،(ينظر شولتز)، في هرم أو تدرج الحاجات االنسانية وهي: 
Self Actualization(حااة تحقيق الذات) 

Aesthetic Needs (حااة تحقيق القيس الامالية) 
Esteem Needs(.................... االعتباريةالحااات) 

Belonging & Love Needs.......... ( والحب االنتماءحااة) 
Safety Needs(.................................................... اىما حااة) 

Physiological Needs(.................................................الحااات الفسيولواية) 
 
هو تلبية لتلك الحااات، بل اننه يكنو  فعنال مركبنا تتندا ل فينه تلنك الحاانات من  حينث ف  بعضنها يلبنج  اإلنسانجفل  الفعل    

 .وادا ، او حااة عقلية، وهكذاحااة غري ية ترتبط بالمادة فو غري ية ترتبط بال
واىفعنال الصنادرة منهنا، وتنوعنت ففقينا  اإلنسنانيةولذلك شهدت الثورات العلمية فحداثا تنوعت بفعنل تننوا البواعنث والحاانات     

وعموديا حتى وصلت الى دراات كبيرة ود يقة م  التنوا الت صصنج لم تلنف العلنوس ال اصنة بحيناة اىنسنا  سنواء فنج ذاتنه فس 
 .اتمعه فس بعال ته مع الطبيعة فس بعال ته مع ربه تعالىم

والسياق فج الفعل المعماري يعنج ف  اشكال رم ية ا ترضت الرمو  م  الماضج مع إعادة تركيب فج هيئة اديدة تتنافس     
السياق ا  االشكال والرمو  تكو   د ا تبست م  كتب التاريخ، وانما  د تكو  اشكال معمارية  وليس. مع النسيج الماتمعج

 (Gaus,p2,2012. )اديدة ضرورية وحتمية، كما هو الحال فج الاينات الحيوية
ااو  هل على المعماريي  التكيف مع السياق بصورة كافية لإلتيا  بعمل ايد؟ ا  بع  التصاميس تستطيع ت: والسؤال هو

 :محيطها ال اراج وت لق سيا ها ال اص بها و د تكو  االستاابة للسياق على نواح عدة يمك  اياا ها على النحو ا تج
إذ يتااو  المبنى محيطه المباشر ويرتفع  ارج النطاق وبذلك فانه ي لق :  Absolutely contextualالسيا ية المطلقة -1

المدينة وم  فمثلة ذلك مبنى امباير ستيت ومرك ي التاارة العالمية السابقة فج السياق ذاته، وتلعب دورا رئيسا فج هوية 
 .الواليات المتحدة اىميركية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
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وهو التصميس الذي يستايب لمحيطه بشكل تاس و لق االنطباا بأ  المبنى سيكو  :  Very contextualالسيا ية الشديدة -5
 .المحيطم ياا منسابا مع بيئته فو ف  ينتمج بصورة تامة الى 

فيكو  المبنى ذو تصميس : Somewhere between the aboveف  يكو  المبنى بي  الحالتي  المذكورتي  فعاله، -6
 .ممتا  ومتفرد ولك  فج الو ت نفسه يكو  منساما مع المحيط ال اراج

التصميس المعماري وهو المبنى المنفصل ع  محيطه بسبب سوء : Involuntarily noncontextualالالسيا ية القسرية -4
 .الذي يؤدي فج نهاية المطاف الى االنفصال ع  السياق ويفشل فج تحقيق تصميس متكامل ومتماسك

هو المبنى الذي تتاسد به عبقرية التصميس إذ يشاع الماري   Successfully noncontextualالالسيا ية النااحة  -2
 (Contextual Architecture,2006).كوكنهاسل متحف مث لألنظارللنظر اليه بشكل متفرد وبصورة مبهرة والفتة 

 
 /http://wirednewyork.com :المصدر/ (السيا ية المطلقة)مبنيا التاارة العالمج فج نيويورك  :(1)شكل 

 
 

 المتحدة اىميركيةفج الواليات :Central Park West 15مبنى  -السيا ية الشديدة :(5) شكل 
 /http://wirednewyork.com:المصدر /تناغس تاس مع المحيط ال اراج

http://wirednewyork.com/
http://wirednewyork.com/
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 http://wirednewyork.com:المصدر/ بي  الشديدة والمطلقةالسيا ية الما :Carnegie Hall Tower(  6)شكل 

 

 
 /http://wirednewyork.com:المصدر/ التاري ية بصورة مشوهة محاولة لتاديد اىنماط الالسيا ية القسرية :(4) شكل 

 
 
  

http://wirednewyork.com/
http://wirednewyork.com/
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 :)  (المصدر/ متحف كوكنهاس  -الالسيا ية النااحة :(2)شكل ر س 

 
–ويمكن أن نعر ا الفعل المعماري بأنهأهم األفعال القصدية المعبر  الصادر  فيي السيياق كيرد فعيل عليج الحيدث الحاصيل فيي  

اي  –لعميل فنيي عيادي بسييط، وبي ل  يمثيل نوعي   أو ظهوراول ا فهو فعل مركأل مسؤول و ليس فعال فنيا  -اي في السياق
 .نوا استجابة السياق للحدث -الفعل المعماري

 .ويمك  مالحظة ذلك عند عدد م  المعماريي  العالميي  كما فج طروحاتهس التج يستعرضها البحث فج الفقرة اى يرة منه    
 .لقد تعرَف البحث الى هنا على تعريفات الحدث والسياق واالستاابة والفعل المعماري    
السياق، وما يتطلب  من اسيتجابة أو موقيا مين ومن هنا تشتق مشكلة البحث الحالي في ضوء الحدث ال ي يحصل في     

 .. جميع مكونات السياق، وكيفية ترجمة تل  االستجابة عبر الفعل المقصود
 .كيفية استجابة الفعل المعماري للحدث في السياق:البحثيةالمشكلة  وعلي  تكون

وى قييراء  الحييدث، ومسييتوى نييوا مسييت: وينطلييق البحييث لبنيياء فرضيييت  ميين مسييتويين ينبثقييان ميين الحييدث واالسييتجابة وهمييا
ان انواا القيراءات المعروفية فكرييا هيي اميا ان تكيون تفسييرا لميا يحيدث، او تيأويال لي ، او ان ييتم تفكيي  الحيدث . االستجابة

لميا كيان  لحياءفقد تكون  الفكريةاما انواا االستجابة . وه ْ مستويات مفترضة محتملة. التفكيكية لالستراتيجيةوقراءت  تبعا 
صالحا لما فسد من ، وهي ايضا مستويات مفترضة محتملةم  .    عهودا في السياق، او تجديدا ل  بصور  اخرى، اوا 

 :ل ا يمكن القول أن الفرضية التي يعتمدها البحث فهي
التفسييير )األول مسييتوى قييراء  الحييدث وتتمثييل بثالثييية : الفعييل المعميياري للحييدث فييي السييياق عبرمسييتويين اسييتجابةتتحقييق 

 (.اإلحياء والتجديد واإلصالح)، والثانيمستوى التعامل مع الحدث أو نوا االستجابة وتتمثل بثالثية (والتأويل والتفكي 
ولك  البحث ينظر فج الفعل المعمناري كنرد فعنل علنى . لحدث بذاتهفالحدث فعل فج السياق، والفعل المعماري  د يكو  هو ا   

 .ما يحدث فج السياق
 .موضوعات المستويي  المتبني  فج فرضية البحثويتناول البحث فيما يأتج  راءات فج 

 (الكاتأل والمفكرعلي حرأل)ثالثية قراء  الحدث كما هي عند  -4
والتعناي  فو تاناذب فيمنا بينهنا، ويطلنق علنى كنل منهنا اسنتراتياية، فالتفسنير يتناول الكاتب هذه القراءات النثالث ويبني  التندا ل 

 ولنذلك، إذ ي عس المفسر فنه يكشنف منراد المؤلنف وداللنة ال طناب، (فو الحدث) والقارئعنده يعطج اىولوية للمعنى على النص 
 .فهو يقوس على المماثلة والمماهاة

والتفكيك يعطج اىولوية للنص على الذات والمعنى والمراع، ى  المَفك ك ال يهتس بما يقوله النص بل يلتفت الى ال طاب نفسه  
 .للنص  وامها الحاب والم اتلة استراتيايةالذي ي فج ذاته وحقيقته، ولهذا تشكل هذه النظرية 
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عننادة بننناء للفهننس المستعصننج، فكأنننه اسننتراتياية الننذات للننئس المعنننى بالم ننايرة  ومسننتو  التأويننل هننو البحننث عنن  المعنننى الضننائع وا 
 (29-25، ص1882حرب،.  )والم اتلة
وهنج منأ ق  نراءة (: 29، ص1882حرب،)ويضيف الكاتب ف  هنالك مآ ق وحدود المستويات الثالث فج  راءتها للحدث       

النص النذي يفسنره، ولهنذا يقنع التفسنير بني  التكنرار والهنذر وبني  ف  ال يتحقق تطابق بي  كالس المفسر و  باحتمالالتفسير ويتمثل 
مأ ق  راءة التفكيك فهو فنه يسعى الى إل ناء النذات الَمَؤولنة بواسنطة النذات نفسنها، وهنو  وفما. التفسيرالتأويل، وتلك حدود  راءة 

 .، وتلك حدودهالتأويليقع بي  الفراغ وال واء وبي  
للداللنة، وهنو يقنع بني  التفسنير والتفكينك، بني  تحصنيل الحاصنل  وانتهناكفهنو فننه  نروج علنى الننص وفما مأ ق  راءة التأويل    

 .وموت المعنى، وتلك حدوده
فنننه ال محينند عنن  التفسننير لمنن  فراد ف  يشننرح فو يننتعلس، وال محينند عنن  التأويننل لمنن  فراد ف  : فننج النننص ذاتننه( حننرب)ويضننيف 
 .مناص ع  التفكيك لم  فراد ف  يتحرر م  سلطة اىسماء والمقوالتوف  يعيد بناء ذاته،وال  ا تالفهيمارس 

 

الحدث، والثانج طبيعة الث يعتمد على امري  اىول طبيعة القراءة المناسبة م  هذه المستويات الث ا تياروير  البحث ف     
 .دثالح  ارئ

اسننتراتياية التفسننير، ىنهننس يحرصننو  علننى  ننراءة فأصننحاب المحافظننة والننذي  يعتقنندو  بننأنهس يمتلكننو  وحنندهس الحقيقننة ي تننارو   
 .الحدث وتطويقه بما ال يتااو  الثوابت المألوفة

ه نالتأويل، إذ ال يكفيهس ما يظهره الحندث بنل إنهنس يسنتنطقو  استراتيايةعادة التأسيس في تارو  وفما فصحاب التاديد والداعي  إل
وفمنا المتحنررو  من  كنل سنلطة للحندث كمعننى فو . ف نر  محتملنةعما سكت عنه فو ف فاه النى ااننب صنرف معنناه النى معنا  

 .نص فو طاب فو حقيقة في تارو  استراتياية التفكيك لفصل الحدث ع  كل ما يرتبط به
 

فمنننا الفائننندة مننن  تاريننند الحننندث وبينننا  ..ومنننع ف  للتفسنننير والتأوينننل مبرراتهمنننا بقننندر معقنننول، اال ف  مبنننررات التفكينننك غينننر مقنعنننة
ب ينر آلينة  والتأسنيسالمستبعد فيه والمسكوت عننه ف  لنس توظفنا فنج معننى اديند وبنناء فكنري متكامنل؟ وكينف تكنو  إعنادة البنناء 

 .التفكيك بل احة االشكاليات والعوائق الذاتية للفكر؟ ف  للعقل والفهس والمعرفة  والبها الثابتة للبناء والتأسيس مهما كانت مبررات
 

 (الكاتأل والمفكريحيج محمد)ثالثية التعامل مع الواقع كما هي عند  -5
النننثالث تتقننناطع فنننج نقننناط معيننننة مننن   االسنننتراتياياتويقنننول ف  هنننذه (. اإلحيننناء والتاديننند واإلصنننالح)يطنننرح هنننذا المفكنننر ثالثينننة 

يبحث عن  المسناحة المعرفينة الم منورة فنج تراثننا الفكنري ليعيند اظهارهنا من  اديند، فمنا يبحنث عننه انمنا هنو  فاىحياءمدلواللتها، 
 مواود،وكل ما يتطلبه االمر هو است الصه م  وسط الركاس الذي ي طيه، م  غير ا  يسمي لنفسه ف  يضيف اليه شيئا اديدا

 (.5،ص5005محمد،)معتدا به 
مننننا تنننس غمنننره مننن  معرفنننة مطلوبنننة وسنننط الركننناس كمنننا يفعننننل  بنننل راجدو  ف  يكتفنننج ...فمنننا التاديننند فيبحنننث عمنننا هنننو اديننند    

االحياء،وانمننا يضنننيف الننى ذلنننك محنناوالت التوفينننق التننج يفسنننر فيهننا القضنننايا المسننتحدثة مننن  غيننر ف  ي ينننر فننج صننني ة الاهنننا  
بمظهنر الليا نة المناسنبة للعصنر ومنا يترتنب علنى ذلنك من  ابنرا   اإلظهنارم   بل،وبذلك فلنه يسعى نحو المعرفج المعتمد عليه 

 (.5المصدر نفسه،ص...)الحلل الاديدة
البند من  تسنليط الضنوء علينه ...الثالثة هج االصنالح، وهنج فمنر م تلنف، ذلنك فنهنا تفتنر  وانود  طنأ فسناس واالستراتياية   

تفتر  الفكر  لوا ع  ال طنأ مثلمنا هنو الحنال منع اسنتراتيايتج االحيناء والتاديند، بنل انهنا تبنر  ذلنك ، وهج ال ومعالاتهلكشفه 
 (.5المصدر نفسه،ص...)اىمر الذي ال ي راها ع  دائرة ما يبحث عنه...المعنى وتسعى نحو اصالحه

 

  بالطريقة التج ال تنفصل عن  وانود عال نة ا  هذه الثالثية تعالج الوا ع وتحترمه وتنطلق منه لفهس الحدث الحاصل فيه ولك   
االول ف  يكنو  الننص اصنال : اذ ا  هنالك منهاا  فج التعامل بي  طرفج هذه العال ة. والوا ع( االسالمج)واضحة بي  النص 

الينه فنج فهنس والمننهج الثنانج يكنو  فينه الوا نع مراعنا َيحنتكس . َيلاا إليه فج فهس الوا ع وحل معضالته وهنذا هنو التصنور التقليندي
ف  اال مة بحسب المنهج االول هج ف مة وا ع لنيس للننص : على هذه العال ة بقوله( يحيى محمد)ويعلق . النص وحل اشكالياته

بفهنس الننص ومن  ثنس ففضنت  -من  حينث االسناس –فيها دور او د الة، على عكس المنهج ا  ر الذي يذهب الى انهنا محنددة 
 (. 9ص المصدر نفسه،)الى ف مة الوا ع 
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 .المفردات المستخلصة والطروحات التطبيقية: القسم الثاني
 النظري اإلطارالمفردات المستخلصة من  -2

 نراءة : وتناول كذلك آليتي  فج الفرضية همنا آليتنج. والفعل المعماري واالستاابةالحدث : تناول البحث ثالث مفردات رئيسة هج
 :وسيتطرق البحث فج الفقرة الحالية الى فهس المفردات الثانوية التج ترتبط بهذه المفردات الرئيسة. الحدث ونوا االستاابة

 :يمكن التعبير عن المفردات التي ترتبط بمفرد  الحدث عبر الشكل االتي - أ

 
 

 
 

 

 
 

 

 الحدث

 اسباب حصول الحدث

حدث من سياق 
 التفاعالت

 حدث جديد تماما

صناعة 
 الحدث

حدث يصنعه 
 الوجدان

حدث تصنعه 
 السلطة

حدث يصنعه 
 الواقع

حدث يصنعه 
 العقل

ارتباط الحدث 
 بالزمن

حدث يصغر 
 بحلقات

حدث يكبر 
 بحلقات

حدث مضطرد 
 بأستمرار

حدث 
 متقطع

حدث 
 متجدد

حدث أزلي 
 الوجود 

 مكان الحدث  وآثاره

حدث 
بمستوى 
 العالم كله

حدث في 
 مكان عام

حدث في 
 مكان خاص

 نظام الحدث

عبر أنظمة 
 الفكر

عبر أنظمة 
 الشيء

عبر أنظمة 
 المجتمع

عبر أنظمة 
 الذات

 نظام ظاهر نظام باطن
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 .النظري اإلطارم   است الصهالمفردات والعال ات التج ترتبط بمفهوس الحدث كما تس  :(3)شكل 
 

ونظامنه بال م ،ومكنا  الحندث وآثناره  ارتباطنهلذي يصنعه، وكيفينة ا اذ يرتبط مفهوس الحدث بأسباب حصوله فج السياق، وما    
 .تتفرا م  هذه العناوي  الدالة على الحدثويتضي فج الشكل اميع المفردات والمفاهيس التج . ونوعه

 المفردات المرتبطة بمفرد  االستجابة - أل
مفهنوس االسنتاابة بالفاعنل القنائس بهنا، وكيفينة تحققهنا، و من  االسنتاابة،  ينادة علنى منا ينرتبط بهنا  ارتبناط( 7)يوضي الشنكل ر نس 

 .ثانوية مهمة مفرداتم  

 
 

 (الباحث:) المصدر/ االستاابةدات التج ترتبط بمفهوس المفر  :( 5) شكل
 

 نوع الحدث

حدث من 
 الواقع

انواع اخرى 
 من االحداث

حدث 
 اقتصادي

حدث 
معماري أو 

 حضري

حدث 
 نفسي

حدث 
 اجتماعي

حدث 
 فلسفي

متعالي من 
 خارج الواقع

 االستجابة

 تحقق االستجابة

في خارج 
 السياق

عبر 
 الفرض

عبر التقليد 
 الخاطىء

في داخل 
 السياق

حسب 
ظروف 
 السياق

بصورة 
 سريعة

 من يقوم باالستجابة

 المجتمع
الفكر 

 والمعرفة

 االفراد السلطة

 العالم كله
المؤسسات 
 والمنظمات

 زمن االستجابة

 استجابة غريبة

 ستجابة
 لكل عصر استجابته

االستجابة ذاتها 
 لكل عصر
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 .المفردات التي ترتبط بمفهوم الفعل بشكل عام  :(8)شكل
 

 المفردات التي ترتبط بمفهوم الفعل بشكل عام والفعل المعماري باألخص -ج
هننذه المفننردات يننرتبط الفعننل عمومننا بالفاعننل الننذي يقننوس بننه، وبالوسننط الننذي ياننري فيننه وبالنظنناس الننذي يسننوده او يننؤثر بننه، وتننرتبط 

 .التج ال تنفصل ع  مفهوس الحااات والتج بدورها تتحدد تبعا لنوعها( التفعيل)بعملية 
فما الفعل المعماري فيرتبط بالمعماري وبالسياق وبالنظاس، وترتبط هذه اميعها بالعملية التصميمية وبكيفية االسنتاابة بنل هنج     

 .ضا ع  مفهوس الحااات والحدثاهس عناصر الفعل المعماري، والتج ال تنفصل في
 

 
 

 (  الباحث:) المصدر/ ل عامبشك( االنساني)الفعل  عالقة عناصر :(9)شكل

 الفعل

 النظام الوسط

الحاجات/ عملية التفعيل  

 العقل

 الطبيعة

 الفاعل

 الفاعل

 الوسط

 النظام
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 .يوضل المفردات التي ترتبط بمفهوم الفعل المعماري( 20)شكل رقم 

 
 قراء  الحدث واالستجابة طريقتيوبين ( الحدث واالستجابة والفعل المعماري)العالقة بين المفردات الثالث -د

 .يمثل الفعل المعماري المحور الرئيس بي  االستاابة والحدث وآليتيهما    
ممكننة من   نالل المقابلنة  اسنتاابةيمك  للفعل المعمناري ا  يحقنق ففضنل ( االستاابة راءة الحدث ونوا )وفج مفردات ا ليتي   

- :ا تية
 مفهوم االحياء..............تقابل.............قراء  التفسير

 وم التجديدييمفه..............تقابل......... ....قراء  التأويل                                
 مفهوم اإلصالح ..........ال تقابل............قراء  التفكي   

 

 طلق عليها عند االست داس العملج باالستراتياياتويمك  القول ا  مفاهيس االحياء والتاديد واإلصالح م  الطبيعج ا  ي    
 . بآليات معينة وتحقق القصدىنها ستمثل  طة عمل هادفة ت ضع للدراسة 

 
 :الجأن رؤية البحث في ه ْ المقابلة تستند 

التفسير تمَك  الفعل المعماري م  ا تيار استراتياية االحيناء فنج االسنتاابة للحندث بحصنوله فنج السنياق،  مدلوالت  راءةف   - ف
 .لما فيهما تشابه

للحندث بحصنوله فنج  االسنتاابةالتاديند فنج  ا تينار اسنتراتيايةالتأوينل؛ اذ تمَكن  الفعنل المعمناري من   مدلوالت  نراءةوكذا  - ب
 .به انما لما فيهما م  اشتراك على مستو  االهداف التاديديةالسياق؛ ولك  ليس لما فيهما م  تشا

كقراءة للحدث فج مقابل استراتياية االصنالح كننوا من  اننواا االسنتاابة، ى  فهنداف   راءة التفكيكال يمك   بول مدلوالت   - ج
اءة ثننائرة حتننى علننى الثوابننت  ننر  اسننتراتياية، ف  اسننتراتياية التفكيننك ادعائهننااإلصننالح فهننداف سننامية لننيس للتفكيننك حتننى محاولننة 

 . لى الحالة القريبة م  المثاليةبينما اإلصالح نوا م  االستاابة الهادف الذي يتااو  االحياء والتاديد ليصل ا...واىسس
 
 الجانأل التطبيقي للبحث -6

واو يننف سننرت  وهس لننويس كننا  ومينن  فننا  دورويشننمل الاانننب التطبيقننج للبحننث تننناول طروحننات عنندد منن  المعمنناريي  العننالميين
وكيفيننة بننناء فو صنندور الفعننل المعمنناري عننندهس فننج آليننة معينننة لقننراءة الحنندث  والمعمننار العربننج حسنن  فتحننج،وبيننار لننوياج نيرفج
 .ونوعية االستاابة

 (لويس كان)الفعل المعماري عند  - أ

 الفعل المعماري

 النظام السياق

 االستجابة

 الحدث

 العملية التصميمية

 الحاجات

 المعماري
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نظناس تأسنس علنى الطبناا العامنة وهج فكرة اكثر م  كونهنا حقيقنة، انهنا  بنول عناس ومبندف او " المؤسسة"تعبير ( لويس كا )يبتكر
ال تهمنننا، ىنهننا ال تعطينننا إال ( ربمننا)ذو فهميننة كبننر ، ذلننك ف  الظننروف الحاليننة " للمؤسسننة"للنننوا االنسننانج؛ والباعننث االساسننج 

ف   ضوا العمارة بصورة م تصرة ...مؤشرات لحااات عابرة، فما القبول العاس فهو مؤشر لما هو دائس بعيدا ع  عوادي ال م ،
الننى الوظيفننة ال يكفيهننا لحننل كننل المسننائل المطننروح عليهننا، اذ عليهننا ا  تتانناو  معطيننات البرنننامج وا  تصننبي مثاليننة كمننا هننج 

 (.93،ص1895الحرستانج وآ رو ،".)للمؤسسة"الحال عليها بالنسبة 
ة اندا لعظنس المهمنة الملقناة يمثنل إشنارة مهمن" إرادة منا فنج ف  يكنو "بنأ  فنج الشنجء (: لويس كا )وير  البحث ف   ول         

علننى المعمنناري، إذ تظهننر ف  مهمتننه هننج كيفيننة التعامننل مننع الوا ننع والحقيقننة فننج آ  معننا، مننع مننا يتطلبننه ذلننك منن  مينن ة للاهنند 
هج فعظس الرغبات وف و  االرادات ىنها ال تنفصل عن  النوعج بحنال من  " فالرغبة فو االرادة عند العقل فج ف  يكو "االنسانج، 

 .   لاالحوا
فردينا، إنمنا  انفعناالليسنت  االسنتاابةولذلك فنأ  .هو التعامل مع الحدث وكأنه مؤسسة( للويس كا )ف  الفعل المعماري وفقا     

هج تل يص للعال ة بني  الوا نع والحقيقنة، وكيفينة بنذل الاهند المعمناري لبينا  ذلنك بدرانة عالينة من  الوضنوح ولكن  ال ت لنو من  
 .بيريغمو  البعد الفنج والتع

، وكنننذلك يفنننتي (تفسنننير فو تأوينننل فو تفكينننك)االسنننتراتيايات يفتي الحننندث ليقنننرف بم تلنننف سنننالحننندث وكأننننه مؤسسنننة  اعتبننارف      
هو فشبه بتعامل الفيلسوف مع ( للويس كا )  هذا الطرح إ. فو تاديدا فو إصالحا استاابتهلحياءالماال للفعل المعماري ليحدد 

 .التعامل معه كصورة م  صور الحقيقة فج الوا ع الحدث، ىنه يضع الحدث موضع
م  التصاميس والرؤ  المعمارية، إذ يكشف كل تصنميس عن   صنة مبانج فج تنوا هائل و د عر  فج معر  له ماموعة م  ال

 النننرؤ  والهندسة،فضنننالع  الفي ياءالحيوينننة ذلنننك العمل،بمنننافج منننع عنننادة التنننرتبط مفاانننآت يتو عنننوا ف  للننن وار الفكننرة ويمكننن وراء 
 )Khan (2013 ,. فيالدلفيا لمدينة

 

 
 

 http://concretecaster.com/design/louis-khan :المصدر/ لويس كا   -المبنى مؤسسة  :(11) شكل

 
 
 
 
 
 
 

http://concretecaster.com/design/louis-khan
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 (دوروميس فان )الفعل المعماري عند  - أل
لنيس هنناك اي عال نة بني  الهندسنة : ويقنول.الحضارة الحديثة، و د سنعى النى دعمهنا واالسنهاس فيهنايؤم  هذا المعماري بفضائل 

المعماريننة وبنني  ابتكننار االشننكال المسننتحدثة او بينهننا وبنني  االذواق الفرديننة، فالهندسننة المعماريننة بالنسننبة لننج هننج فنن  موضننوعج 
ف  فنن  العمننارة ال يننرتبط بيومننه تمامننا ( دورو  امننيس فنن) اعتقنند(. 2، ص1898 بيسننج،)يننتظس وفننق روح العصننرالذي نبعننث منننه 

،بل هو شديد االرتباط بعصره، وهو ال يكو  اصيال إال اذا ااء معبرا ع  عصره، ف  ف  العمارة هو النذي باىبديةكما ال يرتبط 
بننالتعبير عنن  ( مننيس)لتنن س للحنندث، فهننو االشننارة اليننه كمننا انننه التاسننيد المعبننر عنننه  ففننج االبنيننة التننج شننيدها إ المهنيننةيعطننج 

 (.11السابق، صالمصدر )فلخ ..اتااهات عصرنا كشروط اال تصاد، ومعطيات العلوس الطبيعية والتكنيك و
يتعامل مع الحدث وفقا للنظاس والصدق والد ة والامنال، ووفقنا لكنل هنذا االنسنااس ( دورو  افميس )ا  الفعل المعماري ع      
 اسنتاابةو بل ذلك النظرة للحدث، فهو ينظر للحدث بمنظار العصر وما يتمي  بنه، ولنذلك ال يطلنب من  الفعنل المعمناري . عنده

 . المعروفة د يقة وواضحة وصريحة ووفق آليات االبداا استاابةغريبة بقدر ما يطلب منه 
ويقول ميس فا  دورو فج مقالته حول كيفية ا  تكو  العمارة متوافقة مع السياق فنه ال يتفق مع العمارة التقليدية، وف  الحداثة 

 /http://sillaeames.es. د ساعدت على سد الفاوة بي  الماتمعات الم تلفة تماما
 

ف رب لقراءة البحث  راءة تفسيرية، وهو بندا من  طروحاتنه رافضنا للتأوينل وذلنك اعتن ا ا مننه ( ميس)ردات البحث فل  وفقا لمف    
اإلصالح منه النى اإلحيناء، فهنو يريند تفعينل الستراتياية التاديد و ف رب ( ميس)وم  ناحية ف ر  يظهر .بالوا ع فو بروح العصر

 .     المعاصر والمعا  وليس القديس

 
 /http://sillaeames.es:المصدر/ التاديد عند ميس فا  دورو :(15)  شكل           

 
 (جوزيا لي سرت)الفعل المعماري عند  - ج

او االهنواء، بنل كاننت تعبينرا عن  ال صنائص العميقنة  النن واتا  العمارة القديمة واالنماط التاري ية لنس تكن  نتيانة ( سرت)يقول 
لم تلف الفترات والمناطق، وتعكس التركيب االاتماعج وطرق البناء واالست داس االمثل للمواد والظنروف اال تصنادية والتطلعنات 

بننالظروف االاتماعينننة  علينننا تاننننب تقلينند االسننناليب القديمننة وا  نقنننود الفنن  المعمننناري الننى التعبينننر الطبيعننج المنننرتبط...الروحيننة
 (.15-10، ص5008سرت،)عنها واال تصادية وبالتقنية الحالية التج ابتعد الف  المعماري 

التأوينل ويسنتايب لنه وفقنا  السنتراتيايةيؤم  با  الفعل المعماري يقرف الحدث فنج السنياق وفقنا ( سرت)م  الواضي تماما ف      
 . لية التاديد واإلصالح

http://sillaeames.es/
http://sillaeames.es/
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 (/http://www.voutsadakis.com:) المصدر/ يد عند سرتالتاد :(16)شكل 

  
 

 (بيار لويجي نرفي)الفعل المعماري عند  -د
تقنوس علنى . يمتلك هذا المهندس الرائد فنج عملنه وفننه االنشنائج رؤينة واضنحة وصنريحة فنج التعامنل منع الحندث فنج السنياق    

وهكنذا تتسننع ". الوسنيلة والهندف"االسنتقاللية التامنة،اذ يتطلنق من  البرننامج نحننو التصنميس االولنج ويركن  علنى الصنلة القائمننة بني  
نسا ، ونحو ما يمك  ف  يقدمه عملنه للمعرفنة والتقندس، وهكنذا يت طنى العمنل المعمناري مفهنوس دائرة البحث نحو ما يتوافق مع اال
 (.8-9، ص5006نرفج،)التصميس بفعل موضوعيته الد يقة 

صنالحيا، منع ف   راءتنه للحندث فنج السنياق ف نرب للقنراءة وفنق ( نرفنج)ف  الفعل المعماري عنند      ف نرب ليكنو  فعنال تادينديا وا 
 -كمننا يقننول هننو–التفسننير والتأويننل، فهننج  ننراءة موضننوعية تننرتبط بننالقواني  الفي ياويننة منن  ناحيننة، ومنن  ناحيننة ا ننر   جاسننتراتيايت

حقل المعرفة بالكامنل لنس يتحقنق بعند النى ااننب منا  استكشافالى تحرير العمل الهندسج م  متاهات التقاليد ى  ( نرفج)يهدف 
 .ه بهذا يقترب م  االستاابة االصالحيةإن. ياب ف  يتمتع به االبداا م  حرية تامة

 
 /http://www.arab-ency.com :المصدر/ نيرفج – صر الرياضة فج روما  :(14) شكل

 
 
 
 
 
 

http://www.voutsadakis.com/
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 حسن فتحيالفعل المعماري عند المعمار  -هي
الحديثافهويرىأنالحداثةالتعنيبالضننننننننننننننننرورةفنتكو   "حيويننننننننننننننننة" يرىفتحيأنثمةفواهللتراثرغمأنهالمتظهرا 

 "التعايشال منيفينفسننننننالو تمعا  ر ":فيمقاباللتراثكمايراهننننننافتحيهج "الحداثننننننة"و .وفنالت ييراليكوندومالألفضننننننل،
 .وهومفهومينساممعأطروحاتالكثيرينمنالمفكرينفيفلسننننننننننننفةالتراثوالحداثة،الواعيبالضننننننننننننرورةاال تيار لكنذلكالمفهوماليتضمن،

فهويشننننننننعرف   .( 6، ص5010السننننننننيد،. )بطارتباطاوثيقابقيماماليةوفنيةلكنفتحييعتقدفناسننننننننت دامالمعماريينلمفهومالحداثةيرت
 .العديدمنالمعماريينيعتقدونأنماتمعاتالفالحينوالقرىليسبها فيشجءيدعوللنظرواالعتبار

ولهنننذا  .يابأنيعادإرسننناءدعائمهامناديد "القننناط " فو "ال بنننو "كمنننا يشعربأنالعال ةبينالمعماريوالبناءوصننناحبالعمألو     
، نفسنننننننننننننننننننننننهالمصننننننننننننننننننننننندر )،دفنهبلعادةترسنننننننننننننننننننننننيمالعال ةبينهؤالءمناديديمكنتحقيق فائدة صوىباسنننننننننننننننننننننننت دامطر البناءالتقليديةفهويعتق

ليهاعلىأنها( 2ص  .للتراثفيموااهةمدالحداثةال امرفيتلكالحقبةالمهمنننننننة "عودةدفاعينننننننة" ورؤيةحسننننننننفتحيالتراثيةيمكنالنظرا 
حياءفساليبالبناءالقديمةالتيسنننننننننننننننننننننننادتقرىوريف مصركانتضمنرؤيتهال اصةىهميةالتراثالمعماريالكأشنننننننننننننننننننننننكال فعنننننننننننننننننننننننودة  فتحيلدراسةوا 
اىصنننيلة  "البكنننر" وتؤطرالتراثبأطرااتماعينننةتعنيبعثقيمالماتمعالريفج "اىسنننس" ولكنضنننمننظرةمنهايةتعالج،معمارينننةفقط

 (3، ص نفسهالمصدر ) .ا  رلت ريب الثقافيمعالمدينةوالمدنيةالحديثةوتداعياتا "تما اات" فيموااهة
 

 
 مصر، حسن فتحي مدرسة فارس، :(22)  شكل                االميركية،  المتحد  الواليات  االسالم،قرية دار : ( 25) شكل   

 5،1،ص1020السيد، :المصدر / 5، 1، ص1020السيد، :المصدر /     
 

 مناقشة وتحليل -8
يتضي م  تحليل طروحات المعماريي  المذكوري  وفقا لمفردات البحث؛ ف  ليس هنالنك من   نراءة واحندة للحندث فنج السنياق     

عند المعماري الواحد فج بناءه للفعل المعماري ال ناص بنه، وبالتنالج لنيس هنالنك ننوا واحند من  االسنتاابة، فتنارة تكنو  اسنتاابة 
صالحديد احياء وتاديد وتارة ف ر  تكو  تا  .، وهكذاوا 

علنننى  نننراءة الحننندث المقابلنننة  تعتمننند فقنننطوالمالحظنننة اال نننر  التنننج ظهنننرت مننن  التحلينننل؛ ا  اسنننتاابة الفعنننل المعمننناري لنننس     
 :  لالستاابة، وكما يمك  توضيحه فج الادول ا تج

 

 لعداد الباحث -مقارنة طروحات المعماريين وفق مفردات البحث المستخلصة :(2)جدول 
 تحليل الطروحات الفعل المعماري نوا االستجابة قراء  الحدث المعماري ت

 التفسير لويس كان- 2
 التأويل
 التفكي 

 احياء
 تجديد
 اصالح

الفعيييييييييييل يعتبييييييييييير الحيييييييييييدث 
 ".كمؤسسة"

تفسييير )يسييمل بقييراء  االسييتراتيجيات 
، و يفيتل المجيال (أو تأويل أو تفكيي 

للفعيييييل المعمييييياري ليحيييييدد اسيييييتجابت  
وهيييو . لحيييياء أو تجدييييدا أو لصيييالحا

أشييييب  بتعامييييل الفيلسييييوا مييييع الحييييدث، 
 .كصور  من صور الحقيقة في الواقع
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 تجديد التفسير ميس فان در روه - 1
 اصالح

الفعيييييل هيييييو جيييييزء مييييين روح 
العصيييير فهييييو نظييييام وصييييدق 

 .وجمال

االيميييييييييان بيييييييييالواقع وروح العصييييييييير 
واسيييتراتيجية التجدييييد واالصيييالح ميييع 

 .رفض االنقياد للماضي واحياء القديم
 تجديد التأويل جوزيا لي سرت- 3

 اصالح
الفعييييييل جييييييزء ميييييين التركيييييييأل 
االجتمييييياعي والتقنيييييي للفعيييييل 

 . المعماري

رفييييييض تجديييييييد االسيييييياليأل القديميييييية 
الفعيييل المعمييياري يقيييرأ وااليميييان بيييان 

الحدث فيي السيياق وفقيا السيتراتيجية 
التأويييييل ويسييييتجيأل ليييي  وفقييييا  لييييية 

 .التجديد واإلصالح
 

 التفسير بيار لويجي نرفي- 4
 التأويل

 تجديد
 اصالح

الفعييييييل موضييييييوعي وصييييييريل 
 .ومستقل

الفعيل نظر  تجديدية اصالحية وتحرير 
 من التقاليد وحرية تامة في االبداا

الفعييييييييييييييل عبييييييييييييييار  عيييييييييييييين  احياء التفسير فتحيحسن - 5
 بإعاد ترسيمالعالقة بالتراث

ارتبيييييياط بالماضييييييي واتخييييييا  التييييييراث 
كمدرسيييية ايديولوجييييية ومسييييتقلة فييييي 
مواجهيييية مييييد الحداثيييية أو العالمييييية، 
وتطوييييييييع التيييييييراث لتلبيييييييية حاجيييييييات 

 المجتمع
 

 :ا تج؛ فقد فوضحها البحث فج الادول المفردات الرئيسة والثانوية وتفرعاتهافما 
 

 لعداد الباحث -المفردات الرئيسة والثانوية ومفرداتها :(1)جدول 
 

 تفرعات المفردات الثانوية المفردات الثانوية المفرد  الرئيسة ت
 .حدث جديد :اسباأل حصول  -أ :الحدث -2
 .حدث من تفاعالت السياق   
 .حدث يصنع  العقل   
 .حدث يصنع  الواقع   
 .السلطةحدث تصنع     
 .حدث يصنع  الوجدان   
 .حدث أزلي الوجود :ارتباط الحدث بالزمن-أل  
 .حدث متجدد   
 .حدث متقطع   
 .حدث مضطرد باستمرار   
 .حدث في مكان خاص :مكان الحدث وآثاْر-ج  
 .حدث في مكان عام   
 .حدث بمستوى العالم كل    
 .نظام ظاهر :نظام الحدث-د  
 .باطننظام    
 .عبر أنظمة ال ات   
 .عبر أنظمة المجتمع   
 .عبر أنظمة االشياء   
 .عبر أنظمة الفكر   
 .متعالي من خارج الواقع :نوا الحدث-ه  
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 .فلسفي: حدث من الواقع   
 .اجتماعي:حدث من الواقع   
 .اقتصادي: حدث من الواقع   
 .نفسي: حدث من الواقع   
 .معماري: الواقعحدث من    
 ...أخرى: حدث من الواقع   
 .الفكر والمعرفة :من  يقوم باالستجابة -أ :االستجابة -1
 .السلطة   
 .المجتمع   
 .االفراد   
 .المؤسسات والمنظمات   
 .العالم كل    
 .لكل عصر استجابت  :زمن االستجابة -أل  
 .االستجابة  اتها لكل عصر   
 .غريبة غير مألوفةاستجابة    
 .من داخل السياق وبسرعة مختلفة :تحقق االستجابة-ج  
 .من داخل السياق عبر التقليد   
 .من خارج السياق عبر الفرض   
 .من خارج السياق عبر الفرض الخاطئ   
 .المعماري- :الفعل المعماري -3

 .النظام-
 .السياق-

 .العملية التصميمية-
 .االستجابة-

 .الحاجات
 

 النهائي االستنتاج -
الحندث  احتنواءوالفعل المعماري فعنل مركنب مقصنود هنادف يتوانب علينه . مو ف فلسفج واالستاابة. ف  الحدث مفهوس فلسفج -1

فلسننفيا وتترامنه علننى ( المو نف)فلسنفيا، وتبننج االسننتاابة تااهنه باميننع المسنتويات الت طيطيننة والمعمارينة وهننذه بندورها تتبنننى 
 .ويتساو  اىمر فج ذلك إياابا فو سلبا. الخ...اميع المستويات االاتماعية والعمرانية والثقافية

ولننذلك تتننوالى اىحننداث علننى المسننتو  المعمنناري التننج . ره حنندثا بحنند ذاتننهفلسننفيا؛ هننو فيضننا يمكنن  اعتبننا االسننتاابةف  مفهننوس  -5
 .تعتبر هذه االستاابة حدثا وتنتج عنها ففعال معمارية

فهنو ننص فو حندث لمن  يت نذ مننه مو فنا منا، وال ي فنى ف  . ف  الفعل المعماري فلسفيا؛ هو فيضا يمك  اعتباره حدثا بحد ذاته -6
 .ماريهذا فمر مألوف فج التاريخ المع

يمثل الفعل المعمناري الفرصنة اىكثنر حضنورا والتنج ال تضناهيها فرصنة ف نر ، وتمَكن  المعمناري من  التعبينر عن  ذاتنه، وعن   -4
 ...اإلنسانيةذات الماتمع، وع  ذات 

ولننيس فقننط ذلننك بننل ف  بعنن  عناصننر الحنندث واالسننتاابة والفعننل المعمنناري؛ كننالوعج مننثال تشننكل ايضننا حنندثا بننذاتها، بننل ف   -2
 .كحدث هو بذاته حدث آ ر( الوعج)التعامل معه  د يعتبر حدثا، كالقول بأ  توايه 

 بيأخرىتعتمد بصيور  أو ( االحياء والتجديد واالصالح)يستنتج البحث من خالل التطبيق أن االستراتيجية الثالثية لالستجابة  -2
الفعيل المعمياري تبعيا لفرديية للمعميار وقيد اتضيل  لي  فينيتج ( التفسيير والتأوييل والقيراء )علج االستراتيجية الثالثية للقراء  

 .من خالل استجابة الفعل المعماري ال ي تمت دراست  في التطبيقات، وه ا ما يثبت صحة الفرضية
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ف  الوا ننع المعمنناري العرا ننج المعاصننر يشننهد العدينند منن  االحننداث التننج ينب ننج علننى الفعننل المعمنناري ف  يوضنني مو فننه الفلسننفج  -5
ويمكن  االسنتفادة من  البحنث الحنالج فنج . ا ذلك فنج البعند الحضنري والمعمناري للوا نع المعنا  فنج المند  العرا ينةمنها، وماسد
 .صالح الوا ع بشكل عاسستاابة، بما ي يد م  تفعيله فج إ راءة الحدث وتحديد نوا اال آليتجالتعرف على 

ر ممننا يتناح لحقننل المدينننة والعمنارة بمسننتوييها الحضننري ال يتناح لحنندث منا ا  ي تنن ل االحننداث اال نر  فننج الحقننول اى نر  فكثنن -9
 .  ولذلك تأتج استاابة الفعل المعماري ا ت اال ىحداث ف ر  كثيرة. والمعماري
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