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 المستخمص
 مواكبة مجال في وثقافتيا، وخاصة ومعارفيا ةالمختمف الشعوب عموم نقل في بارزا دورا عام بشكل الترجمة تؤدي      

توظيف الترجمة في تحديد المحور العام لمبحث الذي تمثل بـ" تموالىمية الترجمة وعالقتيا بالعمارة  ،واالدبية العممية التطورات
التعامل في  اختالفك تم التطرق الى الطروحات المعمارية السابقة ذات العالقة بمفيوم الترجمة وتبين إن ىنالوقد ، العمارة"

 ،لالتأويو االحياء، و  ،التعدديةو االختالف ، ب يمكن تحديدىاوظيور عدة توظيفات  مختمف الحركات المعمارية فيمع الترجمة 
وبذلك تبمورت المشكمة البحثية التي تحددت كما برز عدم وضوح توظيفات المفيوم في العمارة العربية المعاصرة   ،المفارقةو 
 ليتمثل العمارة العربية المعاصرة((االحيائية في يكشف خصوصية الترجمة د تصور نظري موضوعي شمولي وجو ))عدم بـ

شامل لخصائص الترجمة االحيائية وتوظيفيا الكتشاف خصوصية تطبيق  موضوعي و طار نظريإ تشكيلىدف البحث بـ ))
 .وصياتالى االستنتاجات والت وصوال المفيوم في العمارة العربية المعاصرة((
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Abstract 

Translation lead   in general a prominent role to transfer different sciences , knowledge and 

cultures, particularly in keeping up with scientific and literary developments. Because of the 

importance of translation and its relationship to architecture led to the identification of 

general axis of the research, which represents the “Employment translation in architecture”. 

The research discussed the previous Architectural Studies that related to concept of 

translation and show that there was a difference in dealing with the translation of various 

movements in architecture, and the  appearance of several employments can be identified 

with differences, pluralism, revivalism, interpretation, paradox, then the research problem 

identified by ((lack of objective holistic vision reveals privacy revivalist translation  in 

contemporary Arab architecture)), and the objective of this research was represented by ((the 

formation of a theoretical, objective, comprehensive framework for the properties of the 

revivalist translation and using them to discover the application  privacy of the concept in 

Arab  contemporary architecture)) .Research reached  conclusions and recommendations. 
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  مقدمةال -1
ركزت الطروحات المعمارية عمى دراسة المفاىيم المتاخمة لمعمارة بصيغتيا المادية المباشرة لالستفادة منيا في االستخدام 

اطار  يدف البحث الى دراسة وتشكيليالمعماري دون إستغالل الطبيعة االجرائية لممفيوم واالستفادة منو في حقل العمارة ، 
وتوظيفيا الكتشاف خصوصية تطبيق المفيوم في العمارة وخصائصيا الترجمة االحيائية  يوملمفشامل  موضوعي و نظري

، من خالل محاور البحث المتعددة والتي تسمسمت في عدة محاور اختص المحور االول بطرح االطار  العربية المعاصرة
الثاني عمى بيان الطروحات المعمارية المعرفي العام لمفيوم الترجمة وبعض المفاىيم المرتبطة بو ،فيما ركز المحور 

الخاصة بالمفيوم وبعض التوظيفات لمترجمة في العمارة ثم التوجو الى التركيز عمى توظيف االحياء والطروحات السابقة 
 وصوال لتحقيق ىدف البحث.لمفيوم الترجمة االحيائية في المحور الثالث 

 (ترجمةال لمفيوم العام المعرفي االطار) المحور االول -2
 ، وكاالتي:: سيتم تناول تعريف مفيوم الترجمة لغويا واصطالحيامفيوم الترجمة تعريف2-1
 لغويا مفيوم الترجمة 2-1-1

" ويقول الكالم اي ينقمو من لغة الى اخرىلسان العرب"يترجم  في، فقد جاء ة كممة عربية وليست من اصل اجنبيالترجم
 (35ص ، 7ن آخر ، فيو ترجمان جمع تراجمة ") الويس معموف : "ترجم الكالم ، فسره بمس
 بالمعاني التالية :يحول من لغة الى اخرى ،  (translate(الفعل يترجم)OEDيعرف قاموس اكسفورد لمغة االنجميزية) 

 يعبر بكممات اخرى ،يعيد الصياغة ، يمارس الترجمة ، ينقل ايضا : مع االحتفاظ بالمعنى ، يصير ،يغير من لغة الخرى 
 (318ص ،9. )ر في الشكليحول نص من لغة الى اخرى ،يغي

 اصطالحا مفيوم الترجمة2-1-2
عممية تواصمية بين ، تعرف الترجمة عمى انيا " 1990كتابيما " الخطاب والمترجم حسب تعريف حاتم و ميسون في 

و االجتماعية  واغراضو منتجي النص المصدر ومتمقي النص اليدف وىي تحدث في اطار اجتماعي ثقافي معين لو ظروف
 (5،ص 6. )"التواصمية والتداولية 

" إعادة تشفير ، وىي recodingأما نايدا فوصفيا بانيا عممية فك الرموز برموز لغة اخرى فالترجمة ضمن ذلك ىي  "
ختيار السميم وما يقتضيو ذلك من ضرورة اال عممية إعادة بناء قواميا التطابق المبنى عمى أحكام نابعة من طبيعة كل لغة

لممرادفات. فمن ناحية القصد والمعنى يقول نايدا البد وان يتفق قصد المترجم وقصد المؤلف أو عمى األقل يجب ان ال 
 (88، ص 24يختمفا . )

ان جوىر الترجمة ىو بعث واحياء الشيء الغريب في المغة االصمية ليكون   Hilaire Belloc  ىيمير بموكيرى  حينفي  
لمنص األصمي بل ىي تناسب الفكر  كما إنيا ال تكون نسخة مطابقة، (336ص ،9المستيدفة) يا في المغةطبيعيا فطر 

  (60ص ،12) وقت ظيورىا وقد ال تالئمو في وقت آخر.
 والمفاىيم األفكار نقل المعاني و تعني أنياكما ان المعنى القديم لمترجمة قصد بو التفسير واالبانة  من ذلك نجد
المنقول، كما انيا ليست تكرار  النص روح عمى الحفاظ لمقواعد والدالالت و مراعاة مع أخرى لغة إلى لغة نواالساليب م

نما ىي تفسيرية لالخر وفكرتو فيي تواصمية  تشفير، فيي فك لرموز وصفت بأنيا إعادة بناء أو إعادة ، كما لالصل وا 
و انيا فعل قصدي ىدفو المعنى ،كما توضح ارتباط ، أو إنيا عممية قصدية تيدف الى ايصال معنى أبرموز اخرى
 .م منيا : االحياء واالختالفاىيالترجمة بمف
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 انواع الترجمة  2-2
تتفرع دراسات الترجمة وتتشعب واليدف منيا جميًعا الخروج بنص مقروء أقرب ما يكون إلى النص األصمي ، وذلك من 

 :  (93،ص11)يجاكوبسن الى ثالثة اشكال ىصنفيا وقد  ،ن، أو مزيج من اثنيمى نوع واحدع خالل أالعتماد
: وتعني ىذه الترجمة أساسا إعادة صياغة مفردات رسالة ما في إطار نفس المغة. ووفقا الترجمة ضمن المغة الواحدةأواًل: 

استحضار مرجع  ، يحدث في العمارة عندليذه العممية، يمكن ترجمة اإلشارات المفظية بواسطة إشارات أخرى في نفس المغة
 حقل العمارة.داخل من 

: وتعني ىذه الترجمة ترجمة اإلشارات المفظية إلحدى المغات عن طريق اإلشارات  الترجمة من لغة إلى أخرىثانًيا : 
يحدث في العمارة عند استحضار  ،افؤ رموز كمتا المغتين وترتيبياالمفظية لمغة أخرى. وما ييم في ىذا النوع من الترجمة تك

 جع من خارج  حقل العمارة.مر 
: وتعني ىذه الترجمة نقل رسالة من نوع معين من النظم  أو الترجمة بتبديل االشارات الترجمة من عالمة إلى أخرىثالثًا :

يحدث في العمارة عند استحضار رمز ، الرمزية إلى نوع آخر دون أن تصاحبيا إشارات لفظية، وبحيث يفيميا الجميع
 اشارة معينة.معين أو داللو أو 

 أساليب الترجمة  2-3
ومدى  )المعالجات( اىمية الحذف او االضافة إن الميم في عممية الترجمة ليس ما يختاره المترجم من نوع لمترجمة بقدر

التوجو الى معرفو اىم االساليب الترجمية ، االمر الذي يتطمب ، (30،ص7) مساىمتيا في شرح المقصود وخدمة االصل.
 :(28)ادناه التطرق الييا وتوضيحياالتي سيتم و 

 (ا ىي حيث يكون عمى مستوى المفردةاالقتراض)نقل المفظة كم .1
 الحرفية)استبدال كل عنصر بما يقابمو ( .2
 االبدال )ابدال جزء بجزء شكمي بما يكافئيا من حيث المعنى( .3
 أسموب يعين وجود وضعية يتم فييا التعبير بوسائل لسانية مختمفة ىو التكافؤ .4
 ىو تنويع في الرسالة و ىو ناتج عن النظر في نفس الحقيقة المغوية من جانب آخرويع التط .5
 التصرف أي إيجاد ايجاد موقف مكافئ نتيجة لعدم وجود ماىو مقابل في المغة اليدف. .6

 ةىيئ فعل قصدي يقوم عمى نقل و تحويلبـ "  متمثاللمفيوم الترجمة  تعريف اجرائيتحديد وفي ضوء ذلك تبرز أىمية 
يعنيان نفس األمر  يمامع المحافظة عمى نفس الداللة األولى بشكل يجعل من ىالى أخر  ة)عنصر، نسق ،عالقة(معين

افق ثقافي وحضاري مختمف الغراض توالدية تواصمية فيو ليس صورة طبق االصل  تجيدة ذا ةويمنح االصمي حيا
نما إعادة بناء أو صياغة وتشفير قواميا التطابق واالختالف  ." وا 

 لترجمة والمفاىيم المرتبطة بياا 2-4
عدة مفاىيم ليا عالقة في العمارة وخمق الشكل والمعنى في التصميم والنتاج المعماري وىذه بترتبط الترجمة ارتباطا وثيقا 

 المفاىيم ىي :
كل اتصال وتبادل يعد الحوار من اىم المفاىيم االساسية ذات الصمة بمفيوم الترجمة وىو اساس : الحوارمفيوم  2-4-1

ىوية وخصوصية تشكو نقص في الحاجة الذاتية كمنطق شمولي عام لتجانس وتوليف الثقافات والمغات حيث تدرج في 
الفكر من نقطة الخرى والذي ال ياتي اال بوجود حد ادنى من االختالفات المحددة والمؤطرة بأحتواء كل من القديم عمى 

  (94ص ،11الجديد وبالعكس . )
ارتباط الترجمة مع الحوار اساسي فأساس كل إتصال ىو الحوار الذي يطمب دائما طرفين او موقفين في  فان وبذلك

 عن الترجمة مرتبط بيا. نفس الوقت بذلك فيو معبر
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ان االنتقال الفكري عبر المغة يناظر القدرة عمى التوازن بين التطور واالستقرار باعتماد االبداع : النقلمفيوم  2-4-2
ال يتم اعتبار العمل المعماري عمال مبدعا اذا كان ، حيث متضمن بمصادر انماط مختمفة تحقق تواصال مع المتمقيال

انماط عالمية بشرط ان اليكون لممصادر العالمية التاريخية  منمصادر  فضال عن ، مصادر النماط محمية فقط متضمنا
ابنية التحقق تواصل مع متمقييا ومع الحضارة االنسانية  الغمبة عمى حساب ما ىو محمي االمر الذي يؤدي الى خمق

 .(159،ص 23عموما. )
بذلك يتم التأكيد عمى إن الترجمة المعمارية المبدعة تحدث إذا تم النقل الحاوي عمى أنماط محمية إضافة الى االنماط 

نقل ، لغالف المغوي الذي يغمف المعنىنقل االعالمية محققة التواصل مع الحضارة االنسانية ، متمثال بـ )نقل المعنى ، 
 (.األسموب

تختمف الترجمة عن التأويل من خالل االستعانة بالثالثية التي يقدميا عمم االشارة لمعالقة الرمزية : التأويلمفيوم  2-4-3
الموضوع أما الرمز يدل عمى الموضوع بالنسبة لممؤول والترجمة تمثل عالقة الرمز ب النوىي المؤول والرمز والموضوع ، 

يؤكد)مداس( إن الترجمة تقوم عمى في حين  (15-14،ص3التأويل فيو ادراك الشخص المؤول لعالقة الترجمة ىذه. )
  .(15،ص 21)ال منعزالناساس التأويل والفيم الذاتي مما ينتج بالضرورة اختالف في المعنى ،فالتأويل والترجمة مشتركان 

، مما  حميل وادراك المقاصدأما بالنسبة لممتمقي فيي ت تاويل وفيم واستيعابي الترجمة بالنسبة الى المترجم ى تعد
 يؤدي الى االختالف في المعنى.

ان الترجمة اعسر من التأليف من حيث انيا تتطمب الدقة واالمانة في نقل المعنى دون زيادة او : التأليفمفيوم  2-4-4
ة في نقل االثر الفكري قدر المستطاع عمى ان بعض المترجمين ليم فاالصل في الترجمة توخي االمان، نقصان او تشويو 

اما التأليف فمممنشيء ،القدرة عمى النقل باالضافة عمى االصل مما يجعميا اروع  من االصل لكن ىذا ليس شرطا ضروريا 
  (8،ص17ن ينصرف عنو الى ما يقاربو .)أكل الحرية في 
في إمكانية وحرية التصرف في االصل لكن تنفرد الترجمة في كون الحرية والتاليف يشتركان  الترجمةوىذا يعني إن 

 محددة بحدود االمانة في نقل االثر لالصل.
التوجو الى  ليتم بعدىامبحث ا عاما لمحور في العمارة باعتبارىا تتوضح اىميو تناول مفيوم الترجمة في ضوء كل ذلك 

 لدراسات المعمارية السابقة امناقشة 
 الترجمة في الدراسات المعمارية الثاني :المحور  -3
 العامة المعمارية الدراسات 3-1
  Peter G. Rowe "Design Thinking "\1988 دراسة 3-1-1

سواء من خالل عالقة العمارة بحقول اخرى أو من خالل اعتماد العمارة في اي توجو ليا عمى الحرفية  تشير الدراسة الى
 : وىيترجمة لعمارة الماضي سة ثالثة استراتيجيات تيدف الى وتحدد الدرا عالقتيا بنفسيا ،

 تنوع المصادر لالشكال المستثمرة كذلك الى استعارة واقتباس عناصر رمزية مستقمو  من حيث: المعالجة المغوية
 تقتحم بقصد معين ىادفو التعديل او طرح تعميمات جديدة ، اي العمل عمى الجوانب الشكمية والرمزية لمعمارة.

  : انتخاب عناصر من التقاليد واعادة استخداميا من حيثالتجميع االرتجالي . 
 : بإعتباره تصور فكري لمعالقات التي تربط اجزاء الشكل وبين تمك االجزاء  إستثمار مفيوم النمطمن حيث النمط

 .(Modelsوالكل ، واشارت الى قدرتو العاليو عمى الظيور في عدة نماذج )
 Anthony Antoniades  "Poetics of Architecture "\1990 دراسة 3-1-2

بذلك تم  عمى الترجمة الحرفية ةمعينة ومحددة مركز  تناولت الدراسة ترجمة عمارة الماضي من خالل الرجوع الى صور
االفكار او االشكال او االنماط  وسبل امكانية تحقيق ب تقميدالترجمة الحرفية بصورة ضمنية من خالل الطرح مفيوم 
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)سمبية وفعالة ( السمبيو منيا تكون االستعارة العالية في  فييقنواتيا (، أما معنوية –بـ ) شكمية  انواعياا حددقد و  ،االبداع
 .كون في ادناىافياعالىا اما التقميد البصري 

 1999\دراسة ندى خضر النعيمي "التناص في العمارة التفكيكية"  3-1-3
عمى استبدال مفيوم الترجمة من النقل الى التحويل فعممت مقارنة  العملمن خالل راسة في الدطرح مفيوم الترجمة ضمنيا 

بين مفيومي الترجمة والتحويل من خالل استراتيجية التناص لمتشابو بين مفيوم الترجمة كتحويل وبين ستراتيجية التناص 
مفيوم  ةعرف،مر في العمارة المعاصرةف لتناص اخكأزاحة في العمارة من خالل مفيوم االستبدال بيدف كشف االختال

الترجمة بأنيا " توجيو  مبدئي لمتعبير عن اعمق عالقة بين المغات والعالقة الناتجة منطقيا من التراجم بالنص االصمي 
عالقة متممة في طبيعتيا فكل نص يتمم االخر ولكي تعبر الترجمة عن ذلك االلتقاء بين المغات فيي ال تستطيع تماما 

 خ كل من داللة النص االصمي او معناهاستنسا
 1999 \دراسة نياز ساكاتوما "العمارة والموسيقى : التكرار في عمميو التصميم" 3-1-4

 والتأكيد عمىمن خالل دراسة االختالف النوعي في مفيوم التكرار بين العمارة والموسيقى، ة مفيوم الترجمة طرحت الدراس
شكال موسيقى الباروك والموسيقى الكالسيكية ، فرغم المبادئ التي تم االعتماد عمييا خاصية التكيف التي تتوفر حتى في ا

لخمق االشكال الموسيقية تنتمي لمعصرين المذكورين ، اال انيا قابمة لمتكيف لتعكس نفس المبدأ )الجوىر( في شكل جديد ، 
الكالسيكي الى واجية معمارية ال تنتمي  واالغرب من ىذا ، ىو امكانية ترجمة جممة موسيقية معينة كتبت في العصر

ركزت الدراسة عمى إمكانيو الترجمة بتحويل لغة الموسيقى الى لغة عمارة باالعتماد عمى جممة من  ، بذلكلنفس العصر
ز المفردات التماثمية الحياء مقطوعات موسيقية والتركيز عمى الية التكرار لتحقيق )الرتابة ، التنوع ، التضاد(، مما ُيبر 

 . مفردة إمكانيات الترجمة والياتيا
 الدراسات المعمارية الخاصة 3-2
 Wigley Mark " The Architecture of Deconstruction :Derrida’s Haunt"\1996 دراسة 3-2-1

يوية تجمع ىذه الدراسة  بين ثالثة جوانب ميمة ىي العمارة والترجمة والتفكيك ، مؤكدا عمى ان القضية الرئيسية تتعمق ب
والتي تدعو الى الحاجة  عمى اىمية اعتماد التفكيك كأسموب في الترجمة ةومؤكد، الترجمة المعتمدة في العممية التصميمية

الى إعادة التفكير بمسألة القراءة الصحيحة المألوفة باتجاه قراءة عدوانية كتحويل وكنوع من التحريف المعماري وازاحة 
يدعو الى الضد من االسموب الكالسيكي القديم المعتمد عمى النقل  ينتقد و انتاجيا، فيو لمشكل العام في العمارة العادة
من خالل عدة جوانب ىي: مستويات  التحويل، انواع القراءات المعتمدة في ،مشيرا الى ذلك االستعاري والتطبيق المباشر
لتقاليد الموقف تجاه ا ونوع العالقات الرابطة بينيا، القرابة بين المغات،الترجمة كخيانة مبدعة الترجمة )أساءة االستعمال(،

 .، خدع الترجمة، نوع االستعارة وىدفياالسابقة الخاصة بالترجمة
 .1999\دراسة إبتسام عبد االلو الخفاجي "الشكل والمعنى في العمارة المعاصرة "  3-2-2

كيكية في تصميم الشكل المعماري " عمى كون العمارة دراسة تحميمية مقارنة الستراتيجية العمارةاالحيائية /التف حيث تمثل
ىي منظومة تعبيرية شكمية ،ومعتبرة عممية الترجمة في ستراتيجيات التصميم كونيا تحويل صورة فكرية الى مكونات 

قياس فيزياوية باشكال ثالثية االبعاد مركزا عمى العمارة االحيائية والتفكيكية بصورة خاصة والخروج من ذلك بمقاييس ل
ما اشارت الدراسة ،ك الحالة ، بذلك اكتفت الدراسة بالبحث عن ترجمة االشكال ومقارنتيا في العمارة االحيائية والتفكيكية

 : الى
 متغيرات التحويل وتجميع المفردات الشكمية. 
  توسٌع والتقلٌص )اعتماد الجزء لٌعبر عن الكل ، التقرٌب بالزمان والمكان ،االستعارة ،الباالفكار اليات التحويل

)تضخٌم ،استبدال التغييراليات و )تقارب االشكال ، تداخلها ،تالصق االشكال( التجميع واليات ،المبالغة ( 

 المواد(.
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احمد ىاشم حميد العقابي"الترجمة والعمارة دراسة لدور الترجمة في النقل  الماجدي و باسم حسن ىاشم دراسة 3-2-3
 2006\النصوص وانعكاساتيا في العمارة " الفكري لمدالالت الذىنية لمعاني

تناولت الدراسة مفيوم الترجمة  بصورة مباشرة من خالل فيم وتحميل الطبيعة االيصالية لممفيوم في مسار عممية النقل 
الذىني لمدوال بين الوسائط المختمفة بغية  االستفادة في تشكيل إنموذج ذو بعد اجرائي يخدم حقل العمارة من خالل 

شاف الجوانب المشتركة ضمن خطوات البحث المتعددة ، فبينت إن الصمة واضحة بين العمارة والترجمة التي ترتكز استك
مع الترجمة عمى كونيا عممية ابداعية تعمل  كال المستثمرة في النقل والتبادل، تعاممت الدراسةعمى جانب المعنى واالش

دلوالت المعنى وليس الشكل المادي المباشر باختالف الترجمة,كما عمى نقل المعنى من لغة الى اخرى فركزت عمى نقل م
انيا فعالية لتحريف نص ما عن االصل وىي في حالة شد وجذب بين الدافع النفسي لالبداع والواعز السياقي لمحفاظ، 

تصميمية ، طرحت ايضا عمميو المماثمو بين الترجمة والعمميو التصميمية من خالل )ميمة المترجم ، الفعاليات ال
 المحددات(.

 " المعاصرة العربية العمارة في الترجمة توظيفلمبحث والمتمثل ب الخاص المحور ديتحد يمكنبذلك 
ولمضرورة مجموعة من توظيفات الترجمة منيا :"المفارقة، االستعارة ، االنحراف ،التعددية،االختالف،االحياء،  تبرز حيث 

ولتحديد حدود البحث فقد اعتمد تيار مفيوم االحياء باعتباره احد وظائف الترجمة البحثية ولتقميص حدود البحث فقد تم اخ
عدم وجود تصور نظري موضوعي شمولي يكشف : )لمشكمة البحثية االبحث العمارة العربية المعاصرة حيث امكن تحديد 

 .(خصوصية الترجمة االحيائية في العمارة العربية المعاصرة
ل اطار نظري موضوعي و شامل لخصائص الترجمة االحيائية وتوظيفيا الكتشاف تشكيىدف البحث بـ: وتمثل 

 . خصوصية تطبيق المفيوم في العمارة العربية المعاصرة
الترجمة  مفردات ومؤشرات اوال : بناء إطار نظري يخص لغرض تحقيق اليدف ُاعتمد المنيج االتي ::  منيج البحث

ثالثا : الوصول الى استنتاجات حول ،   ر عمى عينات من مشاريع معمارية منتخبةثانيا  : تطبيق ىذا االطا،  االحيائية
 في العمارة العربية المعاصرة .الترجمة االحيائية تطبيق مفيوم  خصوصية

   االطار النظري لمفيوم الترجمة االحيائية :المحور الثالث  -4
  في العمارةاإلحياء  مفيومتعريف  4-1

اعطاء حياة جديدة بمعنى اعادة الفاعمية الحيوية بشكل مقصود لجانب معين من العمارة متروك او  يعرف االحياء عمى انو
ميمل او زائل جزئيا او كميا ،يعود لزمن سابق ،ويشمل ذلك اي عممية احضار مقصودة ميما كانت بسيطة ومحافظة عمى 

أن و  (9،ص22او الزوال بفعل عوامل التغيير. )الموضوع بما يحممو من مفردات الماضي .ويحدث ذلك الترك او االىمال 
 (7،ص10التغيير  يحدث بسبب  تحول في فيم المعنى أو تغيير الوظيفة الستعمال جديد . )

الجانب الثاني يكون من خالل " مادي والمادي ، و الى جانبين، األول ىو " اإلحياء المباشر"  االشارةمما تقدم يتضح 
 .موجود" أصاًل في شكل أو )ىيكل( شيء "غيراإلحياء الفكري" )الذىني( ل

 الترجمة االحيائية في الدراسات السابقة :الثاني المحور 4-2
 الدراسات المعمارية السابقة 4-2-1
 الدراساتوفيما يمي توضيح ابرز ما تناولتو ىذه  اإلحياءالدراسات المعمارية الميتمة بمفيوم  وىي  
 .1983\دراسة عبد الباقي إبراىيم  4-2-1-1

الدراسة ركزت عمى القيمة التاريخية والحضارية في المحافظة عمى المباني والمناطق االثرية واالىتمام بيا واستثمار المباني 
والمناطق االثرية ليس فقط لزيادة الجذب السياحي ولكن ايضا لمشاركة المواطنين في استعماليا وتصبح جزء من المجتمع 

بتطور الحياه وانعكاس ذلك عمى الفكر والسموك فال تصبح بشكل بناء اصم او تحفة او نصبا  وتسترد وظيفتيا التي اىممت
تزوره الجماعات واالفراد ، لذلك فقد طرحت الدراسة االحياء عمى نوعين االول  بالتعامل مع مبنى موجود فعميا قد تعرض 
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النوع االول  ا المحافظة والتأصيل فتطرقت الدراسة الى لالىمال والثاني إن يتم إستثمار انماط قديمة في بنايات حديثة ىدفي
 بشيء من التفصيل واكتفت بذكر النوع الثاني والذي سيتم التركيز عميو في ىذا البحث .

 .1997\نوار سامي ميدي  4-2-1-2
حياء في المباني إتخذت الدراسة مفيوم االحياء عمى كونو قراءة جديدة لمبنى قديم كما ان الدراسة اقتصرت عمى ظاىر اال

والمواقع االثرية والتراثية في العمارة متخذا من منيج احياء البنية بذاتيا اساسا لمدراسة مركزا عمى منيج القراءة االحيائية 
التأىيل ( لتحقيق قراءة سميمة  ومشيرا الى دور المجتمع بشكل مقصود في اعادة انتاج تمك  \من خالل ثنائية )الحفاظ 

يمة فتتغير وتكسب ماىية جديدة وان النتاج الجديد الذي قد تعرض لالحياء لم يعد مطمقا ىو ذات النتاج قبل النتاجات القد
االحياء اي انو أصبح عمال جديدا مختمفا في خصائصو.كما إن العالقة بين قراءة الوظيفة لممبنى وبنيتو كنص في االحياء 

اسا في ابقاء المبنى حيا في المجتمع وىذا من المحاور الميمة . ىي المحور الذي يتحرك حولو االحياء لكونو يكمن اس
تميزت ىذه الدراسة بكونيا دراسة سيميائية توفر قاعدة لمغة معمارية مشتركة بين المصمم والعمل الحفاظي والمتمقي، وتُبِرز 

ن الحفاظ الشكمي ما ى كما ان البحث بقي ،  يم المعنويةو إال حفاٌظ عمى القالدراسة أىمية القيم المعنوية في الحفاظ، وا 
 .لفكري البعيد عن الجانب التطبيقيمحصورًا بالمنيج الفمسفي ا

عطاء حياة جديدة لجانب ميمل أو متروك في موروث  مما تقدم، يمكن تعريف االحياء  إجرائيا عمى إنو"عممية كسب وا 
( أو االشياء المادية الممموسة)احياء مباشر ن إما العمارةبإعادة انتاجو وتوظيفو باعتباره خمفية لتكويننا الحضاري يكو

اإلحياء الفكري" )الذىني( لشيء "غير موجود" أصاًل في شكل أو (أو التقاليد والعادات والطرائق السابقةمباشر المادي )
 ".)ىيكل(

وبروز مفيوم من خالل تناول مفيومي الترجمة واالحياء ومعرفة الجوانب المحيطة بيما في ما تطرقنا اليو كافة 
لبنى مختمفة  قصدية عممية نقلعمى إنيا" رجمة االحيائية لمتىنا تطمب االمر تحديد تعريف اجرائي الترجمة االحيائية 

تحقيق التواصل واالستمرارية والحفاظ عمى  إحيائيا و بيدفومعاني مختمفة  قيمذات  ،عالقات ،نسق (عناصر )
 .فالناتج ليس صورة طبق االصل لممصدر " ل اعادة انتاجو وصياغتو من جديد( من خال اً معنوي مكان أ اً )شكمي موروثال
يتناول الدراسات التي تخص مفيوم الترجمة االحيائية بصورة عمنية أو ضمنية من  دراسات الترجمة االحيائية :  4-2-2

  مارية ودراسات ادبية .وتقسم الى دراسات مع ،خالل استنطاقيا ولغرض استخالص ماىية الجوانب المرتبطو بالمفيوم
 الدراسات المعمارية  4-2-2-1 
  2012\اوال : دراسة عمرو فاروق الجوىري وابراىيم السيد المدني 

تناولت الدراسة االحياء والنقل من الغرب الى عمارتنا المحمية وكيفية التعامل مع التراث في فترة ما بعد الحداثة مركزة      
ة التغريب الناتج من النقل من ثقافات االخر وىو التعامل مع مبدأ التحميل الزمني المقارن عمى الحل االساسي لحل مشكم

، ركزت الدراسة عمى موضوع التغريب  الذي ىو نقل من الماضي الى الحاضر بمغة المستقبل وىو ليس بنقل شكمي فقط
 في عممية النقل لعمارة مابعد الحداثة بنوعييا االيجابي والسمبي.

 . 2010\من مجمة البناء مقالة ثانيا :
القائم عمى اساس اليوية في العمارة المصرية   2009لمشروعين فائزين بجائزة حسن فتحي لمعمارة  اتناول الطرح عرض

المعاصرة ،ىما مشروع منزل العاليمي و مبنى مقر مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية ،وتم تحميل وتحديد ابرز ما قام 
الحفاظ عمى القيم التقميدية واحياء اليوية من خالل صيغ تراثية ضمن مفاىيم اوال:المشروع االول بالتالي:  بو المصمم في

استحضار مفيوم قديم )الفناء الداخمي ( بأعتباره عنصر ، ثانيا:نولوجيا العطائيا الطابع المعاصرمعاصرة باستخدام التك
و كما ىو إذ اجرى عميو معالجات اجتماعية وبيئية )نقل شكمي وفكري ميم في العمارة التقميدية المصرية لكن لم يستخدم

ضمن نفس الوظيفة بإجراء معالجات فمم يكن النقل نقاًل حرفيًا فحرص عمى  اقديم امع اجراء معالجات( فيو قد أحيا مفيوم
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 كذلك استخدم التناغم ة وقد استخدم البساطة معأن تكون العناصر المستخدمة مدمجة ضمن الموقع والتصميم وليس مقحم
  .مبدأ التناقض الجراء المعالجات

أما فيما يخص المشروع الثاني فيمثل المبنى  تحديا لممعماري امام الشروط والقوانين المفروضة التي ال تاتي بشئ جديد ، 
اءات مشابية ة في االنياستخدم مواد محمي:اوال :ديمة من خالل فقد عمل المعماري عمى احياء مفاىيم العمارة االسالمية الق

االسالمية محاكاه الماضي دون تقميد ودون تكرار لمعناصر المستخدمة فمم يأتي بالزخارف ، ثانيا :لما كان في السابق 
، تماعيةاستحضر مفيوم الخصوصية والعزل واستخدم الفناء الوسطي محققا وظيفتو البيئية واالجف ويمصقيا عمى الواجيات

إن المعماري قد اعاد صياغة فمسفة عل المبنى مقحما عمى الموقع ،اي ا يحيطو )السياق العام ( بما اليجربط البناء بمثالثا:
 .اليوية العربية االسالمية لعمارة مصر بمغة معمارية معاصرة

تناولت الدراسة الترجمة بإعتبارىا عممية نقل  بيدف الحفاظ عمى اليوية المحمية من خالل استحضار مفاىيم  بذلك 
نما العمل عمى عدة معالجات  قديمة والعمل عمى إحيائيا لكن بتغيير االسموب فمم يكن النقل المباشر حال ليا وا 
)اجتماعية ، بيئية ..(بأستخدام مفاىيم االستدامة فتم تناول االحياء عمى كونو احياء نمط قديم ضمن نسيج جديد 

 معاصر.
 .2008\ثالثًا : دراسة سعد خضيرالجميمي 

تكمن أىمية ىذه الدراسة في تناوليا لمستويات الحفاظ عمى لت الدراسة مفيوم الترجمة االحيائية بصورة ضمنية و و تنا 
تناولت االحياء بكونو احد انماط التدخل العادة ،حيث  الموروث العمراني وتناول مفيوم االحياء عمى انو جزء من الحفاظ 

ميدية والتاريخية عمى انو اعادة احياء مناطق التمف الحضري بنمط يحافظ التشكيل التخطيطية والتصميمية في البيئة التق
عمى اليياكل االساسية لمنسيج الحضري مع ادخال عناصر مكممة مترابطة لتحقيق المتطمبات المعاصرة ويرتبط ىذا 

ل المكان سواء المكان واتخذت الدراسة االحياء عمى اساس اعادة تشكي، سياسة شاممة لمتخطيط والتصميم  االسموب باعداد
في البيئة التقميدية)التي تمتمك طابع ثقافي معين (او في المنطقة التاريخية والتراثية )ضمن نفس المنطقة( او المنطقة 
المحيطة بالبيئية التقميدية والتاريخية التي يتم فييا نقل مافي المنطقة المجاورة ليا لكي تكتمل قراءة المنطقة واليحدث 

اجل الحفاظ عمى االستمرارية التاريخية وتحقيقيا التي ىي عبارة عن نقل لمعناصر والمفردات والرموز)رموز الفصل ،من 
 وظيفة واالستخدام ، رموز اسطورية ..الخ( والقيم الحضارية  .

 .2000\رابعًا : دراسة محمد عبد السميع عيد ووائل حسين يوسف 
ف لمفناء حيث يعد الفناء من العناصر الرئيسية اليامة منذ عصور قديمة وفى تناوات الدراسة االحياء بكونو إعادة توظي   

المدينة العربية القديمة فكان المحدد لمعممية التصميمية حيث يمثل المحور والقمب لممنظومة التشكيمية والفراغية لممبنى لكن 
ء مما ادى الى التقميل بصورة كبيرة من استخدام ىنالك اشكالية رئيسية حالت دون االستخدام االمثل لو تمثمت بقوانين البنا

الفناء في االبنية  فجاءت الحمول في العصر الحديث المستخدمة لمفناء بعيدة عن اليدف األساسي من فمسفة الفناء كقمب 
 ،ينة العربيةم التقميدي بالمدبين التصميم المعاصر والتصميوتغيير فمسفة البناء منظم لمبناء وذلك كنتيجة مباشرة لمتناقض 

فأصبح الفناء الحديث يستخدم في مباني متعددة الوظائف وفي المباني العامة وبارتفاعات متباينة كما اعطاىا المصمم دورا 
بذلك  تناولت الدراسة الترجمة االحيائية عمى كونيا نقل لنمط قديم واعادة توظيفو  ،يمابيئًيا واقتصادًيا واجتماعًيا مستد

ترحا بعض المعالجات ليذا النقل متخذا من الفناء واعادة توظيفو االساس لمدراسة.مستخدما فمسفة التفكيك بالنمط الجديد مق
اساسا لو ،فكانت الدراسة  مقتصرة عمى ترجمة االصل بإختالف المصمم )اي الترجمة بالتكرار من المباشر الى 

 الالمباشر(.
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  الدراسات االدبية  4-2-2-2
الدراسة تناولت الترجمة مركزًا عمى المنتوج النيائي ليا  لموصول إلى الذروة :  2007\محمد طاىر اواًل : دراسة طاىر 

المنشود من فعل الترجمة، وىو االبداع فكان االحياء ىو نتيجة غير مباشرة لذلك اليدف من خالل التقنيات والوسائل 
الحياء المبدع  بذلك أصبحت الترجمة ىي عبارة عن الموجودة في التراث فأستخدمت الترجمة التراث بأسموب ادى الى ا

 التقنيات التي استخدميا الشاعر في تحقيق ذلك ىي :، أما فيي احياء ونقل غير مباشر مبدع نقل تقنيات وتيجينيا 
 كمي .أو  ئي  بشكل رموز معبرا عنيا بالصوراالقتباس والتضمين :جز ، ثانيا :التكرار) كممة او مقطع (اوال: 
 . 2005\: دراسة جمال بوشتاتة ثانياً 

تناولت الدراسة اساليب ترجمة االستعارة متخذه من اساليب نيومارك اساسا ليا ومركزة عمى االساليب المتحققة في ترجمة 
رة استعارة القران الكريم بيدف اعادة الفعالية اليو في المغة االجنبية فكانت الترجمة اساسا العادة الفعالية واالحياء لكن بصو 

اليدف و ترجمتيا بتشبيو أي 'تفكيك -غير مباشرة ،االساليب ىي : النقل الحرفي، النقل المعنوي، إيجاد مكافئ في المغة
 .ك االستعارة الى أركان وترجمتيا االستعارة إلى أركانيا المكونة ليا' مركزىا عمى إن الترجمة االجداىا نفعا ىي في تفكي

نتاج العمارة العربية وتوظيفيا في وكيفية حدوثيا عن الترجمة االحيائية  امفاىيمي اإطار  وبذلك يكون البحث قد طرح
 الترجمة االحيائية تحقيقمستويات الفعل القصدي لمترجمة االحيائيو,  طبيعة) المعاصرة من خالل المفردات المتمثمة بـ:

وكما موضح في الجدول رقم (لترجمة االحيائيةاليات ا،رجمة االحيائية انواع الت، االحيائية الترجمة مراجع ،في النتاج 
(1). 
 
 

 يوضح مفردات االطار النظري(1) رقم جدول
 مفردات رئٌسٌة  مفردات فرعٌة  القٌم الممكنة

 نقل نظام 
 
 
 
 
 

طبٌعة الفعل القصدي 
 للترجمة االحٌائٌة

 فكر )معنى(

 نمط نمط شكلً

 نمط ثقافً

 اسلوب

 قدٌمة(رموز )نقل شواخص 

 تغٌٌر المواد  تغٌٌر المواد المحلٌه
 

 تغٌٌر

 تغٌٌر المواد بتقنٌات جدٌدة )تكنولوجٌا(أي تغٌٌر مواد النمط االصلً (

 عدد المؤشرات المتغٌرة مؤشر واحد

 اكثر من مؤشر

 تغٌٌر الموقع

 تغٌٌر بالشكل مع الحفاظ على المعنى

 تحوٌل تحوٌل االفكار اعتماد الجزء لٌعبرعن الكل 
 تقرٌب بالزمان والمكان 

 توسٌع وتقلٌص

 تحوٌل عناصر تارٌخٌة الى رمزٌة داخل نفس الحضارة 

 من حضارة الى اخرى

 مستوى شكلً مخططات
 

مستوٌات تحقٌق الترجمة 
 االحٌائٌة فً النتاج

 واجهات

 مقاطع

مستوى معنوي  مستوى ظاهري
 )فكري(

 توى باطنمس

 مراجع الترجمة االحٌائٌة انتمائٌة المرجع داخل حقل العمارة آثار)بقاٌا حضارة قدٌمة(
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  مفاهٌم

 نظرٌات

 نظام

 خارج حقل العمارة اساطٌر

 رموز

 قصص

 اعراف

 عادات وتقالٌد

 طبٌعتها بنٌة تمتلك حضور فٌزٌاوي فً بنٌة االساس
 حضور فٌزٌاوي فً بنٌة االساس ال تمتلك 

 نمط نمط شكلً سابق موروث ومكتسب جزء

 كل

 نمط وظٌفً

 طراز طراز شكلً

 طراز فكري

 عالقات تقرٌب

 تغرٌب اجتماعً

 ثقافً

 تكنولوجً

 اقتراض تفصٌل
 )استعارة(

من حٌث  مباشرة
 مباشرٌتها

 انواع الترجمة االحٌائٌة

 شكل

 حدث

 حرفٌة نسخ

 تقلٌد تقلٌد فكر

 تقلٌد شكل

 تقلٌد نمط

 غٌر مباشرة نقل شكل تهجٌن االشكال

 تروٌض االشكال

نقل تقنٌة قدٌمة  تكرار رتٌب
 متنوع بغٌر اسلوب

 متضاد

 تضمٌن جزئً
 كلً 

 محاكاة اقتباس نمط

 رازط

 استلهام قصص

 رموز

 احداث

 اعادة صٌاغة

من حٌث عدد  الترجمة ضمن اللغة الواحدة
اللغات 

 المترجمة
 الترجمة من لغة إلى أخرى

 الترجمة من عالمة إلى أخرى أو الترجمة بتبدٌل االشارات

 االبدال مواد
 
 

 الٌات الترجمة االحٌائٌة

 امٌنمض جزء بجزء

 جزء بكل

 جزء تكرار معالجة جزئٌة
 

 تكرار من حٌث الشكل
 

 تكرار العنصر

 كل

 من حٌث المعنى تكرار المعنى

 تكرار دون المعنى

تكرار من المباشر الى الالمباشر)ٌؤدي الى البالغة(أي تكرار العنصر كل 
 مرة بصورة مغاٌرة

 من حٌث البالغة

 )بعٌد عن البالغة(تكرار مباشر 

 االنحراف فكرة
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 شكل 

 االقحام  عنصر
 

 تكوٌن 

 تناغم تناغم داخل الموقع
 

 تناغم مع السٌاق

 ازاحة ازاحة الشكل العام

 ازاحة جزء من الفكر

 ازاحة عمومٌة الفكر

 تناقض شكل

 عالقات

محاكاه دون  مفاهٌم
 تقلٌد
 شكل 

 مواد

 قدٌم مع جدٌد اح مباشرافص
 

 تجمٌع
 

 اٌحاء

 محلً مع عالمً

 تجمٌع عدة انماط فً سٌاق جدٌد

 دمج دمج تقنٌات
 

 خرق القواعد  زٌادة
 
 
 
 
 
 
 

 دمج اشكال

 تضخٌم

 اضافة حجم 
 

 شكل 

 تركٌب

 نقصان حذف

 تجرٌد

حلول  مواد
 تراكٌب تكنولوجٌة

لمتطبيق لحل مشكمة البحث وىدف طبيعة الفعل القصدي لمترجمة االحيائيو رورة البحثية سوف يتم انتخاب مفردة ولمض
 .البحث من خالل مفرداتيا الثانوية والفرعية 

 
 
 الدراسة العممية -5 
طبيعة الفعل تبرز خصوصية الترجمة االحيائية في النتاج المعماري العربي المعاصر من خالل " : فرضية البحث 5-1

 نيا عممية نقل أو تغيير أو تحويل".القصدي ليا وتتراوح بين كو 
 انتخاب مشاريع الدراسة العممية : معايير 5-2

لغــرض اجــراء التطبيــق تــم انتخــاب مجموعــة مــن العينــات )المشــاريع المعماريــة( بعــد ان وضــعت مجموعــة مــن المعــايير بيــدف 
 ر بما يأتي :انتخاب تمك المشاريع وتوضحت ىذه المعايي

 أن تكون تمك النتاجات فائزة بجوائز معمارية . .1
 فكري (. -أن تكون تمك النتاجات قد تعاممت مع الموروث )مادي  .2
 المشاريع عمى اساس انيا ضمن حدود الدول العربية . ختيارتم ا .3
 المنتخبة. مشاريعالواصفة لم المعموماتوفرة  .4
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مفـردات االطـار النظـري، لمعماريـة المنتخبـة ومـن خـالل إحـدى مـن المشـاريع ا تم عمل إستبيان لمجموعة : طريقة القياس 5-3
 طمبــة مـن%  40و استشـاريين مـنيم%  40 يمثـل معمـاري 30 مـن منتخبــة شـريحة العممـي التطبيـق فـي المسـتبينة العينـة مثمـت

 نظــر وجيــة الــى لموصــول روالــذكو  االنــاث مــن متعادلــة وبنســب المعماريــة اليندســة طمبــة خريجــي مــن% 20و العميــا الدراســات
 يــؤىميم الــذي االكــاديمي المســتوى وحســب المعماريــة المشــاريع مــن لكــم لمتعــرض نتيجــة العينــة مــن فــرد بكــل وخاصــة واضــحة
 مـــدة بعــد اســتالميا ثــم ومـــن المشــاريع وتوضــيح االســتمارة توزيـــع تــم حيــث المعماريــة االعمـــال وتقيــيم وتحميــل وصــف المكانيــة
 .طبيعة الفعل القصدي لمترجمة االحيائيوتمارة االستبيان لمفردة ( يوضح إس2)رقموالجدول 

 طبيعة الفعل القصدي لمترجمة االحيائيو ( يوضح استمارة االستبيان لمفردة2جدول رقم)
 مفردات رئيسية  مفردات فرعية  القيم الممكنة قياس المتغيرات

3 2 1 0 
 نقل نظام     

 
 
 
 
 

طبيعة الفعل 
القصدي 
 لمترجمة
 االحيائية

 فكر )معنى(    

 نمط نمط شكمي    
 نمط ثقافي    
 اسموب    
 رموز )نقل شواخص قديمة(    

 تغيير المواد  تغيير المواد المحميو    
 

 تغيير
أي تغيير مواد النمط تغيير المواد بتقنيات جديدة )تكنولوجيا(    

 االصمي (
 شرات المتغيرةعدد المؤ  مؤشر واحد    
 اكثر من مؤشر    
 تغيير الموقع    
 تغيير بالشكل مع الحفاظ عمى المعنى    
 تحويل تحويل االفكار اعتماد الجزء ليعبرعن الكل     

 تقريب بالزمان والمكان     
 توسيع وتقميص    
تحويل عناصر تاريخية الى  داخل نفس الحضارة     

 من حضارة الى اخرى     رمزية

 وصف المشاريع المنتخبة لمتطبيق: 5-4
 .2011/منيل عزيز حبوبيالمعماري \تصميم االمانة العامة لمجمس الوزراء في بغداد  5-4-1

،فاختار المصمم "رحمة العودة الى الجذور ىدفيا ىي البحث عن شي من الماضي ونقمو لمحاضروصف المصمم المشروع بانو 
شـكل الالنيايـة  )الشـكل   infinity ،الشـكل الـذي اخـذه المصـمم ىـو الــ" الدسـتور العراقـي الحـر الالنيـائين مشـروعو بإسم"عنـوا

ارض الرافدين محوال اياه مـن شـكل ثنـائي االبعـاد الـى ثالثـي  ومجسـدا إيـاه مسـتخدما فكـرة الخـداع االبدي ( ىو معنى ولد عمى 
مل الشكل ولتحقيق االنتمائيـة المكانيـة اسـتعان بعـدة مراجـع )شـكل الخـتم وبغـداد المـدورة البصري جاعال من المتمقي ىم الذي يك

فحصــمت عمميــة نقــل وتــم مــن خالليــا االحيــاء ، احيــاء لرمــز عبــر الــزمن القــديم الــى الــزمن الحاضــر) كــان  والمغــة المســمارية (،
لمسـمارية، محققـا االصـالة و االنتمائيـة المكانيـة ،تعدديـة موجود لكن ال ُيعرف اصمو( ، احياء شكل الختم القديم ، احيـاء المغـة ا

 (92في المراجع المنتخبة. )
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  ()أ(1شكل)

 
 
 
 
 
 
 

 ( 2الشكل )                                       ( )ب( 1شكل )
 

 
 
 
 
 .2011كربالء/ د. عباس حمزة لمكتب فاضل عجينة /مبنى محافظة  5-4-2

ة ذلـك الحـدث ذا التــاثير ف ، فمـا كــان مـن المصـمم اال محــاور تـدور اىميـة كــربالء بالحـدث االىـم فييــا وماحـدث فـي ممحمــة الطـ
.  ىنا المفارقة ثانيا"..... انتصار الدم عمى السيفبمعنى العالمي ىذا الصراع الوحيد الذي تميز بانتصار المظموم عمى الظالم 

"انتصــار الــدم عمــى الســيف "جعمــو المصــمم عنوانــا لــو ،فحــاول أن يجســد المضــامين الفكريــة والثوريــة لالمــام الحســين ) عميــو ، 
حيث  تم صياغة الدم بأشـكال مطويـة تتسـم بالديناميـة والزحـف السالم( بمجموعة أليات تصميمية تحاول ترجمة تمك المضامين 

جـزء مـن كتمـة السـيف وانحـراف الجـزء األخـر اليصـال ايحـاء داللـي بأنكسـار الجيـة الممثمـة لمسـيف ميا لوتيشينحو كتمة السيف 
عمــل عمــى ازاحــة القــوس العمــوي )العباســي( ليكــون اطــارال مكونــال لمحــدث ولكــن بصــياغة  كمــا، وىــي اعــداء االمــام واصــحابو )ع(

اضـــخم قـــوس عمـــى مســـتوى حـــدود الموقـــع حاضـــنا" لكتمـــة  غيـــر مألوفـــة أذ تـــم تضـــخيمو واعتمـــاده عمـــى المســـتوى االفقـــي ليكـــون
بأزاحـة تصـور يشـير الـى  فـتم تجسـيدىا فمسـفة العطـشأما عـن  المحافظة في القمب وتتشكل في اضالعو باقي االبنية الممحقة ،

 (2) بحر النجف الجاف وازاحة الماء بأتجاه الحافة القريبة من كتمة الدم .
 
 

()أ( )ب( توضح مناظٌر خارجٌة 1شكل )

لمشروع االمانة العامة لمجلس الوزراء فً 

 (99المصدر )/بغداد

 

 ( فٌوضح مستوٌات تسقٌط االشكال 9الشكل )
 ((99المصدر ) /المنتخبة على الموقع 
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 ()ب(   3)أ(                                           شكل)(3شكل )               

 
                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                
                           

                       
 

 
 (ج()3) شكل

                                                                                                                                                                        
 (2المصدر )/( )أ()ب()ج( توضح مناظير خارجية لمبنى محافظة كربالء3شكل )

 .1998راسم بدران \متحف الفنون االسالمية في الدوحة  5-4-3
( 10،ص14)ة  في الدوحة، عالمية لتصميم متحف الفنون االسالميحصل المشروع عمى المركز االول في المسابقة ال

يتميز التصميم بتعاممو مع الموقع ، من خالل استثمار التصميم لموقع المتحف بشكل مميز فالموقع جزء من مدينو الدوحة 
عمى اساس تعامل بدران  . (11،ص14)موقع القديم بحيث ربطو مع المتحفالقديمة وقد عمل التصميم عمى إحياء ال

إعادة إحياء النسيج العمراني القديم الذي اندثر في استثماره لممكان عمى عدة مستويات فعمى مستوى المدينة فقد عمل عمى 
موقع المشروع معيدا استخدام بعض الطرق الرئيسية وربطيا بالنسيج القديم  ، أما عمى مستوى التكوين فقد عمل عمى 

وافنيتيا عمى ما ىي عميو واستخدميا كعرض حي ،كذلك استخدم فكرة االسوار والعنصر االحتفاظ بعض الفراغات السكنية 
مستخدما اياه بإدخال  كذلك استخدم نظام البادكير مستفيدا من نسيم البحر (13-11،ص14)المائي وادخمو عمى الموقع

 يم + تكنولوجيا حديثةظام بيئي قدفأصبح إنموذج جديد مستمد من التقميدي )ن داخن الشمسية عميياالمنظام 
  (.141-138،ص26(
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                  ()ب(4شكل)                                            ()أ(  4شكل)

 (30المصدر )  /()أ()ب( يوضح مناظير خارجية لمتحف الفنون االسالمية في الدوحة4شكل )

   
 

 
 
  النتائجتحميل  5-5

 مايمي:المشاريع المعمارية المنتخبة  عمىاظيرت نتائج التطبيق 
%( تمييا 83فقد سجمت المفردة الثانوية النقل مجموعة من القيم وظيرت اعمى نسبة لمرموز )نقل شواخص قديمة( شكمت )

%(،بينما أظير الفكر واالسموب اعمى قيم متوسطو لكل منيما ىي 50%( ، النمط الشكمي بنسبة )67نقل نظام بنسبة )
 %( .33( عمى التوالي ، بينما ظير النمط الثقافي بقيمة ضعيفة )%33%( و)67)

أما المفردة الثانوية التغيير فقد سجمت من حيث تغيير المواد ظيرت اعمى قيمة لكل من تغيير المواد المحمية وتغيير المواد 
ت فقد سجمت أكثر من مؤشر  %( لكل منيما ، أما من حيث عدد المؤشرا33باستخدام تقنيات جديدة)التكنولوجيا( بنسبة )

%( ، أما تغيير الشكل مع الحفاظ عمى المعنى 50%( أما مؤشر واحد فقد سجل قيمة معدومة )67قيمة متوسطة بنسبة )
 %(.33%(، أما تغيير الموقع فقد سجل قيمة ضعيفة )50فقد سجل قيمة متوسطة )

%( و توسيع 50العميا العتماد الجزء ليعبر عن الكل ) المفردة الثانوية وىي التحويل فقد أظير تحويل االفكار القيمة
%(،بينما سجل تحويل عناصر تاريخية الى رمزية قيمة 67%( أما تقريب بالزمان والمكان فقيمتيا متوسطة )33وتقميص )

( 7%( لكل منيما، والشكل )33%( و )50متوسطة الى كل من داخل نفس الحضارة ومن حضارة الى اخرى بنسبة )
 لك.يوضح ذ

(ٌوضح مخطط الموقع لمتحف الفنون 5شكل )
 (03 )المصدر : االسالمٌة فً الدوحة

 

االصلً ومعالجته من قِبل  (ٌوضح النسٌج6شكل )
 ( 22)المصدر : م المصم
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 ( يوضح قيم طبيعة الفعل القصدي لمترجمة االحيائيو7شكل )
  االستنتاجات-6

 (الى أخرى مع المحافظة عمى نفس ة)عنصر، نسق ،عالقةيقوم عمى نقل و تحويل ىيئة معين اقصدي الترجمة فعال تمثل
نما الداللة األولى بشكل يجعل منيما يعنيان نفس األمر لتحقيق اغراض توالدية تو  اصمية فالناتج ليس صورة طبق االصل وا 

 إعادة بناء أو صياغة وتشفير قواميا التطابق واالختالف(
 ( ذات قيم ومعاني مختمفة ،عالقات ،نسق)عممية نقل قصدية لبنى مختمفة )عناصر  عمى انياالترجمة االحيائية  تعرف

ث )شكميًا كان أم معنويًا( من خالل اعادة انتاجيا بيدف إحيائيا و تحقيق التواصل واالستمرارية  والحفاظ عمى الترا
 وصياغتيا من جديد(.

 االحيائيو، لمترجمة القصدي الفعل طبيعة) تضمن العمارة، حقل استخمص البحث اطارا نظريا لمفيوم الترجمة االحيائية في 
 (.االحيائية الترجمة ،اليات االحيائية ةالترجم االحيائية،انواع الترجمة ،مراجع النتاج في االحيائية الترجمة تحقيق مستويات

 ظير قد انو المستخدمة،إال واالليات االساليب تختمف إذ  المعمارية الحركات مختمف عمى الترجمة مع التعامل اختالف 
 واالنحراف واالحياء  التعددية و االختالف ىي بروزا اكثرىا لكن العمارة في الترجمة بمفيوم مرتبطة عديدة مفاىيم وجود

 .والمفارقة
 بإعتباره القديم مع تتعامل فيي عصرية مفردات عن لتعبر وتحويميا قديمة مفردات نقل خالل من االصل تحيي الترجمة 

 .واالستمرارية التواصل يحقق مما ليا ومرجعية لألفكار مصدر وىو المجتمع فى ومؤثر نابض حى كائن
 مى جانب المعنى واالشكال المستثمرة في النقل والتبادل ، وبروز ىنالك صمة واضحة بين العمارة والترجمة التي ترتكز ع

 أىمية مفيوم الترجمة االحيائية كمفيوم في العمارة لنقل ىيئات معينة بقصد إحيائيا.
  يكمن ىدف الترجمة االحيائية  بإعادة صياغة فمسفة اليوية بمغة معاصرة من خالل الكشف عن الجانب الخفي في تراثنا

 متطور أي بحضور الغائب في الحاضر.بحضور مبدع 
 وانظمة لرموز نقل عممية إعتماد خالل من المعاصرة العربية العمارة في االحيائية لمترجمة القصدي الفعل خصوصية بروز 

 . المتمقي لدى التأويل حالة لتعزيز االفكار تحويل عممية تمييا االساس بالدرجة شكمية وانماط
 وتحويل نقل الى المعماريين ميل عمى يؤكد المعاصرة العربية العمارة في االحيائية ةلمترجم القصدي الفعل خصوصية 

 .والتواصل االستمرارية وتحقق المعاصرة لتالئم وتطويرىا الرموز
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 التوصيات  -7
  حفــاظ اعتمـاد خطـط عمميـة لمترجمــة االحيائيـة وتحديـد االتجاىـات الرئيســية التـي يمكـن نقميـا بمــا يضـمن احيـاء لمـوروث و

 عمى اليوية والعمل بما ال يتعارض وال يخل بقيمة الموروث.
 معماريــة نتاجــات لخمــق المعمــاري التصــميم فــي واســتثماره لمبحــث النظــري االطــار عمــى االطــالع بضــرورة البحــث يوصــي 

 .والشكمي الفكري المستوى عمى االحيائية الترجمة عمى معتمدة
 كافــة، اإلعــالم وســائل خــالل مــن بــو العنايــة وكيفيــة العمرانــي بــالموروث اماالىتمــ بضــرورة التوعيــة الــى الماســة الحاجــة 

 عمـى الحفاظ مسؤولية عاتقيا عمى تأخذ التي والخاصة العامة والمؤسسات الجمعيات إقامة عن فضالً  التثقيفية؛ والندوات
قامــة العمرانــي المــوروث  ىــذه تعمــل أن عمــى حفــاظ،ال قضــايا مــع بالتعامــل متخصــص كــادر لتييئــة التدريبيــة الــدورات وا 
 .موحدة مركزية جية ورقابة إشراف تحت والمؤسسات الجمعيات

 الموروث بقيمة يخل وال يتعارض ال بما العمل. 
 . دعم الترجمة وتوسيع افاقيا لضمان وجود كفاءات قادرة عمى نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول االقل تقدما 
 المص در -8
  ر   المص در ال 8-1

"؛بحث ضمن الندوة العالمٌة لحماٌة حلب   وظ ف الم  ني والمن  ق األثر  ؛" إبراهٌم , عبد الباقً  .1

 .1980،القدٌمة,مركز الدراسات التخطٌطٌة والمعماري

 .9319اكتوبر90عن طرٌق البرٌد االلكترونً ،بتارٌخ شخصٌة آل كرٌزة ، د.عباس حمزة ،مراسلة  .9

"رسالة ماجستٌر ،قسم الهندسة المعمارٌة ، الجامعة التكنولوجٌة ال أو   الم م ر  من هجاالعسم، نمٌر فؤاد ؛" .0

 .1996،بغداد،

قسم الهندسة المعمارٌة، كلٌة  ،"؛ اطروحة دكتوراه الس     اإل       وال م رةالجمٌلً، سعد خضٌر محمود؛ " .4

 .9338الهندسة، جامعة بغداد،

 دل   ال الق    ن ا   ء ال م رة ال    د   وظرف م   د سٌد ؛" الجوهري ،المدنً ،عمرو فاروق ،ابراهٌم ال .5

 .http://forum.q8lots.net/t141519.html.pdf،9311؛ على الموقع .ال داث  "

"؛ بحث  في ال ر م  ع ى  در سه اثر سوء فهم ا س  ذه ل  ض الم  ه م الحمٌدان ،عبد هللا بن حمد ؛"  .6

منشور ضمن مجموعة البحوث العلمٌة فً مؤتمر اساتذه اللغة االنجلٌزٌة والترجمة فً الجامعات العربٌة ، 

 .9330عمان ،

 . 2011،بغداد ، السابعة السنة ، الثانً العدد المامون، مجلة "خوا ر في ال ر م  "؛؛  فؤاد الخطٌب ، قحطان .7

الشك  والم نى في ال م رة الم  صرة دراس          م  رن   س را      بد االله ، "الخفاجً ،ابتسام ع .8

رسالة ماجستٌر ، قسم الهندسة المعمارٌة ،الجامعة  ال  ك ك   في  صم م الشك  الم م ر  "،\ال م رةا        

 .1999التكنولوجٌة ،بغداد ،

"؛ بحث منشور فً  ل كر الغر ي في ال رن ال شر ننظر  ت ال ر م  و  وره  في االطامً،احمد بن صالح ؛" .9
 . 9339مجلة جامعة الملك سعود ، الرٌاض،

"؛ رسالة ال م رة وال غ ر اثر ا دراك الم رفي في  غ ر الن  ج الم م ر  العبٌدي ، ضرغام مزهر كرٌم؛" .13

 .9338قسم الهندسة المعمارٌة، كلٌة الهندسة، جامعة بغداد ،ماجستٌر، 

ال ر م  وال م رة دراس  لدور ال ر م  في الن   حمٌد ، باسم حسن هاشم ؛" اجدي ، احمد هاشمالعقابً، الم .11

؛ بحث منشور فً المجلة العراقٌة للهندسة ال كر  ل د  ت الذهن   لم  ني النصوص وان ك س  ه  في ال م رة "

 .9336المعمارٌة ،بغداد،

 .   1999من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ه ر  "؛ال ر م  في خـدمـ  لث  فـ  ال م العٌس ، سالم ؛"  .19
"، رسالة ماجستٌر،قسم الهندسة المعمارٌة ،الجامعة  ال ن ص في ال م رة ال  ك ك  النعٌمً ،ندى خضر،" .10

 .1999التكنولوجٌة،بغداد ،حزٌران 

"، مجلة المهندس االردنً المس     ال  لم   ل صم م م  ف ال نن ا سالم   في الدو  النمري، فاطمة مٌادة؛" .14

 .1998( ،00(، السنة )64،العدد )

رسالة ماجستٌر ، كلٌة االداب  نم ذج من ا س   رة في ال ران و ر م ه    ل غ  ا ن   ز  "؛بوشتاتة ،جمال؛"  .15

 . 9335،جامعة الجزائر،

http://forum.q8lots.net/t141519.html.pdf،2011


   2014( لسنة 2-1)انالعدد(28)المجمد................................................................ةيندسة العمار لالمجمة العراقية      

55 

 

قسم الهندسة المعمارٌة ، ", رسالة ماجستٌر ، ال م رة والموس  ى :ال كرار في عم    ال صم مساكاتوما,نٌاز," .16

 .1999الجامعة التكنولوجٌة ،بغداد ,تشرٌن الثانً ,

 .1990"؛ مكتبة لبنان، الطبعة الخامسة،اوضح ا س ل ب في ال ر م  وال  ر بصاٌغ، عقل، فٌلٌب،جان؛"  .17

فً  " ؛ بحث منشور ال ر م  وظالله  ع ى الش عر ال ر ي ،الس  ب في دا رة ال أثرطاهر ، طاهر محمد ؛"  .18

 .9337اكتوبر، مصراته  ، لٌبٌا، 7مجلة الساتل ، العدد الثانً ، كلٌة االداب، جامعة 

  إع دة  وظ ف فكرة المسكن ذو ال ن ء في ال م رة الم  صرةعٌد ، ٌوسف ، محمد عبد السمٌع ،وائل حسٌن ؛"  .19

 .9333"؛ على موقع جامعة الملك عبد العزٌز ، السعودٌة ،

"؛مقالة على الموقع  2002 زة  سن ف  ي ل  م رة ن       مجلة بناة ؛"  .93

http://www.bonah.org،9313. 

"؛ مجلة المخبر ، العدد السادس ،الجزائر  ال ر م  وال أو   نص ن ولغ  ن وم نى وا دمداس ، احمد؛"  .91

،9313. 

"؛وزارة الثقافة واالعالم   في المم رس ت النظر   وال       اإل   ء في ال م رة:دراسمهدي، نوار سامً ؛"  .99

 . 1997،دار الشؤون الثقافٌة العامة، بغداد، العراق،

 لمص در ا  ن   ا 2 – 8 

23.Antoniades .Anthony ;” Poetics of Architecture”; Van Nostrand Reinhold, New 

York,1990. 

24.Nida, E ; “Towards Science Of Translation. Leiden”; Brill,1964. 

25.Rowe ,Peter G,”Design Thinking" The MIT.press,Cambridge,1988. 
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Thames &Hudson Ltd ,2005 
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