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 المستخمص 
العمارة حاليا حاؿ الفنوف األخرى كالتشكيؿ والشعر تجسد العصر الذي تولد فيو حاممة لجينات الماضي الذي ولدت     

بأعتبارىا مف نتاج األسالؼ  الميثولوجيا و  ألوانا" مختمفة لموحة المستقبؿ ، ةبيف طيات مفرداتيا العماري مف رحمو تمتمؾ
 العمارة  في الترميز مستوى إفالفني تمتمؾ رموزا" ثرية وغنية قادرة عمى رفد حقؿ العمارة بيذا الثراء الرمزي والداللي ، 

 ذىف فػػي الوجود سابؽ أسطوري فعؿ الػػى يحّوؿ حيف عظمتو ويبمغ والمكانية ةالزماني التفاصيؿ أدؽ فػي يتدخؿ فكري ترميز
  . الجاىزة األسطورة رمزية عمى االتكاء مبدأ القارئ ، الغيا

 مػف سمسمة عمى باشتغالو رموزه بأسطره ىؿ ينجح المصمـ  يحاوؿ البحث الحالي االجابو عمى تساؤؿ ميـ مفاده ..
 ذىف في الرمز ىذا ترسيخ إلى وصوال حكائيا فعال الرموز ىذه مانحا المغوية – اإليحائية – يةالتشكيم الصورية العمميات
 .عماري ويمد منظوماتو الداللية بطاقة غنية تخمؽ اإلشارة الحرة مني النتاج الغي، ميثولوجي  كمعطى القارئ

قدرة عمى توليد منظومات صورية رمزية ؾ الاف تمتملمعالقات الفكرية في النتاج المتبني لمرموز األسطورية وكيؼ يمكف 
الميثولوجي مف امكانات  بدال"مف الصور أاليقونية بيدؼ تعميؽ الدالالت وفتح آفاؽ التاويالت لما يمتمكو الرمز األسطوري
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Abstract 

Architecture, as with other arts Like painting, poetic, refer to its time , the mythology  
containing a rich symbols had the ability to paint Architecture field with this richness ... 
The level of symbolization in Architecture is a conceptual level with timing clear details  .. 
the Research reviews the relationship between the ancient world mythology and concepts of 
Contemporary architecture with the Answering the question that ... can the designer success 
by mything his symbols as a story . 
The research then came to group of conclusions that represent by two aspects, first How to 
create a free sign and How to contain Mythologicalsigns in a new design. 
 How can intellectual relations in the production adopter of the legendary symbols that have 
the capacity to generate systems rather symbolic "of the iconic images in order to deepen the 
connotations and open horizons interpretations of what is owned by the legendary 
mythological symbol of expressive possibilities, and this is the importance of research.   
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 المقدمة -1 
الفكرية والشكمية لؤلسطورة ال يغني النتاج المعماري دالليا ية الميثولوجاف االرتكاز عمى الرصيد الداللي لممفردات      

نما تبحث في إيجاد عالقة حوارية بيف التاريخ  ،فحسب نما يؤسس ليوية فريدة ، ىوية ال تعتمد عمى مفردات التراث فقط وا  وا 
 يتأسس عمى المسوحات الفكرية ،زمني األطر  الغائر في الزمف والتراث القريب األمد  والمعاصرة ، حوارًا ثالثي العالقة ،

التي يجرييا المصمـ أوال والمتمقي ثانيا ، واف فرادة ىذه اليوية تنبع مف كونيا تولد في البنى المجتمعية التي تمتمؾ عمقا 
اذ لـ يكف توظيؼ الموروث العراقي بمظاىره الممحمية  ،حضاريًا وأسطوريا كبيرا ومف ىذه المجتمعات بالد ما بيف النيريف

رغـ اقتصاره عمى ىذيف  ،واألسطورية والتاريخية والدينية حديث عيد في شتى مناحي اإلبداع الفني واألدبي في العراؽ
وىذا ما  ،بؿ اصبح ظاىرة بارزة ,ذلؾ أف الموروث يحيؿ عمى عصور تُكوف الحضارة العراقية القديمة وتطورىا ،الحقميف

 ونو يمثؿ جزءا" مف الذاكرة الجماعية . جعمو يستأثر بأىتماـ المبدعيف بصورة عامة لك
اف لمعالقات الفكرية في النتاج المتبني لمرموز األسطورية قدرة عمى توليد منظومات صورية رمزية بدال"مف الصور     

أاليقونية بيدؼ تعميؽ الدالالت وفتح آفاؽ التاويالت لما يمتمكو الرمز األسطوري  مف عالقات اعتباطية تكتنؼ دوالو 
بانوراما الموروث في بالد وادي الرافديف )السومري أو البابمي أو اآلشوري ( مصيورة ّعبر العصور  دلوالتو، ولكوفوم

 والميثولوجيا  اترحاسيس . لذا فاألساطير وممزوجة عمى شكؿ المالحـ واألساطير مثؿ اساطير الخمؽ ، الطوفاف ، ممحمة كمكامش ،
 و معماريًاً. تمثؿ مرجعًا ميما يجب االنتباه إلي

 تعريف الميثولوجيا   -2
  ،والتي انتشرت بيف مجتمعات الحضارات القديمة  Systems of beliefاف الميثولوجيا ىي فحوى النظـ العقائدية      

  . ] 74، ص  مرسيا الياد [ي بداية الزماف فيي تروي احداث تاريخية حدثت لمجتمعات بدائية وقعت ف
 ، يا عمـ مختص بدراسة وجمع االساطير لؤلمـ القديمة في القرف التاسع عشر والقرف العشريفاف عمـ الميثولوج     

لكف   ،وبالنسبة لممؤمنيف بيا فيي تمثؿ موقفًا ايمانيًا يقينيًا , فال يشترط عمى الباحث في عمـ الميثولوجيا اف يكوف مؤمنًا بيا
تمعب الميثولوجيا أو )عمـ دراسة وتحميؿ األساطير( دورا كبيرا في ينبغي ادراؾ كونيا عقيدة بالنسبة لمعتنقييا  ، كما و 

االعماؿ المعمارية واالدبية مف خالؿ توظيؼ اساطير االلية والشخصيات لمداللة عمى المعاني التي ارتبطت بيا تمؾ 
ؾ االساطير قد االساطير أو المغزى الذي حممتو وتحممو دائما عبر العصور، كما أف الشخصيات التي تدور حوليا تم

سرعاف ما   ،ادبي او فمسفي  ،أصبح ليا بعدا رمزيا متعارفا عميو منذ زمف قديـ، وعندما ترد اسماؤىا في أي عمؿ معماري
يتبادر الى الذىف ذلؾ الرمز الذي يستدعي في التفكير قصة االسطورة ، ولالساطير قيمة تاريخية وفنية ودينية ومعرفية 

ساني في فجر الحضارة وكيؼ تعامؿ مع الظواىر الطبيعية  او انماط السموؾ االنساني وأنواع تنقؿ مستوى التفكير االن
الشخصيات مف خالؿ تحميميا باستخداـ الرموز، كما تدؿ عمى الكيفية التي حاوؿ بيا عقؿ االنساف تفسير الظواىر مف 

امال واطار فكريا واسعا يمكف أف يمجأ اليو في حولو التي حار في تفسيرىا او تبريرىا، وقد وفرت لو االساطير عالما متك
تفسير أية ظاىرة او محاولة فيميا، فما ال يمكف تطويعو او فيمو بمعطيات العقؿ البشري انذاؾ، يمكف تطويعو باالسطورة 

 . ]2-1، صفراس السواح [كنة بعالـ الواقع. التي تسمح بخمؽ كائنات وظواىر او تصرفات قد ال تكوف مم
 األسطورة تعريف  -3
 البتداء خبر ( ،وىي  األوليف أساطير ر( ووردت في  قولو تعالى  )وقالوا ط )س مادة في " العرب لساف " في ورد     

 أحدوثة قالوا كما أسطورة، : وواحداألساطير  ،األولوف سَطره األوليف معناه أساطير بو جاء الذي وقالوا المعنى ، محذوؼ
 واحدتيا ليا نظاـ ال أحاديث : واألساطير . أباطيؿ : وقاؿ كذلؾ األساطير  ، ]لساف العرب ابف منظور ، معجـ [وأحاديث 
سطارة إسطار  وعميو  . ]معجـ لساف العرب   ،ابف منظور[بالضـ . وأسطورة وأسطور وأسطيرة وأسطير ، كذلؾ بالكسر :وا 

 تشبو بأحاديث جاء : فالف وسطر . األباطيؿ بمعاني توحي كما ، التدويف والتسجيؿ بمدلوالت توحي " سطر " مادة فإف
 ،األصؿ يوناني  ،نعرفيا التي بالداللة " أسطورة " لفظ أف مشارقة ومستشرقيف مف المعاصريف العمماء بعض ويرى . الباطؿ

لسرد بمعنى حكاية ، ثـ ارتبط معنى االسطورة بالحكي وا  ISTORIAالعرب باالغريؽ ، ماخوذا مف   الحتكاؾ العربية دخؿ 
والخرافة . كما تعرؼ االسطورة بكونيا الفف االنساني األوؿ كما اف ليا مبدأىا البنيوي ومنطقيا الخاص وتعتبر أوؿ تجسيد 

ويؤكد روفائيؿ بيتازوني عمى "اف التفكير األسطوري منطقي وغير منطقي . [p.15, 1978]، عبد الرضا عمي[لؤلفكار العامة 
وىو يؤلؼ حصيمة صيغ اإلدراؾ البشري فاألساطير تنبع مف الحالة اإلنسانية في نص تاريخي  في آف واحد ,معقوؿ وغير معقوؿ

 . ]87ص عمي عبد الرضا،[حضاري معيف ,وتزخر ىذه الحالة بطبيعتيا بالقمؽ الوجودي,وتكوف األساطير استجابات ليذا القمؽ.
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ية يشمل التعبيرات الرمزية لتصورات االنسان يمكن تعريف األسطورة بكونها تجسيد بنيوي لألفكار الجماعوبذا     
البدائي ورد فعل المجتمع البدائي لألحداث الطبيعية ، تتأسس عمى الفهم البسيط المرتبك لمحقيقة والبنية الحممية 

 المجتمعية وتتسم بالشمولية ، ووحدة االحاسيس ، محققة هوية خاصة لممجتمع الذي تولد فيه.
 

 الجنس في معيا تشترؾ التي الظواىر بقية عف التي تميزىا الجوىرية خصائصيا تحديد معناه ىرةالظا ماىية إدراؾ أف    
 الشأف وكذلؾ . الظاىرة ىذه خصوصية تنتفي وبدونيا عمييا ينطبؽ مفيـو الظاىرة تجعؿ التي ىي الخصائص فيذه 

 مف الشعبية يجعؿ والحكاية ، البطولية ةوالحكاي ، الخرافة مثؿ أخرى ظواىر مع تداخميا فإف ، إلى األسطورة بالنسبة
 عمى لموقوؼ األجناس بقية المشتركة مع العرضية الخصائص تفكيؾ خالؿ مف نوعيا، تمييزا األسطورة تمييز الضروري

 تحديد كيفية عف " سميث بيار " العالـ مع نتساءؿ ، ويجعمنا األسطورة ماىية تحدد التي ، الثابتة الجوىرية الخصائص
 . ةاألسطور 

 عف تختمؼ ولكنيا ، األبطاؿ حكاية عف كذلؾ ىي بؿ ، اإلغريقية اآللية حكايات كميا ليست األساطير أف يرى فيو    
 عف مختمفة الحيواف عف حكايات وىي التاريخية، عف الحكايات مختمفة األجداد عف حكايات وىي ، الشعبية الحكاية
لى منتجيا إلى بالنسبة ، حقيقة بأنيا األسطورية تتميز فالحكاية ... الخرافات يجعميا  الذي األمر ، ذلؾ بعد مستيمكييا وا 
 . يقينية معرفة
 جانب إلى معيا، المتداخمة بقية األجناس عف األسطورة يميز الذي النوعي الفصؿ ىو حقيقة األسطورة بأف فاالعتقاد   

 سردي كـ أي قصة  بأنيا كذلؾ األسطورة تميزوت . تعريفو السابؽ في " سميث " يحدده لـ ما وىو ، ما ظاىرة تفسير
  والتاريخ المنشأ غامضة وىي ، خياالتيا وتجسد ، البشرية األجناس جميع تشمؿ ، استيالؾ جماعي ذو المؤلؼ مجيوؿ
  20] ص ، 1978 ، عبد الرضا عمي[  ما حادثة وتصور ما شيئا وتقوؿ
 : يمي ما منيا الخصائص، يذكر مف موعةمج األسطورة يميز ما أف - جيتو مف - " السواح " ويرى

 

 .الطقوسية المناسبات في وتتداوؿ ، القصصي السرد مبادئ ليا قصة األسطورة تعتبر - 1
 . جمودىا يعني ال ىذا ولكف ، طويمة فترة ثابتا األسطورة نص يبقى أي الثبات  2 -
 . الجماعة تتبناه فردي وى أو ، فردي وليس جماعي نتاج ألنيا ، المؤلؼ مجيولة األسطورة  3 -
 . اآللية وأنصاؼ لآللية األسطورة في الرئيسية األدوار تكوف  4 -
 .والوجود...(  ، والموت ، )الحياة والشمولية ، بالجدية األسطورة موضوعات تتميز  5 -
 صدقا أكثر األسطورة مضموف يبقى ذلؾ ومع الحالي، الزمف غير ىو مقدس زمف في األسطورية األحداث تجري  6 -

 . التاريخية الروايات مف وحقيقة
 .طقوسية ( )أفعاؿ الديني بالجانب األسطورة تتصؿ  7 -         

  .] 14-12 ص ، السواح[ ونفوسيـ  الناس عقوؿ عمى عظيمة سمطة وذات ،مقدسة األسطورة تكوف  8 -
 

 وعمة األشياء بعض تفسر أصؿ التي راألخبا شكؿ األساطير اتخاذ ىي ، أخرى خاصية حمادي بف صالح ويضيؼ     
 .] 15 – 14ص ، حمادي بف صالح[الوجود  إلى ظيورىا

 المعتقد السردية الخاصة ، وىي األسطورة ماىية تحدد التي الخاصيات أىـ عمى الوقوؼ يمكننا ، كمو ىذا ضوء وعمى    
 طابع يتخذ جماعي فعرؼ ، ممارسة إلى مطمؽال يتحوؿ اإليماف ما سرعاف ، محددة ثقافية بمنظومة والمتصمة ، بحقيقتيا
 وال ، فنا ليست األسطورة أف ىو إليو نخمص وما . ما لظاىرة األسطورة في تفسير متمثمة خاصية أىـ جانب إلى القداسة
يماف وقناعة معرفة بؿ ىي ، إبداعا  . وممارسة وعرؼ فعؿ ثـ ، وا 

 الميثولوجيا  في العمارة  -4
لقوى الكامنة في األسطورة واستثمارىا عف طريؽ تغريبيا عمى سياؽ فكري يبدو صوريًا وظاىريًا اف االعتماد عمى ا     

بأنو غير متآلؼ مع مفرداتيا يعمؿ عمى إضفاء شيء مف الغموض الشفاؼ المكوف لجو ضبابي منطو عمى شفرات تفتح 
ي في ضوء ىذه  العممية يؤدي الى صياغة المجاؿ لتفسيرات متعددة. اف بناء النتاج الفني )المعماري( الفكري والشكم

منظومات فكرية جديدة تختمؼ باختالؼ عالقتيا مع ما يجاورىا مف بنى فكرية او رموز ثانوية. ويخمؽ صورة ذىنية جديدة 
 . أسست بعد استكشاؼ المتمقي لممنظومة الداللية الجديدة

و إذ يقوؿ : "المغة االعتيادية ال تعطي المعنى الكامؿ استثمار طاقات المجاؿ القصصي وأساليبو والشعر وأساليبكما اف 
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لمفاىيميا التي تبقى مفتوحة النياية وقابمة إلعادة التركيب، أما الشعر فأنو يعطي داللة مؤثرة وبميغة لمفاىيمو بواسطة 
يادية، إنيا ميمة زعزعة النظاـ في الكالـ االعتيادي، واألمر نفسو يحدث في القصة، كما أف لمعالمة في المغة قيمة ح

الشعر والمغة القصصية لتحويؿ العالمة الحيادية الى عالمة معبرة". إذ يشير انتونيادز في كتابو الشعرية في العمارة إلى 
أىمية توظيؼ األسطورة في العمارة و يعرفيا بكونيا حكايات الجف او قصة تسمع منذ الطفولة ونؤمف بيا لتصبح حقيقة 

ضح الغموض )األصؿ لؤلشياء( ، وىي عادة خطأ عممي ولكف حقيقي أنيا تعبيرنا األوؿ عف فيي طريقة لؤلجداد تو 
الكونية. وفي األسطورة  تناقض وتعقيد مباشر، ومف أمثمتيا  مالحـ الميابيارتا، كمكامش، اخيؿ، ... الخ بعض مف 

 .   [Antoniades .p42] قصصنا األسطورية البشرية .
اف البناية التي يبالغ في تصميميا ىي المقابؿ فقصصي في تطوير صيغ التعبير المعماري " في إطار استثمار المجاؿ ال   

المعماري لممسرحية التي يبالغ في حبؾ قصتيا مف أجؿ إعطاءىا بعض الصفات الممحمية، فصارت البناية مثؿ المسرحية 
جات معمارييف تتعمؽ بيذه امثمة لنتا Antonaidesوقد عرض  …ة، أحداث وقصص وصراع وحؿ ومعنى مثؿ القص

تـ توظيؼ الرموز لتصور المخطط االفقي   Pietilaلممعمار  Tampereفي  Kaleva Churchالجوانب. ففي كنيسة 
بشكؿ سمكة )رمز المسيحية( والمخفية عف اإلدراؾ الحسي المباشر لممتمقيف بحيث غدت الرموز المستثمرة تمتمؾ جاذبية 

طالسـ وأسرار عمى العكس مف تمؾ الظاىرة المستعممة في نتاجات ماضية مثؿ مسكف عالـ معينة لمتمقييا وّعدت بمثابة 
في  Predochالجغرافيا المشابو لمكرة األرضية او سكف عالـ آثار يشابو عمودا قديما. وقد اورد مثال عمى ذلؾ لممعماري 

ددة حيث الموف الدموي المدىش لممبنى الذي مشروع مصرؼ الدـ حيث اشار " اف المبنى يعد مثاال لمطبقات الرمزية المتع
ال يرمز الى الدـ بوصفو المقـو الجوىري لممياه فحسب، وانما يشير الى دورات الحياة  Riograndيواجو الغروب في وادي 

 .     [Antoniades,p46]اإلنسانية باحمراره المتكرر ازاء خمفية الغروب لمشمس الغاربة والعائدة لمشروؽ مف جديد
المعنى القصصي في العمارة مسافة بين الواقع والخيال توفر الفرصة المالئمة لمتأمل وتحقق متعة جمالية  يخمق    

إذ يرى ،  )الممجأ , واإلنشاء( كمعبر عن جماليات األساطير وسحــرهــا حقيقية وذلك باستخدام لغة البناء وفكرته الرئيسية
Broadbent  اج الكالسيكي لمعمارة متمثال في الحدائؽ الكالسيكية لمقرف الثامف عشر اف مفيـو القصة موجود في النت  

Picturesque  Landscape  garden  والتي تقـو فعميا برواية قصة أو أكثرTells a story  بصورة متزامنة, وذلؾ
ر البحيرات( ، إذ ترمز عبر ترتيب عناصرىا ، )المعابد الكيوؼ,المغارات ,الجسور,التي تموح لمعياف خالؿ األشجار وعب

الذي أقاـ الحديقة سويا" مع  Henry Mooreالى حوادث معينة في حياة  Wiltshireفي  Stourheadالبنايات في حديقة 
 ،[p137وبيف حياة بطؿ طروادة  أحداث معينة مف الياذه ىوميروس ليخمؽ بذلؾ توازنات متعاقبة بيف حياتو الخاصة

Broadbent [ نى الكمي لمقصة عف طريؽ الحركة آو يتـ تمقي ىذا المستوى العميؽ مف المعنى مف خالؿ . ويتـ تمقي المع
  .مجموعة مف التقابالت البصرية )أيقونات مباشرة( وفقا لفكرة أعمؽ

 النقد الميثولوجي في ضوء العمارة المعاصرة  -5
 ىذه مصادر تتبع النصوص اإلبداعية، ثـ داخؿ األسطورية الظواىر استقراء عمى الميثولوجي النقدي المنيج يقوـ     

 اإلبداعية النصوص في األسطوري يحدد طرائؽ التوظيؼ ثـ ، نوعيا تصنيفا يصنفيا ثـ المنظومات االسطورية الموظفة،
 أسطورية مف موتيفا أو حادثة، أو كشخصية، بخصائصيا، احتفاظيا العمؿ المعماري، ومدى داخؿ تجمياتيا  عمى لموقوؼ

 : أمريف إلى ىذا التحوؿ ويعود . المعماري العمؿ داخؿ تحوليا ومدى الجوىرية لمخصائص األدنى بالحد اظياخالؿ احتف
 يمنحيا الذي ، جممة األساطير عف والموضوعي التاريخي تميزىا أي المعماري، لمتوظيؼ ذاتيا األسطورة قابمية -أ

 والفمسفية الفكرية الرؤى التميز ىذا ويخدـ ماري نفسو ،المع لمعمؿ بنيويا جزًءا تصبح لكي والتحوؿ التشكيؿ خاصيتي
  . لممبدع والجمالية

 جمالي وجود إلى األسطورة أي تحويؿ ؛ موتيفا أو حادثة أو شخصية ، لؤلسطورة المعماري التوظيؼ عمى المبدع قدرة -ب
 تمؾ أو األسطورة ىذه عمى المبدع يحدثيا التي التشوييات والتحويرات، وحتى التحوالت جممة خالؿ مف المبدع رؤى يخدـ

 إلى تعود بو بشرت التي األولى اإلرىاصات واف ، خاصة بيار بصفة يد عمى تبمور قد النقدي الميثولوجي اف المنيج.
 مف والعديد (Jung) ، ويولس (A. Jolles) ، وفراي   (N. Frye) بروناؿ وآخريف مثؿ   (P. Brunel) أعماؿ

 ] 9، ص  ي نورتروب فرا [ الباحثيف.
األسطوري  الحضور ذات النقدي الميثولوجي لمنصوص المعمارية التحميؿ الثالث في " بروناؿ " وسيتـ اعتماد خطوات  

 : وتمؾ الخطوات ىي 
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 التّجمي -
 انبثاقو أو األسطوري العنصر ،ويعبر عف بروز  (emergence)مصطمح   " بروناؿ " عميو أطمؽ لما ترجمة وىي   

 أما أساسا، الموجود غير خاصية لمشيء ىو الظيور ألف ؛ الظيور ال يعني  ومصطمح التجمي .لمعماريا النص داخؿ
 أي- تاما يكوف العنصر حضور أف يعني وىذا ؛ لمعنصر األسطوري العرضية أو الجوىرية الخصائص يميز فيو التجمي
 عمى -تجرأ ميما- األسطوري لعنصرا يحافظ أف عمى ، خصائصو مف عميو يدؿ حضور ما أي ؛ جزئيا أو - مفصال
 والتشوييات التحويرات والتعديالت لجممة األسطوري العنصر بمقاومة تسمى ما وىي ، المميزة الخصائص األدنى مف الحد

ال    .ىويتو العنصر ذلؾ فقد وا 
 اليات التجمي )التجسيد والصياغة ( -

 بيا يتعامؿ الذي الكيفية لوجي معماري معاصر، ولكفمجموعة مف االليات التي تعمؿ عمى تحقيؽ نص ميثو  تنضوي     
  المباشر االستنساخ تقنية وضمف ضمف المألوؼ تعامالً  ؛ تكوف قد اآلليات ىذه المفردات المستعارة ضمف مع المصمـ

 أو لتعميـلالستخداـ وتعتمد قوانيف ا القابمة الجاىزة )لغة المعمومات ىي والتي التداولية نطاؽ ضمف عندئذ الرموز ستكوف
 يكوف قد أو ، ]21-4، ص شواني) [التقميدية ضمف األنظمة معروفة داخؿ حدود لالشارات المغوية المألوؼ االستخداـ

تعتمد   التي التواصمية نطاؽ ضمف الرمز يجعؿ الذي الخرؽ ذلؾ ، لمقواعد خرؽ فيو المفردات المستعارة مع المصمـ تعامؿ
ومف  154] ص ،2000 شواني،[أخرى  إلى حالة مف سينتقؿ فالنص وبيذا النص بنية في تحدث التي الداخمية اإلنزياحات

ىذه االليات  ) االزاحة ، التفكيؾ ، التناص ،التحوؿ ، المماثمة ، الترميز ، التعقيد ، المعاصرة ، االيحائية ...( وبذالؾ فأف 
ثـ  ،ضنة لمنص الميثولوجي وتحميؿ وتفكيؾ ذلؾ النصاليات التجمي تمثؿ االدوات الفاعمة القادرة عمى اضاءة البيئة المحت

اعادة تشكيؿ مجموعة الرؤى والمفاىيـ ضمف نسؽ يعكس وجية النظر او االستنتاج المتوقع لرؤية النص  وتشكؿ عممية 
دراؾ وأف سرعة إ .استبداؿ المعنى المتأرجحة بيف الذىاب واإلياب عنصر دفع لمقارئ لمتفكير والمشاركة في تفسير المعنى

مكامف العمؿ لدى القاريء تعتمد عمى الستراتيجية المتبعة فالمحاكاة والتناص مثاًل تجعؿ  القاريء يتمعف في نصوص 
 العمؿ ويقارف بيف الفكر التركيبي والداللي لممصمـ مع خبرتو وتجربتو السابقة أي الدخوؿ في الحوار المعماري 

  المطاوعة -
 القدرة تمنحو األسطوري في العنصر كامنة طاقة ، وىي (flexibility)مصطمح   " روناؿب " عميو أطمؽ لما ترجمة وىي   
 خالؿ مف المبدع لتحويرات لالستجابة ما أسطوري االتساعات الذاتية لعنصر مجموع فيي ، المبدع رؤية وفؽ التشكؿ عمى

 : منيا ، عديدة أشكاال المطاوعة وتتخذ .لذلؾ العنصر الواعي توظيفو
دماجو األصمي سياقو عف األسطوري العنصر بتر  -  تبديميا أو ، عناصره في أحد التصرؼ خالؿ مف جديد سياؽ في وا 

 . والجمالية الفكرية المبدع رؤية يخدـ بما
 ازدادت كبيرا كمما التصرؼ كاف الزيادة، يؤدي إلى أف كمما أو بالحذؼ األسطوري العنصر مالمح أحد في التصرؼ  -

 .رالعنص ذلؾ مطاوعة
 النوع األسطورييف. ىذا كتشويو األبطاؿ العكسي التوظيؼ خالؿ مف العنصر ذلؾ قمب أي االسطوري، العنصر تشويو  -

 المبدع بيف طويمة الزمنية الفترة كانت وكمما . لو األسطوري وتفسيرا العنصر لذلؾ المبدع قراءة يعكس المطاوعة مف
والدينية  السياسية االعتبارات بزواؿ مشروط أو مقيد غير التعامؿو  أفضؿ، كاف التصرؼ كمما ، األسطوري والعنصر

 . واإليديولوجية
 اإلشعاع -

 يستغميا ذاتية يمتمؾ خصائص األسطوري العنصر أف ومفاده ، (Irradiation)لمصطمح   "بروناؿ "ترجمة  ىي      
 يشكؿ حينيا القرائية المساحة مجموع عمى العنصر بضاللو ذلؾ يمقي حينما المعماري ، العمؿ مجمؿ عمى تشع كي المبدع
عمى مستوى  يكوف كأف النصي موقعو مف انطالقا ، األسطوري ويشع العنصر المعماري. العمؿ لذلؾ القرائية الخمفية

 تجميو واضحا يكوف ال قد األسطوري العنصر أف ذلؾ ، عميو تدؿ إشارة الموقع او مجرد أو أو المخطط الوظيفة الواجيو أو
 ويمكف اعتبار مفردتي المطاوعة واالشعاع مقياس لدرجة تجمي العنصر االسطوري داخؿ النص الميثولوجي .. لنصا في
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   التطبيقات المعماريه  -6
 التي تىصف بكىنها أسطىريت لخلىدها مشروع الميثىلىجيه من النتاجاث المعماريت التي استثمرث القصص     

 بالمركز االوؿ فازالذي   Solomon R. Guggenheim Museum, Bibao, Spain,  1997"متحؼ جوجنياـ " 
تصميـ المعماري فرانؾ جيري في مسابقة اعمنت عنيا حكومة اقميـ الباسؾ االسباني تيدؼ الى انشاء متحؼ فريد مف نوعو 

كوف ذات شير عالمية مف الناحية التصميمية يمنح مدينة بمباو شخصية مميز وينقميا مف مدينة صناعية ساحمية صغيرة لت
تحدد اف يكوف موقع المشروع مطال عمى الضفة الجنوبية لنير  ،[J. Crosbie, Michael, 2004 PDL.1]سياحيا 
  De Deustoويعتبر ىذا الموقع بؤرة مركزية بيف ثالث صروح ثقافية ىي )جامعة دي دستو   Nervion Riverنيرفوف 

 واالوبرا القديمة ( .  Museo De Bellasوالمعرض الفني مسيو دي بيمالس 
 

وقد احدث متحؼ جوجنياـ عقب افتتاحو انقالبا باعثا بروح الحياة لممنطقة عف طريؽ انشطة ترفييية     وفنية واخرى      
  Catia   اقتصادية وتجاري، استغرؽ بناء المتحؼ ثالث سنوات حيث لجأ جيري الى برنامج  كاتيا

او عمـ تشكيؿ اجيزة ارتياد الفضاء ( في تصميـ كتؿ المتحؼ، وابتكر طريقة في   Aerospace) المستخدـ في مجاؿ 
، الحذاء  Fish، السمكة  Cobraاالنشاء تسيؿ عمى العماؿ تحديد مكانيـ في الموقع فأسمى كؿ كتمو بأسـ مثؿ )كوبرا 

Boot   زورو ،Zorro  بوتمكف ،Potemkin العمؿ فييا ، وحقؽ تصميـ  ( وذلؾ لمعرفة الكتمة المقصودة التي يجري
جيري البرنامج المطموب ليتكوف المتحؼ مف )قاعات لمعرض الدائـ والمؤقت ، مكاتب ادارية ، قاعة متعددة االغراض لعدد 

 .فرد ، مطعـ وكافتريا خارجية ، محالت تجارية لشراء اليداية التذكارية ، ساحة مفتوحة لمعامة وحديقة مائية ( 300
 

 
 / المصدر :ع متحؼ جوجنياـ في مدينة بمباو ،اسبانيا.مشرو  :(1شكؿ)

http://rosemariestillarch1390-2010.blogspot.com 
الثية وقد وقد استخدـ برامج الكومبيوتر لمحصوؿ عمى التشكيالت المنحنية لمكتؿ وتحديد الموديوؿ االنشاءي باالبعاد الث    

الواح   ،ياكؿ الحديد،  الزجاج مختمؼ االعتاـ ، الحجر الجيري االسباني) الخرسانة المسمحة ، ىاستخدـ في البناء مواد
(، جاء تصميـ جيري عبارة عف عف تجمع غير منتظـ 2تيتانيـو الممساء (كما في الشكؿ)االلمنيـو المموجة  ، وحدات ال

الزجاجية ، فتتمركز جميع الكتؿ حوؿ مف االشكاؿ تتبايف فيو الكتؿ المعدنية المغطاة بالتيتانيـو مع الكتؿ الحجرية والجدراف 
( ، تنطمؽ مف ىذا الفراغ 3قدما كما في الشكؿ ) 150فاعو الى الذي يصؿ ارت  Atriumمحور رئيسي ىو البيو المركزي 

صالة عرض  19المركزي مجموعة مف الممرات المنحنية والمصاعد الزجاجية البانورامية والساللـ لتصؿ بالزوار الى 
، تـ توزيع المعروضات عمى طوابؽ  [Dal CO, Francesco& W.Forster, Kurt, p.14–15]متنوعة االشكاؿ

المتحؼ حيث وضع تمثاؿ بساحة المدخؿ عبارة عف يقطينة برتقالية محاطة بزىور بيضاء ىو نحت لمفناف جيؼ كونس 
Jeff Koons  فراغات المتحؼ مف الداخؿ ، تعمد جيري تسطيح الموحات الفنية المختارة بيدؼ جذب االنظار نحو كتؿ و

 [Jencks Charles, 1999, p. 168] .والخارج
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 / انمصدر:انسكيحشات االونى نهمعماري فرانك جيري قبم جثبيث انمخططات :(2انشكم )

 http://rosemariestillarch1390-2010.blogspot.com 

 المؤثرات الميثولوجية  6-1
 التاثر بنظرة المجتمع البابمي لخمق الكون  6-1-1

تاثر جيري بممحمة الخمؽ البابمية )اينوما ايميش( والتي تفيد بحدوث معركة اسطورية بيف االلية انتيت بجموس االلو     
لمكوف، تشير الممحمة اف ىذا االلو ىبط مف السماء الى االرض لخمؽ البشر وانتشارىـ، اكد مردوؾ عمى العرش خالقا 

بعض النقاد في ضوء ىذا المؤشر اف جيري اقتبس تصميـ كتؿ المتحؼ مف احداث الخمؽ بالممحمة السابقة، يستدؿ عمى 
اعمى طوابقو ثـ تتدرج بالحجـ والعدد في ذلؾ التدرج الرأسي مف االعمى الى االسفؿ )اي اف اصغر كتؿ المتحؼ توجد في 

   .اسفمو(، وفي ذلؾ كناية عف ىبوط االلية مف السماء الى االرض النتشار الخمؽ
 [http://rosemariestillarch1390-2010].  

 
 :/انمصدرانحدرج فً كحم انمعبد :(3انشكم )

http://rosemariestillarch1390-2010.blogspot.com 
 

 

http://rosemariestillarch1390-2010.blogspot.com/2010/10/case-study-guggenheim-museum-bilbao.html
http://rosemariestillarch1390-2010.blogspot.com/2010/10/case-study-guggenheim-museum-bilbao.html
http://rosemariestillarch1390-2010.blogspot.com/
http://rosemariestillarch1390-2010.blogspot.com/
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 التاثر باسطورة برج بابل 6-1-2
ميثولوجيا الالى تاثر جيري الواضح باسطورة برج بابؿ المتوارثة عف  David D' Arcyيشير الناقد ديفيد دي اركي      

ه في الطوفاف فارتد عف ديف ابائو فاراد الثار ظيور رجؿ يدعى نمرود بف كوش تذكر ما حدث الجدادبالبابمية والتي تفيد 
كما تاثر  ]96،979، ص كاـر محمود عزيز[و المياه في تحد صريح لقدرة الربمف االلو، فبنى قومو برجا ال تصؿ الي

ىذا جيري بالنموذج العبراني بيذه القصة الدينية والتي تشير لعقاب ييوه لقـو بناة البرج بانو شتتيـ وفرؽ لغتيـ في ضوء 
المؤثر يرى دي اركي اف المتحؼ ىو تصور مستعاد لبرج بابؿ واف جيري اقتبس مف البرج االسطوري ىذه الصفات )الحجـ 

فيشير ىذا الناقد باف جيري قدـ عمال معماريا قمب  ز، التدرج الراسي، الحمزونية،(،واالرتفاع، التصميـ المتمحور حوؿ المرك
يؤكد مؤيد ىذا  ،مباني مدينة بمباو التراثية والصناعية في تحدي جميع القيود والمعتقداتالموازيف وكسر الصورة التقميدية ل

الراي باف جيري اقتبس فكرة العقاب االليي الوارد بالقصص التوراتي الخاص بتشتيت البشر ولغتيـ، فاصبح المتحؼ صورة 
متفرقة لكؿ منيا قواميا المستقؿ لكنيا جميعا  مفككة لمجموعة مف المغات ذات االصؿ الواحد، فتبدو الكتؿ عدة تشكيالت

تنحدر مف اصؿ واحد ويؤكد جيري عمى اف اعمى فراغات المتحؼ ىي كتمة واحدة لكف بتصور نزوؿ العقاب االليي مف 
اعمى الى االسفؿ كما في  السماء الى االرض تبدا ىذه الكتمة الواحدة في التفرؽ واالنقساـ والتناثر في تدرج راسي مف

 .[D’Arcy,David, 1998].( 4شكؿ) ال
 

 
نمركز، انحدرج انراسً، اقحبس جيري من انبرج االسطوري صفات انحجم واالرجفاع، انحصميم انمحمحور حول ا :(4انشكم)

 /انمصدر :انحهزونية
http://rosemariestillarch1390-2010.blogspot.com 

 
 

 التاثر بوظيفة المعبد البابمي 6-1-3
باىـ مباني الحضارة البابمية وىو المعبد او الزقورات، حيث استخدمت ىذه المباني في الماضي وكمزارات  تاثر جيري    

،  436ص   ، كوتريؿليونارد [لاللية وكاماكف لمعبادة ،وقد اعتبرىا البابميوف بؤر اشرافية اليية عمى حياة الناس ومصائرىـ 
حيث اصبح  ،(5ورة البابمية كما في الشكؿ )ف شكؿ ووظيفة الزقيؤكد جيري في ضوء ىذا المؤثر االقتباس م، و ]437

تراقب حياة اىؿ بمباو وترمومترا يقيس نبض حياة المدينة ودليال يتـ التعرؼ بو عمى حركة  المتحؼ بؤرة اشرافية مماثمة
 السياحة الوافدة مف والى المدينة.
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  http://arch1390benjaminknowles.blogspot.com :/ المصذرالصىر وظيفت الزقىرة البابليت(: 5الشكل ) 

 
  

 

http://arch1390benjaminknowles.blogspot.com/2
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   االستنتاجات  -7 
الخروج عف ، يستمـز احياء الموروث االسطوري واضفاء سمة التاريخانية عمى النصوص المعمارية المعاصرة اف  -

استيداؼ الطاقة التواصمية والجمالية ، تقـو عمى صوص معمارية معاصرة تتسـ باالبداع االعراؼ السائدة في انتاج ن
تقريب النص مف القارئ بإزاحة بعض غموضو الناجـ عف توظيؼ  ، مف خالؿ لمنتاجات التاريخية عبر الزمف 

 لمفيـ . األساطير والرموز ذات المناحي الفمكمورية، وحمحمة شبكة الرموز المبثوثة في النص تحقيقاً 
صعوبة رغـ القارئ بتزويده ببعض اآلليات التي تمّكنو مف الولوج إلى أعماؽ ذلؾ النص واستكشاؼ أسراره ،  اشراؾ -

قراءة النص الميثولوجي المعاصر وفيمو فيمًا صحيحًا في غياب مثؿ ىذه الدراسات واالليات واإللماـ بالتراث 
 .الميثولوجي اإلنساني عموماً 

ة ليست اختراقًا لممألوؼ فحسب، بؿ ىي بناء أيضًا، بمعنى أنيا شكٌؿ أدبّي لو سماتو الممّيزة مف األنواع إّف األسطور  -
ال  األدبية األخرى، فالسمة التي تمنح النّص األدبي خصيصة "األسطرة" فيو ال تتحّدد بما ىو حكائي مفارؽ لمواقع، وا 

عوالـ مجاوزة لمواقع يمكف عّدىا مف وجية النظر تمؾ أسطورة مف نوع فإّف ما ُيعَرؼ بػ"رواية الخياؿ العممي" التي تصوغ 
ما. والصياغة األسطورّية لمواقع ال تكتفي بتحطيـ قوانيف العقؿ فحسب، بؿ ىي أيضًا تعيد إنتاج ىذه القوانيف وفؽ رؤية 

تي تتجاوز السائد في تقّوض الحدود الفاصمة بيف ما ىو واقعي وما ىو فوؽ واقعي،وىي تبتدع قوانينيا الخاصة ال
محاولة منيا لتمّمؾ الواقع الذي تعاينو تمّمكًا جماليًا قادرًا عمى إعادة النظاـ إلى واقع محتشد بالفوضى،و لو ركزت عمى 
)الداؿ األسطوري ككؿ معقد( مصنوع مف معنى وشكؿ، فسوؼ أستقبؿ داللة أو مغزى غامضا، فأستجيب لآللية 

 ا وفعالياتيا الخاصة.المكونة لؤلسطورة لدينامياتي
لكي نفيـ المغزى الشمولي لؤلسطورة  ينبغي اف نفتتيا الى وحدات مف األحداث، واف نصنؼ ىذه األحداث وفؽ تنظيـ  -

بنائي محدد، وعندئذ يتكشؼ لنا اف ىذه الوحدات ترسؿ إشارات متجانسة ضمف رسالة واحدة مف تمؾ االسس ، ومف 
اذ إف العالقة بيف اشكاؿ … النص البد مف دراسة األساطير وفقًا لمنيج البنائي اجؿ الوصوؿ الى الشكؿ الكمي ليذا

 التعبير وحضارة المجتمع عالقة بنائية.
اعتماد منيج محدد ضمف العممية التصميمية لبناء الفكرة التصميمية لممشروع بحيث يمتاز بتعدديو المراجع الفكرية  -

ة كال" منيا لؤلطار الثانوي الفكرة التي في ضوئيا استحضر ذلؾ المرجع وبالتالي تعددية المراجع الشكمية المجسد
 الشكمي

إزاحة حدث ميـ في األسطورة المعتمدة آو أزاحو المضموف األساسي لؤلسطورة مثال" يزاح مفيـو التكرار في أسطورة  -
 قط وىكذاسيزيؼ بحيث يجسد الجبؿ والصخرة التي حكـ عميو أف يعيد رفعيا الى قمو الجبؿ ثـ تس

إف العمارة في أي مرحمة مف تاريخيا تمتمؾ نماذجيا الخاصة والتي تكوف كشكؿ سائد موجود. واجب المعمار ىو العمؿ  -
عمى تمويو العصر الذي نقمت منو . أف ألفة العمؿ الجديد ىي نتيجة حتمية لالبتعاد القميؿ عف نقطة البدء مما يولد 

ياح األكبر يدرؾ كاختراع وابتكار وىو االبتعاد عف األصؿ بطريقة تواصمية لموصوؿ أعماؿ مألوفة تداولية في حيف االنز 
 إلى نقطة االنحراؼ.

اف تغريب المفردات األسطورية عمى سياؽ النص المعماري الجديد يعني إضفاء صفة الال مألوؼ عمى الشيء ، بحيث  -
وؿ مرة ويعمؿ عمى إثارة الدىشة واستفزاز المتمقي إليقاظ تفقد األشياء المالوفة لدى المتمقي بدىيتيا ، وكأنو يشيدىا أ

حواسو وبالتالي خمؽ حالة مف االنفصاؿ بيف المتمقي والنص ومنعو مف التوحد مع اإلشارة المبثوثة اال بعد اف يجد لغة 
 حوارية ما بينو وبيف البنية الداللية المبثوثة في النتاج المعماري. 

لبنية التكوينية لمنص األسطوري كالتفكيؾ واعادة التشكيؿ،وآلية المزج لمجموعة مف الرموز اعتماد آليات مختمفة عمى ا -
 األسطورية في سياقات ال تنتمي ليا زمانيا ومكانيًا. 

  اعتماد االستعارة مف التاريخ وبتجريد النصوص الرمزية األسطورية التي تتسـ باإليحائية، والتزميف،والبالغة، والبساطة ،  -
 ازاحتيا مف سياقاتيا التي ولدت فييا.بعد 

استثمار القيـ الداللية الفكرية ألشكاؿ تاريخية كالرقـ السومرية وسبغيا بقيـ معاصرة في النص الجديد لخمؽ الرمز  -
التواصمي مف خالؿ سبغ الرموز النفسية الذاتية لممبدع بإطار موضوعي اجتماعي شمولي تأسس اصاًل عمى الرصيد 

 تفؽ عميو لمرمز األسطوري ..الداللي الم
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تضميف النص ببعض الشفرات التي تتداخؿ مع مفردات النص ، لتعزيز المعنى ، بمعنى ثمة تالقح بيف الرؤيا  -
 وخصائص الموروث األسطوري وما يماثميا في الوقت الحاضر.

ف الشفرة لجعؿ المتمقي يساىـ في اف ازاحة وتغييب احدى مفردات السمسمة السياقية يمثؿ خمؽ الفجوة والفراغ أي تكوي -
ممئيا بتداعياتو الذىنية المعتمدة عمى قابمية حفرياتو في الذاكرة. و حتى بعالقات التجاور والتراكب لمفردات تمتمؾ 
معاني خاصة بيا في سياقاتيا المختمفة يمكف اف تؤلؼ سمسمة سياقية جديدة كونيا ازيحت بأتجاه السياؽ الشكمي 

 مكف تاويؿ النص اال باسترجاع السياؽ البيئي واالنثروبولوجي العاـ الذي نما وترعرع فيو النص .الجديد. اذ ال ي
اف التضميف األسطوري يمثؿ استدعاء نصوص مف التراث أو أساطير الشعوب وتضمينيا في جسد النص الجديد  -

وآخر معززة داللة أو دالالت كأسطورة ينيض بيا النص المضمف أو أساطير جزئية تتابع بيف موقع وآخر في نص 
تمؾ األسطورة فيتجمى في ما تمتمئ بو تمؾ النصوص مف إحاالت دالو عمى سعة المخزوف الثقافي والمعرفي , لزيادة 
وتعميؽ النص دالليا عمى مستويات متعددة مف التأويؿ مف جية أخرى فالنص الناتج ىو وريث كؿ الظواىر السابقة 
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