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ABSTRACT 

 The built form distinguishes of the composition in concurrent form and meaning, 
but constructs it to convey the concept. While producing the meaning of the union of 
sequential and concurrential development of the building to access the mental image of 
an objective reality which concurrent form to it is meaning. From that, the research 
problem was identified .it dealt with the presence of a causal relationship in the 
building form to meaning, and the existence of a relationship contract in build meaning 
to its form.  

 While the research aims to reach the form of outcome arising by event. And invest 
the relationships in concurrent of build compositions which concurrent form and 
meaning.  

To solve the problem. The search depends on methodology in: Synchronize of form 
and meaning, the relationship of agreement and difference, the visible and the inherent 
to build the composition. It depends on determining two levels: the first dealt with the 
meaning through functional meeting in invisible image Compositions to give the 
Content Validity. And second level dealt with the form through formal Inherent in 
Inherent morphological Compositions to give the Discrimination Validity. To result 
from them giving the Construct Validity. 

Finally, research found that: validity synchronization and configuration of meaning 
and form, and the possibility of achieving the composition through the mechanism of 
interpretation and interpretation in the formal inherent and functional meeting. And 
thus unite the reference source and source (place and time) in one space.Through two 
affairs. Prior and dimensional between formal compositions and Flat and three-
dimensional.and from that relations. The creative outputs related with one's time in the 
reference to the achievement of the underlying forces in the three-dimensional shape, 
and place in check the fixed forces in the flat form. 
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 فعل التزامن في بناء تكوين الشكل والمعنى
 

   الخالصة
 فكـرة  إليصالالشكل ركب حيث ي، تزامن الشكل والمعنىالمعماري الى النتاج تكوين ميز بناء تي

للوصول إلى بناء صورة ذهنيـة عـن   من اتحاد التطور التتابعي والتزامني  ىالمعن، بينما ينتج معينة 
في بنـاء  سببية عالقة وجود في حدد البحث إشكاليته  منهو .المعنى بشكلهيتزامن فيه واقع موضوعي 

الوصول الى امكانية البحث يهدف بينما . لشكله في بناء المعنىتعارضية عالقة ، ووجود لمعناهالشكل 
يتزامن  اتفي بناء تكوينواستثمار العالقة السببية والتعارضية  ننتاج ناشىء بفعل حدث معيشكل  إلى
   .معناهو شكلال افيه

، االتفاق واالختالف عالقة ،تزامن الشكل والمعنى: فياعتمد البحث على منهجية لحل االشكالية و
 الوظيفية المقابلة باعتماد عنىالممستوى  :يينمستومن خالل تحديد  التكوين بناء في والكامن الظاهرو

فـي   الشكلية المالزمة باعتماد الشكلمستوى ؛ والمحتوى مصداق العطاء باطنة صورية تكوينات في
   .تكويني صدق اءاعط التكوينين من ينتجل. التمييز صدق العطاءتكوينات شكلية ظاهرة 

 تحقيـق ل، وامكانيـة  صدق التزامن والتكوين في المعنى والشـك : انتوصل البحث الى واخيرا 
، وبالتـالي توحيـد   الوظيفية المقابلةو الشكلية المالزمة فيوالتفسير  التأويل اعتماد خالل من التكوين

بين تكوينـات شـكلية    المرجع مكاناً والمصدر زماناً في فضاء واحد في عالقة بعدية واخرى مسبقة
زمانا في تحقـق مرجعيـة   : لمرتبطومن العالقتين يتحقق النتاج اإلبداعي ا. مسطحة واخرى مجسمة

  . القوى الكامنة في الشكل المجسم، ومكانا في  تحقق مصدرية القوى الثابتة في الشكل المسطح
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