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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
Concurrent Act in Built Form Composition& Meaning 

  المقدمة
تكوينـات  تتباين عملية تكوين الشكل بتباين فعل الزمان وفعل المكان، وقد حقق ذلك تنوعاً في بناء 

المكـان  أو ظهرت بأفعال تأثيرية إلى الزمان إضافة إلـى حركيتـه،    إبداعيةهندسية متعددة كنتاجات 
  .إضافة إلى شاعريته، أو كليهما

تزامن الشكل والمعنى، كذلك هو ما يشكل صـعوبته ويكـون تحقـق     اإلبداعيإن ما يميز النتاج 
بينمـا يركـب   . يدة في الفهم باعتماد لغة متداولةمن خالل إصدار رسالة إبداعية جدالمعنى في  iالجدة
وهذا يعنـي إن هنـاك   ". باتجاه معين إليصال فكرة فشلت في إيصالها جميع األشكال المتوفرة الشكل

فكرة يمكن إن تكون فاشلة أو ناجحة من خالل شكل متوفر، وتظهر الحاجة إلى إيصاله فـي إطـار   
  .جديد، بموجب مرجع معماري محدد

من خالل إبراز أهميـة المعنـى    iiدي المراجع فقد توجد عالقة ترتبط فيها الفكرة بالمرجعولغرض تفا
التي تظهر في درجة التماثل بين نتاجات التوجهات المختلفة التي تقاس في التأثير المباشر على توجـه  

ناء الشـكل  و بالتالي تكون الفكرة في عملية اإلزاحة كآلية من خالل ب. iiiالنتاج في اعتماد منهج معين
) إي أشكال سـابقة (وتتمثل عملية اإلزاحة في إزاحة دوال سابقة . كدالة جديدة لمفهوم جديد تم بلورته

باتجاهات مفترضة تمثل االنزياح المعتمد للمدلول الجديد عن المدلوالت السابقة المرتبطة بتلك الـدوال  
 إزاحـة حالتها الطبيعية مـن خـالل    العمارة عن إزاحةوبالتالي  بأخراستبدال سياق  إي. أو األشكال

  .العالقة بين الشكل ومعناه في تعددية المعنى
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، )1(إلى حاالت من اإلزاحة زمانا ومكانا عند طالب العمارة، كما في مخطط ivاإلشارةبينما تكون 
، وهـي  زمانيـة : في نوعين من المسافة) المصمم(باعتبار تحقق فكرة اإلزاحة المعرفية عند الطالب

قريبية امتدت مع الطالب وكونت عالقات وحوادث ورواد عمارة تقف ما بين المصمم ونتاجه مسافة ت
وهي المسافة العملية بين الطالب والنتاج تجاه نتاجـه  مكانية، والذي يمثل صراع المصمم مع زمنه؛ و

وقـد  . التي ولّدت فواصل معنوية ومادية اتسعت على مر التاريخ وابتعدت عن زمن ظهـور النتـاج  
لمواجهـة صـراعات التـاريخ     المسافة الزمانيةصبحت المسافة المكانية تمثل نتائج عقلية لصراع أ

المعماري وانشطاره في توجيهات وخالفات فكرية متعددة واتجاهات مختلفة تمخضت عن هذه العملية 
مـن كـل   وبالتالي يجرد استخدام مفهوم اإلزاحة المعرفية النتاج المعمـاري   المسافة المكانيةإنتاج 

اإلسقاطات الزمانية والمكانية ويقّرب تلك المسافات بحالة التذوق الجمالي واتصاله بالطالـب بشـكل   
 .مباشر
 
 
 
  

  
  
  
  

 
 
 

في هذه العملية، كما يشير المخطط، يتم التعامل مع اللغة السابقة كحزين ثابت جامد لـه شـروطه،   
لغتين من خالل كون اللغـة التـي لهـا    تساعد في خلق لغة جديدة بشرط الحصول على موازنة بين ال

وقـد أشـار   . قابلية التطور والتغير تصبح نظام معقد من القيم في تقريب المسافات الزمانية والمكانية
 vفي دراسة العالقات في الزمن والعالقات ضمن لنظام عبر حقيقتين في التتابع والتزامن" دي سوسير"

للتصورات الذهنيـة الـذي يمثـل     تطورا تتابعياًهناك ، تحمل كل منهما طرفي ظاهرة واحدة، فكان 
عالقات بين أشياء (تجربة المتلقي اآلنية مع العمل بذاته للوصول إلى معناه خالل بناء عالقات األجزاء

للتصورات الذهنية الـذي يمثـل تجربـة     تطوراً تزامنياً، وهناك )متزامنة جرد عنها التدخل الزمني
ظر االعتبار تاريخيته الخاصة به عندها يكون تأويله عندما يعرض التـاريخ  المتلقي مع العمل أخذاً بن

دراسة شيء واحد في لحظة واحدة، بحيث تظهر عليه أشياء التطور ألتتـابعي مـع   (ضمن الفهم نفسه
إن ، وعليه فإن تحديد دور المتلقي عند كل من التجربتين ال يجري بصورة منفصـلة بـل   )متغيراتها

اتحاد التطورين للوصول إلى بناء صورة ذهنية عن واقع موضـوعي يتـزامن فيـه    المعنى ينتج من 
تماثالُ في صورة الشيء ووجوده الخـاص  : ، يتضح من خالل تماثل الصورة واختالفهاالشكل بمعناه

في الذهن وال بد ألجل ذلك الشيء أن يكون متمثالً فيها وإال لم تكن صورة له، واختالفا في صـورة  
اقع الموضوعي اختالفاً أساسياً ألنها تملك الخصائص التي يتمتع بها الواقع الموضوعي تختلف عن الو

في حين تتحقق األبعاد األربعة للشئ غير الزمان والمكان من خالل ما يمكننا الشـعور   .viلذلك الشيء

 الجدة بالمعنى

 فكرة الشكل

 النتاج اإلبداعي

 تزامن الشكل والمعنى

 المرجع

تقریب 
 المسافات

زمانیة  إزاحة
 ومكانیة

) الباحث(لنتاج اإلبداعيمسار ا) 1(مخطط  
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وذلـك   الذاتي بالزمان من تنظيم انطباعاتنا، وتقرير إن حادثا يسبق أخر لكن ربط كل آن زماني بعدد
واألمـر كـذلك بالنسـبة إلـى     . باستعمال الساعة، والنظر إلى الزمان على انه متصل ذو بعد واحد

  . viiتصورات الهندسة االقليدية وغير االقليدية وتصورنا للمكان على انه متصل ذو أبعاد ثالثة
: أفقي وعمودي إن ما يهتم به البحث قد حدد اإلشكالية البحثية من خالل محورين  :اإلشكالية البحثية

أفقي أعطى حالة التوافق في العالقة بين أشياء متزامنة تقع في فضاء واحـد جـرد عنهـا التـدخل     
في لحظـة  ) تكوين هندسي(أعطى حالة التوافق في دراسة شئ واحد عمودي، و)فقدان الزمن(الزمني

فـي  ا اهتم به البحث وهذا م. واحدة بحيث تظهر عليها تأثيرات التكوين في الفضاء الواحد مع تغيراته
وجود أشكال متعاقبة باالعتماد على أنماط مرجعية لمكان أو أنماط مصدرية لزمان وضـمن سـياق   

 ):2(، وهو ما يخلق إشكالية البحث في المستويات التالية، مخططviiiواحد أو متعدد السياقات
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
إذ يتحقق التالزم فـي  . شكلي مستوى وجود عالقة سببية في بناء الشكل لمعناه في حالة تالزم -

وفيها تظهر العالقة بين متغيرات في الشكل والتالزم وفـق عالقـات   . بناء الشكل وفق عالقة سببية
السياق الفيزياوي، حيث يتحقق وجود استمرار شكل الحق بعد زوال شكل تكوين سابق مـن خـالل   

تحقق تكوين متزامن فـي   إي. لحاليةتحوالت تزامنية لتصورات اإلنسان الذهنية اعتمادا على تجربته ا
  .مرجعية أنماطبناء الشكل لمعناه باعتماد 

يتحقق التقابـل   إذ. مستوى وجود عالقة تعارضية في بناء المعنى لشكله في حالة تقابل معنوي -
في بناء المعنى وفق عالقة سببية، حيث إن الحركة التي تحصل في الشكل لبنـاء معنـى تبقـى دون    

الشكل متصل بحدوث شكل أخر، فيكون تغير يعقب تغير وإذا استمرت الحركة كان حاجة إلى سبب و
في اإلمكان حدوث الحركة بال علة وان توجد أشكال بدون سبب لكون استمرار الحركة هو حـدوث  
جديد دائماً وبال سبب ويتحرر من العلية ، إي تحرر الحدوث من علتها وبعبارة أخـرى إن التكـوين   

تغير هي القوة الخارجية المحركة التي تعني استمرار الحركة بعد زوال علتهـا مـن   لل)العلة(األساس
وفيها تظهـر العالقـة بـين    . خالل تحوالت تعاقبية لتصورات اإلنسان اعتمادا على تجربته التاريخية

وبالتالي يتحقق تكوين متعاقب فـي بنـاء   . متغيرات في المعنى والتقابل وفق عالقات السياق الوظيفي

صورة 
ذھنیة لواقع 
 موضوعي

 التشابھ

 االختالف

المعنى في عالقة الصورة الذھنیة والواقع ) 2(مخطط
عيالموضو  

 تطور تتابعي 

وجود الواقع في  تطور تزامني
 الذھن

الصورة تمتلك 
 خصائص الشيء
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ومـن التكـوينين تتميـز    ). 3(مخطـط  وموضوعية،مصدرية في عوامل ذاتية  بأنماطعنى للشكل الم
 .البحثية اإلشكاليةمتغيرات 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  

بفعل حـدث معـين    ناشئيتمثل الهدف في البحث عن أساليب الوصول إلى شكل نتاج  :هدف البحث
يستعين بهـا المصـمم فـي بنـاء      اتوإشارواستثمار العالقة السببية والتعارضية باتجاه خلق رموز 

ارتبطت بمحـاور   اإلشكاليةوقد اعتمد البحث على منهجية لحل . تكوينات يتزامن فيها  الشكل والمعنى
  .ثالثة ومناقشة واستنتاجات

  
  . تزامن الشكل والمعنى في اإلحداثيات المكانية والزمانية :المحور األول

لـذا  . الجذب المتبادل بين الشكل والمعنى بفعل معينانطلق البحث من فكرة حالة  :الشكل والمعنى 1
يهتم في بيان حالة توحيد بين نسبية العالقة في بناء تكوين الشكل والمعنـى وبـين هندسـة الزمـان     

وجود تزامن تكـوين معـين    إنكما . ، من خالل البيئة الزمانية والمكانية المصاحبة)الزمكان(والمكان
قـد   لألشكالترتيب الخطوط المكونة  إن إي. ذلك وجودا مقعراً فيهكفضاء داخل فضاء اعم فيكون في 

التكوين عموما مما يشوه هذه الخطوط ويظهر توجهات جديدة كما في معالجة نموذج  تأثيرخطوط  تأخذ

حيث التعامل مع السياق ). 1993(قإطفاء الحري، كما في مشروع ixتكوينات مزاحة: من التفكيكية في

، كما فـي مشـروع األبـراج    وتكوينات طي ).1(، شكلبنوعية المواد المستعملةواالهتمام  واألرضية
، كتوجه جديد أطلقه ايزنمان على التقنية الشكلية األساسية والجديدة التي يوظفها فـي  xالراقصة في دبي

توليد تصاميم جديدة معتمدة على ما هو من صنع اإلنسان في التكوين الشكلي والرياضيات وصـناعة  

 ). 2(وخصائص االنطواء وتكنولوجيا الكومبيوترات، شكل األفالم
  
  
  
  
  
  

 تكوینات شكلیة

أنماط 
 مصدریة

 تكوینات متزامنة

 بناء الشكل لمعناه

 تكوینات متعاقبة

 بناء المعنى لألشكال

أنماط 
 مرجعیة

عوامل 
 موضوعیة

عوامل 
 ذاتیة

 المتغیرات المرتبطة باإلشكالیة البحثیة) 3(مخطط
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ومن نسبية العالقة بين الشكل والمعنى، وتزامن وجود تكوينات ، واقل تكوين يكـون فهـم حالـة      
ومعانيها هو في معرفة حاالت التشابه واالختالف بين األشكال المستحدثة وبـين   األشكالالتزامن بين 

ظاهرة في النتاجات التقليدية، ويرتبط استيعاب األشكال المستحدثة سواء كانـت سـليمة أو   األشكال ال
  :، إلىxiغير سليمة

مستوى تنمية القيم الحسية تصبح ضرورة من ضرورات تكوين المصـمم المعمـاري الـذي ال     -
ثية التي تُشكل في باكتمال القدرات اإلنشائية والتشكيلية بعد استيعاب القيمة الحضارية والترا إاليكتمل 

 . xiiالنهاية العمل المعماري
السـليمة وغيـر   ( مستوى تنمية المدارك الحسية عن طريق استيعاب الخصائص الحسية لألشكال -

للخصائص فـي مراحـل    األساسيةمن خالل تطبيق القواعد  األشكالفي التعامل الفعلي مع ) السليمة
 أسـس مـن   أسـاس وتطبيقها، وقد تم تحديدها مختلفة تساعد في زيادة القدرة على تفهم الخصائص 

  ).: 4(، مخططxiiiالتصميم المعماري والحضري في نوعين من األوضاع
تنمية المدارك الحسية للتشكيالت السطحية والحجمية في أوضاعها الستاتيكية، من خالل  :األولالنوع 
مـن خـالل    اإلنشائيةلنظم ل ةالتشكيليالمطلقة، مرحلة االمكانيات  األشكالمرحلة التعامل مع : مراحل

بناء نماذج مجسمة تُظهر التشكيل المعماري في بدايته من خالل التعبير عن العالقات الفراغيـة فـي   
المطلقة في التشـكيالت   األشكالالخارج، مرحلة تطبيق القيم الحسية للتشكيالت المركبة من  أوالداخل 

الخيال العلمـي لرسـم    وبإطالقرسم والتجسيم ، ومرحلة التردد بين الاإلنشائيةالمركبة من العناصر 
 اإلدراكوالرأسي ثم تجسيمها بطرق مختلفة، وهنا يتردد  األفقيالتشكيالت الهندسية المطلقة في بعدها 

الحسي بين ما تم تشكيله في البعدين، وبين ما تم تجسيمه في التشكيالت الحجمية المختلفة التي يمكـن  
وفي االتجاه المعاكس يمكن عمل تشكيل حجمي واحـد مبنـي   . حدوا أفقيالحصول عليها من تشكيل 

. على أسس العالقات الحسية بين الكتل ثم بعد ذلك محاولة رسم هذا التشكيل على اللوحة في بعـدين 
والمجسمات التي تنشأ عنها وكذلك بـين التكوينـات    األفقيةوهكذا تتردد المدارك الحسية بين المساقط 

  . الحجمية
من خالل اسـتخدام وسـيلة   . الديناميكية أوضاعهامرحلة تنمية اإلدراك للتشكيالت في  :يالنوع الثان

لتحريك الشكل مع ثبات العين، حتى تظهر للحركة بسرعتها المختلفـة أثـر واضـح فـي التشـكيل      
التنقل بين الفراغات الداخلية والخارجية بالسرعات المختلفة لحركة السـائر والراكـب    إيالعمراني، 

  .السرعات المختلفة للحركة أثناءوالشكل في  اإلنسانللتعرف على العالقة الحسية بين مقياس وذلك 

محطة إطفاء الحریق ،المصمم زھاء ) 1(شكل األبراج الراقصة في دبي، تصمیم )  2(شكل
                                      زھاء حدید 
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يساعد فهم الخصائص وتحديدها في بيان إدراك األشكال المختلفة األساسية وارتباط الشـكل بـالمعنى   
ـ . هما ضمن المعارف الهندسية ة بـين  ان الجمع بين المعارف الهندسية عبر المدارك الحسية والعالق

  .الشكل ومعناه ستساعد على توضيح التوصيف الخاص بتزامن بناء تكوين الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
وجود تـأثيرات  : وهذا يعني إن الشكل يحافظ على حركته وخطوط تكوينه في مرجع محدد من خالل

؛ أو بوجود شـكل أخـر ضـمن ذات النمطيـة     )common sense(معنى محلية وقد تكون بصيغة
 .للتكوين

 إنالتـي يمكـن    لألشـكال الخاصيات الحسية  إدراكحركة الشكل تمثل المرحلة الخامسة في  ان -
حيث تكون المحـددات المـؤثرة   . ومقدار انحرافه عن هذه الحركة. كلية مقيدة  أوتكون حرة جزئية 

على الشكل الساكن بحركته العامة وفق اعتماد بان المحددات المؤثرة على التكوين وبشكل متسـاوي  
فيكون الشكل بحركته . على حاالت تغيير الحركة في التكوينات وتسارعها تأثيرهفانه يعادل  تأثيراتال

التي تتحرك وفق خطوط مسـتقيمة وبأوقـات    لألشكالالجزئية بالزمان والمكان، مقابل حركة حرة 
  .محددة، في حين تظهر في الفضاء لتشكل خطوط مستقيمة في الفضاء المنحني

بحركة داخلية فيه وليس بتأثير معنى محلي عليها ) دخيلة(وجود تأثيرات غريبة يكتسب الشكل في -
فتضعف الحركة بتأثير القوى الخارجية ويبقى دوران الشكل في تغييـره بموجـب القـوى الكامنـة     

 :ومن ذلك يبين البحث انه). 5(مخطط.فيه
ركتهما يقلـل مـن إمكانيـة    في حالة وجود تكوينين وبشكلين مختلفين فأن وجود مؤثر واحد لح :أوال

، والتكوين الثاني المتـأثر بـاألعراف   )Archetype(التمييز بين التكوين الشكلي األول المتغير بفعل 
 .الموجود في مجتمع معين

 المكـان و الزمـان يعني تعبير في تغير وتشـوه   وأخرىإن وجود المؤثر اجتماعياً أو حضارياً  :ثانياً
ومـن ذلـك يكـون    . ات بعيدة عن المكان وتأثيراته والزمان وأبعادهوتظهر في الشكل تأثيرات وتغير

  ):6(التأثير، مخطط) راجع المصدر(لوجود الشكل جانبين في
  
  
  
  

)الباحث(مراحل تنمیة المدارك الحسیةالحركة) 4(مخطط   

 الرسم والتجسيم

لمجسمةتكوينات اال  

لفراغيةتكوينات اال  

النشائيةتكوينات اال  

 الحركة في ادراك الفراغ

تنمیة المدارة 
 الحسیة

سطحية أفقيةتكوينات   
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يحقق الشكل فيه عالقة حضارية معمارية ويعطي مؤشرات في اإلنشاء والوظيفة مـن   تأثير موضعي
 .  ألشكال هندسياًخالل الفكر السائد والمفهوم الخاص في اشتقاق ا

يحقق الشكل فيه عالقة هندسية تكوينية بحتة يعطي مؤشرات في التشكيل والتعبير من خالل  تأثير ذاتي
ظهـور   التـأثيرين ويتحقق من .تحقيق األمان والخصوصية والهدوء كذاتية المعنى يقابلها ذاتية المكان

  :المعنى في
ويتحقـق  . الوظيفي واألداءوالتشكيل الفراغي  اإلنشائيالمتمثل في الربط بين الحس  :اإلنشائيالتشكيل 

بالتعامل مع مادة البناء بخواصها وطبيعتهـا ونظمهـا فـي تشـكيل      اإلنشائيةفي تنمية عملية الحاسة 
  . xivباتجاه نمو قوة االبتكار عند  المعماري من واقع الحس اإلنشائي.العناصر المعمارية

العالقة بين الفضاءات المفتوحـة  (بالتشكيل الحجمي اإلحساس المتمثل في: التعبير الوظيفي المعمـاري 
التعبيـر   إنوهذا يشير إلـى  . وكلما كان التشكيل الحجمي واضحا كان التعبير واضحا)والكتل المغلقة

 أسـلوب بالتشكيل الكلي للمبنى بما فيه من مفردات معمارية فكلما كـان   اإلحساسالمعماري يمثل في 
فـي الفهـم    أسـهل الوظيفة المطلوبة كلمـا كـان    أورداته المعنى المطلوب مف بسيطا وتؤديالتعبير 

  :إلى حالتين اإلشارةومن ذلك يمكن . واإلدراك
المؤثر في تغيير  إنحيث  األشكالالتي تحكم تكوين  األساسياتحالة عدم وجود اختالفات كبيرة في  -

 إمكانيـة وهذا يعني بعدم . ة لهيتوافق مع مرجع في تكوين شكلي أخر في الحالة النمطي إنشكل يجب 
 .أو تغير الشكل أخرتحديد المؤثر في كون ثبات الشكل الظاهر بالنسبة لشكل 

فـي تغييـر   ) افتراضا(المؤثر إنالتي تحكم بناء المعنى حيث  األساسياتتشابه في حالة عدم وجود  -
وهذا يعني . موذج لهاعتماداً على حالة الن أخريتوافق مع مصدر في معنى تكوين شكل  إنمعنى يجب 

 .ثباته أو أخرتحديد المؤثر في كون تغيير المعنى لشكل ظاهري بالنسبة لمعنى شكل  إمكانية
كما ). 7(مميزة لشكل التكوين وتزامن معناه، مخطط) character(ومن الحالتين يتحقق وجود خاصية 

ى وجود الشـكل علـى مـر    الزمن الذي يتعامل مع جميع التكوينات هو واحد وثابت وال يعتمد عل إن
زمن التكوين في الفضاء لها ذات التأثير في جميع التكوينات بغض النظـر عـن دور    إنالعصور كما 

المصمم في بناء التكوين ومستعمله، وعملية التصميم المعتمدة على مصدر التكوين والمرجع األقـرب  
 . في االستخدام

 تكوینات
 ذات مرجع

تكوینات 
 بدون مرجع

األعراف 
 

األشكال وتأثيراتها في ) 5(مخطط 

 تأثيرات

 تأثيرات

 شكل

شكل 

قوة  معنال
التعبير 
الشك الوظيفي

 موضعي

وظيفةلا  

نشااإل

 ذاتي
ليشكتال  

تعبيرال  التشكيل اإلنشائي 

= + 

تزامن الذات والموضع في الشكل ) 6(مخطط
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الـذاكرة  يعلق فـي   imageبهيئة ين صورة تحققه الزمن يتحقق إلى الخاصية المميزة للتكو وبإضافة
شـيء مـن    أصبحلمجتمع معين من خالل تحقيق الحضور لشكل معين وتقادم الزمن عليه  المجمعية
  . الماضي

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  

  االحداثيات المكانية والزمانية 
 اإلظهار إيالحضور المتعين  إلىحالة الوجود بالفعل الالمتعين غير الحاضر  إخراجاإلحداث هو 

  .شئ ما مخفياً يكشف عنه بفعل اإلحداث وجعله حقيقة ظاهرة أو
ينشأ المكان نتيجة  العالقة بين العناصر الطبيعية واالصطناعية المحيطة به، ويـتم   :اإلحداث المكاني

فالمكان هو ناتج التفاعل بـين الكـائن الحـي     .تحسسه من  خالل العالقة المتبادلة بين هذه العناصر

، إذ إن العالقات فـي  )Rapoport(في حين يمثل المكان نظاماً رمزياً للتعبير عن المعنى عند .ةوالبيئ
. xvالبيئة الفيزيائية هي عالقات مكانية قبل كل شيء حيث ترتبط العناصر باألشخاص ضمن المكـان 

ـ   فهو يرى إن المكان يعكس وبصورة فعالة تقاطعات الفعل مع المكان حيث  ل إن التكامـل بـين الفع
تراكب البنية الفيزيائية التي تعطيـه  : ، فالمكان كل مؤلف منوالفضاء هو أساس العملية التصميمية

 . الشكل الخارجي، األنشطة التي يحتويها المكان، ثم المعنى الذي يعكسه هذا التكامل
ـ  ل أما في عالقة المكان بالزمان، فتكون من خالل كون قيمة المكان ليست في ما هو عليه اآلن، ب

والمكان معـاً و يـرتبط    اإلنسانوهذه أشارة إلى ارتباط . فيما كان عليه أو فيما وقع فيه في زمن ما
فالتحول صفة للمكان، واإلنسان أحد . عنصر الزمن، الذي يفرض صفة التغيير الدائم على كليهما يهما

  . أطراف هذا التحول وأدواته
: بناء العمل المعماري وله تاثيراته التي تساهم فـي يشكل الزمن عنصراً مهماً في  :اإلحداث الزماني

بمستويات يرتد  وخط رئيس يتحرك فيه المبدع؛ أنيقةبلغة  الصورة المعمارية وإظهار؛ األفكارتحديد 
يعطـي   إذ. منها إلى الماضي والعودة إلى الحاضر ويستلهم منه رؤية مستقبلية يتماسك فيهـا النتـاج  

إلى متلقي يكون فيه النتاج وقفة ليعود فـي تـراث فكـري     بعداً تحليلياًالنتاج في ذلك بعدين، أولهما 
الحاضر لنتاج مبدع تلتف حوله الرموز دافعة ذاكرة المتلقي إلى مناطق سـابقة   إلضاءةزاخر  إنساني

معرفية متطورة في نتاجات تغنـي الفكـر    إضافةإلى مجتمع يكون فيه النتاج  بعداً تركيبياًمشرقة، و
  .وتضيف لمسات متجددةالمعماري 

Character التكوين خاصية  

حضور وغياب التكوين في الشكل تزامن ) 7(مخطط

 نموذج
 نمط

 )B(شكل  )A(شكل

*A)(معنى )*B(معنى

تكوينالحضور  غياب التكوين  

 مصدر

 مرجع
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 إلـى في تجربة المتلقي في الوصـول   تتابع تحليليالبعدين التي يطرحهما الزمن في النتاج تتحقق  إن
في حين يتحقق . التدخل الزمني إلغاءتختلف في  أنها إالالمتزامنة،  األشياءمعنى النتاج خالل عالقات 

  .المجتمع من خالل تقابل المتلقي وتاريخه وبين التزامن التركيبي
برسم تكوينات مبدعـة،  ) الزمان والمكان(بينما يتطلب رسم التكوينات المبدعة تكاتفاً لعنصرا الفضاء 

يستعين بها المبدع للكشف عن أثار فكرية وفنية، سحرته بجمالها الفني، يرافقه تحرك باتجـاه تفعيـل   

حـين يتحقـق تـالزم     فـي ). 3(الفضاءات التي تثير المتلقي، كما فـي مكتبـة اإلسكندرية،شـكل   
وتالزم التطورين للتتابع والتزامن في بناء . في نتاج يغني الفكر المعماري)التحليلي والتركيبي(البعدين

الصورة الذهنية لواقع يتزامن فيه الشكل بمعناه، وبالتالي يقع التقابـل بـين النتـاج واغنـاء الفكـر،      
ورة ذهنية لتكوينات تغني الفكر مـن خـالل   والصورة الذهنية لواقع تزامن الشكل ومعناه وبينهما ص

  ). 8(تزامن الشكل بمعناه، مخطط
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
  

  .عالقة االتفاق واالختالف في اإلحداثيات :المحور الثاني
وهذا يعنـي أن وجـود   . متعددة ذا ترتيب معين أشكاللقد أعطت عملية التزامن حالة التعامل مع 

إذ إن . ن يمكن أن يكونا غير متزامنين لمرجع مقارنة أخـرى لمرجع مقار) أو أكثر(شكلين متزامنين 

 أو(تحصل في تراتيب مختلفة اعتمادا علـى حركـة المصـمم    إنيمكن ) A  ،B ،C(وجود األشكال
بينما يتحقق مستوى التزامن عبر حركة من الماضي إلى المستقبل مرورا بالحاضـر الـذي   ). المتلقي

 ).Relative of Simultaneity(ر حالة االقتران التزامنييستمد من الماضي ويدفع إلى الحاضر عب
ولغرض التوصل في فهم العالقة بين االحداثيات وتطبيقاتها يقوم البحث ببناء فرضيته باالعتماد علـى  

ونمط مصدري وأخر مرجعي ، وإحداث مكـاني وأخـر   ) A ،B  ،C(متغيرات الفرضية في األشكال

 ):9(زماني، مخطط
 

 

/ مكتبة اإلسكندریة)  3 (شكل
اغناء 
 الفكر

 تزامن الشكل  والمعنى

عالقة التالزم والتقابل بين البعد  )8(مخطط
)الباحث(المعماريوالتطور للنتاج   

 النتاج المعماري

 
صورة 
ذھنیة 
 لتكوین
 مبدع

تحلیل.ب
 ي

تركیبي.ب  

تتابعي.ت تزامني.ت   
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  ).B(يسبق الشكل) A(شكل ):1(القةالع

وفي نفس المكان،ضمن سياق  Reference styleفي نفس النمط المرجعي) B(و)A(وجود شكلين إن

 Time(الزمـاني  باإلحداثويختلفان ) المكاني اإلحداث(واحد لكن بفاصل زمني اي يشتركان بالموقع
Coordinate(.  

  .C(xvi(يسبق الشكل) B(شكل ):2(العالقة

انهما يقعان  إاليقعان ضمن سياق نمط واحد، ويحدثان بالوجود في وقت واحد ).C(و)B(نوجود شكلي
  . يشتركان باإلحداث ألزماني ويختلفان باإلحداث المكاني إيفي مكانين مختلفين، 

 أوظـواهر ثالثـة   تم اعتبارها ) A-B- C(الثالثة األشكالمناقشة البحث في العالقة بين  وإلغراض

فيكــون ) B(أن تســبق الظــاهرة)A(ظــاهرةلليمكــن  إذ. ظــاهرة واحــدةحــوادث ل أوحــاالت 

مـا   إن إلىهيوم  أفكار إلىيشير  xviiوقد أشار المدرسي.في كل االنماط المرجعية) B(سابقاً)A(الشكل
نالحظ تتابع حادثتين فيغلب علـى   بأننايبدو لنا من وجود عالقة ضرورية بين الحوادث يمكن تفسيره 

الفكرة الجوهرية في العالقة السببية ليست  إن، مع األخرىوان احدهما توجد ظننا انه تتابع ضروري 
فقط بمعنى  التتابع الزمنيعلى نحو ضروري وانما هو فكرة  أخرىالظواهر لظاهرة  إحدى إنتاجهي 

، وهـذا مـا   )B(هي السبب في وجود) A(إنقلنا ) A(تتبع دائما الظاهرة)B(الظاهرة  إنألفينا  إذااننا 

توجـد   إذخارج النمطية الشكلية والمعروفة، ) C(حيث يقع الشكل) C(و) A(حالة الشكلين  تحقق في

حد من )مل( إن إال) . A(قبل) C(واخرى ترى حدوث) C(قبل) A(مرجعية ترى حدوث الشكل أنماط
 إلـى وأظهر بان الطرق االسـتقرائية تـؤدي   . العالقة السببية بين الظواهر أنكرالذي )هيوم(تطرف 
المجموعة الكاملـة لجميـع الشـروط     بأنهعن العالقات السببية بين الظواهر، وعرف السبب الكشف 

مـن   إذ. الظروف التي متى تحققت ترتبت عليها النتيجة بصفة مطـردة  أنواعااليجابية والسلبية وكل 

. جـةً نتي)B(سـببا و )A(للمفردات القابلة للتناقل بحيث يعتبر) B(إلى ) A(ينتقل الشكل من  إنالممكن 
 . فتكون هناك عالقة سببية بين الشكلين وال يوجد لنمط من تغيير هذا الترتيب ألسببي

 مكان

اك زمانياشتر  
 اختالف مكاني

)الباحث(عالقة االشتراك واالختالف في اإلحداثيات)9(مخطط  

 عمارة المستقبل

 فاصل زمني
 نمط مرجع واحد

C 

 اشتراك مكاني
 اختالف زماني

 فاصل مكاني
 نمط مصدري واحد

A 

اضيعمارة الم  

B 
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القانون، والتي تميزهـا عـن فكـرة    ، قد تكون أخرىال يمكن االستعاضة كليا عن السبب بفكرة  -
لذلك تحدد فكرة القانون من العالقة بين الظواهر بينما تسعى فكرة السبب لتحليـل هـذه     xviiiالسبب

 إمكانيـة ) C(له تكـوين و ) A(والجواب الن )A(يرتبط بالشكل)C(على لماذا الشكل واإلجابةالعالقة 
 :لكن هذا. باالعتماد على القوى الداخلية لكال الشكلين األشكالوهذا هو سبب تكون . التكوين

و )C(او بـين  ) C(و) A( يلغي قانون السببية الن الصعوبة في نقل معلومـات الشـكل بـين   ال )1

)A(فقد تعطي بعض األنماط ترتيـب   . لبعض األنماط بسرعة كبيرة تتعدى قدرة اإلنسان على التغيير
ـ   إنهااال  األشكالمختلف لحدوث  ة ال يمكن تواصل األنماط فيما بينها ألنها تحتاج إلى قـدرات تغييري

المباشر مع المصادر المختلفة وبالتالي يتم تحديد عامال معينا هو السبب  ةباستمرار موجودعالية تظل 
سبب كان عند تسجيل قـدرات التغييـر    بأيوهذا ما يتمثل في حضور الشكل كظاهرة  األشكال كلتل

ظة الظـاهرة  وبذلك تتاح فرصة مالح. المختلفة في مستوى واحد، التي تتميز بتنوع مصادر الظاهرة
التي ترتبط بتحديد القدرات المحيطة بالظاهرة،  عالقة االتفاقفي حاالت متعددة وتعني هذه الطريقة ب

فـي  ) سـرعته ( التغييـر وبذلك يحفظ . ورؤية التناسب في فهم السبب اإلمكانوتنويع المالحظة قدر 
طي مفهوما جديدا إلـى النتـاج   ، يلغي تأثير العودة إلى الزمن ويع)كقانون سببية(العالقة بين الشكلين

المعمـاري  ويتحقق من العالقة منهج االتفاق في وجود السبب المباشر في ظهور مبدع العمل .كعمارة
، في عالم األفكار الذي هو عالم العمليات الذهنية المتحققة من تكامل قـدرات المتلقـي   إنشائه ةوعملي

 . دراك الحسيالواعية وغير الواعية من خالل اإلحساس والحركة واإل
اللحظة الحاضرة ال ترتبط باللحظة التي يليهـا ، وهـو    إنعلى استناد  xixقد يلغي قانون السببية )2

تفصله عن المسبب ) اختالف عالم أو(تفصله فاصلة زمنية إنالسبب ال بد  إنمتعلق بفكرة النظام ، ثم 
ولمـا  ). لي العالم الماضـي ي أخرعالم (عالم، والمسبب في لحظة تليها أوبأن يكون السبب في لحظة 
، حسب رأي النظام لذا كانت ال عالقة )يليه وأخربين عالم  أو(يليها وأخرىكانت ال عالقة بين لحظة 

فـي لحظـة   ) المسـبب )(C(في لحظة او عالم، والشكل) A(الشكل إنوهذا يعني . بين سبب ومسبب
أو (لتفريق الزمني بين السـبب والنتيجـة  إلى السببية قد استند إلى ا اإلنكارهذا  إن. عالم أخر أو(يليها

سببا واحدا فتغيرت  إال األسباباالتفاق في كل  إن إي).C(و) A(تفريق بالعوالم التي يوجد بها الشكلين
اختالف حالتين فـي شـئ    إي، عالقة االختالفالنتيجة، ويكون بين السبب والظاهرة صلة وهذا هو 

نه منهج االختالف في مشاهد الحدث المختلفة في شـئ  ويتحقق م. أخرواحد بعد اتفاقهما في كل شئ 
عند متلقي العمل المعماري، في عالم األشياء الذي هو عالم المحيط  أخرواحد بعد اتفاقها في كل شئ 

 . المبني في العمارة وما يتضمنه من أشياء ومشاهد تعكس الحدث في العمارة
في حين تبقى سائر  أخر،ر كلما تغير شكل أعتمد البحث تحديد عالقة سببية محددة بين شكل يتغي )3

قـد مـر بحـاالت تغيـر     ) A(فعندما يكون الشكل. فيه غير متغيرة التأثيرالمحيطة الممكنة  األشكال

مر بحاالت تغير، )C(الشكل إن إالدون تغيير،  األخرىمع بقاء الحاالت ..)كالتطوير والتحوير(متعددة

 األشـكال حـذف  (تتناسب مع طريقة االختالف) C(و) A(ين فتكون هناك عالقة تالزمية في التغيير ب
وتساعد العالقة في التغير والتغيير لبيان مستويات ). غير المرتبطة بالحدث لمعرفة الشكل المرتبط به

 .العمارة
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ناتج حالة االختالف بين ما كان عليه الشيء وما يصبح عليه نتيجة لصـيغ  :" هو) (Changeفالتغير
ويكون لـه  ".  xxتهدف إلى تحقيق فعل االستمرار في الموضوع. رة زمنية معينةمعينة تحصل وفق فت

بعدين الوظيفي والشكلي المتعلقين بشكل الموضوع وأدائه الذي يتضمن االستجابة في حاالت والتغيير 
إذ يمثل التغير في المعنى مدى االختالف فـي االسـتجابة تجـاه    . من قبل المتلقي في حاالت أخرى

لناتج عن التغير نسبة إلى الشكل األصلي من حيث االتفـاق فـي قـرار التغييـر وقابليـة      ا xxiالشكل
أما التغير في المعنى لشكل تكوينـات عمـارة الماضـي ووظيفتهـا     . االستيعاب الجديد في التوظيف

ويكـون  . تصل منها رموز واشارات إلى النتاج في المكان والفترة الزمنية إنالمتمثلة بنتاجات يمكن 
وبالتالي . ر االختالف بين الشكل المغير والشكل األصلي ومدى استجابته لألداء الجديد أو إعاقتهحضو

فان الناتج من إجراءات التغيير يحقق للنتاج أشكال تحوير وتطوير التي تتضمن وجود قنوات اتصـال  
 .شكلية ووظيفية ما بين األصل والتغيير عليها

الواعية تجاه تكوينات عمارة المستقبل ذات  xxiiهو فعل الذات ، الذي(to Change)مفهوم التغييرأما 
وهذه تُظهر حالة التغير في وظيفة . وهي االحداثيات المكانية الثالثية والزمن األبعادرباعية  األشكال

واعتبارها عملية تحول مقصودة من حالة إلى أخرى بشـكل منسـق   . وشكل متعلقين بشكل العمارة
وبالتالي فان مفهوم التغير في التكوينات القديمـة تشـمل فعـل    . إليهانى وفعل معين من الحدث المع

التغيير في التكوينات المستقبلية الذي ينتج عن تغير اإلدراك المعرفي للذات اإلنسانية وكذلك التغيرات 
التي تحدث بشكل خارج عن إرادة اإلنسان مثل التغير الذي حدث لبرج بيزا في ايطاليا، أو التغيرات 

 .تي تنشاء عن تغير بنية المجتمعال
  

  .الظاهر والكامن في بناء التكوين: المحور الثالث
هي بانتظار اللحظة التي ستقع فيها، ولحظة وقوعها تدخل فـي مكونـات   .. االحداث قبل ان تقع  إن
وتصـدق  . xxiiiتصبح شيئا من الماضي؛ وهذا هو التـاريخ  وقوعها،دما يمر زمان على اضر، وعنالح

 إننـا وهذا يعني . اهللا سبحانه وتعإلى حيث ال يشتمل عليه الزمان  ءباستثناقة على كل شيء هذه الحقي
عندما نتعامل مع التكوين كحدث يعني التعامل مع مفهومي الزمان والمكان من خالل اعتبار االفكـار  

وتـدخل  . اقبل ان تقع في تكوينات في التصميم فتكون بانتظار لحظة تسقيطها او اللحظة التي تشيد به
عندما يمر زمن معين في تنفيذها وتاخذ حيـزاً   إما. لحظة وقوعها في مكونات الحاضر كحالة كامنة

ان هـذا   إال. من المكان كحالة ظاهرة وتصبح شيئا من زمن الماضي وهذا ما شكّل تـاريخ العمـارة  

  ):10(التكوين يعتمد في بناءه على مستويين، مخطط
كة التقابل الوظيفي باعتماد المقابلـة الوظيفيـة فـي تكوينـات     ويعتمد على حر :مستوى المعنى -

من خالل اعتماد حركة التاويل في تغيير المعنى القديم بحركة معينة في تغيير الشكل . صورية باطنة

، وهذا يعني ارتباط تأويـل تغييـر   )11(القديم باعتباره وصف وتجسيد إلى المعاني القديمة، مخطط
ن مقابل تفسير تغيير الشكل في الموقع كونه نظام ظاهر باعتماد فكر معـين  المعنى بإحداث نظام باط

معمارية يعتمدها المصمم على تاويل تغييـر المعنـى    بينما يؤثر الفكر في حركة. ذا صيغة تفسيرية
  .بموجب إحداث معين، مقابل تفسير الشكل القديم وتحوله إلى شكل جديد في موقع مختلف

ى تجسيد التالزم الشكلي باعتماد المالزمة الشكلية في تكوينات شـكلية  يعتمد عل :مستوى الشكل  -
الحركـة مـن    أدبيـات ظاهرة من خالل تفسير تكوين فكر الحركة لشكل معين المعتمد على  ثالثية 

وهي حالة التزامن في وجـود معنـى لشـكل    ( الجوانب النظرية للحركة، وفعل ما تم تحقيقه: خالل
وجود مكان مرتبط بنمط مصدري  إنإلى  إشارةوفي ذلك . بما تعلمه ورأه، وتقرير المعماري )مسبق
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، بينما وجود زمان مرتبط بنمط مرجعي يعطي تفهـم التغيـر   اختالف اإلحداثيعطي فهم الثبات إلى 
 .اختالف اإلمكانإلى 

صـدر  ما تقدم يعني ان دراسة حالتي الزمان والمكان تخضع إلى ثنائية الفهم والتفهم فـي ثنائيـة الم  
  :والمرجع، وكما يلي

فهم اختالف اإلحداث المرتبط بالنظام الكامن في توليد صور متعددة للنتاج يتحقق منهـا معـاني    )1
وهذا ما يشير . نظام الحقيقة وعالم الوحدة والسكون وهو عالم العقل إي.متعددة إلحداث معاني قديمة

ارتبط زمانا في لحظـة تسـقيط وقـوع    إلى ارتباط فكرة تكون النتاج بالمصدر زمانا ومكاناً، حيث 
، ومكانا في حيز ليصبح شيئا من الماضي وهذا ما يقييم تـاريخ  )في الوقت الحاضر(التكوين حاضراً

  . حيث يمكن  تحديد التكوينات قبل ان تقع.العمارة 

تفهم اختالف اإلمكان المرتبط بالنظام الظاهر في توليد شكل محدد ممكن جديد في موقع جديـد،   )2
الكثرة والحركة  إنمع العلم . ظام يضمن التعدد والكثرة، وتغير وحركة، وهو عالم حواس ووهمن إي

وهذا يشير إلى تفهم المرجـع المـرتبط بالصـورة    . تؤديان إلى نتائج متناقضة من الناحية المنطقية
ـ . وتصورها ذه كذلك فان الشكل هو صورة في العقل اي هناك افكار تسبق وجود العمارة مادياً، وه

نتعامل مع العمارة عبر تاريخها بفهـم  اي .  xxivاالفكار تعود بمرجعيتها إلى مواضيع خارج العمارة
حيث يمكن اعتبار العمارة ظاهرة تاريخية، . من تعاملنا مع الوقائع المكررة أكثرإلى الوقائع المتتابعة 

  .مكان، ضمن قالبي الزمان وال xxvوالتاريخ هو ذلك الجريان الدائم لتيار االحداث
يتبين بان هناك كلمات مفتاحية ارتبطت بتفسـير المعنـى فـي    ) المعنى والشكل(ومن كال المستويين

بينمـا ارتـبط   ). Content Validity(مصداق المحتـوى  إلعطاءالمقابلة الوظيفية، الصورة الباطنة 

 Discrimination(الشكل في المالزمة الشكلية، الشكل الظـاهر، العطـاء صـدق التمييـز     تأويل
Validity .( صدق تكويني إعطاءلينتج من التكوينين الظاهر والباطن)Construct Validity(  كمـا ،

مرجعية متعددة يمكن التحـول بينهـا    أنماطالفهم الى وجود  تأويلوبالتالي يتحقق ). 11(في مخطط
  . إضافة إلى إمكانية التحول بين األنماط المرجعية

  
   
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
) الباحث(صدق التكوین في ثنائیة المحتوى)11(مخطط

 شكل ظاھر  صورة باطنة

 تفسیر المعنى

مالزمة 
 شكلیة

  مصداق التمییز  مصداق المحتوى
مقابلة 
 وظیفیة

معنى وشكل/صدق التكوین  

 

تأويتفسي

تأویل   

صورة /صدق التكوین

 
 تكوین ظاھرتكوین  الظاھر الباطن

/ وین الباطنالشكل في التك/ تفسیر المعنى) 10(مخطط
 )الباحث(التكوین الظاھر

 دور المعماريتحقیق 

 شكل   

رموز  إحداث 

 تكوین ناتج

معن
 ى
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  :بأن ومما تقدم يتضح

هناك انماط مرجعية متحركة يمكن التحول بينها ترتبط بعامل الزمن، بجانب وجود نمط مصدري  -
  .ثابت يعطي صفة التغير المرتبط بايعاد الطول والعرض واالرتفاع

طبيعة العالقة مع النتاج المعماري في توحيد فهم الزمان عبر نمط مرجعي متحرك وفهم المكـان   -
 .فضاء واحد رباعي االبعادعبر نمط مصدري ثابت في 

يتحكم المصمم في صيغ التحول المتعددة للمفردات االربعة بجانب المحافظـة علـى المفـردات     -
 .مجتمعة ضمن نمط مرجعي واحد

  
  .مناقشة واستنتاجات :المحور الرابع

  :يكون التحقق من صدق التزامن في المعنى، وصدق التكوين في الشكل من خالل :أوال
كويني للشكل ناشئ من صدق المحتوى في المعنى، وصدق التمييز في الشكل كحالة كون الصدق الت -

  .ظاهرة، وما يقابله من تحديد الظن في التكوين الناشئ من األبعاد الثالثة لصورة التكوين كحالة كامنة
كون الصدق ألتزامني للمعنى ناشئ من صدق المحتوى في الشكل، وصدق التمييـز فـي المعنـى     -

وما يقابله من تحديد الظن في التزامن الناشئ من البعد الرابع لـزمن الشـكل كحالـة     ة،ظاهركحالة 
 .كامنة
يمكن تحقيق التكوين من خالل اعتماد حالة التأويل في تجسيد الشيء لغة ثم التفسير في إعطـاء   :ثانيا

  :التجريد في الحس، من خالل
، ودور المعماري بما تعلمـه  )الفعل(ة الحدثالشكل الناتج، تحقيق حال(في ثالثية  المالزمة الشكلية -

وباستخدام مكان يتحقق فيه اختالف إحـداث،  )التالزم الشكلي(ورأه، باعتماد التاويل في تجسيد الشيء
 .اي تكمن العملية في إحداث نتاج معين في اشغال فراغ

كلفي حركـة التقابـل   في ثالثية المعنى الناتج، وتحقيق الفعل باعتماد التفسير للش المقابلة الوظيفية -
تكمـن   إيوإمكـان،   اختالفوباستخدام زمان يتحقق فيه . الوظيفي من خالل تجريد الشكل في الحس

 .العملية في إمكان ظهور نتاج مكرر كونه جزء من الفراغ
أعطت  حاالت تزامن تكوين الشكل والمعنى في مستويات يتحقق من خاللها تباينات في العالقة  :ثالثاً

احدهما مرجع إلى االخر يختلفان من مصمم إلى أخر ويعتمد على الخلفيـة المتخصصـة    بين شكلين
 .للمصمم

شكلين ظهرا  في زمان واحد وموقعهما في مكانين مختلفين ضمن توجه  إنحيث  :تغير التزامن -
 . أخريينوفي زمن ومكان  أخريكونا غير متزامنين بالنسبة لمصمم  إنعمارة واحدة 

فمثالً وجـود  . يتغير عندما يقترب الشكل في الحضور وإنمان المعنى ليس مطلقاً ا :تغير المعنيين -
شكلين في بيئتين مختلفتين احدهما محلي يتداخل فيها المعنى مع بيئته، في حين وجود شكل في بيئـة  

وراً ونف األولىهناك تعايشاً إلى  إيبعد فترة زمنية  إالغريبة عنه يحدث تبايناً في عدم قبولية المعنى 
 .إلى الثاني

كون وجودهما في نفس النمط المرجعي ونفس المكان وضـمن  ) A(يعقب B)(وجود الشكل إن :رابعاً
سياق واحد، لكن بفاصل زمني في االشتراك باإلحداث المكاني واختالف باإلحداث الزمـاني يعطـي   

س له بحد ذاته معنى مفهوم الوجود بالقوة هو من مضافات الوجود بالفعل ولي إن، حيث وجودا بالقوة
فـي كـون    وجودا بالفعليقابلها . إليهيصير  إنفهو ال يتصور بما هو كائن عليه من حيث ما يمكن 
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 إليـه المؤول الذي يؤول  أو) reference(الن الوجود بالفعل هو المرجع) D(يسبق الشكل) A(الشكل

 ).12(، مخططإليهسبة يعود وهو الذي يحدد موقع الموجودات بالقوة وترتيبها بالن إنالشيء 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

يظهر توحيد المرجع مكاناً والمصدر زماناً في فضاء واحد في عالقة بين تكوينـات شـكلية    :خامساً 
مسطحة، وتكوينات شكلية مجسمة، ومن خالل مرجعية المكان وقصدية الزمان، والقوى الكامنة فـي  

  :التكوين المسطح والمجسم، نوعين من العالقات
تتحقق بين التكوين المسطح والتكوين المجسم من خالل مستويين في تزايـد القـوى    ية،عالقة بعد -

بينما يكون ثبات القوى . المجسم/ المكانية في الشكل فيتحقق معنى في تغير الشكل بمستويين المسطح 
ـ .  المسطح/ المكانية في ثبات المعنى فيتحقق شكل ال يقبل التغيير بمستويين المجسم ع ومن خالل جم

إلى  إلىالحالتين تكون العمارة وليدة مجموع قيم الشكل والمعنى والقوى المكانية ليعطي تعريفا شامالً 
) نتـاج (جميع هذه القيم والقوى في تكوينات شكلية منفردة، تحقق في مجموعها نمطية معينة لتكـوين  

الشكلي لبيئة يقع فيهـا  إلى نماذج تحقيق تكيف بعدي ارتبط بامكان تكيف التكوين  إشارةمعين، وهذا 
 .التكوينات أنماطالتكوين من خالل ترسيخ 

، تتحقق العالقة بين التكوين المسطح والتكوين المجسم من خالل التـأثير المتبـادل   عالقة مسبقة  -
مستوى تزايد تأثير المرجع بهيئة نمط وبمكان ثابت ليحقق معنـى  : لمصدر ومرجع التكوين من خالل

. المستخدم لمصدره؛ بينما تتناقص تأثير ثبات المصدر ليحقق شـكالً متغيـراً  متغير في ثبات الشكل 
ويتحقق في مجموعهما تكوين عمارة وليدة مصدر شكل ومرجع المعنى في تغير حالتي تغير المعنـى  

إلى تكيفات البسيطة ارتبطت بتكوينات  إشارةوثبات الشكل عبر نماذج معينة ومحددة لتكوين نتاج فيه 
مرجعية غير ذات تأثير ظهرت قيمتها بتغير مرجعها المعتمـد كحالـة    أجزاءلتكوين على وبامتالك ا

 : ، تتحقق)13(ومن العالقتين، مخطط. سياق
، تعتمد في تكوينها على نمط مرجعي لمكان محدد ضمن سياق واحـد فيـه   تكوينات عمارة مسبقة -

ثبـات القـوى    نتيجـة ثبات الشكل  اختالف زماني لشكلين في العمارة لتعطي تغيراَ في المعنى مقابل
 .لتكوينات  أنماطالكامنة في الشكل ويستخدم فيها 

تعتمد في تكوينها على السياق الواحد مع ثبات الزمان لمعنيين في العمـارة ليعطـي    عمارة بعدية، -
ويستخدم فيهـا   األشكالتغير  في الشكل مقابل ثبوت المعنى نتيجة تباين القوى الكامنة الموجودة في 

 .نماذج لتكوينات
ومن جمعهما يتحقق النتاج اإلبداعي المرتبط بزمان في تحقق مرجعية القـوى الكامنـة فـي الشـكل     

 . المجسم، ومكان في  تحقق مصدرية القوى الثابتة في الشكل المسطح

B D الشكل)A(  

 وجود بالفعل

وجود بال
قوة

 

Reference / االختالف   

ثالباح/تزامن وجود األشكال)12(مخطط  
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i   ما سبقه باتجاه  يعني تشابه الشكل معالفهم وعلى النقيض من ذلك  اختالف الشكل عما سبقه، الجدةتعني
أي إن الجدة هي الرسالة اإلبداعية الجديدة وفهم الشكل يعني اعتماد . استحضار الداللة المتزامنة مع ما سبق

  ).الباحث(اللغة المتداولة، 
ii   إن األعمال الكبيرة والمبدعة البد من أن تؤثر عن طرق وجود أصول أو مراجع سابقة تسند إليها أشكالها عن

ة أو التجريد الن السمات األساسية األولى التي تميز األعمال المعمارية البارزة هي جدتها طريق اإلزاح
  ).الباحث(وإمكانية فهمها في آن واحد، 

iii  المجلة العراقية للهندسة " إشكالية التلّقي عند المصمم والمتلقي في العمارة" إبراهيم جواد، .اليوسف،د ،
 .53، ص2008، تشرين أول 15و14نالمعمارية، السنة الرابعة، العددا

iv  المجلة العراقية للهندسة "مصمم النتاج المعماري في المشاريع المعمارية التعليمية" إبراهيم جواد، .اليوسف،د ،
 .179، ص2008، آذار 13و12المعمارية، السنة الرابعة، العددان

v  م، أطلق دي سوسير التطور ألتتابعي نتيجة صعوبة التمييز بين العالقات في الزمن والعالقات في النظا
  ). الباحث(والتطور ألتزامني

vi ،53، ص2008، مصدر سابق،..."إشكالية التلّقي" اليوسف.  
 vii  70هجري، ص1428، 1، مطبعة الرسول، ط"مدخل جديد في الفلسفة" عبد الرحمن،.بدوي،د.  

viii  ،فهو ناتج حضاري يحمل مبادئ  يلجأ المصمم إلى اختيار السياق كونه حامل صفات الستحضار معاني
 ). الباحث(فكرية يرغب المصمم استحضارها، أو كونه يحمل خصائص يتم استحضارها عند اإلشارة أليه

ix http://liviu-tic.blogspot.com 
x www.greatbuilding 

)احثالب(المبدع/نموذج التكوین الشكلي )13(مخطط  

 عمارة بعدیة عمارة مسبقة نتاج إبداعي

قوى كامنة في  مرجع
 زمان الشكل المجسم

صدرم مكان ثابتة في  قوى 
 الشكل المسطح
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xi  المحورة من األشكال األساسية أولسليمة واألشكال غير السليمة األشكال ا:األشكال ذات البعدين تنقسم إلى .

ويتضمن التعرف على الخصائص الحسية لألشكال السليمة في المسطح ذي البعدين على القوى التأثيرية الكافية 
 "يم، إبراه(في هذه األشكال، اي مدلوالتها التعبيرية بين الثبات او الحركة، وهذا يختلف عن مدلوالتها الرمزية

، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، مطبعة "بناء الفكر المعماري والعملية التصميمية"عبد الباقي،.د
  ).23، ص5175/87انترناشنال، رقم اإليداع بدار الكتب المصرية 

  xii  ،21ص ، 1987إبراهيم، مصدر سابق   .  
xiii   ،22-21، ص 1987إبراهيم، مصدر سابق.  

 xiv 49،75، ص صإبراهيم، مصدر سابق
xvRapoport, Amos, Human Aspects of urban Form, Pergamon press, Inc, New York, 
1977.p.14 

xvi   ان الشكل)C ( هو خارج السياق كشكل ، وهو من أشكال فراغية مع زمن ال يرتبط بنمط
                                                  ).                                                               الباحث(مرجعي

 xvii  ،447، ص2003، 1، طهران،ط"المنطق االسالمي، أصوله ومناهجه"المدرسي، محمد تقي.  
xviii  هو البحث عن الجوانب الداخلية فيهاالسبب هو الجواب في الجوانب الخارجية للظاهرة، بينما القانون .

   ).450- 448المدرسي،مصدر سابق، ص ص(معرفة السببوبالتالي يكون القانون هو خطوة في 
xix ،أطروحة دكتوراه غير "الزمان، من عمق المفهوم االسالمي لعمارة مستقبلية"العنزي، أرشد عبد الجبار

 .18، ص 2002منشورة، كلية الهندسة،جامعة بغداد، شباط
xx  درك بالحس ويخضع للتجربة وله إطار خارجي الموضوع هو الشئ الموجود في العالم الخارجي وكل ما ي

  ).الباحث(وموجود مستقال عن اإلنسان
xxi  الشكل هنا ال يعنى به الهيئة الخارجية أو الفيزياوية فقط، بل إلى جانب ذلك يتضمن مجمل العالقات بين

 . المكونات الفيزياوية والمعنوية
xxii  ت الخاصة بها ، يبلوره الفرد الذات هو تكوين معرفي منظم للمدركات الشعورية والتصورات والتعميما

  ).الباحث(أما الذاتي فهو الفردي إي ما يخص شخصا واحدا ومصدره الفكر وليس الواقع.. ويعتبره تعريفا لذاته
xxiii،دار القارئ، مؤسسة الوعي "فلسفة التاريخ" الشيرازي، السيد محمد الحسيني ،

 .13، ص 2005لبنان،/،بيروت2االسالمي،ط
xxiv ،عطيات ابو السعود، مطبوعات عالم المعرفة، .لمدينة الفاضلة عبر التاريخ، ترجمة دا"لونيري، فاماريا

 ..، ص1997الكويت،
xxv   موجز تاريخ "هوكنغ،ستيفن،...(شيء حصل في نقطة واحدة في مكان وزمان معين بأنهيعرف الحادثة

 ).  49، ص1990،ترجمة باسل محمد الحديثي، دار المامون للترجمة والنشر، بغداد "الزمن
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