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  خ�صةال

اھ#دافھا ,المعمارية عاكسًة افكارھا  النتاجاتتبنت الحركات المعمارية عدة ستراتيجيات لخلق        
تناولتھ##ا الدراس##ات  مفاھيمھ##ا وتوجھاتھ##ا الخاص##ة وم##ن ب##ين تل##ك الس##تراتيجيات ب##رزت التعري##ة إذ,

لوصف خصائص نتائجھا المادي لكنھا لم تنل القسط الكافي من البح#ث ) الفنية والمعمارية(المختلفة 

   .والتحليل في التيارات المعمارية المختلفة مما استدعى القيام بالبحث
ات ع##دم وج##ود معرف##ة نظري##ة كافي##ة بس##تراتيجية التعري##ة وص##يغ واَلي##بت مش##كلة البح##ث تح##دد     

تجسيدھا ودرجة تحققھا ف#ي النتاج#ات المعماري#ة للتيارالح#داثوي وم#ا بع#د الح#داثوي وطبيع#ة التب#اين 
فيم#ا بينھ#ا ف#ي اس#لوب تحق#ق التعري#ة ، وق#د ج##اء ھ#دف البح#ث للكش#ف ع#ن ذل#ك التب#اين وتوض##يحه 

العم#ارة تفصيلياً ، اما م#نھج البح#ث فق#د تمث#ل بع#دة خط#وات اولھ#ا بن#اء اط#ار مف#اھيمي للتعري#ة ف#ي 
يوضح متغيراتھا ومؤشراتھا التفصيلية ثم بناء فرضية البح#ث وانتخ#اب العين#ات للتي#ارين الح#داثوي 

  .مابعد الحداثوي لغرض التطبيق وصو�ً الى تحليل النتائج وتحديد ا�ستنتاجات النھائية
ھ#ا اتعري#ة لنتاجاس#لوب تطبي#ق التبما بعد الحداثوي والحداثوي  انتوصل البحث الى تباين التيار     

جاء التباين في ا�س#لوب والص#يغة ودرج#ة و رغم تشابھما في تبني التعرية كستراتيجيًة لتوليد النتاج
تحق##ق التعري##ة فالحداث##ة رك##زت عل##ى التعري##ة المظھري##ة محقق##ة اياھ##ا ف##ي نتاجاتھ##ا بدرج##ة كبي##رة 

جة معتدلة مع اعتماد بدروومفرطة في حين ركزت مابعد الحداثة على تعرية المضمون بشكل اكبر 
 .تباين التيارين في المواقف الفكرية وا�ھدافلكل منھما Fليات معينة لتجسيدھا 

Erosen  In Architecture 
 
Abstract 
     The Architectural movements have adopted many strategies to create 
architectural outcomes reflecting their thoughts, goals, concepts, and their special 
trends. Among these strategies is Erosen  which has been tackled by different 
fields of study (artistic and architectural) to describe the characteristics of their 
physical outcomes, but it has  not received sufficient investigation and analysis in 
the  different architectural trends  and this has triggered the need to carry out the 
current research. 
      The research problem discusses the issue that there is no sufficient theoretical 
knowledge concerning the strategy of Erosen, the mechanisms of embodying it, the 
degree of its realization in the architectural outcome of both the modern and post-
modern trends, and the nature of variance between them in the way of achieving 
Erosen .Thus, the present research aims at investigating and explaining this 
variance in details. As to the methodology the research, it has been represented by 
a number of steps: First, the research tried to build up a theoretical framework for 
Erosen in architecture that clarifies its variables and detailed   indicators, Second, 
built he research hypotheses have been stated and the samples have been selected 
for both the modern and post-modern trends for the purpose of application and 
finally the results have been analyzed and the final conclusion have identified.   



  التعرية في العمارة                                                    2011، 8 العدد ، 29  المجلد ،الوجيوجلة الھندسة والتكنم
 

 409

           The research has reached the following conclusion that there  is a variance 
between the modern and post-modern trends  in the way of applying Erosen  of 
their architectural  outcomes despite their similarity shown in the adoption of 
Erosen as a  strategy to generate the outcome ,but the variance clearly has been 
clearly shown in the method , style and the degree of achieving Erosen. While  
modernism has focused on  the explicit  Erosen and largely and excessively  
achieving it,  postmodernism  has focused on Erosen  the content in a higher degree 
and  achieving  it in a moderate degree along with the adoption of both trends of 
certain mechanisms to embody the Erosen strategy  within their outcomes and this 
is due to the  variance between the two trends in the intellectual  attitudes and 
objectives. 

 
  مقدمة

للعم#ارة  ) Jencks (ينطلق البحث من تفس#ير 
بانھ####ا خ�ص####ات فكري####ة ومنظوم####ات غي####ر 

تميزھا عن باقي التي مكنوناتھا تتغير مستمرة 
لغتھ#########ا ,افكارھ#########ا(العل#########وم ومنظوماتھ#########ا

لحي##اة طريق##ة لالعم##ارة تع##د اذ  ,...) ,انماطھ##ا,
عب##ر نتاجاتھ##ا التعبيري##ة الت##ي تظھرھ##ا والق##يم 

اشكالھا المظھري#ة المرتك#زة عل#ى خصائص#ھا 
التكوينية للشكل والمواد واش#كالھا المعنوي#ة او 
محتواھا المعن#وي  وك#ل ذل#ك مق#رون بوس#ائل 
وتقنيات لكن ذلك � يجعل م#ن العم#ارة مج#رد 
وسائل لتحقيق ھدف ما بل انھا واسطة تتحق#ق 

م###اً نظا واذ تؤس###س ا�ش###كال . عم###ارة فيھ###ا ال
وحي####ث ,يس####مح للوظ####ائف ان تأخ####ذ مكانھ####ا

عملية الخلق وا�ب#داع المعم#اري م#ن �تنطلق 
تنبثق منھ#ا حال#ة  اغ بل تتبع قاعدة تصوريةفر

جدي#####################دة لنت#####################اج معم#####################اري 
 العم#ارةتتبن#ى و ,)Jencks,1993,p.52-53(جديد

 س#####تراتيجيات م#####ن خ#####�ل ت#####راكم ا�فك#####ار
ھم اتج#####م#####اريون  لتحقي#####ق نتاس#####تخدمھا المعي

وان اھمي#ة  وتوليد ا�شكال المعماري#ة المبدع#ة
الش##كل �ت##أتي م##ن مع##ايير ش##كلية م##ن خ##�ل 
تحقيق##ه لجمل##ة خص##ائص ب##ل ت##أتي م##ن خ##�ل 
تعبيره بدقة عن ش#يء فك#ري وان ا�ب#داع ف#ي 

ع##ادة م##ا ي##تم بن##اءه �يص##ال فك##رة الش##كل ھ##و 
ف##ي ايص##الھا  فش##لت جمي##ع ا�ش##كال المت##وفرة

كما ان مصدر ا�بتكار في الشكل ليس مجاله ,
الش##كلي ب##ل م##ا ي##رتبط بم##ا ي##راد التعبي##ر عن##ه 

تمث##ل  ويتطل##ب ذل##ك ايج##اد س##تراتيجية خاص##ة 
الت#ي حقق#ت  التعرية اح#دى تل#ك الس#تراتيجيات

كش###ف الحقيق###ة يات موق###ف خ###اص ذعم###ارة 
برفضه ا�ساليب التي تمث#ل عن التستر  اً دمبتع

ث#ورة الص#ناعية وتط#ور ، فبع#د الاقنعة ا�بني#ة 

ا�مكان##ات ا�نش##ائية والتقني##ة انتج##ت العم##ارة 
التعري##ة عب##ر الكش##ف عم##ا  دت فيھ##اس##ابني##ة تج

اُ في الماض#ي اذ ت#داعت الواجھ#ات كان مستتر
التي كان#ت تمث#ل اقنع#ة عل#ى ا�س#طح  التقليدية

لتص##بح ش##فافة  لتحج##ب البني##ة الداخلي##ة للمبن##ى
لھياك###ل وانكش###فت اتعل###ن ماوراءھ###ا  بالكام###ل

كحال##ة (ا�نش##ائية لتمث##ل ش##كل المبن##ى النھ##ائي 
ان##دماج ت##ام للجمالي##ات التقني##ة الفني##ة المحقق##ة 

بعد ان كانت تغطى وبش#كل ) للشكل المعماري
 وظھرت ا�نابيب الخدمية تام 

 )كعناصر بعيدة عن الجمال(ومجاري التھوية 
لتص#بح بد�ً م#ن اخفائھ#ا ف#ي الس#قوف الثانوي#ة 

ف#####ي النت#####اج المعم######اري  عنص#####راً رئيس#####ياً 
وجلي###اً وھك###ذا اص###بح ك###ل ش###يء مرئي###ا .....

اس#لوب   اعتم#د�نبثاق نم#ط جدي#د م#ن ا�بني#ة 
 ب###########دل)(Exposingا�ظھ###########ار

 Reynerهماأك#دوھ�و )Concealing(ا�خفاء
Banham)(1  مم##ا حق##ق درج##ة عالي##ة م##ن

الص######راحة والوض######وح والبس######اطة للنت######اج 
 حال#ة ، ث#م ب#دأت )p.195 Banham,(المعم#اري

يجم##ع  اس##لوب بث##قا�ن##دماج اع##�ه ب##التغير لين

                                                           
Reyner Panham1   :فيس####ور ف####ي ھ####و البرو

العمارة من جامعة نيوي#ورك تحدي#داً ف#ي ت#اريخ العم#ارة 
ويعتب#####ر مؤرخ#####اً معماري#####اً متمي#####زاً ) 1922-1988(

وباحث##اً ف##ي مظ##اھر ال##ذوق المعم##اري المحل##ي وا�ب##داع 
 """ل�بني##ة التقليدي##ة اب##رز ماقدم##ه م##ن مؤلف##ات كت##اب

Los Angeles: The Architecture of Four 
Ecologies , "Theory and design in the 
first machine age", " The architecture 
of the well-tempered environment", "A 
critic writes: essays by Reyner 

Banham" عل###############ى الموق###############ع ا�لكترون################ي 
www://bibliography /architecture/ 

 



  التعرية في العمارة                                                    2011، 8 العدد ، 29  المجلد ،الوجيوجلة الھندسة والتكنم
 

 410

 )Exposing-Concealing(طرفي النق#يض
اشكا�ُ ونتاجات مغ#ايرة تتع#ارض م#ع فتحققت 

س##ابقتھا عل###ى درج###ة م###ن الغم###وض والتعقي###د 
والتعددية متخ#ذة ص#يغاُ واَلي#ات اخ#رى للتولي#د 
والخلق تدعو للبحث وا�ستكشاف وھو ماسلط 

ل مفھ#وم التعري#ة ف#ي اھتمام البحث فجاء لتن#او
العمارة بشكل عام مبيناً استخدامه ف#ي نتاج#ات 

ي كاش##فاً وي وم##ا بع##د الح##داثوالتي##اران الح##داث
تعري####ة ع####ن الممي####زات التفص####يلية لص####يغ ال

موض##حاً وج##ود  ومؤش##رات تحققھ##ا ف##ي النت##اج
التباين بينھم#ا ف#ي اس#لوب التطبي#ق ، ولغ#رض 
 تحديد مشكلة البحث وھدفه ومنھجه فان#ه س#يتم

تع####رف مفھ####وم التعري####ة لغوي####ا واص####ط�حياً 
وطبيع###ة المفھ###وم ف###ي ا�دبي###ات والطروح###ات 

  .المعمارية السابقة
  المحور ا�ول

  ماھية التعرية.1
لغ###رض التوص###ل ال###ى تحدي###د مش###كلة البح###ث 

التعري###ف بماھي###ة وھدف###ه ومنھج###ه س###يتم او�ً 
بيان ارتباط المفھوم و ھامفھومالتعرية وتحديد 
في المج#ا�ت المقارب#ة للعم#ارة فكرياً وتطبيقياً 

ث###م س###يتم ,لتعبي###ر ك###ون العم###ارة لغ###ة ونم###ط ل
ا�دبي#ات المعماري#ة لمفھ#وم  تهطرحتوضيح ما
والتركي###ز عل###ى ) تعريف###اً وتطبيقي###اً (التعري###ة 

نتاج###ات الحداث###ة ف###ي  التعري###ةاس###لوب تحق###ق 
  .ومابعد الحداثة

  اللغوي للتعرية التعريف 1.1
تقة م##ن الفع##ل التعري##ة ف##ي اللغ##ة العربي##ة مش## 

تع##ّرى بمعن##ى ن##زع ثياب##ه ع##ن جس##مه وخلعھ##ا 
�ران (����والمّع#####را معن#####اه المّج#####رد  )p.414جب

ع###ري الب###دن م###ن اللح###م ’ووجمعھ###ا مع###اري 
فالمع##اري مب##اديء العظ##ام حي##ث ت##رى العظ##ام 
م###ن اللح###م ومع###اري الم###رأة ما�ب###د أظھ###اره 
والع###راء م###ا اتس###ع م###ن فض###اء ا�رض وھ###و 

،   2ي###ه ش###يءالمك###ان الفض###اء ال###ي �يس###تر ف
والتعرية في اللغة ا�نكليزية مش#تقة م#ن الفع#ل 

erode   ويع##رف بان##ه التاَك##ل او ح##ث الم##اء
للص###خور وھ###ي مش###تقة م###ن الكلم###ة اليوناني###ة 

rodere   بمعن##ى ق##رض وتش##ير ال##ى ال##زوال
 , oxford) الت##دريجي والتفت##ت وا�جت##راف

1967 , p.205)  ويرد مفھ#وم التعري#ة ف#ي اللغ#ة
وتعرف بانھا العملية الت#ي  erosionا�نكليزية 

عندھا تتحطم الس#طوح وتت�ش#ى بفع#ل الري#اح 
وھي عملية طبيعية تؤدي ال#ى انفص#ال الترب#ة 

                                                           
على الموقع االلكتروني ) قاموس عربي عربي (الباحث العربي  - 2

www://Baheth.info/gadgets/baheth.xm  

او الص##خور ع##ن س##طح ا�رض ف##ي بقع##ة م##ا 
  3) نقلوتجويه ، تأكل (وتشتمل عمليات 

ف##ي ض##وء ماتق##دم يتب##ين ان التعري##ة تع##د نمط##اً 
ل وھ#ي أكث#ر م#ن مج#رد فع#من انماط الكش#ف 

الصنع او مجرد معالجة باستخدام وسائل تقنية 
وھ##و  ماھي##ة التعري##ة تكم##ن ف##ي الفع##لوآلي##ات ف

فكري#####اً (الكش#####ف او ا�حض#####ار او الظھ#####ور 
انھا عملية البحث عن الجوھر كع�ق#ة ) ومادياً 

التعري#ف فض�ً عن ان ,بين ا�نسان والوجود 
ا�ول ماھي###ة : الس###ابق يب###ين ج###انبين للتعري###ة 

ي توض###ح ب###ان التعري###ة عملي###ة التعري###ة والت###
بالتركيز عل#ى مكنونات#ه �ستحداث شكل جديد 

العميق####ة ونقلھ####ا م####ن الب####اطن ال####ى الس####طح 
فض###�َ ع###ن كونھ###ا ص###فة للنت###اج الخ###ارجي 

وظ##اھرة مرئي##ة تت�ش##ى عبرھ##ا الس##طوح ال##ى 
تصل لحد الزوال لرؤية ما قد ممكن ان درجة 

�يمكن رؤيته عن سابقھا وتواصل النظر عبر 
ورف####ض وي####رتبط المفھ####وم ب####التحرر  الم####دى

اما الجان###ب الث###اني فأن###ة يب###ين وج###ود التس###تر،
افي مجموع##ة ص##يغ لتحقي##ق التعري##ة �ب##راز م##

لسطح الخارجي لطرح ل) البنية العميقة(العمق 
اعتم#اد مجموع#ة الي#ات لتجس#يدھا بناتج نھائي 

التاَك####ل ,ك####التحطيم ، الت�ش####ي ، ا�نفص####ال 
  .والنقل
  التعرية في الفن 2.1
تعّرف التعرية في الفن بأنھا الع#د التن#ازلي     

من اجل الوصول ال#ى معن#ى الص#فر ب#المفھوم 
الرياض##ي بأعتب##ار ان العم##ل الفن##ي وھ##و عل##ى 
مكانت##ه ا�ول##ى يمث##ل قيم##ة الص##فر ويقب##ل ان 
يكون مج#رداً اي مج#رد س#طح تص#ويري فھ#و 
لم يص#ل ال#ى نقط#ة الص#فر بع#د حي#ث ل#م ي#زل 

ش##كل وب##ذلك تك##ون خام##ات بطورھ##ا غي##ر المت
التعرية الشيئية في مفھومھا الرياض#ي م#ا قب#ل 

، ويرتك##ز ف##ن )P.154 آل س##عيد ( حال##ة الص##فر
الفع####ل ف####ي اللوح####ة المع####راة بظھ####ور ا�ث####ر 

د معامل##ة الم##اء عن##(لعناص##ر التك##وين ا�ربع##ة
وان بأس#تخدام الس#يولة اللوحة وما عليھا من ال#

ف###ي التقني###ة اللوني###ة، النارعبرالحص###ول عل###ى 
المض###يء او -وان تعط###ي احس###اس المع###تمال###

فوھات ي#تم اح#داثھا ف#ي اللوح#ة عب#ر الح#روق 
القوي##ة �جزائھ##ا،التراب باس##باغ الروحي##ة ف##ي 
عجين##ة ا�لوان،الھ##واء باس##قاط ا�ل##وان عل##ى 

وب##ذلك تك##ون تل##ك ) اللوح##ة الغني##ة بتقني##ة ال##نفخ
                                                           

 -
3

�ي�������ع ا%لكترون�������ى الموق�������ديا عل�������وعة وكيب������   موس
, Wikipedia.org/wiki/erosion  http://en      
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المؤثرات وحدات ا�بجدية للخامات من خ�ل 
ي###ة الرس###ام فالش###قوق اث###ار تل###ك الق###وى وايجاب

والخ######دوش وا�ث######ار والن######دبات والح######روق 
والفوھ###ات تمث###ل الوح###دات التقني###ة الت###ي ت###م 
عبرھ####ا تك####ريس الجان####ب ا�ش####اري ومعن####اه 
ا�بج##دي ض##من اللوح##ة وتل##ك المعادل##ة تعي##د 

عل#م (الموجودات الى النقطة كوجود وكمعرفة 
وكآلي###ة تجريدي###ة ) النقط###ة ل###يس كمثل###ة ش###يء

كتل###ة ال###ى ازال###ة الس###طح فاعل###ة تع###ود فيھ###ا ال
والس##طح ال##ى ازال##ة الخ##ط والخ##ط ال##ى ازال##ة 

ق##اء عل##ى النس##خ ال##رابط م##ع آث##ار بالنقط##ة وا�
الواق#ع وس#طوحه وجدران#ه قائم#اً فالش#قوق لھ##ا 
م##ا يماثلھ##ا ف##ي الج##دران ويفلس##فھا باعتبارھ##ا 

ة مع##ارج تش##قق اللوح##ة نح##و ا�ع##الي التعري##
ظھ##ر ية للمحفري##ات آثاري##ة بمثاب##ة ازال##ة قص##د

التراكمي للطبق#ات ا�ثاري#ة م#ن اج#ل المعرف#ة 
ال س#عيد (وھي معن#ى مع#اكس للح#دس ب#التراكم 

P.104.(  
ا�ول : اع�ه جانبين للتعرية  يتضح مما تقدم 

كالتجري####د مف####اھيم اخ####رى التعري####ة بارتب####اط 
ا يخص وسائل واھداف تحقيقھا وفيم,والفصل 

فالتعري###ة تق###رب م###ن مفھ###وم التجري###د الفن###ي 
abstraction  ومفھ#################وم الفص#################ل

segregation  فك�ھم#####ا يعتم#####دان الن#####زع
وا�نفص##ال وص##و�ً لتولي##د ھيئ##ة وش##كل جدي##د 
فض###�ً ع###ن ارتب###اط مفھ###وم التعري###ة بمفھ###وم 

) عك####س الت####راكم(  associationالت####داعي 
�عتمادھا عل#ى ا�س#قاطات وا�زال#ة لعناص#ر 
اللوحة وھذا الجانب يركز عل#ى اح#داث تغيي#ر 

الش###كل التقلي###دي للوح###ة  ج###ذري ف###ي مفھ###وم
بكونھ##ا س##طحاً تجري##دياً تص##ويرياً ليتع##داه ال##ى 

ن يتعل##ق ف##ي ح##ي,  المحت##وى الفك##ري الك##امن 
الجانب الث#اني بتقني#ات وآلي#ات تجس#يد التعري#ة 

, الفوھ####ات , الح####روق , الخ####دوش ( ي وھ####
وفي ھ#ذا اش#ارة ال#ى ) ا�ثار والندبات, الثقوب

ب للكش#ف عم#ال التنقي#اقتراب التعرية كفعل �
  . عن ماھو كامن وابرازه للخارج

  )النظرية والتطبيق( التعرية في العمارة  3.1
والفكري  مستوى النظريالتعتبر التعرية على 

وس##يلة لتعزي##ز الفك##ر المعم##اري حي##ث اش##ار 
Ando)(4 الى امكانية تعزيز الفكر المعم#اري

                                                           

Ando 
ـــد عـــام :  4 ـــاني ول ـــرز  1941معمـــاري ياب ـــر مـــن اب يعتب

 المعماريين على المستوى العالمي فهو فضًال عن كونـه معمـاري دقيـق
يعد حرفيًا بارعـًا مكنتـه موهبتـه مـن التفـوق بـين ابنـاء جيلـه وقـد حصـل 

علــى الموقــع االلكترونــي  1995علــى جــائزة البريتزكــر المعماريــة عــام 
www://bibliography /architecture/ 

ا�ختزال ب##تحق##ق الما�ستكش##اف الفك##ري  عب##ر
وي#تم ذل#ك ي نت#اج المعم#اروا�نقاص الم#ادي لل

ابدال الطرق التي خضعت لھا عمارة الحداثة ب
ل�نتق##ال  )م##ع ن##وع م##ن نش##اط فك##ري مج##ّرد(

فج#وھر الخل#ق  21فكرياً بعص#رنا ال#ى الق#رن 
المعم##اري يكم##ن ف##ي التح##ول م##ن الم##ادي ال##ى 
نظ##ام فض##ائي وھ##ذا العم##ل ل##يس مج##رد ازال##ة 
على المستوى الفكري ب#ل محاول#ة ايج#اد ع#الم 

ائم بحد ذاته ضمن شكل ھندسي بس#يط يك#ون ق
-Ando,1997,P.75) الص###ندوق الم###ادي للف###رد

مس##توى وھ##و ماوض##حته الحداث##ة عل##ى ال (76
طرحھ##ا فك##رة الھيكلي##ة التطبيق##ي ف##ي نتاجاتھ##ا ب

المج##ردة حي##ث يت##داخل الھيك##ل ا�نش##ائي م##ع 
 –الھيك###ل(ي###ق ص###يغةالفض###اء المعم###اري لتحق

ة ل#ويس م#ا رك#ز علي# وھ#و) 1شكل ( )الفضاء
حقي###########ق الت###########داخل الفض###########ائي ك###########ان لت
�ير(البص##ري�والت##ي اساس##ھا  )p. 189,2002زادش

فك##رة دار دومين##و الت##ي ق##دمھا ل##ي كوربوزي##ه 
ومثلت القاع#دة اUساس#ية لمعظ#م أعمال#ِه حي#ث 
تتحول النافذة من عنصر في الجدار الى جدار 
س##اتر زج##اجي يغط##ي الواجھ##ة بالكام##ل ا�م##ر 

ھ###ور جمالي###ة ال###ذي منحھ###ا ص###فة التح###رر وظ
جدي##دة ف##ي التص##ميم تمثل##ت بالواجھ##ة الح###رة 
والمخطط الح#ر والت#ي مثل#ت الب#ذره اUساس#ية 

ال##ى فتظھ##ر اUعم#دة مرت#دة ) 2ش#كل (لمبادئ#ِه 
ال##وراء مم##ا تس##مح للواجھ##ات أن تك##ون طليق##ه 

وبالت####الي وتمنحھ####ا فرص####ة التعبي####ر المتحرر
حققت الحداثة مخطط#اً م#ن ن#وع جدي#د وش#ك�ً 

�يرزاد(المعم######اري اججدي######داً للنت######�����, 1999, ش
ة الفض##اء الموح##د الش##امل ال##ذي وفك##ر,)355ص

الحداث##ة بفص##ل الح##واجز مقاب##ل ت##داخل  حققت##ه
الفض####اءات العام####ة والخاص####ة لخل####ق فض####اء 
متس###اوي الخص###ائص ف###ي جمي###ع ا�تجاھ###ات 

�يرازاد ( )3ش###كل (��وفك###رة  )p . 199,2002ش
الفض###اء المنس###اب حي###ث ت###ذوب الح###دود ب###ين 

الت##ي تؤك###د ع##دم محدودي###ة  ال##داخل والخ###ارج
 – Antiومفھوم ال�فضاء ) 4شكل (الفضاء 

space)(  حي###ث �ي###ؤثر وج###ود الكت###ل عل###ى

                                                                     

�ي: االركيكـــرام مجموعـــة 4���ة ھ���ن مجموع���اريين م�� المعم
�ز���كلت ا%نكلي���ام تش���ن 1960 ع���تة م���اء س���ل اعض�� مث
�وك��رون نرو, بترك��ل,ھي��ز مايك��رھم كرف��دت وغي� اعتم

�ة��ة المجموع��ورة التقني��ة المتط��ع المرتبط��و بالتوس� والنم
�ر���اميمھم والتغيي���ة وتص���اء مرتبط���دف بالفض���ن فالھ�� م

�اتھم���ت توجھ���ا كان���ل التكنولوجي���ال مقاب���ب اھم�� الجوان
�ة����ة ا%يكولوجي����ذا وا%جتماعي����بب وھ����ا ماتس��� بانحEلھ

  ( 136 ص, 2002, شيرزاد: المصدر( بالسبعينات
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الفض#اء لش##فافيتھا فاص##بح الفض##اء مج##رداً م##ن 
اي معن###ى م###ع فق###دان الش###عور في###ة بالتوجي###ة 

وھو مااعتبره  (schulz , 1971 , p.35)والھوية 
Jencks  وسيلة �ظھار الش#كل الع#ام للمبن#ى

وھ####و (ا�عتم####اد عل####ى مكنون####ات العم####ارة ب
ويع##دھا طريق###ة ) مايميزھ##ا ع##ن ب##اقي العل##وم

 الت##يللحي##اة عب##ر اش##كالھا التعبيري##ة المظھري##ة 
ترتك####ز عل####ى خصائص####ھا التكويني####ة للش####كل 

 محتواھ###ا المعن###ويتحق###ق ف###ي الوق###ت ذات###ه و
فعن###دھا ا�ش###كال تل###ك تؤس###س نظ###ام يس###مح 

ع#دة للوظائف بأخذ مكانھا مع ا�نط#�ق م#ن قا
تصورية جديدة ل�بداع المعماري وانتاج حالة 

ان ماطرحته  ) P.52-53 الع�زاوي( نتاجية جديدة
م##ن افك##ار وطبقت##ه ف##ي  5مجموع##ة ا�ركيك##رام

نتاجاتھ##ا يعك##س توجھاتھ##ا الت##ي تبن##ت بش###كل 
واض###ح مفھ###وم التعري###ة عب###ر طرحھ###ا فك###رة 

واعتمادھا نظري#ة  clip-onالتركيبية الفضائية 
      حوالط#####ر)substitution(يلالتب####د–ا�ح####�ل 

) subtraction( م##ن  ج##زاءحي##ث ي##تم اس##قاط ا
المبنى لتحقيق المرونة في استخدام الفضاءات 
وتغييرھ##ا م##ع اب##راز المنش##أ باعتم##اد التعلي##ق 

حيث  )5شكل ()  plug-in(وا�نز�ق للوحدات 
وتقليص#ھا يتم انق#اص الفض#اءات عن#د الحاج#ة 

  ).117-115ص,عويضة(بحسب الحاجة 
ھو تجسيد واض#ح  )high-tich (ان اسلوب ال

لتص##ورات التعري##ة عل##ى المس##تويين الفك##ري 
اذ تطف###و الق###وة الكامن###ة الت###ي والتطبيق###ي مع###اً 

تحقق نظم العمارة على السطح لتظھ#ر وت#تكلم 
, الجمالي##ة(ايض##اً معب##رة ع##ن كثي##ر م##ن الق##يم 

تحقي####ق لغ####ة معماري####ة جدي####دة ل...) ,العلمي####ة
ف#ردات تكنولوجي#ة ت#تكلم ومنطقية غني#ة عب#ر م

وھ###ي المي###زة  بش###كل جل###ي وواض###ح للعي###ان
الخاص###ة بھ###ذا التوج###ه الت###ي وص###فھا منظ###رو 
     العم##ارة بالغراب##ة وح##دا بھ##م لوص##فھا بالعالي##ة

) High(  اذ �تكتف##ي بتحلي##ل الق##وة الكامن##ة ف##ي
 ر ب##ل تحررھ##ا وتظھرھ##ا نح##و الخ##ارجالج##وھ

ويق###ف مش###روع مرك###ز بمبي###دو ف###ي ص###دارة 
فض##�ً ع##ن الت##ي حقق##ت تل##ك اللغ##ة  المش##اريع

-الخ###ارجي(تكامل###ة م###ع التعبي###رالموازن###ة الم
تتحرر الفض#اءات الداخلي#ة اذ للمبنى  )الداخلي

 ة شفافة تتدلى ضمنھا العناصرلتصبح مستمر
المعماري##ة والمنش##ئية والخدمي##ة بش##كل عف##وي 

) 185ص,رس##ول()6ش##كل (ي##وحي ب##التحرر 

                                                           
 

ى عن##دما أش##ار ال## Kahn(6(وھ##و ماآك##د علي##ه
مسألة اساسية يتوجب على المعماري التركي#ز 
عليھا ضمن العملية التصميمية وھي ان يظھر 

وا�بني##ة الطريق##ة الت##ي حققت##ه بج##�ء التص##ميم 
كي###ف ص###نعت اساس###اً عب###ر طرح###ه ماس###ماه 
الملھم##ات الت##ي اعتبرھ##ا ارادة الوج##ود للمبن##ى 
مح##دداً لمجموع##ة متغيي##رات لھ##ا كالتكنولوجي##ا 

مؤكداً وجوب اظھ#ار تل#ك  وا�نشاء والخدمات
, ھمات والكشف عنھا بش#كل مرئ#ي واض#حالمل

عل###ى وج###وب تعام###ل  )Rush(وم###ع تركي###ز
المعم#####اري م#####ع الخ#####دمات ض#####من العملي#####ة 
التصميمية كآداة للتعبير المعماري فانه يط#رح 

م##ع المبن##ى وانت##اج اس##لوباً جدي##داً ف##ي التعام##ل 
لم###ا ھ###و مع###روف وھ###و ش###ك�ً نھائي###اً مغ###ايراً 

لتحقي#ق الش#كل النھ##ائي  لتعري##ةاً لطبيق#تمايمث#ل 
للنت####اج المعم####اري المختل####ف فبع####د ان ك####ان 
المعم####اري يلج####أ �خف####اء وابع####اد العناص####ر 
الخدمي##ة ويع##دھا عناص##ر بعي##دة ع##ن الجم##ال 
مخصص####اً ام####اكن ف####ي التص####ميم لتحتويھ####ا 
وتس####ترھا ع####ن ا�نظ####ار اص####بحت ا�ن آداة 
للتعبير المعم#اري ب#ل وتش#كل عنص#راً رئيس#ياً 

دد الش###كل النھ###ائي للمبن###ى ويعك###س لغ###ة يح###
معماري##ة جدي##دة ف##ي التعبي##ر الجم##الي ليظھ##ر 

م######ة مب######دأ الفص######ل ب######ين الفض######اءات الخاد
التأكي##د  والمخدوم##ة وكش##فھا ال##ى الس##طح م##ع

على ابرازھا بما يرفع درجة تأثيرھا في شكل 
   )Sharp,p.155-156(النتاج النھائي

أش##ار ايزنم##ان ال##ى التعري##ة بص##ورة ض##منية 
                   ر طرح########ه لعملي########ة اطل########ق عليھ########اعب########

) OPPOSITION( م####ع  وھ####ي تقاب####ل الظ####اھر
الب###اطن  وق###د وص###فھا كعملي###ة تح###ول تس###تند 
اساساً الى أخذ البنية العميق#ة ث#م بثھ#ا ال#ى بني#ة 
السطح لتحقيق شكل معين وتخضع العملية في 
نظ##ره لعملي##ات الترتي##ب التركيب##ي ال##ذي ع##ده 

من آثارھا لكنه لم يركز مصدر لخلق ا�شكال 
على الناتج النھائي بل على العملي#ة ذاتھ#ا �ن#ه 
اعتب###ر التح###ول اساس###اً لفھ###م ا�ش###كال بط###رق 

                                                           

6 Kahn : هـــو انيـــدور لـــويس كـــان يعـــد مـــن رواد معمـــاريي
الحداثة تميز اسلوبه باستخدام مفـردات خاصـة البـراز ارتبطـت 
بتقنيـــة وكيفيـــة صـــناعة المبنـــى فكـــان لـــه حســـه وذوقـــه الخـــاص 
فـــاخرج فنـــًا معماريـــًا اصـــيًال قاســـيًا بعـــض الشـــيء احيانـــًا لكنـــه 

ــــــه بصــــــ ــــــر عن ــــــك كــــــل مــــــايمكن التعبي ــــــت وصــــــاف يمتل ورة ثاب
ترجمـــة " سلســـلة مشــاهير الفكـــر المعمــاري:"المصــدر(مســتحدثة

 2002,دار القــــابس للطباعــــة والنشــــر بيــــروت, مــــوريس جــــالل
  )18ص ,
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جدي##دة كونھ##ا تمث##ل اط##اراً عام##اً لفھ##م اش##كال 
 . )Gandelsonas,P.268-269(معينة 

عملية ابداعية كونھا تحقق حالة التعرية تبرتعو
اظھ##ار  اساس##اً ال##ى�س##تنادھا م##ن ا�ستكش##اف 

الھيئة الكامن#ة ف#ي العناص#ر المس#تخدمة والت#ي 
لم تكن ظاھرة ومدركة م#ن قب#ل لك#ن بواس#طة 

حقق في ذھ#ن المتلق#ي التحول الم اطلق عليهما
 الطفرة المفاجئة نتيجة رؤية المكنون#اتتحدث 

قض###ية دقيق###ة ف###ي اح###داث  وھ###ي  واظھارھ###ا
عبرعنھ####ا منظ####رو العم####ارة وتحدي####د ش####كلھا 

وا�ش#####تداد الج#####وھري الت#####وتر (العم#####ارة ب
Essential Tension( عملي##ة وتع##رف بانھا

الكش##ف ع##ن العم##ق التنظيم##ي للمبن##ى واب##راز 
غم###وض مقاص###ده ووظائف###ه وعكس###ھا عل###ى 
 مس##توى الش##كل الخ##ارجي م##ن خ##�ل مف##ردات

الم#######واد ,كالمنش#######أ بيروس#######ائل للتع تع#######د
المفردات ف# )Gandelsonas,P.71( ...الخدمات,

ادآة لتحقي####ق  )Ando(ذاتھ####ا الت####ي اعتبرھ####ا
الص###يرورة وا�مك###ان لحال###ة العم###ارة وع###دھا 

البني####ة الش####كلية العناص####ر ا�ساس####ية لتحقي####ق 
 عظ#########م,لح#########م(للعم#########ارة فھ#########ي تك#########ون

  (Ando,1997,P.230) )7الشكل ()وقشرةالعمارة
وتعد التعرية عل#ى المس#توى التطبيق#ي عملي#ة  

معالج###ة  فھ###ي تمث###لإزاح###ة لتولي###د ا�ش###كال 
ھا عمارة مابع#د تستخدمتركيبية ل�شكال التي ا

الحداثة بھدف ازاحة الع�قة بين اجزاء الشكل 
الواح###د او الش####كل م####ع بقي###ة اج####زاء المبن####ى 

اح##دى  فض##�ً ع##ن كونھ##ا, ) 57الجب##وري ص(
ص####يغ التح####وير الت####ي تطب####ق عل####ى ا�فك####ار 

ال الس##ابقة لل##ت�ئم م##ع الحال##ة الظرفي##ة وا�ش##ك
وھ##و فاء مع##ان جدي##دة عليھ##ا للمش##روع واض##

الحداث##ة ف##ي نتاجاتھ##ا ب##ابراز الھياك##ل ماجس##د 
تخ##ذة ص##يغة ش##كلية ما�نش##ائية للكت##ل فج##اءت 

�دي ( دجدي####جدي####دة ومعن####ى ���ام####ا ,)66ص,الزبي
)Jencks ( ف###اعتبر التعري###ة الس###مة ا�كث###ر

نموذجية والمعبرة ع#ن انص#ھار عم#ارة مابع#د 
الحداث####ة فج####اء تعريف####ه للتعري####ة بانھ####ا قط####ع 

 للكش##ف ع##ن م##ن ج##دار مف##اجيء ف##ي مس##احة
فف###ي مع###رض  (Jencks, 1982, p.16)اخ###ر

يظھ##ر الج##دار  )8ش##كل (لنغش##توتغارت لس##تير
المح####يط بموق####ف الس####يارات مغلف####اً ب####الحجر 

ن اج##ل الھيك##ل ا�نش##ائي ف##بإس##لوب ك�س##يكي 
الخف####ي عم####ل س####تيرلنغ ال####ى اس####قاط بع####ض 
عناص###ر الج###دار عل###ى ا�رض وكأنھ###ا آث###اراً 

 مبنى قديم مما ابرز الھيكل الحديدي للج#درانل
  ).223، ص 1997شيرزاد (كنافذة متھوية فيھا 

التعري##ة عملي##ة تآك##ل ) Kainz(واعتب##ر       
وتش###ويه ل�ش###كال التقليدي###ة الت###ي اس###تخدمتھا 

تطبيق##اً واض##حاً عم##ارة مابع##د الحداث##ة مق##دماً 
ش###كل  وال###ذي يمث###ل( بتعري###ة ق###وس النص###ر

 series of ليظھ#ر خلف#ه) الم#دخل التقلي#دي
screen ###ة الزج###اج الت###ي والت###ي منھ###ا طبق

الم##دخل (تظھ##ر م##ن خ##�ل ق##وس النص##ر ذاك 
)   9ش####كل (مش####كل ب####اب المتج####ر ) المتاك####ل

(kainz , p.76)  , واعتب###رKrier  التعري###ة
عملي#########ة نحتي#########ة للعناص#########ر التاريخي#########ة 

م####ذكرة  ش####كال جدي####دة م####ع البق####اءوصو�ً�
وعن#####دما  ب####المعنى ا�ص####لي وھ#####و ماوظف####ه

ء في ب#رلين بھ#دف اعط#ا )infill Block(صمم
فالنح##ت ) 10ش##كل (�ت اض##افية للتص##ميم د�

ذكر الم##رء ك##ل الموج##ود ف##وق الم##دخل ي##المتآ
بمصارع الثيران والتمثال ا�نث#وي ال#ذي يق#وم 
مق##ام العم##ود يعل##ن ع##ن الم##دخل ووج##ود دني##ا 
ا�نس##ان ف##ي العم##ارة فالنح##ت ھن##ا ھ##و جس##م 

ال في##ة اح##تفظ بمعن##اه انس##ان وھ##و ام##ر �ج##د
   . (Jencks , 1982 , p.21)ا�يقوني 

ان التعري###ة آداة  MOGA(7(اك###د فري###ق     
ت####وفر اتجاھ####ات جمالي####ة خاص####ة باعتمادھ####ا 
تقني##ات تؤك##د حال##ة ا�فص##اح وا�ع##�ن ع##ن 
المض##مون الك##امن ف##ي ل##ب التش##كيل أو الھيئ##ة 

 )Wong(وعرفھ##ا )p.6(التكويني##ة الخارجي##ة 
بكونھ###ا وس###يلة لتولي###د ھيئ###ة معماري###ة جدي###دة 

مختلف###ة وتحويرھ###ا  وتطويرھ##ا ف###ي تش###كي�ت
وص##و�ً لتحقي##ق ھيئ##ة تعبيري##ة ت##ؤدي وظيف##ة 
اتصالية مع المتلقي عبر مجموعة من الوسائل 

كم###ا , )Wong ,p.180( التجريدي###ةالتحويري###ة 
ض##منياً وبص##ورة غي##ر مباش##رة  أش##ير للتعري##ة

كوس###يلة �نبث###اق تش###كيل جدي###د اس###تناداً ال###ى 
نظري####ة التنق####يص ض####من التك####وين النھ####ائي 

ف##ي ش##كل ) ھ##دم-بن##اء(عمليت##ي  والجم##ع ب##ين
معماري ليصبح الناتج النھائي ذي صيغة فني#ة 
تتغي#########ر فيھ#########ا مف#########اھيم التعام#########ل م#########ع 

بس#بب جم#ع فكرت#ي التش#ييد ... ,الفض#اء,الكتلة

                                                           

MOCA  7:  مختصر)Musem Of Contemporary Art(  

في لندن ربط العملية  1980هم فريق من المصممين اسس عام 
رتقاء بهدف اال) الموضة- المعماري-الفني(التصميمية للنتاج 

بالممارسة التصميمية الى مستويات ابداعية تحقق جماليات خاصة 
لتأكيد التطور التقني المعاصرفضًال عن التعبير عن االفكار 

على الموقع االلكتروني الشخصية واالجتماعية والثقافية بهيئة جديدة 
http://www.moca.org/media/gel.guides/sb.galleryg

uide 
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والھ##دم وھ##ذا يق##ود ال##ى رؤي##ة معماري##ة جدي##دة 
للن##اتج النھ##ائي وھ##و ا�س##اس التص##ميمي ال##ذي 

لمبن#اه المص#مم  James Wines(8(اعتم#ده
اذ حقق شك�ً جديداً اساس#ه )11ش�كل ( 1975في 
باعتم#اد  ر الت#ي تتركھ#ا الھ#زات ا�رض#يةثاا�

جديداً  التنقيص والحذف والھدم مما حقق شك�ً 
 يبدو ناقصاً ويدعو ل�كتمال فا�س#اس الفك#ري

العمارة ونتاجھا ليس محصوراً  ان)Wines( ل
بقواع###د واتجاھ###ات مكتمل###ة اذ يمك###ن ف###ي اي 

ي###ر ق###ادرة عل###ى التفس###ير لحظ###ة ان تص###بح غ
  . )56-54ص,العزاوي (لنتاجاتھا

يتضح مما تقدم تبني ك� م#ن التي#ار الح#داثوي 
ومابع######د الح######داثوي التعري######ة كس######تراتيجية 
تص###ميمية لخل###ق وتحقي###ق النت###اج المعم###اري 

وتض##حت مش##كلة البح##ث  الخ##اص بك##ل منھ##ا
  :وھدفه كWتي 
عدم وجود معرفة نظرية كافي#ة :مشكلة البحث

جية التعرية وتحققھ#ا ف#ي ك#ل م#ن نت#اج بستراتي
  .والتباين فيما بينھما الحداثة وما  بعد الحداثة

كش###ف وتوض###يح التب###اين ف###ي :ھ***دف البح***ث
جية التعري####ة ب####ين التي####ارين تطبي####ق س####تراتي

  .الحداثوي وما بعد الحداثوي
م####د م####نھج البح####ث عل####ى يعت: م****نھج البح****ث
  :ةالخطوات اFتي

ف###ي بن###اء اط###ار نظ###ري واض###ح للتعري###ة -1
العم##ارة بش##كل ع##ام كم##ا وردت ف##ي المعرف##ة 
السابقة يصف مفھوم التعرية واس#اليب تحقيق#ه 

 .ومؤشراتھا التفصيلية بما يحدد قياس لھا
تصميم البحث والذي يتض#من بن#اء فرض#ية -2

واختي##ار عين##ة م##ن النت##اج المعم##اري  البح##ث
الح###داثي وم###ا بع###د الح###داثي لغ###رض اختب###ار 

ا�ط##ار رات مؤش##الفرض##ية م##ن خ##�ل تطبي##ق 
 .النظري عليھا 

كش###ف التب###اين ب###ين التي###ارين ف###ي ض###وء -3
 .ا�طار المستخلص من خ�ل تحليل النتائج

ا�ط*ار (الدراس*ات الس*ابقة : المحور الث*اني  
  )النظري

                                                           

James Wines  8  :برز المعماريين الذين حاولوا التوفيق ا
بين الحلول التكنولوجية والبيئية التي بلورت مفاهيم العمارة الصديقة 

 1970اسس منذ عام , SITEللبيئة وكان ابرز اعضاء جماعة 
منظمة الفنون البيئية في نيويورك  وله ممارسات معمارية ركزت على 

 Notchاشهر اعماله  تفعيل الدور االجتماعي البيئي للعمارة ومن

Project  سلسلة مشاهير الفكر :"المصدر(1977في كاليفورنيا
دار القابس للطباعة والنشر , ترجمة موريس جالل" المعماري

 )6 ص, 2002,بيروت

إلى تحديد المعرف#ة الس#ابقة ه المحور يھدف ھذ
المطروح####ة ف####ي اUدبي####ات المعماري####ة ح####ول 

ع#ام وص#يغ مفھوم التعرية ف#ي العم#ارة بش#كل 
تطبيقھا والمؤشرات التفصيلية لھ#ا لبن#اء اط#ار 
مف#اھيمي لھ#ا بم#ا ي##وفر القاع#دة المعرفي#ة الت##ي 
تمك####ن البح####ث م####ن تطبيقھ####ا عل####ى العين####ات 
المنتخب###ة للتي###ار الح###داثي وم###ا بع###د الح###داثي 

. �س###تخ�ص والكش###ف ع###ن التب###اين بينھم###ا 
ت وس##يتم ذل##ك عب##ر التط##رق ال##ى أھ##م الدراس##ا

  :Wتيلموضوع وھي كالتي تناولت ا
 Banham  1975  “Theدراس�������ة  1.2

Architecture Of Well-Tempered  
Environment”       

تن#####اقش الدراس#####ة كواح#####دة م#####ن الدراس#####ات 
المتخصص###ة ف###ي عملي###ة التص###ميم المعم###اري 

كواح##دة م##ن مف##ردات (مس##ألة ض##م الخ##دمات 
البني##ة الداخلي##ة للمبن##ى او الك##وامن الت##ي ع##ادة 

ض####من النق####اش ) ون مرئي####ة�تظھ####ر و� تك####
المعماري لتكوين الشكل المعماري واعتبرتھ#ا 
الدراس##ة اح##دى اھ##م امكاني##ات تش##كيل النت##اج 

: المعم###اري مرك###زًة عل###ى نقطت###ين اساس###يتين
ا�ولى تطويع النظام المنش#ئي والخ#دمي بھيئ#ة 
جدي#####دة ض#####من النت#####اج المعم#####اري والثاني#####ة 
ا�ستخدام المبدع لھذه ال#نظم كمص#در اض#افي 

�ب###داع المعم###اري عب###ر اعتم###اده م###ن قب###ل ل
المصمم وسيلة للتعبير تارة أو فكرة تدخل ف#ي 
نظام المنشأ تارة اخرى او معالجة ما تحقق له 

وبذلك تط#رح ) p.19(التفرد في ذلك التعامل 
الدراسة التعرية كس#تراتيجية تص#ميمية وتح#دد 
اھ##دافاً لھ##ا وص##يغاً للتجس##يد م##ن خ##�ل اق##رار 

ن ف###ي الفك###ر التص###ميمي ف###ي الدراس##ة اس###لوبي
كيفي##ة التعام##ل م##ع البني##ة العميق##ة ھم##ا اس##لوب 

واس##################لوب  Exposingا�ظھ##################ار 
وھن#اك حال#ة وس#طية   Concealingا�خفاء

بينھم###ا اذ ي###تم ال###دمج ب###ين ا�س###لوبين ويتق###رر 
ا�سلوب المعتم#د م#ن قب#ل المص#مم ف#ي ض#وء 
متغي##رات ع##دة كن##وع الخ##دمات الت##ي يض##مھا 

واقع التي يمك#ن ان تحتويھ#ا المبنى وطبيعة الم
وھ##و م##ايمكن ان يك##ون ع##ام�ً اساس##ياً لتحدي##د 
الفك####رة التص####ميمية وھك####ذا يتح####دد اس####لوب 
التعام###ل بم###ا يحق###ق الن###اتج النھ###ائي والش###كل 
المعم##اري للمبن##ى ويحق##ق للمعم##اري امكاني##ة 
ط##رح فك##رة تص##ميمية جدي##دة وھيئ##ة مظھري##ة 
جديدة ويمكن ان يصل ذلك التعامل الى درجة 
ان يص###بح ھ###و غاي###ة المص###مم فيك###ون ت###أثير 
الخدمات كبنية داخلية حاسماً في تحديد الش#كل 
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النھ######ائي ويحم######ل ابع######اداً نظري######ة تتعل######ق 
با�يديولوجي###ة التص###ميمية للمعم###اري ا�م###ر 
ال##ذي دف##ع منظ##ري العم##ارة ال##ى ط##رح نق##اش 
ح####ول ان تك####ون الخ####دمات مص####دراً لتحقي####ق 

ت الش#كل المعم##اري رغ#م كونھ##ا اح#دى مف##ردا
كم#####ا ) p.195(البني#####ة الداخلي#####ة ال�مرئي#####ة

أوضحت الدراسة وجود مستويين للتعام#ل م#ع 
ال##نظم الخدمي##ة المس##توى ا�ول ھ##و المتع##ارف 
عليه والمتمثل بت#وفير الطاق#ة للمبن#ى ف#ي ح#ين 

فھ#و م#رتبط ) مح#ور التركي#ز(المستوى الثاني 
بالعملية التص#ميمية وتحقي#ق كتل#ة المبن#ى الت#ي 

نھائي للمبنى وتؤسس ص#ورته تحكم المظھر ال
وھيئت##ه النھائي##ة وب##ذلك تطرق##ت الدراس##ة ال##ى 
توض##يح التغي##ر الحاص##ل ف##ي مس##توى تعام##ل 
المعماري مع الخدمات ضمن عملي#ة التص#ميم 
المعم##اري وانت##اج النت##اج المعم##اري فبع##د ان 
كانت الخدمات والمنشأ ونظام ا�نش#اء تت#داخل 

بحت لتكون وسيلة تحقيق النتاج المعماري اص#
غاية بحد ذاتھ#ا اذ اص#بحت نظم#اً تھ#يمن عل#ى 
العملي###ة التص###ميمية واساس###اً لخل###ق التك###وين 
المعم##اري  وتتجس##د ف##ي الن##اتج النھ##ائي بش##كل 
ظاھري واضح وصريح وتصل الى درجة ان 
تح###ل الخ###دمات مح###ل المنش###أ وتس###يطر عل###ى 

وظيف##ة المبن##ى الداخلي###ة ومظھ##ره  الخ###ارجي  
ي المنتفخ##ة وأوض##ح نم##وذج عل##ى ذل##ك المب##ان

Penumatic building )p.272(.   
 Jencks  Architecture ” دراس��ة 2.2

today ”   1988     
ف##ي ھ##ذه الدراس##ة مجموع##ة  Jencksط##رح 

م##ن ا�س##س الت##ي تبنتھ##ا الحرك##ات والتي##ارات 
المعماري###ة لعم###ارة مابع###د الحداث###ة ومات�ھ###ا 
بھ###دف تولي####د نتاجاتھ####ا المعماري####ة موض####حة 

خل###ق النت###اج الم###ادي مجموع###ة م###ن الص###يغ ل
�ب###راز فع###ل ا�س###قاط والتبري###ز او ا�ظھ###ار 
 مؤكدا دورھا في كسر الم#ألوف وھ#و م#ايحقق

ويأخ######ذ اس######تمرارية )pleasure( المتع######ة
ن ب#ه وثبوت اكثر من مج#رد موض#ة ع#ابرة �

ؤكداً دور م)(p.268تأكيد على مرجعية ا�فكار
تلك الصيغ في تحقي#ق تعددي#ة المعن#ى مھاجم#اً 

الت##ي كان##ت س##مة نتاج##ات العم##ارة  الوض##وحية
الس###ابقة اذ يعتب###ر ان الوض###وح فع###ل يقص###ر 
الدورة الوظيفية الحقيقية التجسيدية حيث ل#يس 
ھناك شيء اخر ليكتمل في عقلن#ا ول#يس ھن#اك 
جھد متطلب �تمام المعنى فالمتع#ة والل#ذة عن#د 
المتلق####ي �تحص####ل ا�ّ اذا ش####ارك ف####ي اتم####ام 
المعن##########ى الس##########طحي من##########ه والعمي##########ق 

p.183)( موض##حاً م##ا تحمل##ه تل##ك الص##يغ م##ن
جمالي###ات خاص###ة وجدي###دة باظھ###ار الخ###دمات 
المنشئية بثقة عالية ودفعھا للخارج م#ع التأكي#د 
عل##ى اب##راز خص##ائص المبالغ##ة ف##ي المقي##اس 

التداخل �شكال عدي#دة ل#نظم منش#ئية ,المنشئي 
ا�ب##راز ,الفض#ائية ا�س#تمرارية,الش#فافية ,عدي#دة 

لخدميةوالمنش##ئية كعناص##ر لمف##ردات ا�نظم##ة ا
فض#اءاته (الھيك#ل ال#داخلي للمبن#ى جماليةضمن

) القش####رة(والس####طح الخ####ارجي ل####ه )الداخلي####ة
وص###و�ً لق###يم جمالي###ة ممي###زة م###ع ا�س###تخدام 
الممي####ز ل�ل#####وان كعنص####ر منش#####ئي جم#####الي 

)p.270-271( .  
ال###ى المواق###ف الفكري####ة  Jencksلق###د اش###ار

وا�لي####ات الت####ي اعتم####دھا المعم####اريون عب####ر 
, الح#ذف ( وصف اعم#الھم ف#ذكر مف#ردات ك#ـ 

, ا�زال#################ة ,ا�زاح#################ة, الط#################رح
فم#ث�ً الموق#ف ...) ,التنق#يص,ا�خت#زال,الفقدان

 Layolaالفكري لفرانك جيري لدى تصميمه 
law school ) حي##ث يط##رح م##ن )12ش##كل

ا�عم####دة ج####زء القاع####دة وال####رأس وا�نتف####اخ 
المح#دب وي##دخل قب#ة الج##رس لكن#ه يزي##ل منھ##ا 

وموق###ف ف###وجي  )(p. 251لمرئ###يالج###رس ا
ج####دران , نواف####ذ ب####� مص####دات ( المتمث####ل ب

, نواف##ذ غائب##ة مخطط##ات مقطوع##ة , مفق##ودة 
س###طوح غي###ر مكتمل###ة والكثي###ر م###ن العناص###ر 

فاعتم##اد مث##ل تل##ك ا�س##اليب ك##ان ) المطروح##ة
س#نة لك##ن ھن#ا ف##ي  70لي#زعج س#كان فين##ا قب#ل 

ل###وس انجل###وس ف###ي ھ###ذه ا�ي###ام ك###ان مح###ط 
العامة والنق#اد ان ذل#ك الفق#دان اعجاب ك�ً من 

 , Jencks)وال##زوال حق##ق حال##ة ال�رس##مية 
p.252)  والتص##ميم ال##ذي قدم##ه ھ##ولن لمكت##ب

المتض###من لكتل###ة ھ###رم )13ش###كل (الس###فريات 
ن####اقص واعم####دة اليون####ان المتآكل####ة المتھدم####ة 
وا�ش###كال الھندس###ية المج###ّردة ف###ي ا�رض###ية 

 (p.137)وكأنه عالم من ا�صنام المت�شية 
 Wong  1993” Principles ofدراس�ة  3.2

  ”form & design  
تمث##ل ھ##ذه الدراس##ة واح##دة م##ن الدراس##ات     

المتخصص####ة ف####ي موض####وع البح####ث كونھ####ا 
رك###زت عل###ى س###تراتيجية التعري###ة ف###ي خل###ق 
الش##كل المعم##اري وتحدي##داً ل�س##طح المش##كلة 

العنصر الخاص  Wongللكتلة الذي يمثل لدى 
تج#رى علي#ه ا�زال#ة  بخلق وتوليد الھيئ#ة ال#ذي

وا�قتطاع والتقليص وص#و� لھيئ#ة جدي#دة ف#ي 
وب#####ذلك تك#####ون  P.173)( النت#####اج المعم#####اري

وس##يلة لتك##وين الھيئ##ة المعماري##ة التعري##ة لدي##ه 
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وتطويرھ##ا ف##ي تش##كي�ت مختلف##ة م##ن خ##�ل 
اختيار ھيئات البدائل من قبل المصمم واجراء 
مجموعة من الوسائل وآليات التحوير المتمثل#ة 

قط##ع وازال##ة اج##زاء م##ن موض##عھا �نت##اج (ب##ـ
أش#كال س##لبية م##ع ت#رك حاف##ات لتجس##يد الكس##ر 
ا�جباري ، اللف وا�لتواء والتشويه والتمويج 
والتجعيد وا�نكماش لحد التقليص في الھيئ#ة ، 
الس####حب والخل####ع وا�نت####زاع م####ن الھيئ####ة او 

فالس###طح P.179-183) ( تش###ويھھا وتحريفھ###ا
) المس#توي(أحيانا او كما يسميه  Wongلدى 

يتمثل لديه بالواجھات او المخطط ا�فقي الذي 
يع###اني م###ن ح###ا�ت الط###رح بت###داخل مس###توي 
سالب مع موجب او اختراق مس#توي لمس#توي 
آخر يزيح أجزاء من#ه ويحق#ق ف#ي الوق#ت ذات#ه 

او تجرى عليه ح#ا�ت   (P.163)ھيئات سالبة 
ف والتكس#ير كتح#وير االثني والط#وي وا�نح#ر

�دة د ھيئ##ة ش##كلي يول##�وم##ن خ##�ل  (P.168)جدي
نج##ده يرك##ز عل##ى  Wong ذل##ك الط##رح ل##ـ

وتحدي###دا ) الھيئ###ة(ص###يغة التعري###ة المظھري###ة 
الس###طوح وأش###كالھا وموادھ###ا موض###حاً آلي###ات 

  .تجسيد ستراتيجية التعرية فيھا
عل######ى تعري######ة  Wongكم######ا رك######ز        

) المدلول التص#ميمي(المضمون او كما يسميه 
س###تويات المش###كلة لھيئ###ة فتل###ك ا�س###طح أو الم

النت##اج المعم##اري والت##ي ت##ؤدي وظ##ائف عام##ة 
نفعي##ة كھيئ##ة مس##تويات الواجھ##ات وا�س##قف (

) وا�رضيات التي تعم#ل وظيف#ة غل#ق الفض#اء
تتح##ور ال##ى ھيئ##ة تعبيري##ة محقق##ة م##ا اس##ماھا 

م##ن خ##�ل تعبيرھ##ا ع##ن ) الوظيف##ة ا�تص##الية(
ب###د� ع###ن او (فك###رة او معن###ى ي###راد وص###فه 

وظيفتھ##ا النفعي##ة ا�ص##لية وق##د أطل##ق ل) اض##افة
Wong  الھيئ#ة ذات الموض#وع او (على ذلك
والمتمث##ل بش##كل يحق##ق اتص##ا� م##ع ) المفھ##وم

المتلق##ي ف##ي مواض##يع بحت##ة مص##ورة او عب##ر 
وس####ائل تحويري####ة وتجريدي####ة تجع####ل الھيئ####ة 
الجدي##دة للنت##اج � تمث##ل اي ش##يء وانم##ا نابع##ة 
م##ن قص##د المص##مم فھ##ي ق##د تلغ##ي الموض##وع 

ساس##ي للھيئ##ة ولتعب##ر ع##ن معن##ى جدي##د ذو ا�
مض###مون رم###زي وجم###الي مع###ين او م###رتبط 
بظ###رف زم###اني او مك###اني يح###اول المص###مم 

  .(P. 146-148) .نھاعا�ع�ن 
 Jencks دراس���������������������������������������������������������������������ة2.4

1995''theArchitecture of the 
Jumping univers''   

طرحت الدراسة التعرية بصورة مباشرة لدى  
-العم####ق(ظيم####ي تناولھ####ا مفھ####وم العم####ق التن

 Deepوعرفته بانه نقل البنى العميقة ) السطح
 structure  نحو الس#طح الخ#ارجي مبين#ة دور

�اري ف##ي تولي##د النت##اج  تعري##ةال�اذ ) p.72(المعم
يعتمد المصمم الى دفع الھيك#ل والبن#ى العميق#ة 
للمبن####ى ال####ى مس####توياته الس####طحية باعتم####اد 
مجموعة من ا�جراءات وص#و�ً لنت#اج نھ#ائي 

�ئم مع الوظيفة او السياق باستثمار مص#ادر يت
معينة واجراء مجموعة عمليات بتقنيات معينة 
تض##في عليھ##ا عمق##اً اخ##ر ورنين##اً يحولھ##ا ال##ى 
شكل مغاير مفتوح المعنى ذا تعددية عالية ف#ي 
ا�س##تعمال والد�ل##ة والغن##ى اذ ين##تج ع##ن ذل##ك 
كل##ه مب##اني تعب##ر ع##ن نفس##ھا بص##ورة ت##رفض 

اب##ل ت##داخل المع##اني والت##ي احادي##ة المعن##ى مق
لو�ھ###ا لكان###ت النتيج###ة اش###كا�ً فاق###دة لعمقھ###ا 
التنظيم#####ي عب#####ر اعتم#####اد التقني#####ات العالي#####ة 
بالمقاييس المفاجئة والھياكل المب#الغ فيھ#ا وھ#و 
م####ايمنح التكوين####ات المعق####دة المتوجھ####ة نح####و 
الطبيع###ة والحض####ارة والك###ون كك####ل ويجع####ل 

ع###ن العم###ارة اكث###ر انفتاح###اً وتح###رراً فض###�ً 
الجانب ا�يجابي المتحقق م#ن اع#�ه والمتمث#ل 
ف#####ي ا�ب#####داع الن#####اتج ع#####ن تولي#####د انظم#####ة 

  . (p.108-409)غنية
رك###زت الدراس###ة عل###ى عم###ارة التقني###ات و    

باعتمادھا التعرية س#تراتيجية  ويةالعالية الحداث
�بتك##ار وتحقي##ق عم##ارة جدي##دة عب##ر اظھ##ار 
المنش##أ بش##كل ص##ريح ال##ى الس##طح الخ##ارجي 

ا س#مي بعم#ارة التقني#ة العالي#ة حي#ث ت#م وھ#و م#
نق###ل المنش###أ وھ###و اح###دى البن###ى العميق###ة ال###ى 
الس##طح الظ##اھر كوس##يلة �نت##اج اش##كال جدي##دة 
للعم###ارة تتمي###ز ب###الغنى والتعددي###ة م###ن خ###�ل 
ا�رتباط بمفھوم العمق التنظيمي وال#ذي يمك#ن 
فھم###ه عل###ى ان###ه كش###ف الب###اطن العمي###ق ال###ى 

ن التعري##ة الس##طح المكش##وف وھ##ذه الص##يغة م##
بوص###فه   )Jencks (رك###ز عل###ى تحليلھ###ا
والت####ي ك####ان  )Renzo (اعم####ا�ً للمعم####اري

يطلق عليھا عمارة الجل#د والعظ#م وعل#ى وج#ه 
الخص####وص مرك####ز بمبي####دو حي####ث الظھ####ور 
الص##رحي للھيك##ل ا�نش##ائي لتمجي##د تكنلوجي##ا 
ا�نشاء على مستوى الكتل#ة كك#ل وايض#اً عل#ى 

يغة من مستوى الجزء يمكن م�حظة ھذه الص
 (ب##ين ي##ثح9 )caltrava(التعري##ة ف##ي اعم##ال 

                                                           

caltrava
يعــــــــرف بالمهنـــــــــدس النحـــــــــات كونـــــــــه يمثـــــــــل حالـــــــــة : 9

فرديـــــة فــــــي عــــــالم الفـــــن المعمــــــاري اذ وفــــــق مـــــابين الفكــــــر التمثيلــــــي 
بتكــــــاري مــــــن ناحيــــــة والمعرفــــــة التقنيــــــة مــــــن ناحيــــــة ثانيــــــة والفكــــــر اال

فـــــابتكر ابجديـــــة معماريـــــة شـــــكلية وفضـــــائية لتجســـــيد فنـــــه المعمـــــاري ,
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Jencks(   ان الحداث##ة ف##ي مراحلھ##ا ال�حق##ة
ب###دأت با�نفت###اح م###ن خ###�ل تركيزھ###ا عل###ى 
الجمالي##ات المعماري##ة الجدي##دة للتكنلوجي##ا وھ##و 
ماعٌده مغامرة قام#ت بھ#ا الحداث#ة للتم#رد عل#ى 
الفرضيات السابقة حول التكرارية وا�ستعارة 

�ختزالي###ة الميكانيكي###ة والوظيفي###ة الج###اھزة وا
�عم#ال   Jencksوكل ذلك اكدته وصوفات 

واھم ماميزھا التشبيھات ) (caltravaعديدة ل 
ا�نسانية للمساند الت#ي ترف#ع الھيك#ل الخ#ارجي 
ومس####ننات ا�عم####دة الب####ارزة ال####ى الخ####ارج 
والت###داخل فيم###ا بينھ###ا بطريق###ة تش###به ت###داخل 

  .(p.110-119))14شكل (العظام والمفاصل 
كما سلطت الدراسة الضوء على توجھات      

عم###ارة م###ا بع###د الحداث###ة الت###ي تبن###ت التعري###ة 
 Jencksلتحقي##ق نتاج##ات معماري##ة وص##فھا 

بانھ###ا ص###ناعة للمتع###ة وا�ث###ارة مرك###زاً عل###ى 
صيغھا والياتھا المعتم#دة عب#ر تحلي#ل ووص#ف 
مش##اريع عدي##دة للمعم##ارين ايزنم##ان وجي##ري 

ناص##ر وا�ش##كال م##ن حي##ث ت##م اعتم##اد نق##ل الع
 Disney hallعم##ق الس##طح كم##ا ف##ي مش##روع 

لجي###ري والتركي###ز عل###ى الحفري###ات وا�ث###ار 
باعتم##اد التع##رج والتم##وج ف##ي مش##روع الفن##ون 

  ).p.139-140( )15شكل (البصرية
  Macdonaldدراس��������������ة  5.2

1998”Structural Design For 
Architecture”     

الدراس####ة عل####ى عملي####ة التص####ميم  ترك####ز    
المعم####اري وتجس####يد العم####ارة اس####تنادا ال####ى 
العناص###ر المنش####ئية والخدمي####ة وتح####دد ارب####ع 
ع�ق##ات لتك##ون مف##ردات رئيس##ية تخض##ع لھ##ا 
عملي####ة التص####ميم للنت####اج المعم####اري وتحدي####د 

مف#ردة : الصورة النھائية للعمارة عموم#اً وھ#ي
مف##ردة ,مف##ردة ع�ق##ة القناع##ة,ع�ق##ة ا�ھم##ال

لمنش#أ الحقيق#ي ع�قة الرمزية ومفردة ع�ق#ة ا
)p.12(, والمف####ردات جميعھ####ا) ع####دا ا�ول####ى

تمث###ل اش###ارة ض###منية ال###ى س###تراتيجية ) فق###ط
التعري####ة ف####المفردة الثاني####ة تش####ير ال####ى حال####ة 
الموازن#ة ب#ين ا�عتب#ارات الجمالي#ة والمنھجي##ة 
وتحقي####ق حال####ة التن####اغم الت####ام ب####ين الن####واحي 
المنش##ئية والجمالي##ة ض##من العملي##ة التص##ميمية 

وف#ي المف#ردة ,نتاج المعم#اري النھ#ائي لتوليد ال
الثالث####ة نج####د حال####ة التجس####يد المرئ####ي الت####ام 

                                                                     

باالبعـــــــــــاد الثالثـــــــــــة فضـــــــــــًال عـــــــــــن حملهـــــــــــا شـــــــــــحنة قويـــــــــــة مــــــــــــن 
ــــان " سلســــلة مشــــاهير الفكــــر المعمــــاري:"المصــــدر(الرمــــوز ترجمــــة حي
  )4ص , 2006,دار القابس للطباعة والنشر بيروت, صيداوي

للمفردات الخدمية وا�نشائية لتصبح المفردات 
الرئيسية وا�ساس#ية ويتعام#ل معھ#ا المعم#اري 

 visualكمجموع###ة م###ن الموتيف###ات المرئي###ة 
motifs) (  وعن####دھا ك####ل الق####رارات المتعلق####ة

لعناص###ر في###ه بش###كل وحج###م المبن###ى وتنظ###يم ا
يحكمھ###ا م###ؤثرات مرئي###ة تقني###ة ويك###ون البع###د 
الجمالي ھو ا�ساس وتجلى ذلك بشكل واضح 

مجس###دة باعم###ال لوكوربوزيي###ه (ف###ي الحداث###ة
ام##ا ف##ي ,لتأكي##دھا عل##ى التق##دم التقن##ي ) وم##يس

المف####ردة الرابع####ة تتجس####د العناص####ر المنش####ية 
والخدمية بوضوح ت#ام لك#ن اس#بابھا ض#رورية 

عتبارات الجمالية دوراً ھام#اً ومع ذلك تأخذ ا�
ورئيس##ياً ف##ي تحدي##د ماھي##ة العم##ارة وتجس##يدھا 

وم###ن خ###�ل تحلي###ل الع�ق###ات ,)p.15(مرئي###اً 
ا�ربعة اع�ه فان الدراسة تؤكد عل#ى التعام#ل 

الظ#####اھري للمف#####ردات المنش#####ئية والخدمي#####ة  
كمفردات تصميمية ووض#حت الدراس#ة وج#ود 

ل يتمثل المستوى ا�و: مستويين لذلك التعامل 
بالمس##توى الفك##ري وال###ذي يعم##ل عل##ى نظ###ام 
الفك####ر �ن العملي####ات الت####ي تج####ري ض####منه 

عمليات أكثر بكثير لوالع�قات التي تحكم تلك ا
من من مجرد عمليات تحولية يمكن ان تحدث#ه 

ف##ي ح##ين , التقني##ات والم##واد ف##ي نظ##م العم##ارة 
المس##توى الث##اني المتمث##ل بالمس##توى الظ##اھري 

يعم##ل عل##ى تل##ك العملي##ات  الم##ادي ھ##و ال##ذي
التحولية لتجسيد ھيئ#ة العم#ارة كظ#اھرة مرئي#ة 

)p.25(.  
 Skin&Bones Parallel”  دراس�ة 6.2

Practies In Fashion& 
Architecture” 2007 Moca  
http://www.moca.org/media/gel.gu

ides/sb.galleryguide  
الس##تيراتيجيات س##لطت الدراس##ة الض##وء عل##ى 

والتقني##ات لعملي##ة التص##ميم المعاص##ر وص##و� 
جدي#دة اساس#ھا ا�فص#اح الى اتجاھ#ات جمالي#ة 

وا�ع###�ن عم###ا يمث###ل ل###ب الھيئ###ة التكويني###ة 
�ظھ####اره ف####ي الھيئ####ة الخارجي####ة للممارس####ة 

 )والعم##ارةالموض##ة (ف##ي ك##ل م##ن  يةتص##ميمال
 ھم#امش#تركة ورس#م الح#دود بينلوضع ارض#ية 

فف##ي ف##ن ا�زي##اء يلج##أ المص##مم ال##ى التجزئ##ة 
والح##ذف �ج##زاء �ب##راز جوان##ب معين##ة م##ن 

ولجع##ل الم�ب##س اكث##ر عض##وية عن##د الجس##م 
ا�رت#داء واكث##ر تح#رراً وبالمقاب##ل ف#ي العم##ارة 

الجل##د  ت#م تط##وير فك#رةس#بب التط#ور التقن##ي بو
 اذ ينبث#ق الھيك#ل )skin & boues (والعظ#م

والمفاص###ل الرابط###ة �عض###اءه نح###و الخ###ارج 
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ليصبح قش#رة المبن#ى الخارجي#ة أو كم#ا ي#دعوه 
كم###ا المنظ##رون بجل###د العم###ارة وعظمھ##ا مع###اً 

س#طوحاً واش#كا�ً تعتم#د ا�بني#ة الي#وم  اصبحت
اقرب ماتكون لقطع النسيج انھا تثنى وتنط#وي 

وتخ####رق وتم####وج وتش####وه وتنحن####ي وتج####وف 
م##ع  ة المبن##ىلكتل##ارجي##ة ن ا�س##طح الخيلتك##و

ويش##كل  )p.1-p.6(كش##ف فض##اءآتھا الداخلي##ة 
ذل####ك اش####ارة ض####منية للتعري####ة كس####تراتيجية 

وص#####فت الدراس#####ة اعم#####ا�ً تص#####ميمية كم#####ا 
لمعم##اريين رك##زت فيھ##ا عل##ى ا�س##س الفكري##ة 
وا�س####اليب المعتم####دة لتحقي####ق اھ####دافھم ف####ي 
ا�فصاح ع#ن ح#ا�ت تخ#ص مش#اريعھم فم#ث�ً 

صميمه من#زل في ت Shigeruيلجأ المعماري 
ال##ى ) 1995-1993(ف##ي طوكي##و  الح##ائط الس##اتر

فالس#طح )16ش#كل (  skin&bonesة تطوير فكر
ض ب#####ه تأكي#####د الخ#####ارجي للمن#####زل والمفت#####ر

المس######احات بخصوص######ية س######اكنيه يس######تبدل 
لنعش (يحاول ان يقول  الھائلة وكانه الزجاجية

ف###ي  Movilف###ي ح###ين نج###د , )الي###وم بحري###ة
 )17شكل (ريس تصميمه المركز الثقافي في با

يط##رح ص###ورة درامي###ة رائع##ة عب###ر تجوي###ف 
ل�فص####اح ع####ن وخ####رق الواجھ####ة الجنوبي####ة 

ر التكوينية الداخلية للمبنى والت#ي تع#ود العناص
لعم##ارة ا�س##�مية مؤك##دًة الثقاف##ة العربي##ة ف##ي 
ح####ين بقي####ة الواجھ####ات تتعام####ل م####ع المح####يط 
الباريس####ي عاكس####ة الثقاف####ة الغربي####ة خاص####ة 

ج الع##اكس وكأن##ه م##رآة الجنوبي##ة حي##ث الزج##ا
  .)p.8(يعكس مدينة باريس

الب�غ***ة ف***ي "1998دراس***ة الزبي***دي  7.2
    "العمارة

ع####ّد الزبي####دي التعري####ة اس####لوباً م####ن اس####اليب 
التح##وير الت##ي تج##رى عل##ى ا�فك##ار وا�ش##كال 
الس###ابقة لخل###ق عم###ارة ت�ئ###م الحال###ة الجدي###دة 

ي###ة ك###ار جدي###دة تتكي###ف م###ع الحال###ة الظرفواف
التعري##ة  بكونھ##ا ص##يغة  نعب##ر ع##وللمش##روع 

) المرج#ع(خرقاً للنظام  ئية تحققبصرية وانشا
راف الم#ألوف وب#ذلك ي#تم تخل#يص بھدف ا�نح

الش###كل م###ن معاني###ه ا�ص###لية واض###فاء مع###ان 
يكس##ب النت##اح ا�تص##الية ل )p.66( جدي##دة علي##ه

وعليه ق#دمت ر بشكل أكبفيصبح مؤثراً ومقنعاً 
افھا فض�ً الدراسة تعريفاً للتعرية موضحُة اھد

ع##ن ط##رح الدراس##ة ل##بعض ص##يغھا واس##اليبھا 
لم###ا ح###دد الزبي###دي مس###تويين ف###ي العم###ارة اذ 

ا�ول ارت####بط بالخص####ائص : لتح####ويرأس####ماه ا
المظھري##ة ويتعل##ق ھ##ذا المس##وى بھيئ##ة النظ##ام 
 ال##ذي تج##ري علي##ه ح##ا�ت كالتش##ويه والتھش##يم

وغيرھ##ا م##ن الي##ات التح##وير ف##ي ح##ين ارت##بط 
ص##ائص الجوھري##ة الت##ي المس##توى الث##اني بالخ

تتعل###ق ب###المحتوى او المض###مون مق###دماً مث###ا�ً 
تطبيقياً لذلك تتمثل بالش#بكة فبع#د ان كان#ت ف#ي 

ظيمية اصبحت شك�ً زخرفي#اً الحداثة وسيلة تن
زنمان فبذلك غّي#ر المض#مون وق#د رك#ز لدى اي

الزبي###دي عل###ى مجموع###ة م###ن ا�لي###ات يمك###ن 
ش#ويه استخدامھا للتحوير كالحذف والتآكل والت

  ).P.70-67(والتھشيم والتجريد 
الش*******كل ",1999دراس*******ة الخف*******اجي  8.2

  "والمعنى في العمارة
لتعرية بشكل حدى صيغ اأشارت الدراسة �   

الدراس#ة الع�ق#ة  غير مباشر م#ن خ#�ل تن#اول
الت##ي تعب##ر ع##ن ) الش##كل –الھيك##ل ا�نش##ائي (

انبث###اق الش###كل الخ###ارجي للمبن###ى م###ن قوام###ه 
لعميقة  ليصبح المنش#أ واس#طة ا وبنيتهالداخلي 

لتحقي###ق الش###كل النھ###ائي للعم###ارة باعتب###ار ان 
الشكل الخارجي يصبح ھيكل المنش#أ باعتب#اره 
المصدر ا�نتاجي والمبلٌور للشكل بعد ان كان 
في توجھات معمارية مھم#�ً ف#ي انت#اج الش#كل 
المعم####اري لكن####ه مج####رد مس####اھم ف####ي رس####م 

راس#ة الصورة النھائي#ة فض#�ً ع#ن توض#يح الد
 المعنى المتحقق من تلك الع�ق#ة عل#ى مس#توى

 تذحي##ث أتخ##ي ومابع##د الح##داثي التي##ار الح##داث
ا�ول##ى ھ##ي : الع�ق##ة ص##يغتين للتطبي##قتل##ك ا

 Form-structure) الھيك####ل المش####كل( ص####يغة 
وفي ھذه الصيغة يك#ون الھيك#ل مح#دداً للش#كل 
ويتمث#ل ذل#ك بش##كل واض#ح ف##ي نتاج#ات التي##ار 

م ا�نشائي اداة خلق الشكل الحداثي حيث النظا
مش#كل المعماري والمعنى في ص#يغة الھيك#ل ال

ي###اح الھيك###ل م###رتبط بالھيك###ل ووظيفت###ه فبانز
ا�نشائي الى درج#ة اص#بح يمث#ل الش#كل جع#ل 

ف#ي ح#ين , نتاج الحداثة مج#رداً اح#ادي المعن#ى
الش###كل (الص###يغة الثاني###ة للع�ق###ة ف###ي ص###يغة 

ت مابع#د نتاجاتمثلھا  Structure-Form) المھيكل
الحداث##ة وف##ي ھ##ذه الص##يغة الش##كل ھ##و المح##دد 
للھيكل ا�نشائي والمعنى في ھذه الصيغة غير 
مباش###ر ي###رتبط بالش###كل عب###ر د��ت رمزي###ة 
ويھدف ذلك الى تحقي#ق التعددي#ة ض#من ح#دود 

  ).P. 29-31الخفاجي (   الشكل المنتخب
العم*****ارة " 2003رس*****ول دراس*****ة 9.2

لفع*******ل دراس*******ة تحليلي*******ة ل:والتكنولوجي*******ا 
     "التكنولوجي في العمارة

بوص#فھا ح##دثاً  أك#دت الدراس#ة  ان العم##ارة    
تتض######من و�دة ن######اتج جدي######د ل######ه كيفي######ات 
وخص##ائص جدي##دة وھ##ي بالت##الي تمث##ل حال##ة 
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جدي##دة ي##تم التعام##ل معھ##ا بكيفي##ات وخص##ائص 
جدي##دة وھ##ي ف##ي الوق##ت ذات##ه ش##مولية يمك##ن 
التع##رف اليھ##ا عل##ى اس##اس نظ##ام أكب##ر يح##وي 

ة م##ن ا�ج##زاء والمكون##ات والعناص##ر مجموع##
ومع تأكيد رسول بان العم#ارة ,بع�قات جديدة 

النظام (ظاھرة وانھا تظھر من خ�ل ما أسماه 
وھ###و يمث###ل انعك###اس لنظ###ام ك###امن ) الظ###اھر
وھ#و بالت#الي يحكم#ه ) الظ#اھر-الكامن(يحكمھا 

مجموع##ة قواع##د قابل##ة للتغيي##ر لكنھ##ا اساس##يات 
نت##اج التص##ميمي ومف##ردات عملي##ات تش##كيل ال

وفي ظل ھذه العمليات يطرأ ماأسماه بالتحول ,
ال#########ى  وقس#########متف#########ي نظ#########م العم#########ارة 

واخضعھا ال#ى مجموع#ة ) شكلية,مادية,فكرية(
آلي####ات مختلف####ة تعم####ل ف####ي ث####�ث س####ياقات 

س##ياق المس##تعمل ,س##ياق المص##مم وفك##ره(ھ##ي
س#####ياق ا�نت#####اج لتش#####كيل النت#####اج ,وحاجات#####ه

وب###ذلك ف###ان الدراس###ة   )239ص() التص###ميمي
تش##ير بش##كل ض##مني ال##ى س##تراتيجية التعري##ة 

) التطبيق##ي –الفك##ري(واھ##دافھا وتؤك##د دورھ##ا 
  .في تشكيل النتاج 

الدراس##ة ض##من س##ياق انت##اج النت##اج  تح##ددو   
المعم###اري مجموع###ة عملي###ات اطلق###ت عليھ###ا 
عمليات التحول مجموعة صيغ لبروز التعرية 

رھ##ا ف##ي عل##ى المس##توى الظ##اھري وأك##دت دو
تحول نظام الشكل كناتج نظ#ام فك#ري وش#ملت 
العناص##ر المادي##ة الرئيس###ية وح##ددتھا بالمنش###أ 
والم#واد وا�نش##اء والعناص#ر المادي##ة التكميلي##ة 

والتي حددتھا بالخدمات والتفاص#يل المعماري#ة  
وھي بمجملھا تحقق التحول على البعد الشكلي 
المادي للعمارة بوص#فھا ظ#اھرة  لتأكي#د انم#اط 
تحولي##ة مختلف##ة عب##ر ماأس##ماه ب##الطفرات ف##ي 
المعالجات التصميمية والتي عبر عنھا بكونھ#ا 
توجھ###ات مختلف###ة للبع###د الش###كلي م###ن ناحي###ة 
العملي##ات التحولي##ة الت###ي تج##ري عل##ى الھيئ###ة 

   .النھائية للشكل الخارجي ليصبح أكثر م�ئمة
م####ن خ####�ل م####ا ت####م طرح####ه ف####ي ا�دبي####ات 

لت مفھوم للتعرية والدراسات السابقة التي تناو
بصورة مباشرة او ضمنية او عبر الوصوفات 

تحديد تعريف لللمشاريع المعمارية تم التوصل 
 يعتم##دء إط##ار مف##اھيمي بن##اللتعري##ة واجرائ##ي 
  :ةFتيا المفردات

  التعريف ا�جرائي للتعرية: ا3ولىالمفردة -
بانھ#ا س#تراتيجية لخل#ق وتولي#د  تعرف التعرية 

يعتمد اساسھا الفكري عل#ى ا�شكال المعمارية 
مفاھيم كا�زاحة والتجريد والفصل قض� ع#ن 
دورھ##ا ف##ي تغيي##ر المحت##وى الض##مني اش##ارة 

لمس##توى ابع##د واعم##ق ف##ي التفكي##ر والتنقي###ب 
للكش##ف ع##ن المكنون##ات وابرازھ##ا مرئي##اً نح##و 
الس#####طح الخ#####ارجي كحال#####ة م#####ن ا�فص#####اح 
وا�ع##�ن وص##و�ً بالن##اتج النھ##ائي ال##ى الغن##ى 

فالتعرية وسيلة لتحقيق لغ#ة , د وا�بتكاروالتجد
معمارية جديدة تتكلم فيھ#ا العم#ارة لغ#ة خاص#ة 

تفصح عن مكنوناتھ#ا الداخلي#ة وبنيتھ#ا العميق#ة  
وجعلھ###ا تھ###يمن عل###ى الش###كل النھ###ائي للنت###اج 
المعماري  بل وتحتل موقع الس#يادة ف#ي الھيئ#ة 

    .النھائية للنتاج
 أھداف التعرية:  الثانيةالمفردة -

ان التعري#######ة كس#######تراتيجية �نت#######اج النت#######اج 
لخل##ق لغ##ة معماري##ة اس##تناداً المعم##اري تھ##دف 

تحقي#ق للمكنونات الداخلية للعم#ارة فض#�ً ع#ن 
ا�بتك#######ار وا�ستكش#######اف واع#######ادة الخل#######ق 
والتواص#####لية عب#####ر تحق#####ق تعددي#####ة المعن#####ى 
وا�خ####ت�ف ع####ن الم####ألوف بكس####ر القواع####د 

والتح######رر م######ن القي######ود  المتع#####ارف عليھ######ا
   .وتمنح مصممھا التفرد محددات التداوليةوال
تب#ين وج#ود : أنواع التعري*ة: ة المفردة الثالث-

  :وھي كالتالي نوعين من التعرية
الن####وع اUول يتمث####ل بالتعري####ة المظھري####ة -1
وت##رتبط ھ##ذه بالخص##ائص المظھري##ة ) الھيئ##ة(

 ةً تخ###ذاج المعم###اري الت###ي تص###ف ھيئت###ه مللنت###
 :مجموعة من الصيغ ھي

ه الص#يغة بالح#دود ذترتبط ھ: �سطح تعرية ا-
نت#اج المعم#اري وا�سطح والتي تش#كل ھيئ#ة ال

وف##ي )الواجھات،الس##قوف وا�رض##يات(ي وھ##
الكتل###ة بس###طوحھا ض###رب ھ###ذه الص###يغة ي###تم 

وخصائص##ھا الرابط##ة عناص##رھا وع�قاتھ##ا و
  .المشكلةالتكوينية 

ت##رتبط ھ##ذه الص##يغة بالھيك##ل : تعري##ة الھيك##ل -
وف##ي ھ##ذه الص##يغة لمعم##اري ا�نش##ائي للنت##اج ا

وا�ع#####�ن ا�نش#####اء والھيك#####ل ب#####راز ي#####تم ا
عن الكتلة ويك#ون ذل#ك  وا�فصاح عنه خارجاً 

بش##كل ت##ام ليص##بح الھيك##ل ھ##و المح##دد للكتل##ة 
او بش###كل جزئ###ي ليك###ون ) ھ###و الكتل###ة ذاتھ###ا(

 .معھا متداخ�ً 
ت###رتبط الص###يغة بالفض###اء : تعري###ة الفض###اء -

تقلي###دي ال المفھ###ومض###رب اذ ي###تم المعم###اري 
دود عب##ر خل##ع الح##) المح##اطالفض##اء (للفض##اء

واجز والقواط#ع المشكلة له او المستويات والح
الت###ي تح###دده لتحقي###ق ص###يغة مختلف###ة للفض###اء 
كالفض#####اء ال�متن#####اھي والفض#####اء المنس#####اب 

 .والتداخل في الفضاءات المتعددة
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ت#####رتبط ھ#####ذه الص#####يغة : تعري#####ة العناص#####ر -
ل#######ة بالعناص#######ر العمودي#######ة وا�فقي#######ة والمائ

والتفاص####يل المعماري####ة كوح####دات تص####ميمية 
لنت###اج المعم###اري الوح###دات ا�بجدي###ة لتش###كل 

وا�درج والمص######دات وتيجانھ######ا كا�عم######دة 
ال#خ  ..والنوافذ والتفاصيل الديكورية وا�قواس

وتعريتھ##ا تك##ون عب##ر ا�نق##اص ف##ي وجودھ##ا 
او ط#رح اج#زاء  المادي وحضورھا الفيزياوي

بحال##ة تحولي##ة منھ##ا او تغيي##ر ربطھ##ا ببعض##ھا 
ي##تم عن##ده الجم##ع  تش##ويھية لتحقي##ق معن##ى آخ##ر

ي###ق حقلتب###ين الس###لوك التطبيق###ي وا�س###تيطيقي 
  .وا�ستكشاف ا�بداع

ص#####يغة ت#####رتبط ھ#####ذه ال: تعري#####ة الخ#####دمات -
التكيي###ف دكتات ب###ا�جزاء الخدمي###ة للمبن###ى ك###

نابي#ب الص##حية ومج#اري التھوي#ة وا�والتدفئ#ة 
الص#حية ,مائيةال,الكھربائيةوفضاءات التأسيسات

ومنظوم###ات الحري####ق وا�م####ان وا�تص####ا�ت 
التي تمثل البيئ#ة الداخلي#ة المحقق#ة  والمعلومات

وتعريتھ##ا  الص##وتية,للراح##ة البيئي##ة الحراري##ة 
لتأخ##ذ تك#ون ب#ا�ع�ن عنھ#ا ب##د� م#ن اخفاءھ#ا 

ص###ورة الغاي###ة ب###دل ص###ورة الوس###يلة لتك###وين 
 .واقرار الھيئة النھائية للنتاج المعماري 

لن###وع الث###اني م###ن التعري###ة يتمث###ل بتعري###ة ا-2
وت###رتبط ھ###ذه بالم###دلول ) المعن###ى(المض###مون 

التص##ميمي للنت##اج المعم##اري وفلس##فة المعم##ار 
وما يريد ا�فصاح وا�ع�ن عن#ه فيرج#ع إل#ى 

ً ح####وراً ومقوض####وم مص####در مع####ين ض####ارباً   ا
مفھوم###ه الفك###ري ووظيفت###ه وقيمت###ه النفعي####ة ل

والد�لي#####ة اي ان#####ه يح#####ور ف#####ي خصائص#####ه 
لتولي##د ) الوظيفي##ة,المبدئي##ة,الد�لي##ة(الجوھري##ة 

نتاج####ات جدي####دة حافل####ة بالمع####اني الرمزي####ة 
والزماني####ة والمكاني####ة وا�نش####ائية  والتعبيري####ة

حي####ث تتغي####ر ا�عتب####ارات المتع####ارف عليھ####ا 
 مع####اييرم####ن الثانوي####ة للمف####ردات التص####ميمية 
ف##ي تحدي##د رس##م أول##ي تنفيذي##ة نفعي##ة مس##اھمة 

ع##ايير الجمالي##ة والفني##ة ال##ى مص##افي المللھيئ##ة 
ل�ظھ##ار اساس##ية  والتعبيري##ة لتص##بح مف##ردات

وتقري####ر الش####كل النھ####ائي للنت####اج المعم####اري 
  .وصورة العمارة ككل

 درجة تحقق التعرية: ة المفردة الرابع
تب##ين ان التعري##ة تتحق##ق ب##درجات مختلف##ة ف##ي 
النتاج##ات المعماري###ة فالدرج##ة الكبي###رة والت###ي 

زال##ة وا�نق##اص تك##ون واض##حة ج##دا لفع##ل ا�
حد المطلق حي#ث يك#ون لوالتي يمكن ان تصل 

وبش##كل ت##ام يت�ش##ى  ك##ام�ً  الح##ذف وا�س##قاط
مع##ه العنص##ر نھائي##ا والدرج##ة النس##بية تك##ون 

منخفضة الوضوحية وأحيانا غي#ر محسوس#ة ، 
   .ا�كثر اعتدا�ً ووبينھما الدرجة المتوسطة 

 ريةآليات تحقق التع: ة لمفردة الخامسا
ج###ود مجموع###ة م###ن اFلي###ات لتحق###ق تب###ين و  

ا�زاح########ة المكاني########ة،النحت :التعري########ةوھي
الشكلي،الفض##اء الس##الب،اللوح  ،التح##ولالبيئي

والحفريات الممس######وح،حفر الفض######اء،الحذف،
غي##رات ولك##ل واح##دة منھ##ا مجموع##ة م##ن المت

ويوض##ح الج##دول ,الثانوي##ة الخاص##ة بك##ل آلي##ة 
مف######ردات ا�ط######ار النظ######ري للتعري######ة ) 2(

  .الثانوية والقيم الممكنة لھا ومتغيراتھا
  :المحور الثالث .3

  البحث تطبيق  1.3
س###يتم ف###ي ھ###ذه الفق###رة بن###اء فرض###ية البح###ث 

لعينة وتحديد طريقة القياس ا�ساسية واختيار ا
ا�ط##ار التركيز ف##ي التطبي##ق عل##ى مف##ردات ب##

  :كا�تيوبما يت�ئم وھدف البحث  النظري 
ح##دد البح##ث فرض##ية : فرض**ية البح**ث1.1.3

يتباين التيار الح#داثي وم#ا بع#د (  الرئيسة وھي
الحداثي في اس#لوب تطبي#ق س#تراتيجة التعري#ة 

وتتض####من ھ####ذه ) لتولي####د نتاجاتھ####ا المعماري####ة
 :مجموعة فرضيات ثانوية ھيالفرضية 

ترك##ز الحداث##ة عل##ى التعري##ة المظھري##ة ام##ا -1
 .مابعد الحداثة فتركز على تعرية المضمون

ذف وا�خت###زال ترك###ز الحداث###ة عل###ى الح###-2
وا�زال###ة كآلي###ات تجس###يد التعري###ة ام###ا مابع###د 
 الحداثة فتركز آليات التشويه والتحول الشكلي 

بدرج##ة  ھ##االحداث##ة التعري##ة ف##ي نتاجتحق##ق  -3
رب للمطلق##ة ام##ا مابع##د الحداث##ة عالي##ة ج##داً تقت##

   .باعتدال ھاققفتح
 مش##روعانت##م اختي##ار :عين**ة البح**ث  2.1.3

تمث#ل ع�م#ات  الحداثةلكل من الحداثة ومابعد 
 نتاجاتھ##ا المعماري##ة ب##ارزة ونق##اط تح##ول ف##ي

وتمتل###ك الخص###ائص الفكري###ة والش###كلية الت###ي 
تجعلھا م#رآة عاكس#ة وارض#ية خص#بة لتطبي#ق 
افك##ار طروحاتھ##ا النظري##ة كن##وع م##ن التأكي##د 

فض#�ً ع##ن  للتعري#ةلمف#ردات ا�ط#ار النظ##ري 
غناھا الفكري ووفرة الطروح#ات والمعلوم#ات 

ص###ور للعين###ات ) 3(الج###دوليوض###ح و,عنھ###ا
  : كWتيوھي المنتخبة للمشاريع 

بي####ت الش####�ل (:يمش####اريع التي####ار الح####داث -
من#زل ف##ارنزويرث (و) 1936للمعم#ار راي##ت 

  )1951و رللمعماري ميس فان دي
تجدي#د اعل#ى (:مشاريع التيار ما بعد الح#داثي -

ن#زل تجديد م(و) 1989السطح للمعمار كوب 
  )1988ري جيري للمعمار جي
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يعتم#####د البح#####ث :  طريق*****ة القي*****اس 1.1.3
وفي#ه تع#رف اھ#م الق#يم  طريقة القي#اس الن#وعي

الممكن#####ة للمف#####ردة م#####ن متغيراتھ#####ا اعتم#####اداً 
للمعلوم##ات ح##ول تل##ك المتغي##رات فق##د اس##تند 
البح##ث ال##ى عملي##ة تحلي##ل نص##وص ا�دبي##ات 
المعمارية الواصفة للمشاريع المنتخبة ثم يليھ#ا 

ل مباش#ر م#ن استخ�ص الق#يم المطلوب#ة وبش#ك
المعلوم#ات الت#ي نظم#ت ف#ي اس#تمارة الخاص##ة 

فق###د قس###مت ,) 4,5,6,7(لج###داولاتوض###حھا 
حق#####ل لتعري#####ف المش#####روع  ا�س#####تمارة ال#####ى

ومص##ممه يلي##ه حق##ل لتعري##ف حال##ة الوص##ف 
الخاص####ة بالمش####روع كم####ا ق####دمتھا ا�دبي####ات 
المعمارية مرفق#ة بالمص#ادر ث#م الحق#ل ا�خي#ر 

ة  خص##ص لتحلي##ل الوص###ف �س##تخ�ص قيم###
لمش##روع م##يس ف##ان دي##رو : فم##ث�ً ك##ل متغي##ر 

وص####ف الس####لطاني الكتل####ة بالش####فافية التام####ة 
وبتحليل الباح#ث للوص#ف تب#ين ان ,والھندسية 

المتحققة بالمش#روع ھ#ي تعري#ة صيغة التعرية 
لتكوين س#طح ) تحديداً  سطح الواجھة(السطح 

ھندسي نقي وبدرجة كبيرة جداً اقرب للمطلق#ة 
تغي######رات التفص######يلية لموھك######ذا لبقي######ة ا.....

بع#دھا ت#م .مفردات ا�طار النظري ل المتضمنة
وض#حت في#ه )8ج#دول(اعداد ج#دول للمقارن#ة 

المتغي#####رات التفص#####يلية للمف#####ردات للعين#####ات 
المنتخبة للتي#ارين الح#داثوي ومابع#د الح#داثوي 
يتناس##ب والھ##دف البحث##ي يس##تنتج من##ه  بش##كل 

ة مباشر اوجه التباين بينھما ف#ي اعتم#اد التعري#
 .خاص بكل منھماللتحقيق النتاج المعماري ا

  لنتائجا   2.3
 )انواع التعرية( مفردة النتائج المرتبطة ب-1

فق##د ) الھيئ##ة( ا يخ##ص التعري##ة المظھري##ةفيم##
لك##ن  ھ##ذه الص##يغةف##ي اعتم##اد  تش##ابه التي##اران

المتغي####رات س####توى ا�خ####ت�ف ك####ان عل####ى م
عل##ى بش##كل كبي##ر رك##زت فالحداث##ة التفص##يلية 

ظھري####ة وكان####ت عل####ى مس####توى التعري####ة الم
ا�س###طح للواجھ###ات حص###راً لتحق###ق نتاج###ات 
معماري##ة باش##كال ھندس##ية ص##افية نقي##ة ش##فافة 
بالكام##ل او تتن##وع س##طوحھا بم##واد تجم##ع ب##ين 

فض##�ً ع##ن تركي##ز الحداث##ة , الطبيعي##ة والتقني##ة
على صيغة تعري#ة الھيك#ل واب#رازه بش#كل ت#ام 

وف##ي ص##يغة , للكتل##ة ليص##بح الكتل##ة بح##د ذاتھ##ا
ض الفضاء تعرية العناصر جاءت الحداثة لتقوٌ 

, محقق##ة فض##اءاً منس##اباً ب##ين ال##داخل والخ##ارج
وبالنسبة لصيغة تعرية المض#مون فالحداث#ة ل#م 
تعتمدھا في اي من العيينات المنتخبة في ح#ين 
 جاءت مابعد الحداثة مركزة بشكل كبير عليھ#ا 

لتسخر م#ن تقالي#د العم#ارة الس#ابقة وتستحض#ر 
ذاته معاٍن رمزية وجمالية وتعبيرية في الوقت 

وانشائية بتحوير مدلولھا التص#ميمي كمف#ردات 
فض#####�ً ع#####ن اعتمادھ#####ا التعري#####ة , معماري#####ة
ففي صيغة تعري#ة ا�س#طح رك#زت ,المظھرية 

عل#ى تعري##ة الس#قوف والواجھ##ات مع#اً  لتحق##ق 
, اشكا�ً حياتية مشوشة �مس#تقرة بم#واد تقني#ة 

اثة لصيغة تعري#ة فض�ً عن اعتماد مابعد الحد
الھيكل لكنھا داخلت#ه م#ع الكتل#ة ليلفھ#ا ويمزقھ#ا 
ويلفٌھ##ا واحيان##اُ يھش##مھا ليغي##ر زواياھ##ا وھ###و 
م###اانعكس عل###ى ش###كل نتاجاتھ###ا لتتأخ###ذ ھيئ###ة 

وبص##يغة , يكتنفھ##ا الغم##وض فوض##وية معق##دة
تعرية الفضاء عمدت مابعد الحداثة الى فص#ل 
ون###زع مس###تويات الفض###اء وجدران###ه الفاص###لة 

حيطة لتحقق حالة التراك#ب والت#داخل ب#ين والم
فض##�ً ع##ن اعتم##اد مابع##د الحداث##ة ,الفض##اءات 

لص###يغة تعري###ة العناص###ر وفيھ###ا عم###دت ال###ى 
ا�نقاص والطرح الجزئي للعناصر المعماري#ة 

ھ##ا البع##د ا�خت##زال الت##ام وھ##و مامنح ب##د�ً ع##ن
 الد�لي

) درج#ة تحق#ق التعري#ة(النتائج المرتبطة ب#ـ -2
اران الح##داثي وم##ا تب##اين التي##ئج اظھ##رت النت##ا:

لتحقي##ق نتاجاتھ##ا لتعري##ة ادرج##ة بع##د الح##داثي ب
اق##رب (كبي##رة ج##داً بدرج##ة المعماري##ة فج##اءت 

في عين#ات الحداث#ة ف#ي ح#ين ) ماتكون للمطلقة
كان###ت درجتھ###ا أكث###ر اعت###دا�ً لعين###ات مابع###د 

  .الحداثة
 ) آليات التعرية(النتائج المرتبطة بمفردة -3

ش###ابه التي###اران ف###ي اعتم###اد اظھ###رت النت###ائج ت
رغ####م (آلي####ات الح####ذف وا�زاح####ة المكاني####ة 

ا�خ###ت�ف بدرج###ة تجس###يدھا ف###ي النت###اج كم###ا 
لكن تباينا ببقي#ة ا�لي#ات فم#ا ) توضح في اع�ه

بع##د الحداث##ة رك##زت بش##كل أكب##ر عل##ى آلي##ات 
التحوير الشكلي والنح#ت البيئ#ي والحف#ر وھ#ي 

  .اFليات التي اأھملتھا الحداثة
  تنتاجات ا�س 3.3

تم التوصل الى مجموعة م#ن ا�س#تنتاجات     
النھائية بعضھا نظري ارتبط بالمعرفة الس#ابقة 
وا�خ####ر تطبيق####ي م####رتبط بتطبي####ق ا�ط####ار 

  -:جاءت كالتاليالنظري و
س###تراتيجية لخل###ق  تع###رف التعري###ة بانھ###ا-    

حال###ة  معماري###ة اس###تناداً ال###ىنتاج###ات وتولي###د 
ا الداخلي###ة ناتھ###ا�ظھ###ار وا�فص###اح ع###ن مكنو

ى الش##كل وجعلھ##ا تھ##يمن عل##وبنيتھ##ا العميق##ة 
وتحت#ل موق#ع الس#يادة  النھائي للنتاج المعماري

  .لنتاجافي ھيئة 
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تھدف التعري#ة لتحقي#ق التف#رد وا�خ#ت�ف -    
والتعددي##ة وا�ستكش##اف ف##ي النت##اج المعم##اري 
عب##ر ا�س##قاط والتنق##يص ف##ي مادي##ة النت##اج و 

لمس#توى ابع#د  تحوير مضمونه ومحتواه اشارة
واعم###ق ف###ي التفكي###ر والتنقي###ب للكش###ف ع###ن 
مكنونات#####ه وابرازھ#####ا مرئي#####اً نح#####و الس#####طح 
الخ##ارجي وص##و�ً بالن##اتج النھ##ائي ال##ى الغن##ى 

فالتعرية وسيلة لتحقيق لغ#ة , والتجدد وا�بتكار
معمارية جديدة تتكلم فيھ#ا العم#ارة لغ#ة خاص#ة 

نظ#ام الفك#ر (من خ#�ل اس#تحداث نظ#ام يجم#ع 
  ).نظام الشكل الظاھر -الكامن

دور البع##د الش##كلي للتعري##ة المتمث##ل بتحقي##ق  -
ھيئ##ة جدي##دة للنت##اج المعم##اري اس##تناداً للق##وام 
ال#####داخلي والبني#####ة الداخلي#####ة والت#####ي تتح#####ول 

  .لمفردات تصميمية اساسيةً 
دور البع###د الفك###ري للتعري###ة المتمث###ل بم###نح  -

النت###اج المعم###اري بع###داً د�لي###اً عب###ر ا�رتف###اء 
ئ####ة النفعي####ة للمف####ردات التص####ميمية ال####ى بالھي

مص##افي الھيئ##ة التعبيري##ة الجمالي##ة الرمزي##ة اذ 
تلغ###ي التعري###ة الموض###وع ا�ساس###ي لھيئتھ###ا 

ن مض##مون رم##زي جم##الي مقاب##ل التعبي##ر ع##
ص##اح عن##ه ف##ي الش##كل رف##ي  وا�فتعبي##ري ظ

يتحق#ق التن#اغم م#ع الن#واحي و,الخارجي للنت#اج
تح######ول التعبيري######ة والرمزي######ة اذ ت,الجمالي######ة

الجوان##ب المنش##ئية والخدمي##ة نتيج##ة ا�ظھ##ار 
القص####دي وتجس####يدھا المرئ####ي ال####ى مف####ردات 
معماري##ة تعبيري##ة وي##تم التعام##ل معھ##ا ض##من 

 .التصميم كموتيفات مرئية
الحداث##ة التعري##ة لتحقي##ق نتاجاتھ##ا  اس##تخدمت -

المعماري####ة معتم####دة اس####لوبا منھجي####ا ي####ت�ئم 
عم##ارة وافكارھ##ا واھ##دافھا وطريق##ة تفس##يرھا لل

ف##ي ض##وء مب##اديء العل##وم الطبيعي##ة فج##اءت 
بعي#دة ع#ن احادي#ة المعن#ى نتاجاتھا موض#وعية 

المستوي الد�لي الغني بالمع#اني وھ#ي النقط#ة 
الرئيس###ية الت###ي رك###زت عليھ###ا عم###ارة مابع###د 
الحداثة فاعتمدت صيغا اخرى لتطبيق التعرية 
تجعلھ####ا تتس####م بالتعددي####ة ويب####ين ذل####ك نقط####ة 

ين بينھم#ا اذ ج#اءت مابع#د اخت�ف الجوھرية ب
ز على انتاج عمارة غنية بالمعاني الحداثة ترك

  .لخلق عمارة تحاور المتلقي
عب####ر س####تراتيجية التعري####ة أك####دت الحداث####ة  -

نزوعھ####ا �ظھ####ار الق####وام ال####داخلي واالبني####ة 
ي##رة ج##داُ وباعتم##اد آلي##ات الداخلي##ة بدرج##ة كب
التعري###ة المظھري###ة وص###يغ الح###ذف وا�زال###ة 

م ق###ق نتاج###ات باش###كال أولي###ة تتس###ا تحھ###لتجع
والمعن######ى بالنق######اء والھندس######ية والوض######وح 

ف##ي , )ش##كل مج##رد م##رتبط با�نش##اء(ا�ح##ادي
حين حقق#ت مابع#د الحداث#ة نتاج#اً مشوش#اً غي#ر 
نق####ي مھش####م غي####ر مس####تقر بأش####كال حياتي####ة 

عب##ر آلي##ات التح##وير الش##كلي  فوض##وية معق##دة
 والحف###ر والتش###ويه واخت###راق الھيك###ل بش###كل

كتل##ة لتجس##يد ص##يغ التعري##ة لب لعني##ف وغري##
  .المظھرية وبدرجة أكثر اعتدال

فض##اءاً س##تراتيجية التعري##ة بحقق##ت الحداث##ة  -
حراً مدغماً بحرية م#ع الطبيع#ة �يمك#ن منساباً 

ادراكه بأبعاد أو شكل محدد مع فقدان الش#عور 
م##ن خل##ق  ھ##افي##ه بالھوي##ة والتوجي##ه وھ##و مامكن

وا�ن#دماج  تجربة جديدة للفضاء مليئة بالتحرر
بالمحيط في حين حقق#ت مابع#د الحداث#ة أص#بح 
الفض##اء متس##ماً بالحض##ور الفيزي##اوي ويمك##ن 
ادراكه عل#ى ان#ه فض#اء م#ابين ا�ش#كال متع#دد 
الطبق##ات ا�م##ر ال##ذي جعلھ##ا ت##نجح ف##ي خل##ق 

  .تجربة جديدة للفضاء مليئة بالخيال
أك###دت الحداث###ة م###ن خ###�ل التعري###ة حال###ة  -

ا المعماري##ة باس##قاطھا ا�ختزالي##ة ف##ي نتاجاتھ##
وھ###و ماقادھ###ا  الكام###ل للعناص###ر والتفاص###يل

للوض###وح والص###راحة والبس###اطة والعق�ني###ة 
حقق###ت ف###ي ح###ين مابع###د الحداث###ة ,والوحداني###ة

الغم######وض عب######ر ا�نق######اص ف######ي ماديتھ######ا 
�ستحضار معاٍن جديدة حتى وصفت نتاجاتھ#ا 
بانھا تص#اميم جدي#دة تنبث#ق بش#كل غي#ر متوق#ع 

الك�سيكي فالھيئ#ة الجدي#دة وجريء من النتاج 
   .تعكس التعددية والغنى االتي طرحتھ

مقاب###ل م###ا حققت###ه س###تراتيجية التعري###ة م###ن  -
ض##من الممارس##ة  اھ##داف تع##د كنق##اط ايجابي##ة

المعماري####ة كاظھ####ار الحقيق####ة واثراءالمعن####ى 
وا�تص##الية م###ع الجمھ###ور لكنھ##ا اخفق###ت م###ن 
وجھ##ة نظ##ر البح##ث ف##ي مجموع##ة اعتب##ارات 

كنق###اط س###لبية والس###بب �يتعل###ق تؤخ###ذ عليھ###ا 
بالس####تراتيجية ذاتھ####ا بق####در تعلق####ه با�س####لوب 
التطبيق#ي المعتم#د لك##ل م#ن التي#ارين الح##داثوي 

ب##درجتھا المطلق##ة فالتعري##ة  ,ومابع##د الح##داثوي
اوصلت الحداثة الى انتاج علب زجاجية فقيرة 
ممل######ة افق######دتھا ا�عتب######ارات الخصوص######ية 

ختزالية والوظيفية بحيث ان نتاجھا وصف با�
لدرج#ة ل#م يك##ن للمتلق#ي ان يمي##ز واھ#و المبن##ى 

ام##ا ,....ك##المتجروماوظيفت##ه فالبي##ت ك##المتحف 
فق##د اوص##لتھا آلي##ات   بالنس##بة لمابع##د الحداث##ة

التعرية �نت#اج مش#وش مھش#م وتھ#ديمي احيان#اً 
فض�ً عن غموضه وت�عبه بالحقيق#ة وص#و�ً 

حال###ة ال�فائ###دة بس###بب ألي###ات ولح###د ا�لتب###اس 
�ش###ياء اص###بحت �ت###ؤدي  نق###يص والط###رحالت
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فم###ث�ً  عملھ###ا م###ا يعن###ي انھ###ا اص###بحت فاش###لة
لمابع####د الحداث####ة تعري####ة العناص####ر التاريخي####ة 

باعتم#اد الط##رح والتنق##يص للنت##اج الك�س##يكي (
رغ##م تحقيق##ه ھيئ##ة جدي##دة لكن##ه حول##ه  )الس##ابق

الى مجرد تمثيل س#اخر افق#د التقالي#د الموروث#ة 
النق#####اء ,قرار ا�س#####تك(خصائص#####ھا الممي#####زة 

فالتقاليد آثار لھا قيمتھا  ....)ا�صالة,الرصانة,
الرمزية �يجب تحويلھ#ا ال#ى قط#ع تافھ#ة تب#دو 
غريب#ة وممس#وخة مفتق#رة لمميزاتھ#ا المتأص##لة 

العملية حالة تھجمية لتلك ا�ع#راف  مما يجعل
  .وتخريبية لتلك التقاليد التي سادت لعصر ما

  المصادر
اليب عم**ارة مابع**د اس**",ع##دي ص##الح,الجب##وري -

دراس###ة ماجس###تير مقدم###ة ال###ى القس###م  ,"الحداث***ة
  . 1999الموصل, المعماري في جامعة الموصل

الش***كل والمعن***ى ف***ي ",عل###ي محس###ن,الخف###اجي -
رس###الة ماجس###تير مقدم###ة ال###ى القس###م  ," العم***ارة

الجامع####ة ,المعم###اري ف####ي الجامع####ة التكنولوجي####ة 
  بغداد,التكنولوجية 

الب�غ***ة ف***ي ", عب###د ك###اظم  حس###ن,الزبي###دي-
رس####الة دكت####وراه مقدم####ة  ال####ى القس####م ,"العم****ارة

الجامع####ة ,المعم###اري ف####ي الجامع####ة التكنولوجي####ة 
 .1998,بغداد,التكنولوجية 

البح***ث ف***ي ج***وھرة "ش###اكر حس###ن ,آل س###عيد -
ت**أم�ت ف**ي ا�س**طورة :التف**اني ب**ين ا�ن**ا وا�خ**ر

 . 2003,الشارقة , "واللغة والفن
"   ام م***ن الحداث***ةمئ***ة ع***",خال###د .د,الس###لطاني  -
  .2009دمشق ,دار المدى للطباعة والنشر ,
محم###د . عب###د الص###احب حم###ودي ود.الع###زاوي -

العمارة اس*اليبھا وا�س*س النظري*ة "شھاب احمد 
دار المج##د�وي ,الطبع##ة الثاني##ة " لتط**ور اش**كالھا

  .2005,ا�ردن ,للنشر 
العم*ارة والتكنولوجي*ا ", ھوشيار ق#ادر ,رسول  -
 "ية للفع*ل التكنول*وجي ف*ي العم*ارةدراسة تحليل:
دراس##ة دكت##وراه مقدم##ة ال##ى القس##م المعم##اري ف##ي ,

  .2003بغداد , جامعة بغداد
ا�ب***********داع الع***********ام ",الكس###########ندر,روش###########كا -

سلس##لة ,غس##ان عب##د الح##ي . ترجم##ة د,"والخ**اص
المجل####س ال####وطني للثقاف####ة  144ع####الم المعرف####ة 
  .1989الكويت ,والفنون وا�دب 

الحرك******ات "ان،ش######يرزاد، ش######يرين احس###### -
،المؤسس#####ة العربي#####ة " المعماري*****ة الحديث*****ة 

  . 2002للدراسات والنشر،بيروت،
تط***ور الفك***ر ",مح###م د محم###ود.د, عويض###ة -

دار النھض#ة ," المعماري في الق*رن العش*رين
  .1984,العربية بيروت
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Kropf.Academy edition , 
London,1997 
- Banham,Rener “The Architecture 
Of Well-Tempered  Environment” , 
the Architectural press. ,London 1975 
-Gandelsonas,Mario," from 
structure to subject:the formation 
of an architectural language" 

opposition, no.17,1979 
-Hornby,A.S&Paruwell,E.C. 

,”Oxford:An  English –Readers 
Dictionary”  ,Oxford University Press 

,London,18th Impression ,1967         
 - Jenks, Charles ,'' Free style 

classicism'' Ad; No 1\2 ,1982  
-  Jencks , Charles , ''architecture 
today ' ,'Academy edition , london , 
1988 
 
- Jencks , Charles , ''the Architecture 
of the Jumping univers''  ,academy 
Edition,1995 
- Kainz,Hanns,''Jessica Meclintok 
Retail store,san francisco in A.D-
no.1\12-London 1982 
-Macdonald ,Angus S.”Structural 
Design For Architecture”, 
architectural press ,great Britain 1998. 
- Schulze,C.N. ,''exitance space & 
Architecture''  ,Praeger Publisher, 
N.y. 1971 
-Sharp,Dennis,” Avisual History 
Of20thCenturyArchitecture", Heine
mann.,Secker&Warburge, ltd .London 

1972  
  - Wong,Wucius,” Principles of 

form & design” ,John Wiley and 
sones INc ,Newyork,U.S.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011، 8 العدد ، 29  المجلد ،الوجيوجلة الھندسة والتكنم

 

  بغداد/الجامعة التكنولوجية،قسم الھندسة المعمارية** 
 

408 

  في البحث يوضح ا�شكال الواردة) 1(جدول

                      

    

  تداخل الھيكل ا�نشائي مع الفضاء) 1(شكل
  www cumbu.com/    المصدر

الفضاء المنساب المحقق لصيغة ) 4(شكل
  دود بينھمابالغاء الح تعرية الفضاء

  www archnewhome.com/    المصدر

الھيئة الكامنة المتمثلة :عمارة اللحم والعظم )7(شكل
  با�نشاء ھي المحقق للشكل الخارجي           

  www terreform.org/homewy    المصدر

    

  

جھة الحرة المحققة لصيغة تعرية االو) 2(شكل
  هوالتي اساسھا دومينو لوكوربوزي السطح
  www condo-living-west.comالمصدر

فكرة التركيبية البنائية للحداثة ) 5(شكل
الھيكل باعتماد التعليق  المحققة لصيغة تعرية

  وا�نز�ق
 (المصدر/   المنشأ   

  )318ص,2002,شيرزاد

معرض شتوت كارت لستيرلنغ  حيث اسقاط ) 8(شكل
  عناصر من الجدار �براز عناصر منشئية

  )222ص,2002,زادشير ( المصدر 

  

    

الفضاء الموحد الشامل المحقق لصيغة )  3(شكل
عبر اسقاط الجدران والقواطع تعرية الفضاء 

  )320ص,2009,السلطاني (المصدر  /الفاصلة  

مركز بمبيدو المنشأ والخدمات كآداة ) 6(شكل
  تحقيق الشكل النھائي للمبنى

  )315ص,2009,السلطاني (المصدر

نحت المتآكل للعناصر التاريخية ال Krier) 9(شكل
 �عطاء د��ت اضافية مع ا�بقاء على المعنى الدقيق

 www ficker.comالمصدر    /
      

  
  
 

  
  
  

 
 
   

تشويه المخروط بانقاصه وشطره ليظھر )10(
خلفه طبقة الزجاج بصيغة تعرية العناصر    

  wayfaring.info.com المصدر/
 

  ھولنيونانية المتآكلة لا�عمدة ال)13(شكل
                                 كأنھااصنام مت�شية
   www wiew   

  
  

مشروع المنزل الساتر المحقق لصيغة تعرية  16)(شكل
  السطع بالشفافية التامة للواجھات

 www moga.org/media/gel.guides المصدر 

  

    

مبنى جيمس ونكس حيث اعتمد الھدم )11(شكل
  لحذف والتنقيص لتحقيق شكل جديدوا

  )305ص,2009,السلطاني(المصدر

اعمال كالترافا التي توصل فيھا ) 14(شكل
لتحقيق لغة معمارية خاصة بتعرية المنشأ 

والفضاء            المصدر 
(Gandelsonas,p.75)  

المركز الثقافي لموفيل تجويف الواجھة ) 17(شكل
 المصدر   /لية ل�فصاح عن العناصر التكوينية الداخ

www  mokkadesign.com  

         

    

مشروع جيري المحقق لصيغة تعرية ) 12(شكل
بانقاص ا�عمدة وازالة التاريخية  العناصر

الجرس المرئي من قبة الجرس 
  )Jencks,p.252(المصدر/

مشروع مركز الفنون �يزنمان ) 15(شكل
ركز على الحفريات كآليات لتعرية المضمون 

ل شبكة الحداثة الى شكل زخرفي بتحوي
   ) 309ص,2009,السلطاني(المصدر

مشروع جيري في دزني حيث نقل العناصر ) 18(شكل
وا�شكال من العمق الى السطح الخارجي لتحديد ھيئة 

   interiordesign-newyork.comالمصدر /الكتلةا 
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  مفردات االطار النظري للتعرية) 2(جدول
المفردة 
  الرئيسية

ت المفردا
  القيم الممكنة  الثانوية

التعريف 
ا�جرائي 

  للتعرية

ستراتيجية لخلق وتوليد ا�شكال المعمارية يعتمد اساسھا الفكري على مفاھيم كا�زاحة والتجريد والفصل 
قض� عن دورھا في تغيير المحتوى الضمني اشارة لمستوى ابعد واعمق في التفكير والتنقيب للكشف عن 

  .مرئياً نحو الخارج  المكنونات وابرازھا

اھداف 
  التعرية

  ا�بتكار والتجديد والتفرد
  التعددية والتواصل واضفاء معاني جديدة بتخليص الشكل من معانيه ا�صلية وتحقيق الغنى

  ا�خت�ف وكسر القواعد المألوفة
  تحرر العمارة من القيود والمحددات التداولية وتحقيق لغة معمارية جديدة

  نا�فصاح وا�ع�

انواع 
  التعرية

التعرية 
المظھرية 

  )الشكلية(
  
  
  
  
  
  
  
  

تعرية   
المضمون 

  )د�لية(

تعرية اUسطح 
واجھات، (

أرضيات، 
  )سقوف

  ...فوضوي,نقي ,ھندسي، عضوي  شكل سطح

  مادة السطح
  )بشكل تام، بشكل جزئي(شفافة 
صخور،برك،نافورات،الوان،عارية (طبيعية

(  
لھيكل عن ابراز تام ل  تعرية الھيكل

  الكتلة 
  مقاييس مبالغ فيھا

  تعرية الفضاء
ضرب حدود (الفضاء المناسب /)شمولية الفضاءات(الفضاء المّوحد 
  )الداخل الخارج

  )ضرب القواطع والجدران الفاصلة(فضاءات متداخلة مع بعضھا 
  صر مائلةعنا /عناصر افقية /عناصر عمودية  تعرية العناصر 

ا�نابيب، الدكتات،فضاءات التأسيسات الكھربائية والصحية والمائية   تعرية الخدمات  
  جمالي، درامي، زماني، مكاني  رمزي  ومنظومات الحريق 

  متعة، سخرية، مفاجأة  تعبيري
  تقني، تكنولوجي  انشائي

  فعالي  وظيفي
درجة 
  التعرية

  )نسبية(صغيرة  /)معتدلة(متوسطة /) طلقةويمكن ان تقترب الى الم(كبيرة 
   

آليات 
  التعرية

  ا\زالة، ا�ختزال، الزحلقة  ا\زاحة المكانية

  البري، تآكل، الطوي، التمويع، ا�نصھار  النحت البيئي

  التقشير، التشويه، التكسير، التجريد  التحول الشكلي

  الحذف، ا�خفاء  الفضاء السالب
  السحب الحفر،  اللوح الممسوح

  التخديد، التحزيز، التفريغ  حفر الفضاء

  الطرح، التنقيص، ا�سقاط  الحذف

  التجويف، الخرق، التثقيب، الخسف  الحفريات

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  التعرية في العمارة                                                    2011، 8 العدد ، 29  المجلد ،الوجيوجلة الھندسة والتكنم
 

 426

  للتطبيق المنتخبة الحداثة ومابعد الحداثة مشاريع) 3(جدول
  

  
  

  )4(جدول 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 جيري للمعماري منزل جديدت

 )b(يجير
 للمعمار حالسط اعلى تجديد

 )a(كووب

 للمعماري فارنزويرث منزل

 )B(ميس
 للمعماري الشالل بيت

 )A(رايت

 Aالرمز / رايت : المعماري /  بيت الش�ل :اسم المشروع
ت ضيق ملتوية حتى خلق رايت رائعتُه فوق تجويف وصخر أنھا عمارة النحت البيئي في واِد جبلي يتم الوصول الى المنزل من خ�ل ممرا  :حالة الوصف

فالدار ينصھر في موقعِه بشكل متمكن عندما بني على قمة ش�ل يجري تحتُه وكأن الصخور حذفت من , نرى فجأة خطوطه اUفقيه بين سيقان اUشجار العمودية
التي حققھا رايت عبر التصميم ھي ھيئة  مكانھا في الطبيعه لتحتضن الدار مع بقاء أجزاء منھا متروكة في مكانھا في أرضيه غرفة المعيشة وحتى الھيئه

  ).20ص , 1997, شيرزاد(الصخور فوق الجدول المائي والصبات اUفقية ثبتت بالصخره الطبيعيه 

المفردة 
  الرئيسة

المفردات 
  الثانوية

  القيم

  
  
  
  
  

  انواع التعرية

  
  
  
  

التعرية 
  المظھرية

  تعرية الواجھات عبر الشفافية الكاملة  تعرية السطح

  ھندسي نقي  كل السطحش

  )طبيعية(الحجر الطبيعي والصخور الجبلية   مواد السطح

  كشف تام للصبات ا�فقية المحققة للشكل النھائي للمنزل  تعرية الھيكل

لتحقيق الفضاء ) الخارج –الداخل (انسياب الفضاء الداخلي للمنزل مع الوادي الجبلي بت�شي حدود  تعرية القضاء
ف� يوجد غير الخطوط ا�فقية ) حتى درابزين الدرج المائل(اختزال العناصر العمودية والمائلة   تعرية العناصر  .المنساب

  --------------------------------------------------  تعرية الخدمات  المحققة للھيئة 
  --------------------------------------------------  تعرية المضمون

  )اقرب لتكون مطلقة(كبيرة جداً   رجة التعريةد

  
  
  
  
  

  اليات التعرية

  --------------------------------------------------  ا�زاحة
  المنزل عبارة عن قطعة نحتية حتى البيئة الجبلية الصخرية فھو ينصھر على قمة الجبل ليكون جزءا منه  النحت البيئي

  --------------------------------------------------  التحول الشكلي
  حذفت الصخور من مكانھا �حتضان فضاء المعيشة مع بقاء بعضھا متروكة في ا�رضية  القضاء السالب

  --------------------------------------------------  اللوح المسموح

  مثبت ببقية الصخور المتروكةتفريغ قطع الصخر لتكون القضاء الرئيسي للمنزل ال  حفر الفضاء

  حذف اجزاء من الطبيعة لتحقيق ھيئة المنزل فوق الجدول المائي  الحذف

  --------------------------------------------------  الحفريات
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  ) 5(جدول 

 Bالرمز /  ميس: المعماري  /  منزل فارنزويرث :اسم المشروع
تصميمه للمنزل النزوع نحو اظھار البنية التركيبية وا�فصاح عنھا وليس التركيزعلى المحتوى الداخلي للمنزل الذي وصف  يفصح ميس في:حالة الوصف

فسيح موٌحد بانه كتلة ھندسية صافية تتسم بالحياة وعلى درجة كبيرة من الجمال والبھاء واعتمد المعمار لتكوينه توظيف ا�سلوب ا�ثيري بخلق فضاء 
لشعور بالنقاء والشفافية اعتمد توظيف ا�لواح الزجاجية بشكل كامل لتصبح الجدران المحيطة بالمنزل والذي اصبح عبارة عن سقف وارضية ولزيادة ا

فة تحتفظان بسطحيھما النظيف الخالي من أي وجود لعنصر تركيبي بفضل توظيف منظومة الروافد ا�فقية والحاملة للسقف وا�رضية معاً والمكشو
المفردة   )  161ص,السلطاني(رجللخا

  الرئيسة
المفردات 
  الثانوية

  القيم

  
  
  
  
  

انواع 
  التعرية

  
  
  
  

التعرية 
  المظھرية

  تعرية الواجھات عبر الشفافية الكاملة  تعرية السطح

  ھندسي نقي  شكل السطح

  )الزجاج والخرساتة(مواد تقنية   مواد السطح

المحققة للشكل النھائي للمنزل وا�فصاح عن الجسور والروافد ) ا�رضية والسقف(ينكشف تام للصبتين ا�فقيت  تعرية الھيكل
لتحقيق فكرة ) الخارج –الداخل (انسياب الفضاء الداخلي للمنزل مع الطبيعة الخضراء عبر ت�شي حدود   تعرية القضاء  ا�فقية الكونكريتية 

لفضاء الداخلي �يعتبر حيز محدد اذ �يوجد شيء عدا الفضاء المنساب فض�ً عن ت�شي القواطع الداخلية  فا
تعرية   .الموقد فيه وا�ثاث الموزع

  العناصر
  ف� يوجد غير الخطوط ا�فقية المحققة للھيئة ) حتى درابزين الدرج المائل(اختزال العناصر العمودية والمائلة 

  --------------------------------------------------تعرية 
تعرية 

  المضمون
--------------------------------------------------  

  )اقرب لتكون مطلقة(كبيرة جداً   الدرجة 

  
  
  
  
  

اليات 
  التعرية

  ازالة الجدران مقابل شفافية تامة  ا�زاحة
  -------  النحت البيئي

التحول 
  الشكلي

------  

القضاء 
  السالب

-------  

اللوح 
  موحالمس

-----  

  -------  حفر الفضاء
حذف لكل العناصر التي يمكن ان تحدد الفضاء عدا الموقد الجداري فض�ً عن حذف الفواصل التركيبية ل�لواح الزجاجية   الحذف

  ----  الحفريات

  ) 6(جدول 

 aالرمز /  Coop:المعماري/  تجديداعلى السطح : اسم المشروع

تعني الفكر المفتوح حيث استخدم الھيكل ا�نشائي  ةالمفتوح ةفي ھذا المشروع على الھيكل الخارجي المكشوف فبرأيه العمار Coopاكد  :ة الوصفحال
 اركاً استقرت على سطح مصنوع من اوراق النبات اكلھا كلھا ت ةالجزء ا�كبر من عناصره حيث وصف المشروع بأنه حشر المھشم في اعلى السقف مزيحاً 

التي عملت على نحته وتدويره نحو الخارج لنجد  ةالخارجي ةويبدو الشكل متأثرا بقوى الطبيع) Wiely & Johnson,1988,p.80(السيقان كھيكل
ة حيث الھيكل ا�نشائي ال�متكامل وحال ةالتصدعات والتقطيع والتمزيق والنتف والقصاصات من المواد وكل ذلك يلغي مفردات القواعد الشكلي

تفسد وتھشم ة الزوايا وھذه ا�شكال الملتوي ففضاء السطح ھو شكل تم تشويھه بواسطة حيوان غريب ملفوف يخرج مكسراً  )Tzonis,1997,p.223(ال�تكون
 .)Broadbent,1991,p.22(الصندوق المستطيل

 المفردة الرئيسية المفردات الثانوية الوصف
شكلتمزيق السطح �نبثاق الھيكل الحيواني ا�  تعرية السطح 

 التعرية المظھرية

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 انواع التعرية

)حيوان ھيكلي مجتمع(الھيكل ذو شكل حياتي انه فورم فوضوي   شكل السطح 
)زجاجي+ معدني(الزجاج, الكونكريت, المعدن  مواد السطح 

 تعرية الھيكل ھيكل جديد ينبثق ويزع من السطح كجزء مھيمن لكنه �متكامل
حر يعبر عن الفكر المعماري المفتوحفضاء   تعرية الفضاء 

 تعرية العناصر ----
 تعرية الخدمات ----
  معان رمزية ----

 
 
 
 

 تعرية المضمون

 جمالية التعامل مع المبنى كقطعة فن
)التعارض مع المعتاد في فينا عبر كسر القواعد والتقاليد  درامية 

)تفاصيل الحداثة والحداثة المتأخرة( على حد سواء  رمز للزمن القديم والجديد  زمانية 
 مكانية ----

 معان تعبيرية مفاجأة البزوغ فورم فوضوي من الھيكل المستطيل الثابت
البراعة ا�نشائية للعمل عبر ا�نظمة ا�نشائية المتنوعة المضفورة بمواد 

  تستوعب ا�ثقال ا�نشائية
 معان انشائية

عان وظيفيةم --  
 درجة التعرية  معتدلة

  ا�زاحة   ----------------------
 
 
 

 اليات التعرية

 النحت البيئي  تأكل الجدار القديم للمنزل
 التحول الشكلي  تكسير الشكل المستطيلي لبزوغ الھيكل وتشويھه 

 الفضاء السالب ----
 اللوح الممسوح -----
 صفر الفضاء ----
-----  الحذف 

 الحفريات -----
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  ) 7(جدول 

  
  
    bالرمز /جيري :المعماري /تجديد منزل جيري  :اسم المشروع 
على ث�ث مراحل فالمنزل ا�صلي مطمور او مطوق بعدة اضافات متشابكة للھياكل التجديد تم حيث  لقشرةابمنزل تجديد منزل جيري   وصف :حالة الوصف

واسطة ا�ضافات لكن المنزل تكمن قوته بالھياكل التي تبزع من داخل المنزل ففي المرحلة ا�ولى ترى ا�شكال الھيكلية تحرف المتضاربة فقد تشوھت بقسوة ب
عب المائل المعمول من ا�طار الخشبي ينفجر عبر الھيكل مع تقشير طبقات المنزل، وفي الوقت الذي تشق فيه ا�شكال كطريقھا خارجة من داخل المنزل فالم

جم الجديد ولكن يقھا نحو الخارج فأنھا ترفع قشرة المبنى كاشفة عن الھيكل ا�نشائي وتبتكر في الوقت ذاته قشرة ثانوية ملفوفة حول ا�مام وجوانب الحطر
النھاية توقفھم وتمنعھم من  لقد تكسرت القشرة الثانية بسبب مقاومة القشرة ا�صلية لھا والتي في ،التي تتقشر يمين الجدار الخلفي للمنزل تقف بصورة حرة

اخل والخارج، الھروب فالمرحلة ا�ولى تعمل في الفجوة بين الجدار وقشرتھا المزاحة ھذه الفجوة نطاق من التضارب حيث مراتب او فروقات ثابتة بين الد
المرحلة الثانية تتمثل بالھيكل ، وتبزغ من داخله ا�صلي وا�ضافة الھيكل والواجھة فالمنزل يمثل عمل غريب تم اعاقته وتشويھه بواسطة ا�شكال التي

لفناء الخلفي با�شكال ا�نشائي للجدار الخلفي غير المحمي بالقشرة حيث ينفجر ويندفع خارجاً ويتشقلب فالھيكل ا�نشائي يتكسر وفي المرحلة الثالثة يمتليء ا
فضاءاً خاصاً حيث اصبح الفضاء رمزاً بحد ذاته ذو نظام جمالي يصل الى جيري يبتكر وفي ھذا المنزل الجدار تصدع رالتي تبدو وكانھا تھرب من المنزل عب

بطريقة اكثر صحة واقل جما�ً من ا�ستخدامات السابقة  عبرالمعماري  ا�شكال الناقصة والمفاجئات ا�نشائية المستوى الب�غة اكثر من الوظيفة فبأستخدام
 ,Wiely& Johnson),(Jencks, 1993, p.214-215) .صر من اجل خلق تجربة لفضاء خيالي تملوؤه المفاجئاتعبر ا�نتھاكات والحذف والتقليص للعنا

1988, p.22)   
 المفردة الرئيسية المفردات الثانوية الوصف

)الواجھات والسقف( رفع قشرة المبنى   تعرية السطح 

التعرية 
 المظھرية

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 انواع التعرية

مائلالمكعبة الھندسي ال  شكل السطح 
الواح خشبية تؤكد حقيقة ا�نشاء وواقعيتة, معد مغلون   فوائد السطح 

 تعرية الھيكل كشف الھيكل ا�نشائي كقشرة ثانوية
  تكون حجم جديد امام وجوانب القشرة ا�صلية 

الفضاء يتكون من عدة طبقات قد انتھكت الحدود فيما بينھا مما خلق تجربة جديدة 
فضاء مليئة بالخيالية لل  

 تعرية الفضاء

 تعرية العناصر ----
 تعرية الخدمات ----
  معان رمزية ----

 
 
 
 
 تعرية المضمون

الھيكل ا�نشائي والتفاصيل استخدمت كزخلرفة انھا قشرة ثانويةملفوفة حول القديم تصل 
 للب�غة 

 جمالية

المكعب المائل وا�شكال التي ( والجديد ) نزل الجدار ا�صلي للم( التعارض بين القديم 
)بزغت من داخل المنزل القديم  

 درامية

)تفاصيل الحداثة والحداثة المتأخرة( رمز للزمن القديم والجديد على حد سواء   زمانية 
 مكانية ----

السخرية من شبكة الحداثة ومن الزاوية القائمة لميس متعة تحقق الخيال في الفضاء 
ا�وركسترالي المؤلف من طبقات مفاجأة لبزوغ الجديد من القديم فالجديد يأكل ويعري 

 القديم وبالعكس 

 معان تعبيرية

 معان انشائية  والخشبة القائمة لتثبيت الجدار  exposeكشف ا�ساسات 
 معان وظيفية --

 درجة التعرية  كبيرة لكنھا �تصل لحد المطلقة
انوية لتحقيق الفجوة بين القديم والجديد ازاحة القشرة الث   ا�زاحة  

 
 
 

 اليات التعرية

 النحت البيئي  تأكل الجدار القديم للمنزل
تقشير وتكسير القشرة الخارجية للكشف عن الھيكل . تشوية المنزل ا�صلي بواسطة ا�شكال التي تبزغ منه

  لوي شبكة الحداثة. وابتكار قشرة ثانوية تعطي حجم جديد
 التحول الشكلي 

 الفضاء السالب ----
 اللوح الممسوح -----
 صفر الفضاء ----

 الحذف اسقاط وطرح التفاصيل من الشباك في المطبخ اشكال ناقصة
تثقيب وشق الجدار ا�صلي لبزوغ الھياكل المندفعة والمنبثقة الى الخارج . الفجوة بين الحجم القديم والجديد   الحفريات 
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  مقارنة اسلوب تحقيق التعرية لمشاريع الحداثة ومابعد الحداثة المنتخبة) 8(جدول

  عينات مابعد الحداثة  عينات الحداثة  مفردات ا�طار النظري
المفردة 
  الرئيسية

المفردات 
  الثانوية

  مشروع Aمشروع   المتغيرات التفصيلية

B 

 مشروع 

a 

 مشروع 

b 

انواع 
  التعرية

التعرية 
  المظھرية

  شكل السطح  تعرية ا�سطح

   •     •   •  ھندسي
     •      عضوي

       •   •  نقي 
   •   •      فوضوي

         •  التفريغ
          التحزيز

  الحذف

   •     •   •  الطرح
          التنقيص
   •     •   •  ا�سقاط

  الحفريات

   •        التجويف
   •        الخرق
   •        التثقيب
          الخسف

 

 


