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  :الخالصة
صـيغ  تعاملت العمارة مع التجارب السابقة بهدف االستفادة منها فـي انتاج  الزمانمنذ قديم 
. للمسـتقبل  لـوج صنع الحاضر و في الماضيوبأساليب عدة ليقينية االعتقاد بأهمية  جديدة

ومن جراء حاجة العمارة لمراجع واشكال وافكار من الماضي فقد ركزت علـى ان تنتقـي   
مـن اجـزاء    ماجزء مه التأريخيومن هنا ظهر دور وتاثير المؤشر . منها ما يتميز ويميز

ـ   ة ذلـك  تشكيل بنية فكر عمارة المجتمع وكخازن حيادي ضروري لكل مكونات قـيم ذاتي
المجتمع، ومن اجل ان يتاطر الفهم العام لهذه الحالة فقد ارتائ البحث ضـرورة توضـيح   

، لينتقـل بعـدها لنقطـة    )في العمارة او خارجها(المؤشرات العامة والخاصة المحيطة بها 
باهمية هذه الحالة في اظهار الدور االنتقالي والتراكمـي الفعلـي لالعـراف     تتعلقحساسة 

المجتمع الفكرية وبالشكل الذي يضمن استمرارية سـريان مفعـول جوانـب     المكونة لبنية
االساسية لبنية المجتمع في االعراف الجديدة المتشكلة وكذلك يوضح اثر بعـدي المشـاركة   

  .في انضاج هذه العملية واظهار نتائجها بالشكل االمثل) المحلي والعالمي(المتالزمين وهما 
ركز االول منهـا علـى عـرض مفهـوم      -:محاور عدةوالجل ذلك فقد تدرج البحث في 

فيما تنـاول  ) الخ.. الحضارية، المعمارية، الحضرية(كسمة عامة في الطروحات  التأريخية
واالنتـاج   التأريخيـة الثاني فهم ابعاد األطر العامة،والخاصة لالبداع المعتمد على االسس 

رف ودوره أالزدواجي لينتهي ليركز الثالث على توضيح مفصل الع) كمرحلة اولى(العرفي 
ويخـتم الخـامس    وتحليلهـا  الرابع بطرح عينات االختبار والتطبيق عليها وعرض نتائجها

  .بعرض االستنتاجات
Abstract: 

 From past the architecture dealing with pre experiments for benefit to product 
and the smith the new by many tactics, because the dogmatic reality by 
necessity of past to make the present and throw up to the future. Moreover, 
because the architecture need to the references, forms and thoughts from the 
past it was focused in electic from these which is singular and distinguishes. 

From here the act of the historical index’s was appeared as an important part 
from parts of formation of the thoughtfully structures for community 
architecture and as a necessary natural treasure for all of composition of the 
values of community subjunctives. 

And for framing the general understanding for this situation that is very 
important to be declaring all general and specific surrounded ides (in 
architecture or outside). To transport after that for a role point related by 
necessary of this situation in appearing of the transporting, and a real 
accumulization act, For a conventions which is make a thoughtfully 
 community structure , and In the from that insurance  the continuity vigor 
effect the basic sides of community structures in the new formation 
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 conventions, and so to declare the act of dual participation dimensions 
(locally and global),In to Crowe this process and appear its results in a modeling 
from.For that, the research aim into many axes; - The first focuses in search the 
historical as a general character in (civilizational, architectural and urban) thesis, 
then the second Go to understand the dimensions of general and specific frames of 
creativity which depend the historical basics and conventional product (as a first 
stages), the third focus on declare a convention joints and its dual act. The fourth 
focus on experiment and the fifth ended in search the conclusions. 

  
  

  
  
  
  
  


