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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. 

  هيكلية البحث
  السمة التأريخية كمؤشر عام ضمن إطار الحضارة

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  

  - :المقدمة
 الذي نإما بعد فان فن التأريخ من الفنو "

اوله األمم واألجيال، وتشد اليه الركائب تتد
وان ما جاء به منظرو التأريخ " والرحال

من ان أهمية التأريخ متأتية ) Rowe(مثل 
من تفسيره لظواهر 

) inside(   وبواطنها)outside(األمور
د تم طرحها فق .)67،ص1996 البستاني(

من قبل ابن خلدون في مقدمته من خالل 
الظاهر (وفق ثنائية  تحليله المميز للتأريخ

تمييز منهجي يؤكد فيه على انه ك )والباطن
 ثمة مستويات للتفسير تؤثر بحسب

   مقتضياتها
  

  
  
  
  
  
  
في نوعية تلقي موضوع اإلدراك في  

الوقت نفسه الذي يؤكد فيه ان التمييز ال 
طبقتين مختلفتين  التأريخييعني ان للواقع 

منفصلتين وال يعني أيضا بأنه يفكر في 
ازدواجية  اتجاهانطالقاً من  تأريخال

 كل شمولي وان هذا التمييز تأريخالمعنى،فال
 الجدارة العلمية تأريخيمنح ال هو ما

هو ف).2،ص2001 كشمولة( واالنسانية
مخزون للقيم الدائمة التي تنتقل عبر الزمن 

 النعيم(على شكل أساطير وحقائق ثابتة 
يعبر عن  تأريخإذ إن ال).123ص،2001
ية الحقيقية الصل وتكوين الموضوع العمل

بوصفه عملية  االمعين ويرتبط منطقي

  السمة التأريخية في العمارة

  السمة التأريخية والعرف في العمارة

   العرف
تحولية العرف 

 التأريخيةباستثمار
  التطبيق

 االستنتاجات

  السمة التأريخية وتشكيل العرف المعماري

حمور عام

حمور خاص

  مرحلة االنتاج العريف االولية

  مرحلة االنتاج العريف التفصيلي

 ر معريفحمو
اولحمور
 

ثاينحمور
 

حمور
ث
ثال

 

رابعحمور
 

حمور 
س
خام
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والتي تبلغ فيها الصالت  ةنتيجك يةتطور
 تأريخالمتشكلة على التوالي في مسار ال

نضجها الكامل وصورتها الكالسيكية 
هو كشف  التأريخيةفالغرض من الدراسة 

الشروط والمستلزمات الحسية لتطور 
وانتقالها من  لتأريخياالظواهر وتعاقبها 

الى مراحل  تأريخيامراحل معينة ضرورية 
- 104،ص1981 يودين.روزنتال(أخرى 

ومن هنا برزت حاجة المعارف ). 105
المختلفة في التعامل مع هذا الحقل والميدان 

 الجلالواسع بمختلف مقوماته وعناصره 
او  تفسير وفهم المعرفة بشكل عام وكمرجع

ية لقيم الحضارة مخزون للمؤشرات المعرف
كونه ،واالنسانية في ميادين حقولها المختلفة

الماضي وقيمه  وإبراز إظهاريتعامل مع 
كجزء من الحقيقة االزلية التي يمكن 

استثمارها في كل زمان ومكان الحقين او 
بشكل  تأريخويندرج التعامل مع ال. سابقين

علمي ويتعامل -:عام ضمن توجهين احدهما
وصول للحقائق السابقة مع القدرة على ال

 أنساني كاملة بغية االستفادة منها واالخر
ويتعامل مع الحقائق المنبثقة من ذاتية عطاء 

والمكونة لمراجع ورؤى  التأريخياالنسان 
عامة يمكن االستفادة منها وعكسها من 

خالل مرأة فكر االنسان في صياغة 
) الفرد والجماعة(حضارية لتصور االنسان 

قافي السرمدي على مر الفكري والث
  .االزمان

مع  التأريخيالتعامل هنا يطرح وكخالصة 
الحقل المعماري كمؤشر اساس في طرح 
وفهم رموز العمارة ونصبها ومراجعها 
كمؤشرات مهمة لرؤى وانجازات االنسان 
ومعبره عن خلوده االنشائي والنصبي 
المعبأ بمعاني فكره وخلوده المستمر في 

  .التطور
ــور اال .1 ــة-:ولالمح ــي التأريخي  ف

  الطروحات العامة
  الحضاري  تأريخالالعمارة ومؤشر  1-1

 تأريخيان دراسة العمارة من خالل تاطير 
دور ال ةلعبفي  سيؤهاه للدخولالي مشروع 
عن طريق الحضارة انتجته  ذيالحضاري ال

ايانا من معرفة عن المقاييس  تعطيهما 
نت الثقافية والتكنولوجية، والفلسفية التي كا

سائدة في الوقت الذي انتجت فيه هذه 
  ).Antoniades 1990, p.147(االبنية

الثقافة يكون من خالل  فيفالحوار  
المشاركة ومن خالل الجدل بين الفرد 

البشرية ليصبح هذا  األمموالمجتمع وبين 
كفيل بايجاد وحدة منسجمة مع النظام الجديد 
وبالتالي ستظفر بالبقاء جدليات جديدة 

فمن المهم ان لذا ).37ص 1986,سدياال(
 النظر الى العمارة وفهمها نشير الى انه عند

انها تحوم بين وهمين احدهما  سنرى
ماضوي يصبو الى تكوين فهم للعمارة 

والى استقراء معانيها  تأريخضمن اطار ال
واالخر مستقبلي ، ضمن اطار تجربة مضت

 بإحداثيصبو الى توظيف هذا الفهم للتكهن 
والى تحويل المعرفة . جديدةتجربة 
الى مبادئ نظرية تساهم تطبيقاتها  التأريخية

 عكاش.(في صياغة أحوال المستقبل
  ).90،ص2001

العمارة يجب ان تأخذ شكالً  تأريخدراسة ف 
شمولياً، لنفهم من خالله المعنى الشمولي 
للعمارة ،وهو ما يتمثل في كونه موقفاً 

لق العمل استكشافياً و تاملياً في مراحل خ
المعماري، اذ ال تمثل هذه المراحل مراحل 
وظيفية او شكلية او روحية مجتزأة فحسب 

معاصر  تأريخيوال تمثل جزءاً من وسط 
 ,p.5(. او تقليدي 

Antoniades1990(، وبهذا المنظور يمكن
ة تأريخيان نعتبر ان كل بناية هي وثيقة 

بدرجة ما، فهي تمثل احد امثلة طرق البناء 
على القيم  وقت الذي تكون فيه دليالًفي ال

 جولدي(جتها االجتماعية التي انت
والتالي ستساعد في فهم ، ) 3،ص1986

الزمن روح العصر الذي تمثله عمارة ذلك 
)Giedion 1974,p.19.(  فالشكل المعماري

لدى جلرنتر يتولد اعتمادا على الحالة 
الظرفية التي يمثلها العصر فالمصممين في 

فروزن افكارا معينة تغرس كل وقت ي
  بدورها في اعمالهم

 "Architectural form is shaped by the 
prevailing spirit of the age".  
(Gelerenter 1996, p.11  )  

كلما كـان الشـكل المعمـاري مرتبطـاً     و
بالمعتقدات الدينيـة والتقاليـد واالعـراف    
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االجتماعية القوية كان جزءاً مـن الـذاكرة   
واصبح قادراً على االستمرار عبر . المعينة
وكلما كان الشكل المعماري مرتبطاً . الزمن

بالتصورات والعادات الفردية كان معزوالً 
النعـيم  . (ومعرضاً للتغيير عبـر الـزمن  

ــد مــن منظــري ف).115،ص2001 العدي
 تأريخيـا العمارة يعتبرون النمط مثال نتاجاً 

 الجل،تبلورت فيه المعرفة والخبرة االنتاجية
استعماله كالية فـي عمليـة بنـاء الفكـر     

 بودمــاغ وحمــزة(المعمــاري الحــديث 
فــي مجــال الحاضــر و).129ص،2001

صـلة نظريـة    التأريخيةتكتسب المعرفة 
الـى   التأريخيـة تتحول فيها التصـورات  

اصول ومبادئ تبنـى عليهـا فرضـيات    
 ).91،ص2001 عكاش(ونظريات 

وقفاً موضحاً تطرح الفقرة السابقة م
خلق اطر او حدود في العمارة  لدور
ة الي توجه او مشروع فكري تأريخي

حضاري من خالل طرح حوار 
يستهدف االبداع الفكري في كل مدياته 
ومستوياته الجل معرفة المؤشرات 

مجتمع ومن ثم  أليالعامة والمقاييس 
استغاللها في صياغة اسس تجربته 
الجديدة لذا فوجودها بين اطر الماضي 

الرئيسية  الحالةو والمستقبل ه
 التأريخيتكوين الموقف ل والضرورية

لها من عملية تشكيل اعراف وتقاليد 
الحضارة المعينة وصياغة اصول 

 .نظريتها العامة

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  ).الباحث: المصدر (مخطط يوضح دور العمارة في انتاج القيم والمؤشرات التأريخية 

في  التأريخيةالسمة  1-2
  يةالطروحات المعمار

 ان االثار المعمارية القديمة بوصفها
معماريـة تعمـل   ال تقاليدال نوعا من

على خلق اشباع نفسي باالضافة الى 
ان كل ما هو قـديم يعطـي تجليـاً    

  .تأريخيللزمن كمعنى 
"Antiquity is a subjective 
quality that produces a 
purely psychological 
satisfaction divided from a 
view of the old as a 

manifestation of passing 
historical time" (Sola – 

Morales 1996, p.231). 
وهنا نطـرح ضـرورة التعريـف    

ولمـيس  ( للحداثة رؤية الطوباويةالب
 تـأريخ وارتباطهـا بال ) كممثل لهـا 

فالكثير من اعماله عكست توجهات 
كالسيكية اصيلة في اعتمادها علـى  

ــادئ  ــاظر والتن(مب ــبالتن ) اس
ــا   ــاليب تكنولوجي ــتخدام اس وباس
معاصرة لزمنه انطالقاً من ايمانـه  
بان جذور التكنولوجيا ترجـع الـى   

الناتج المعماري 

مؤشر (تأريخي 

 )تفصيليبمستوى 

العمارة

 املاضي

 الحاضر

 املستقبل

 مساهم رئيسي يف
خلق املؤشرات التأرخيية 

مؤشر تأرخيي للحضارة
 ستوى تفصيليمب

ينتج مؤشر تأرخيي
 مبستوى عمومي

  من خالل استثمار السابق
 ضمن مستويات إبداع 

متعددة خللق 
 املستقبل

1 

2 
3 
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الماضي وهي العنصر المهمين فـي  
العصر الحديث وهي التـي ترسـم   
خطوط المستقبل لذلك فهو يعتبرهـا  

ة حقيقة ،وعلى سـبيل  تأريخيحركة 
المثال فان الكثير من نقاد العمـارة  

تصميمه للكراون هول يربطون بين 
)Crowne Hall ( ـ رثنيون اوبين الب
فـي  ) فيما يخص المفاهيم الشكلية(

رفعه المبنى على منصة واستخدامه 
ــدة ،   ــة كاعم ــائط الحديدي الوس

يصـف هـذا   ) Frampton(فالناقد
المبنى على انه مثال نموذجي عبـر  

ــأثره ) مــيس(بــه  عــن مــدى ت
 شــــيرزاد (بالكالســــيكية 

ــا يوضــ).50-48،ص1997 ح مم
ي في نتاجات مبدع التأريخيةجذور 
 ).1شـكل رقـم   (.االوائـل  الحداثة

ويشير كولكوهن هنا الـى اهتمـام   
المتمثـل   تأريخالحداثة بال يمعماري

ة، ليسـت  تأريخيبقبولهم الظاهري لل
العفوية لالتجاهات المحلية  التأريخية

المعيارية التي  التأريخيةالحديثة بل 
تختار اللحظـات الكالسـيكية مـن    

القــــــزاز . (تــــــأريخال
كمؤشر حقيقي على ).18،ص1998

طروحاتهم الفكريـة ضـمن    دماجان
اطــار االســتعارة العــام لمبــادى 

  .حركتهم
يتعامل  أسلوبا التأريخيةتكون  كذلك 

كذخيرة مـن االشـكال    تأريخمع ال
واستخدامها بنفس اشكالها االصـلية  
ولكن بتقنيات حديثة مع المبالغة في 

ــتخدام  ــاس او اس ــلوب المقي االس
، )كما يطرحهـا الـبعض  ( التهكمي

وهي في ذلك خيـر تعبيـر عـن    
التي يمكن ان )عمارة ما بعد الحداثة(

تستخدم االشكال التقليديـة بطريقـة   
استبدالية او ساخرة لمعالجة مواضيع 
خالدة ، ولكن االسـتخدام التزيينـي   

الذي اتبـع فـي    التأريخيةللعناصر 
بداية هذه المرحلة اثار موجة مـن  

لرفض لهذا التوجه لما رافقه مـن  ا
 كشـمولة (ظهور ابنيـة سـطحية   

كما تشير بعـض  ). (54،ص2001
الطروحات الراء النقاد فـي تلـك   

  )المباني
ــة(اذ ان  ــن ) التأريخي ــف ع تختل

 التأريخيةأي  –في كونها ) تأريخال(
 تأريختولي اهتماماً لجانب واحد لل –

غالباً ما يكـون الشـكل، وبتكـرار    
هوم مـن هـذا الجانـب    تداولها للمف

تصبح انتقائية بشكل خطير، لذا فان 
تخاطب العمارة بمسـتوى   التأريخية

اقل شمولية من المستوى المطلـوب  
فالفارق هـو  (.التأريخيفي البحث 

في االستخدام النصي بـين مبنـى   
و أخر له ) تأريخيله قدم ( تأريخي

ة اعتمدتها األعراف عبر تأريخيقيمة 
  )الزمن

”Historical is deferent from 
history in that it pays on – 
sided attention to history, often 
looking only at from, and 
frequently becoming 
dangerously eclectic, It 
addresses Architecture at less 
comprehensive, and shallow 
level than the real historical 
investigation. “( Jencks 1988, 
p.112 . )         

توضح جانب من جوانب ي انوه
مـع   ة نظرياحداثالمابعد  تعامل

  .التأريخية
لالضـرحة   تأريخيـا وعندما ننظر 

النصبية نجد انهـا تعامـل بدرجـة    
كبيرة من االحترام واالجالل واحياناً 

ويرى الـبعض ان نسـبة   (التقديس 
كبيرة منها تعود الى فئة متميزة من 

بنيـت  الموسرين او ذوي السـلطة  
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يد اسمائهم والتذكير بمـا  تخل بقصد
وذلك ،)ه من اعمال في حياتهموانجز

استمرارية للتقليد الذي ينص على ان 
تمجيد الفقيد باقامة ضريح نصبي له 
يصبح مصدراً للبركة فضـالً عـن   
. تخليد ذكرى من قاموا بهذا التمجيد

  ).32،ص2002 طاهر(
وكل هذا يوضح طبيعـة الموقـف   

 لمبدأ االستعمال المعماري فيالمؤثر 
على مستويات عدة بعضها  التأريخية

طـرح   اي فيزياوي نفعي خالي من
واالخـر   فكري ،اجتماعي ،معماري

  .محتوي الحد هذه الجوانب او اكثر
وعلى مر الزمن كان هناك توق دائم 

) ضمن مسار الفكر االنساني(للخلود 
 يحبـذون العـودة  جعل المعماريين 

د للخلواستلهام كمصدر  تأريخدائماً لل
ولكن العمارة الحديثة باستحضارها ،

 تـأريخ لروح العصر بـدالً مـن ال  
استمرت بالعمـل كمولـدة للشـكل    

، وبهذا فهي لم تحدث تأريخياالمميز 
بل هـي فقـط    تأريخانقطاعاً في ال

لحظة من نفس السلسة المتصلة، ولم 
يدرك المحدثون ذلك النهـم كـانوا   
تحت تـاثير وهـم ابديـة وخلـود     

م من جدية الصور فبالرغ. ,عصرهم
التي اتت بها الحداثة والنوايا الهادفة 
الى احداث تغييرات جذريـة فـي   
برنامجها االجتماعي، فانها لم تحقق 

ذي ادعتـه،  ال) rupture( االنقطاع
بل بقيت ضمن نفس االسـتمرارية  

وبينما اختلفت االشـكال  . الكالسيكية

فان الطريقة التي تمثل بها االشكال 
شـتقة مـن تقاليـد    المعاني بقيت م

العمارة، لذلك فأن ايزنمان يدعو الى 
عمارة تمتد الى ما هو ابعـد مـن   
محددات النموذج الكالسيكي ويسميها 

في ) non - classic( بالالكالسيكية
، 1996 الخفاف(.طروحات التفكيكية

  )2شكل رقم (.)60ص
مما سبق نرى تباين الطروحـات   

للحركات المختلفة في طبيعة التعامل 
 التـأريخي ع السـمة او المرجـع   م

تطبيقاً وتشابهاً في مبدا اقرار اهمية 
كمرجع لالستثمار فالعمـارة   تأريخال

الحديثة مثالً تقر مبدا التعامـل مـع   
قبـوالً   تأريخلكنها ال تقبل ال تأريخال

عفوياً بما يطرح اسـتثمار القيمـة   
المحلية بل تستثمر القيمة المعياريـة  

امـا  . لتعاملكاساس ل تأريخياالعامة 
عمارة مـا بعـد الحداثـة فتعتمـد     

المحليـة   التأريخيـة استغالل القيم 
والعالمية بحسب الحاجـة بطريقـة   
تهكمية تتناسب واليـات االسـتعارة   

ــي تســتخدمها ــا تحــاول . الت فيم
ــود   ــة ان تع ــات التفكيكي طروح

 تأريخلمعيارية االستثمار الحداثوي لل
لتطرحــه مــن منظــور اســتغالل 

ذج الالكالسيكي فـي  محدداته النمو
 فإجمـاال نـرى  نتاجاتها وبالتـالي  

 تأريخالحركات تتفق على استثمار ال
.عموماً وتختلف في سبل االستثمار

  ).الباحث :المصدر( .لتأريخل لحركات المعمارية المختلفةا لرؤيةجوانب المخطط يوضح                             

  

  

 
 

الحداثة

ما بعد 
ةالحداث

التفكيكية

اريةيالمع القيمة استثمار

استعاري بدرجة من استثمار  
 تقائيةاالن

استثمار محددات ال 
للهوس (آالسيكية

قيم استثمار مؤشرات 
في الحرآات     تأريخال

 المعمارية المختلفة

خاص عام
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ات في طروح التأريخيةالسمة  1-3
  التصميم الحضري

واعتمـاد   التأريخيـة ان التوجهات 
العالقات العرفية كوسيلة من وسائل 
التعبير المعماري تظهر في االفكار 

 تتمثلاالساسية لتصميم الساحة فهي 
مـارة المعمـاري االيطـالي    في ع

خاصة ما ظهر في اسلوب  )باالديو(
معالجة واجهة مبنى باسيليكا فيسنزا 

يتشـارد مـور   في روما اذ تأثر ر
باسلوب توظيف االقواس وايقاعاتها 
المتنوعة في الواجهة من جهة ومن 
جهة اخرى استخدام عناصر العمارة 
ــة   ــة المتمثل ــرية االيطالي الحض
                                                                                   بالمساحات المحاطة باالروقة وبرك 
الماء مثل بركـة تريفـي وأشـكال    
األعمدة اإليطالية التـي اسـتخدمها   

ــيكية  ــباتها الكالســ . بتناســ
ــزاوي( -84ص،2004.العــــ

  )3شكل رقم ().85
فالرسـالة التــي تحملهـا النصــب   

الموجـودة احيانـاً تفقـد     التأريخية
الزمن او تاثيرها على العامة بمرور 

بمجرد زوال الظروف التي اوجدتها 
وال سيما اذا كان الحدث الذي تخلده 
لم يعـد ذو قيمـة للمشـاهد فـي     

القيمـة الفنيـة   مع بقـاء  . المستقبل
ــةو ــب التأريخي ــاهر(.للنص  ط

  ).33،ص2002
على اهتمامه بتفسير  Rossi ويؤكد

االنماط المعمارية باعتبارها احداث 
 ريختـأ وذكريات ومعاني مرتبطة ب

فهو يشير الى دور الذاكرة . المدينة
. العمــارة تــأريخالجماعيــة فــي 

)Rossi, 1996 P.131(،   وتؤكـد
النمطية الدينية ايضاً على التطـور  

مـنح  مـن خـالل   للنمط  التأريخي
الماضي حضوراً كشكل من التفسير 

او كطريقة مبدعـة لمـنح    تأريخلل
مسـتلزمة  ،الجديد مـع بـذرة القديم  

لى الكمال خـالل  الوصول الثابت ا
 القــزاز(.تصــور المرمــوز اليــه

  ).34ص،1998
دور العمارة فـي  ل اشارةوهنا توجد 

وخاصـة   التأريخيةتفسير االحداث 
ن اعمـاالً معينـة   فا ،الحاسمة منها

تساهم كاحداث اصلية فـي تشـكيل   
المدينة فهي تبقى وتصـبح متميـزة   

وظيفتهــا  بتحويــلعبــر الــزمن 
مـن  االصلية،واخيرا منشاة جـزءاً  

المدينة انشاء شئ ما جديد وتكـون  
 تـأريخ عالمة للعهد الجديـد فـي ال  

وهذه تكون غالباً متصلة . الحضري
اتصاالً ال يتقسم بالفترات الثوريـة  
واالحداث الحاسمة فـي المرحلـة   

 Rossi, 1996(للمدينـة   التأريخية
P.115.(  

 ليس بالضـرورة ان تتكـون  و(
  . )النصب من الثورات والحروب

ظر عن اشكالية عالقة وبغض الن
المعمار بمجتمعه يمكننا ببداهـة  
استنتاج دور المجتمع االساسـي  

في  )عيةعن طريقة ذاكرته الجم(
الحفاظ على االشكال والمنتجات 
المعمارية واستمراريتها االمـر  
الذي ادى الـى ظهـور انمـاط    

شــخص الف. ة متعــددةتأريخيــ
فرد يكون عـاجزاً  منالمعماري ال

تنحي لو لم يكن عن االنتماء وال
ــي مضــموناً  التواصــل الزمن

. ومصاناً في الذاكرة الجماعيـة 
 بودمـــــاغ وحمـــــزة(

وتحت ضغط ). 123،ص2001
 تأريخوتقييم ومحاكاة المجتمع وال

يحاول المعمـار بغوصـه فـي    
عرفـه  ل ااثـراء  تأريخاعماق ال
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ــة   ــه فااللتفات ــة معرفت وتقوي
بوســاطة  تــأريخالمعاصــرة لل

فـي   التنميطية او غيرها تـاتي 
صميم المراجعة التي يقوم بهـا  
المعمار بعد شوط زمني طويـل  
من السلطة واالنفـراد بـالقرار   

ــاري والعمراني ــوهم ،المعم وت
امكانية السيطرة علـى مضـي   
الحاضر وبرمجة المستقبل لـذا  
البد من التسلح بمؤهالت قويـة  

 التأريخيةاساسها الشرعية يكون 
 بودمـــــاغ وحمـــــزة(

 ).134،ص2001
ة السابقة على عرض تركز الفقر

فـي   التـأريخي اصول التوجه 
المنابع الحضرية كوسيلة مهمـة  

الظهار مديات الترابط العرفـي  
للمجتمع بين مختلـف االزمـان   
والتي تطـرح تشـكيل نصـب    
ــل  ــد وتمثي ــة ذات بع معماري

يستثمر مديات مفهـوم   تأريخي
وهو مفهـوم  (معماري مهم هنا 

 إحـداث كتجسيد لتراكم  )النمط
ة للقطاع تأريخيحية وصور مفتا

الحضري المتميز عبر الـزمن  
 ه ضـــــمنتراكماتـــــو

دور  أهميةبذلك  موضحة.الذاكرة
المجتمع وعالقته بالمعمار فـي  
ــة المعاصــرة  ــيد االلتفات تجس

مــن خــالل اعتمــاد  تــأريخلل
ــأريخلا .تـــــــــــ

 
  
  

                         
  
  
  
  
  
  
  

  ).الباحث: المصدر (في التصميم الحضري  التأريخيمخطط يوضح اصول التوجه 
وبعد طرح المؤشـرات العامـة   

في الطروحات  التأريخيللتوجه 
المعمارية والحضرية المتنوعة 
سيطرح البحث خالصة السـس  
هذا التوجه تتمثل في صـياغة  

السـمة  (بــ  . المحور العـام 
 ). في العمارة التأريخية

اسس التشكيل -:المحور الثاني .2
  )التأريخي(االبداعي 

ــر ا 2-1 ــة االط ــداع للعام الب
  تأريخمستثمر للال

المبدع بانه هو الذي  )الفنان(يعرف 
فـي   معـا  يدمج الماضي والحاضر

 التـأريخي الحس "نظام واحد، الن 
يدعو الفنان ليبدع ليس باالندماج مع 
جيله الحاضر بل مع الشعور بكـل  

الحاضر والماضي معاً فـي   اإلبداع
وجود واحد، ودمجها في نظام واحد 

 التأريخيستقبل،هذا الحس ممول للم

السمة 
 التأرخيية

استمرارية 
 التاثري

ظهور
احلوادث يف 
الطروحات 
تأثري أعراف  املعمارية

 اتمع

أثري مفهوم ت
 النمط

لينتج التصور  
التأرخيي 
للتصميم 
احلضري
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بكل ما هو مجرد من  اإلحساسيمثل 
الزمن، وربما هو زماني، وبما هـو  
يجمع بين االثنين معا فهـو الـذي   
يجعل المبدع تقليدياً وفي الوقت نفسه 
واعياً مكانه فـي الزمـان وواعيـاً    

 االســــــدي(لحداثتــــــه 
ــة ال).37،ص1986 ــأريخفدراس  ت

مـن خـالل    عالإلبدتعطي الشرارة 
ــل درا ــل وفهــم وتاوي ســة وتحلي

واستحضار االفكار مـن الماضـي   
بيسر ووضع الحلول في الحاضـر،  

لـيس شـيئاً    تأريخوبذلك يصبح ال
كمـا  مستنسخاً ولكن مصدر لاللهام 

عالقة لفي وصفه  Pressman قولي
  -:الماضي باالبداع

"To park creativity analyzing, 
understanding interpreting and 
finally invoking ideas from the 
past can facilities arriving 
design solution in the present" 
(Pressman,1993 p.67). 

بان الدراسـة   Antoniades يرىو
 التأريخيةالتخيلية الجوهرية للسوابق 

تولد في عقل المصمم خزيناً ثقافيـاً  
متراكماً للمحاكاة او لتحفيز الخيـال  
 علــى ابــداع شــئ مشــابه   

)Antoniades, 1990 p.145( ، ومن
لدراسة  التأريخيخالل هذا التاطير 

العمارة فان أبنية اية فترة حضارية 
تكون مؤشرا عليها، وال يقصد بذلك 

، فاالعتمـاد  الظاهرية فقط المقاييس 
على مثل هكذا مقاييس يعطي نتائج 
معاكســة تمنــع أي ابــداع جديــد 

)Antoniades, 1990 p.197(.  
لتضمين والشمول كسمات ولتحقيق ا

مهمة لالبداع للعمـارة المعاصـرة   
وخاصة عمارة ما بعـد الحداثـة،   

كقناة لالبداع  تأريخباالعتماد على ال
ان االستخدام الصحيح هو ما يحقق ف

الشمولية ويكون هـذا مـن خـالل    

استخدام مراجـع محليـة واخـرى    
عالمية من حضارات بعيدة واخرى 

ستعارة قريبة العهد على ان تكون اال
لهذه المراجع شمولية وليست جزئية 
تعتمد على الشكل فقط ولكن المعنى 

 ).Antoniades, 1990 .155(.ايضاً
) Graves( ان ابداع عمـل وكمثال ف

يتمثل في توسيعه لمعاني البناء الى 
اقصى حد ممكن بحيـث ال يقـود   
ــة   ــدات المعماري ــتخدام الوح اس

المتداولة الـى تفسـيرات    التأريخية
فحسـب،   محدودة المعنـى ة اسلوبي

ومثال ذلك تعامله مع حجـر العقـد   
وما يرافق رفعه من القوس من تعدد 

فحجـر العقـد اسـاس    (في التاويل 
للقوس من حيث االنشاء لذلك فـان  
رفعه ياتي تعبيراً عـن الـذروة او   
مصدراً للضوء او معبراً عن قـوة  
الجاذبية االرضـية او رغبـة مـن    

رض المصمم في ربط السماء بـاال 
وبـذا يعطـي   ) من خـالل البنايـة  

االستخدام الغير سطحي للعناصـر  
تميز اعمال لةً تأريخيالمتداولة ابعاداً 

)Graves ( وتجعلها قريبة من الحياة
. المعاصرة بتجدد معانيها المسـتمر 

  ).94ص،2001 كشمولة(
 ).4شكل رقم (

تطرح الفقرة توصيفاً عاماً 
والتي تتركز  التأريخيةالطر االبداع 

في عوامل ونقاط عدة وضحتها 
  -:الطروحات ومنها

دمج االزمنة ضمن مسار -1
 تأريخالدراسة العامة لل

كمولدة لشرارة االبداع الناتج 
عن اسقاط االفكار المسؤولة 

  .من تلك االزمنة
 تأريخبدوره سيشكل ال-

  1وشاهده خزيناً للمحاكاة 
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العمق الشمولي والتضميني -  
والتاويلي البعاد النتاج 
االبداعي المستثمر لمراجع 

وباطر ) متنوعة المواصفات(
) جزئية او كلية(متنوعة 

كقناة  تأريخال تطرح والتي

ابداع تقصد الحقاً محاولة 
توسيع معنى البعد الداللي 
للنتاجات بهدف طرحها 
كنصب معبرة عن 
االستمرارية الحضارية 
.للمعنى المعاصر المتجدد

  - :التأريخيمن مفردات مهمة لالستثمار وهنا باالمكان استخالص ما يلي 
  اإللية                      منطقة االرتباط                      الهدف                     

كمولد لشرارة  تأريخالوتتبعاألزمنةدمج 
 اإلبداع

االستالل
والمحاكاة

 كخزين تأريخاتخاذ الويتبع

فتح االتجاه
الداللي
لمعنى النتاج
لتحقيق
الشمول
والتضمين

 إبداعكقناة  تأريخاتخاذ الويتبع

 

   التأريخيةمخطط يوضح المفردات المهمة لالبداع في ضوء استثمار    
 )الباحث: المصدر (

البداع لاالطر الخاصة  2-2
  تأريخمستثمر للال

يـتم اعتبـار العمـل    كما اسـلفنا  
المعماري عمـالً مبـدعاً اذا كـان    

النمـاط محليـة    متضمناً مصـادر 
باالضافة الى مصادر النماط عالمية 

لعالميـة الغلبـة   لبشرط ان ال يكون 
االمر الذي ،على حساب ما هو محلي

يؤدي الى خلق ابنية التحقق تواصالً 
مع متلقيها ومع الحضارة االنسـانية  

 ،)Antoniades,1990 .159(عموماً 
ولكي تتحقق الفائدة االبداعية من هذه 

ليـة والعالميـة فـأن    االنماط المح
)Antonides ( ــتها ــرح بدراس يقت

  .بصورة متزامنة منفصلة
"Local as well as global 
prototypes should be studied 

simultaneously interrelated by 
not in isolation.” 

اهميـة   على اناالعتماد  من خالل
تكون متاتية مـن   التأريخيةالتعددية 

 )Plural reality( واقـع التعدديـة  
 Universality(وعالمية المشكالت 

of problems (  التــي تواجــه
المجتمعــــــات علــــــى 

 Antonides, 1990(اختالفهـــا
p.154.( حالة التواصل هذه تتحقق ف

في العمارة عن طريق خلق حـوار  
ذي لغة مشتركة بين القديم والجديد، 
هذا الحوار الذي يتحقق من خـالل  
احتواء مبنى قديم على شـئ مـن   

لمبنى الجديد واحتواء المبنى الجديد ا
كشـرط  على شئ من المبنى القديم 

  ).37،ص1986 االسدي(اخر مهم 
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ـ  وفي مجال التاكيد على الفردية ان ف
من  التأريخيةما تصبو اليه التعددية 

خلق لغـة مشـتركة عـن طريـق     
االزاحة واالبدال ال يعني اسـتخدام  
الشفرات االسلوبية كممثل لهذه اللغة 

لبحث عـن مظهـر اصـيل    ولكن ا
ومناسب خاص بكـل عمـل مـن    
االعمال ،وبالتالي فانه يقر جماعيـة  
العمل من اجل رسم مالمح العمارة 
المعاصرة ولكنه يؤكد بنفس الوقـت  
على ان هذا العمل اليحيا اال كعمل 
فردي خاص خاضع لحكم شـخص  
 ما، جماعة ما من الناس في وقت ما

 ,Sola–Morales.(او في مكان مـا 
1996 p.11( .ان التفرد للنتـاج  ف لذا

ياتي من خالل تحقيق االسـتمرارية  
تبني قيم متغيرة مرتبطة بالحضارية 

بالخصــائص الحاضــرية للنمــاذج 
،حيث يـتم التاكيـد علـى    التأريخية

استثمار التقاليـد كنمـاذج شـكلية    
وليس كانماط فكرية، على  فيزياوية

ان يكون هذا االستثمار بعيـد عـن   
. ل السطحي مع التقاليدالنسخ والتعام

فالخلود وفقاً لهذا التوجه ياتي مـن  
المفــاهيم المتغيــرة الزمانيــة   

)Antoniades, 1990 P.159( ، التي
الثقــافي  المــوروثتســتثمر مــن 

والمعماري كونه يشـكل مسـتودعاً   
للصور الشكلية، لذلك فالتفرد هنا ال 
يمكن ان ياتي من خـالل اعطـاء   

ت حلول مجردة وعامـة للتسـاؤال  
 ,Crowe(االنسـانية واالجتماعيـة   

1995 p.148.(  
االنزياح المتسارع فـي المعـارف   ف

على يكون وانماط االنتاج والعالقات 
نحو يستتبع صراًع مع المعتقدات أي 
المعارف القديمة التي تحولت بفعـل  
ثباتها الى معتقدات ومع القيم التـي  
تفرزها انماط االنتـاج والعالقـات   

 ).31ص،1986 االسـدي (السائدة 
لكـي   البـد منـه   صنع االشـكال ف

نتواصل بها للتعبيـر عـن قيمنـا    
ولكن غالباً مـا تتطـور    وافكارنا،

ومن ثـم  .االشكال عن حاجة وظيفية
يحدث لها تجريد مستمر حتى تصبح 
بمرور االيـام اشـكاالً ذات معـان    

رموزهـا   وتفـك ضمنية تفهمهـا  
ــرية التـــي  المجموعـــة البشـ

فهـم   التعامل معيكون و.(صنعتها
تلك الرموز بمستوى معـين مـن   

  .)االعتباطية
يؤكد بونتـا ان معـاني االشـياء    و 

تصبح ذات ليست كامنة فيها بل انها 
بسـبب  و معنى بسبب معرفتنا بهـا 

ــكل   ــة فالش ــا االجتماعي وظيفته
المعمــاري يجــب ان يــدعم تلــك 
المعاني الموجـودة فـي الـذاكرة    
الجماعية والتي يتم عن طريقها فهم 

مل ووضعه ضـمن عـالم   الفرد للع
 النعــيم. (االشــياء والمعرفــة 

وهنــــا ().110 –109ص،2001
تطــرح اهميــة اســقاط الفــرد او 
المجموعة لمعـاني معينـة علـى    

  ).االشكال
 لـي كوربوزيـه  لقد شهدت اعمال و

ة تأريخيالمتاخرة استعارات الشكال 
واضــحة، فقــد اشــر المعمــاري 

ــيكي ــلة ) Barrgan( المكس الص
 برج الكنيسة في الروحية السرية بين

)Ronchamp( مع هياكل عبادات ما
 ,Giedion(في سردينيا  تأريخقبل ال

1974 P.577 ( او في اعمال)Alto (
الذي ) Helsinki( في مبنى جامعة

 .ماثل المسرح الصيفي اإلغريقـي 
وهذا ما ).(26،ص2001 كشمولة(

) المعمـار (يمثل إسـقاطات الفـرد   
المبدع لمعاني الفئـات المجتمعيـة   
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شكل رقـم  .()على الواقع لحضاريةا
5(  

يشير جيـنكس ان اسـتخدام   وفيما و
االشكال المعماريـة ذات المعـاني   

من غير سياقاتها المعهودة  التأريخية
وباساليب جديدة يخلق حالـة مـن   
التداعيات التي تساهم فـي تعدديـة   
ــى   ــاء المعنــــ واغنــــ

ــزاوي( ــان ). 63ص،2004الع ف
ايزنمان يشدد على فصل االشـكال  

انيها التقليدية لنـتمكن مـن   عن مع
قراءتها بالغيـا كمقابـل لقراءتهـا    

اذ ان قطـع  ،االستعارية والجماليـة  
هذه العالقات الثابتـة بـين الـدال    

عالقـات  (والمدلول  ينتج ما يسمى 
بدون معاني ضـرورية  ) سائبة حرة

مقطوعة عن المتراكم ثقافياً  لتصبح
ــاو  Eisenman. (تأريخيـــ

1987.p.177.( 
ة توضيحاً لالطر طرحت الفقر

الذي  التأريخيالتفصيلية لالبداع 
يتركز في ضرورة اعتماد 

ة مزدوجة تأريخيمراجع 
مركزة على . حليةموعالمية و

ضرورة بروز قوة المراجع 
المحلية وتاثيرها لتتمكن من خلق 
تواصل مع سياقاتها الزمنية 

على ان الفائدة  ،وبشكل حواري
تتحقق عند دراسة كل صنف من 

جع بشكل منفصل عن المرا
مع االشارة الهمية تعدد . االخر

المستعارة  التأريخيةالمراجع 
والعودة للتاكيد على اهمية 
تعاشق وازدواج العمل 
االستعاري االبداعي لتلك 

  .االنماط من المراجع
وتطرح الدراسة فكرة تكون وانتاج  

االعراف االجتماعية المختلفة 
ن باالشكال المعمارية التي تتاتئ م

االنزياح في اصول تلك االشكال 
  من خالل اسقاط الفرد  التأريخية

لمجموعة معاني معينة على اشكاله 
 (.ليكون اعرافاً جيدة خاصة به

وتكون امكانية تشكيل العرف من 
ة ذات تأريخيجراء استثمار اشكال 

 مدى زمني متجرد اكبر بكثير من
 غيرها من االشكال المحددة بزمن

  .)معين
  األولي للعرفنتاج مرحلة اإل

ما سيمثل بدوره المرحلة  وهذا 
االولى من مراحل االنتاج العرفي 

المرجع (المتحددة بانزياح النتاج 
عما سبقه للخروج بنص  )التأريخي

وفر ومجديد متواصل مع ما سبق 
معاني معينة  إلسقاط إمكانية

ستشكل العرف الحقاً وهنا تبرز 
اهمية صياغة محور البحث الخاص 

 التأريخيةالسمة (لذي هو وا
  ).والعرف في العمارة

ــث .3 ــور الثال ــل -:المح مفص
  )تأريخياتشكيله سبل و-العرف(
  مفهوم العرف 3-1

بعد التطرق في الفقرة السـابقة  
فـي   التـأريخي الهمية الشكل 

المراحل االولى النتاج االعراف 
،ارتاى البحث ضرورة عـرض  
معرفة مبسطة عن مفهوم العرف 

  -:وكاالتي
هو القواعـد الثابتـة    -:فالعر

للسلوك التي تستقر على طـول  
فترة زمنية طويلة والتي تـنظم  
طريقة حياة الناس في مجال او 

. روزنتـــــال. (اخـــــر
  او هو ).294،ص 1981يودين

  
  

مجموعة من االفعال المشـابهة  
في منطقة ما في زمـن معـين   
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ومنطقة معينة والتي تؤدي الـى  
ــين  ــائي معـ ــط بنـ . نمـ

كمـا  ). 20،ص 2000العمري(
انه يمكن ان يمثل مجموعة مـن  
العناصر والعالقات ذات مستوى 
من التداولية والداللة المشـتركة  
والتي تمكن من تفعيل مسـتوى  
من التواصل الجمعي بين افـراد  

او ثقافة ) culture( ةنثقافة معي
او وجه ) sub-culture( جزئية

ثقافي فيكون جزءاً من هويتهـا  
وعـدم  ويتميز باالتفـاق العـام   

فهو ينشأ من التـداول  . االلتزام
غير القصدي في اغلب االحيان 
ويتشكل على هيئة بيئـة قائمـة   

  بذاتها تدخل في مفردات الحياة 
 االجتماعية ومن ضـمنها العمـارة،  

من مواقف ذاتية مختلفة تشكل  متآلفا
حاالت متفاعلة ومترابطة ليصبح من 
ــاً   ــراً وكيفي ــور متغي ــذا المنظ ه
ــاً . واعتباطــــــــــــ

ولكي يـتمكن  .)38،ص2001ياطخ(
المجتمع من معاش مستتب ألكثرية 
افراداه فهو يقدم على تجميد دينامية 

  ذاتية القيم التي تؤلف العرف، اي 
  
  
  
  
  
  
  
  

استحداث معايير المجتمـع والتـي   
 ،تؤلف المرجـع المشـترك العـام    

لتضم البديهيات المعرفة المقاسة التي 
تخص االشياء غير القابلة للقيـاس  

. العالقــات المعنويــة والعاطفيــةك
  ).110،ص1995الجادرجي(

يطرح العرف مفهوماً كقاعدة 
لمعاني ل تبعااو بنية او طبقة فكرية 

الخاصة للفرد او المجموعة والتي 
تتجمع بمدى معين من الزمن بهدف 
خلق درجة من االستقرارية لدينامية 
القيم العامة للمجموعة وهذا بدوره 

المور الحياتية سيساعد على تنظيم ا
واالجتماعية لهم ضمن اطر معينة 
 يستهدفها العرف بغية الوصول
. المكانية انشاء سياق تداولي لها

  والتي (برغم نشوء اغلب مكوناتها 
 من )ستصبح مكونات العرف

  .متعاقبة مواقف ذاتية

تحولية العـرف باسـتثمار    3-2
  التأريخيةالسمة 

ــرد او    ــرض الف ــا يتع ــدر م بق
متغيرات مستجدة تكمـن  المجموعة ل

فيها مفاهيم تتجاوز العـرف القـائم   
عندئذ يبطل مفعول هذا العرف القائم 
في تهيئة الظرف واالسباب الفكرية  
للتعامل السليم وهكذا يتطور العرف 
ويتوسع ويعمل كمرجـع للعـادات   
ــوس   ــد والطقـــ والتقاليـــ

).104ص،1995الجادرجي(والتقاليد
انه عندما يبتعد عمـل مـا عـن     اذ
لنماذج الراسخة حضارياً فانه يحتاج ا

دوماً الى جهد جمـاعي لتوضـيحه   
وتصبح العمارة جزءاً ال يتجزأ من 
حضارة اي شعب نتيجـة لجهـود   
نقادها وجهود مصـمميها فـالمعنى   

لكالم مع وضع بايجب ان يعبر عنه 
جديــدة وهــذا ) canons( قــوانين

يتطلب وقتاً وجهـداً، امـا عمليـة    
ا فقد تتطلـب  ترسيخ النماذج وتقبله

ــن   ــود مــ ــعة عقــ بضــ
،فمخـتل )157ص،1996بونتا(الزمن

ف مراحل التعامل تتم فـي تفاعـل   

الشك
ل

النتاج الشك
ل

يتكون 
بشكل 

يتكون لمما يتيح اسقاط 

ات ال



تشكيل في السمة التأريخية اثر                     4،2008العدد،26جيا،الدجملة اهلندسة والتكنلو
  األعراف المعمارية

    

  العراق - ، بغداد  الجامعة التكنولوجية/معمارية ال ةقسم الهندس* 

مـع العـرف القـائم     )فلتر(مرشحك
كمرجع لهذا التفاعل الـذي يخـص   

ويتكيـف  ،ذلك الشيء وتلك الحاجة 
كذلك هذا التعامل بسبب موقف الفرد 
ــات  ــي اني ــذا العــرف ف مــن ه

 بقدر ما يعجز العرف القائم،والتعامل
في تامين مرجع مشـترك يـتمكن   
بموجبه افراد المجتمع من االتصال 

يسعى بـنفس القـدر الـى    سبينهم 
استحداث قيم جديدة خارج العـرف  
لعدم تنظيم مرجع لالعراف حتـى  
يتمكن االفراد والمجتمع من التعامل 
. بموجبـــــــــــــــه

-102ص،1995الجـــــادرجي(
ر الجمالي لالنسان هـو  فكالف).104

ن ومن هنـا  االخر يتغير عبر الزما
تاتي اهمية خلق لغة مشتركة بـين  

ص  ،1986االسدي. (القديم والجديد
36.(  

تطرح الفقرة توضيح اهمية 
) يرأي التغ(كونه  التغير للعرف
امة حيوية قيم العرف يعمل على اد
ير في طبيعته التي وبالتالي تغ

وكما . ستحتاج دوماً الى مرجع
للسمة او دور اسلفنا من طرح 

في تشكيل العرف  يخيالتأرالشكل 
كمرحلة اولى فان المرحلة الثانية 
والتي سيجري طرحها ستحتاج الن 
يتم التركيز على تامين حاجة العرف 

االستمرار ومن االتصال بالمرجع 
بالتراسل معه بقصد حفظ استقراريته 

 المرجع هنا باتجاهينحركة كون تو
الماضي الذي مثله جانب من الشكل (

ضر الذي يمثله الحا(و ) التأريخي
قيم العصر والقيم العامة المجردة 

  .)الشكل ذاته الموجودة في
  
  

  السمة التأريخية في إنتاج األعراف المستقرة/ مخطط يوضح دور الشكل 

 

  

  

  

  

  )الباحث: المصدر ( 
  
 
 التطبيق-:المحور الرابع .4
ــرى    ــرض  ج ــبق ع ــا س فيم

  الطروحات العامة عن مفردات 
  
  

  
 ومـن ثـم   في هذا الرئيسية وسيتم

الخروج  اجراء التطبيق عليها بهدف
   بنتائج

  
  
  
  

  العرف القدمي
عرف جديد
  ضيقيم املا  أويل

 القيم العامة
السمات العامة 
للشكل استثمار

استثمار قيم 
احلاضر

عرف جديد
  مستقر
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  .لتصاغ الحقا بشكل استنتاجات
  المحور طرح العينات المنتقاة 

المركز -:المشروع االول 4-1
  االسالمي والمسجد في روما

ــز   ــف جينك ــال  يص ــد اعم اح
)Portoghesis (  ــز ــو المرك وه

 - 77(االسالمي والمسجد في روما 
  -: ، يقول)1976

ــال " ) Portoghesis(تواصــل اعم
البحث على اللغة المفقودة للعمـارة  
الذي ينقل الجامع والمركز االسالمي 
في روما افكاره التركيبية الفضـائية  

والتي تبرز ازدواجيـة شـفرتها    -
فــي اكثــر مراجعــة  -بوضــوح 
 Historical(وضـوحاً   التأريخيـة 

references ( وهي المنارة، صحن
، حيث تظهر االشكال الجامع، وقبابه

القديمة بشكل متالشي مع الصـورة  
الحديثة لالشـكال، مثـل تالشـي    
الصورة وظهورها مرة اخرى على 

اذ يماثل هذا العمـل   ،شاشة السينما 
في هيبته ورهبته الجامع الكبير في 
قرطبة، بحيـث اصـبحت نوعيـة    

اعمـــــال ) ةتأريخيـــــ(
Portoghesis)( يمكن ان تقارن بهذا

ــل  ــأريخالعمـ ــيم  يالتـ العظـ
  ).55ص،2001كشمولة(
مسجد المركـز   Jenckesيصف و

والمســجد فــي رومــا  اإلســالمي
  -:بالقول

"It is a mark of quality of 
portoghes its historicism that 
his work can compared to such 
precedence without 
embarrassment "(Jencks1988 
,p. 113) 

 بة لـــبالنســ) التأريخيــة(ومثــل هــذه 
)Jencks (ان توجـد اال فـي    ال يمكن

معماري اخر يملـك فهمـاً خالقـاً     اعمال

) Robert Venturi( وهــو تــأريخلل
التعقيـد  (كتابـه   Jencks يعتبـر  حيث

مصدراً رئيسياً لحركة ما بعـد  ) والتناقض
الحداثة والذي يتناول في دراسـة لسـوابق   

واستلهام دروس االيهام والتنـاقض   تأريخال
شكل ().65، ص2001كشمولة(منهاوالتوتر 

  )6رقم
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  -:التحليل العام للمشروع
  

  

  

  

المستوى (-:اصالتحليل الخ
  )العام

كال الحدثان يشكالن احداث -1
ة عامة مجردة تشير الى تأريخي

  . تشكيل عرف عام

ة تشير تأريخيمراجع فكرية *
  ).1مرحلة (لتشكيل عرف عام 

كال الحدثان يشكالن احداث -2
ة عامة تشير الى تشكيل تأريخي

  .عرف عام

  

  

ة تأريخيمراجع شكلية وفكرية *
مرحلة ( تشير لتشكيل عرف عام

1.( 

كال الحدثان يشكالن احداث -3
ة عامة مجردة تشكل تأريخي

  . عرف عام

ت
الحدث المرغوب 

  الحدث المعبر التعبير عنه

التعبير عن اللغة  1
 المفقودة للعمارة

البحث عن الشكل 
شكل (التأريخي 

ى العام )تأريخي عام
المستو

 

2

االشكال واالفكار 
  التركيبة

المراجع (الفضائية  
 )واالشكال

ابراز الشفرة 
االزدواجية 

ارة ما بعد لعم(
 )الحداثة

المنارة، صحن الجامع، 3
 القبة

اشكال اسالمية 
 عامة

 المشروع ككل4

يماثل تصور 
الجامع الكبير في 

رمز (قرطبة 
 تأريخي معماري

صيلي
ى التف

المستو
 

وصف جينكز للمشروع5
يمثل نوعية 

تأريخية العمال 
Portoghesis 
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 ).1مرحلة (لتشكيل عرف عام ة تشير تأريخيمراجع شكلية *
  -:اعراف المستوى العام                         

   .    وليمراجع فكرية                عرف عام          مرحلة االنتاج العرفي اال -            

  .     مرحلة االنتاج العرفي االولي     عرف عام     مرجع شكلية وفكرية          -

  .             مرحلة االنتاج العرفي االولي   عرف عام      )       شكلية(مراجع  -

  .      ةتأريخي) شكلية(اعراف المستوى العام تؤشر االستعانة بمراجع فكرية ومادية 

  
  -:مستوى التفصيليال
ة خاصة مجردة تشير لتشكيل اعراف تأريخيالحدثان يشكالن احداث -4   .خاصة
 ة تشير تأريخيمراجع شكلية *
  ).2مرحلة (لتشكيل اعراف خاصة  

ة عامة مجردة لتشكيل تأريخيالحدثان يشكالن احداث -5
  .اعراف خاصة وعامة

    ة تشيرتأريخيمراجع فكرية *
  ).2لة مرح(لتشكيل اعراف خاصة 

                        

  

  

  -:اعراف المستوى التفصيلي  

  .مراجع شكلية       عرف خاص         مرحلة االنتاج العرفي التفصيلي -             

  .مراجع فكرية          عرف خاص          مرحلة االنتاج العرفي االولي -              

  .ةتأريخيالتفصيلي تؤشر االستعانة بمراجع فكرية وشكلية اعراف المستوى                 

                -:المشروع الثاني 4-2
  نصب الشهيد

لقد حاول التشكيل العام للنصب 
ان يسجل انتمائه للموروث 

من خالل  التأريخيالحضاري 
استعارة شكل القبة كمفردة 
معمارية لها تداخالت عدة مع 
د مفهوم االجالل والسمو، ارا

الفنان اختيار قبة عراقية من 
حيث النسب والشكل وتم 
تجريد المنحى البنائي التقليدي 
لها بما يخدم فكرة التخليد 
الديناميكي للشهادة بانشطارها 

الى نصفين وانقسامها نحو 
السماء البراز ما تحتضنه القبة 

ن ليستند يمن عنصريين اساسي
انشطار القبة بعليها الرمز 

مالقين في ليتكون قوسين ع
مقطعهما وكذلك جسد الشهيد 

موظفاً الشكل . الملفوف بالراية
النحتي المعماري لتاكيد الرمز 

شكل رقم ( .في سمو الشهيد
7.(  

    اما بالنسبة لبقية االجزاء 
  -:فهي
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ويمثل رمز  - :الينبوع-
العطاء المستمر والمتدفق 
لفعل االستشهاد معبراُ عن 

  .الوالدة والتجدد والحياة

وهو رمز الحفاظ  - :خندقال-
على الوطن ويذكر بمعارك 

امانة العاصمة، (سابقة 
)6 – 3ص ،1980

  

  

  -:التحليل العام للمشروع

الحدث المرغوب ت
 التعبير عنه

الحدث 
 المعبر

 

االجالل  التعبير عن الشهادة  1

ى العام والسمو
المستو

 

التعبير عن الحياة  2

 المتدفقة
 الماء

اية لف جسم الشيد بر 3

 بلده
 الراية

التعبير عن روح  4

الشهيد الصاعدة السامية

شكل الراية 

 الملتف

صيلي
ى التف

المستو
تعبير خاص عن حدث  5 

 الشهادة
شكل القبة 

 المشطور

طبقات  االنتماء لمدينة بغداد 6

المنصة 

 الثالث

شكل معماري ينتمي  7

 اإلسالميةللعمارة 
 القبة

ى المستو( - :التحليل الخاص
  )العام

كال الحدثان يشكالن احداث - 1
ة عامة مجردة تشير الى تأريخي

  .تشكيل عرف عام
ة تشير تأريخيمراجع فكرية * 

  ).1مرحلة (لتشكل عرف عام 
كال الحدثان يشكالن احداث -2

ة عامة مجردة تشير الى تأريخي
  .تشكيل عرف عام

) شكلية(مراجع فكرية ومادية *
ة تشير لتشكيل عرف تأريخي
 ).1مرحلة (عام

ث اكال الحدثان يشكالن احد-3
ة عامة مجردة تشكل عرف تأريخي
 .عام
ة تأريخي) شكلية(مراجع مادية *

مرحلة (تشير لتشكيل عرف عام 
1.(  

  - :اعراف المستوى العام  
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مراجع فكرية               عرف عام         مرحلة  -
  .االنتاج العرفي االولي

                                                     عرف عام )     كليش(مرجع فكري واخر مادي  -
  .مرحلة االنتاج العرفي االولي

عرف عام         مرحلة )            شكلية(مراجع مادية  -
  .االنتاج العرفي االولي

اعراف المستوى العام تؤشر االستعانة بمراجع فكرية 
 .ةتأريخي) شكلية(ومادية 
  - :المستوى التفصيلي    

  4
الحدثان يشكالن احداث  -

ة عامـة مجـردة   تأريخي
تشير لتشـكيل اعـراف   

 .عامة وخاصة
ة ومادية تأريخيمراجع فكرية *    
ة تشـير لتشـكيل   تأريخي) شكلية(

  ).2مرحلة(اعراف خاصة 

ــكالن -5   ــدثان يش الح
ة خاصـة  تأريخياحداث 

مجــردة تشــير لتشــكيل 
 .اعراف خاصة

يــة وماديــة مراجــع فكر*  
) تعرضت الزاحـة ) (شكلية(

ة تشير لتشكيل خاصـة  تأريخي
 ).2مرحلة(

ــدثان  -6   ــال الح ك
ة تأريخييشكالن احداث 

خاصة وعامة مجـردة  
تشير لتشكيل اعـراف  

 .خاصة وعامة
ـ مراجع فكرية *  ة تأريخي

ـ ) شـكلية (ومادية  ة تأريخي
تشير لتشكيل اعراف خاصة 

  ).1مرحلة(

ــدثان  -7      ــال الح ك
ـ احداث يشكالن  ة تأريخي

عامة وخاصـة مجـردة   
تشير لتشـكيل اعـراف   
ــة خاصــــــــ

.  
ة تشير لتشـكيل اعـراف   تأريخي) شكلية(ومادية ) شكلية(مراجع فكرية *   

ــة  ــة(خاصـــــــــــــ ).2مرحلـــــــــــــ

  :أعراف المستوى التفصيلي  

عرف خاص         )       شكلية(مراجع فكريةومادية  -  
  .مرحلة االنتاج العرفي التفصيلي

مزاحة     عرف خاص      ) شكلية(راجع فكرية ومادية م -    
  .مرحلة االنتاج العرفي التفصيلي

عرف خاص         مرحلة )       شكلية(مراجع فكرية ومادية  -
  .االنتاج العرفي التفصيلي

عرف خاص     )      شكلية(ومادية ) شكلية(فكرية  مراجع -
  .مرحلة االنتاج العرفي التفصيلي

ف المستوى التفصيلي تؤشر اعرا
االستعانة بمراجع فكرية وفكرية 

ومادية ) شكلية(ومادية ) شكلية(
  .ةتأريخي) شكلية مزاحة(
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تناول التحليل العام طرح مؤشرات  
االحداث بعد التحليل المراد التعبير 
عنها من قبل المصمم وبشكل 
اختياري حيث تم التركيز على 

تي وال التأريخيةاالحداث الرئيسية 
شكلت بدورها معاني رئيسية للفكرة 
التصميمية واعتمدت الحقاً كمراجع 

فيما جسد حدث . فكرية وشكلية
التعبير النقطة التي يتم تصنيفها وفقاً 
العتبارات العرفية العامة والخاصة 
لمراحل االنتاج العرفي االولية 
والثانوية في التحليل الخاص 

  ).المستوى العام التفصيلي(
ير الرقم المؤشر في كما ويش(

مستويات التحليل لنفس الرقم لكال 
  ).المشروعين

  - :وصف وتحليل النتائج 4-3
 بعد طرح تحليل عام لكل من

الجل تحديد اهم  المشروعين
المراجع واالحداث التي ممكن ان 
يتم االستفادة منها في قراءة امكانية 

فكرية (تشكيل اعراف عامة وخاصة 
لفكرية من المراجع ا) او شكلية
وفقاً العتبارات . التأريخيةوالشكلية 

توضيح نوعية وتفاصيل كل مرجع 
او شكل وما سيشكل من اعراف 
عامة وخاصة والي مرحلة انتاج 

سيتم تحديد تصنيفاتها حيث عرفي 
 .الحقاً

وفي  - :المستوى العام 1- 4-3
نهاية تحليل كل مستوى نتج توثيق 
العراف كل مستوى والتي 

الحدثين شخصت من كل من 
  -:المطروحين في التحليل وكاالتي

المراجع وهي  -:المستوى العام-1
 ).شكلية(فكرية ومادية 

المراجع  -:المستوى التفصيلي-2
ومادية ) شكلية(وهي فكرية وفكرية 

  .مزاحة) شكلية(ومادية ) شكلية(
وقد تم مراعاة عرض وتصنيف (

 ).انماط تلك المراجع في التحليل
على تشكيل وهذا انعكس بدوره 
تخص ) عامة(نوعين من االعراف 

) وخاصة(مرحلة االنتاج االولي 
تخص مرحلة االنتاج العرفي 

  .التفصيلي
وحسب توضيح هذه المراحل في 

  -:الفقرات السابقة
بشكل عام فاالحداث المطروحة -

سواء التي شكلت مراجع واعراف 
والتي شكلت اعرافاً،اعتبرت بحسب 

ة تأريخياختيارها كاحداث رئيسية 
فكرياً ام شكلياً كان االختيار 

ة تأريخيمؤشرات مهمة اختزلت 
التعبير الموجود في كل منها سواء 
بتجريد الحدث الفكري كمعبر 

عن الحالة وبحسب السمات  تأريخي
العامة والخاصة الطر االبداع 

والتي طرحت سابقاً او  التأريخي
 التأريخيالمرجع او الشكل المادي 

عرفي عام او  المتكون كمؤشر
خاص تم اعتباره الحقاً عرف 

متشكل بحسب ما هو  تأريخي
  .مطروح

مما طرح سابقاً تبين ان االعراف -
المتشكلة اعراف عامة وخاصة من 
جراء اعتماد مراجع فكرية وشكلية 

ة حيدت جوانب عدة لكي تأريخي
التي اسهمت  التأريخيةتحقق سمة 

في تشكيل بنى االعراف المطروحة 
ستوى المعماري المستثمر على الم

 .التأريخيةلسمة 
اعتبرت االحداث بنوعيها مراجع -
نظراً لكون الحدث ) فكرية وشكلية(

 .المعبر هو ايضاً يحتاج لمرجع
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التحليل (-:التحليل الخاص 2- 4-3
  )يرغاالحادي الت

اظهرت النتائج وجود مراجع -
فكرية وشكلية متعددة فقد بلغت 

لمستوى ل) 2(المراجع الفكرية عدد 
للتفصيلي فيما ) 3(العام للتحليل و

) 1(بلغت المراجع الشكلية عدد 
لكال المستويين للمشروع االول مما 
يظهر انحياز االعتماد على مراجع 
فكرية اكثر من الشكلية لكونها 
تشكل اسس لالستعارات التي 

  .ستشكل اعراف الحقاً
اما بالنسبة لالعراف المتكونة فقد -

امة للمستوى العام ع) 3(بلغ عددها 
لمرحلة االنتاج العرفي االولي و 

للمستوى التفصيلي لمرحلة ) 2(
االنتاج العرفي التفصيلي مما يبرز 
بديهية تشكل اعراف عامة من 
مراجع المستوى العام وخاصة من 
مراجع المستوى التفصيلي ويوضح 
ميل االعراف المتشكلة من استغالل 

كلية الفكرية والش التأريخيةالمراجع 
 .بشكل نسبي نحو ان تكون عامة

اما بالنسبة للمشروع الثاني فقد -
اظهرت النتائج وجود مراجع فكرية 

) 2(ومراجع شكلية عدد ) 4(عدد 
للمستوى العام مما يظهر تفوق 
المراجع الفكرية هنا، وعن 
االعراف فقد اظهرت النتائج وجود 

اعراف عامة لمرحلة االنتاج ) 3(
يظهر الميل نحو  العرفي االولي مما
 .تشكيل اعراف عامة

بالنسبة للمستوى التفصيلي فقد -
حاالت ) 2(اظهرت النتائج وجود 

حالة ) 2(للمراجع الفكرية وظهور 
لنوع جديد من المراجع الفكرية هو 

كذلك . المراجع الفكرية الشكلية
ونوع ) 3(وجود مراجع شكلية عدد 

مراجع شكلية جديد هو مراجع 
وهذا يظهر ). 1( شكلية مزاحة عد

تنوع وتعدد انواع المراجع المتبناة 
مما يوضح القابلية التصميمية على 

ةمتنوعة، تأريخياعتماد مراجع 
كذلك تاثيرات الوسط الفكري 
للمصمم وعن االعراف فقد اشرت 

اعراف خاصة ) 4(النتائج ظهور 
متنوعة المستوى لمرحلة االنتاج 

مما يوضح ). 4(العرفي التفصيلي 
 .رف في هذا المستوىالتط

  -:)يرالتحليل الثنائي التغ(3- 4-3
بالنسبة للمشروع االول فتفوق -

المراجع الفكرية على المستويين في 
مقابل الشكلية يوضح انها تمثل 
المراحل االولية من مراحل االنتاج 
التصميمي كاستعارة والنها على 

 تأريخياالمستوى النظري المجرد 
اف عامة وبالتالي فتكوينها العر

اكثر من الخاصة يوضح الميل الى 
تشكيل اعراف عامة في حال تفوق 
المراجع الفكرية كمراجع اولية 

  .والشكلية الثانوية
المشروع الثاني يظهر تساوي -

المراجع الفكرية والشكلية في العدد 
مع ظهور انواع جديدة نسبياً من 
تشكيالت المراجع الفكرية الشكلية 

هذا ما سيؤثر والشكلية المزاحة و
في الميل النتاج االعراف العامة 
بشكل كلي للمستوى العام 
واالعراف الخاصة المتنوعة 
للمستوى التفصيلي بشكل تناسب 

 .طردي
لمراحل االنتاج العرفي  بالنسبة-

االول اظهر التفوق فالمشروع 
النسبي للمرحلة االولية،فيما اظهر 
الثاني تفوق التفصيلية وبشكل 

ع لنوع العرف يظهرها كتاب
 .المتكون
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  االستنتاجات العامة. 5
  استنتاجات االطار النظري.5.1
عام لحركة المعرفة  اطار تأريخال-

خصوصاً والحياة عموماً كونه 
يشكل مخزوناً دائم للقيم االنسانية 
والعلمية والفكرية والمعرفية التي 

ة حياته غتؤشر تصورات صيا
  .وخلوده المستمرين

في تكوين  للعمارة دور مهم-
من خالل استغالل  التأريخيةالحدود 

مؤشرات قيم المجتمع في صياغة 
اسس ومنهج الحياة العام لتكوين 

ضروري ) عرفي( تأريخيموقف 
باستثمار دمج رؤى االزمان  ،لها

 .لذلك الهدف) المتوحدة(المختلفة 
تباينت الطروحات المعمارية في -

طبيعة الموقف  عنظرتها التعاملية م
ية مفالحداثة تؤشر اه يخيالتأر

 التأريخيةللحظات ااستثمار 
المعيارية فيما تتعامل ما بعد الحداثة 

من منظور  التأريخيةمع القيم 
) بدرجة من االنتقائية(استعاري 

تهكمي وتطرح التفكيكية استثمار و
محددات ال كالسيكية لنموذجها 

،ومن هنا يظهر تأريخياالالمحدد 
ة استثمار اتفاق الحركات على اهمي

كمبدا ) كاطارمرجعي( تأريخال
 .اساسي مقر

تعرض الطروحات الحضرية -
نظرة مهمة الصول التوجه 

من منابعها الحضرية من  التأريخي
خالل عرض دور تاثيرات قيم 
المجتمع واعرافه وانماطه بشكل 
عام والحضرية منها بشكل خاص 
في تجسيد وتشكيل تراكم ذاكرة 

عبر  يالتأريخة للتوجه يمجتمع
الزمن مما يجسد اهمية هذا التصور 

في العمارة  التأريخيةوالسمة 
 .كمحور عام

تؤشر الطروحات اطراً واسساً -
عامة لالبداع واالنتاج المعماري 

 التأريخيةالمعتمد استثمار اصول 
كسمة وكمؤشرات وهذه االطر 
تتركز في دمج االزمنة ضمن مسار 

ولدة من تدراسة االبداعية الم
وتشكيله خزين فكري ، ختأريال

للمراجع الممكنة االستالل والمحاكاة 
اعتماد العمق الشمولي واخيراً 

) التعددي(والتضميني والتاويلي 
وباطر  التأريخيالنتاج  البعاد

كقناة  تأريخمتنوعة وبهدف فتح ال
ابداع لتعبر عن االستمرارية 

 .الحضارية لتجدد المعنى
فيما يخص االطر واالسس -

قد اشرت الفقرة تحوالً الخاصة ف
مفصلياً في مسار البحث من خالل 
التاكيد على ضرورة اعتماد مراجع 

ة مزدوجة وبنسب تنحاز تأريخي
لصالح المحلية منها مع ضرورة 
دراستها بشكل منفصل عن العالمية 

 .وضرورة تعدد المراجع المعتمدة
لفكرة المفصلية ا وتشرح الطروحات

في  يةالتأريخوالخاصة بدور السمة 
تشكيل االعراف المعمارية من خالل 

استثمر اسقاط  ل قدتسلسل مراح
للمعاني ذات  مقتنيات الفرد الفكرية

على اشكاله التي  التأريخيالبعد 
تتسم بكونها ذات تجرد زمني اكثر 

 .من غيرها
كمرحلة اولى والتي سميت مرحلة (

انتاج العرف األولي كتحديد النزياح 
سبقه للخروج عما  التأريخيالمرجع 

بنص جديد ذي تفرد نسبي يحمل 
للمرجع  العامة التأريخيةالسمات 

،ويتاطر باطار خارجي )الجوهرية(
جديد يمكن ان نسقط عليه الرؤى 
الجمعية للذات بشكل اولي يجعله 
اساسا لتكوين مؤشر عرفي اولي ، 
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وهذا ما اشر المحور الخاص للبحث 
و إنتاج  التأريخيةوالمتمثل بالسمة 

  ).عراف في العمارةاال
 )اي االعراف(وهذه بدورها -

عرفت كاساس او بنية فكرية تخزن 
المعاني الخاصة للفرد او المجموعة 
متجمعة بمدى زمني معين وبدرجة 
استقرارية معينة لقيم المجتمع بهدف 

  .تامين المعاش الدائم لحياة الفرد
واتجه البحث ليؤشر اهمية التغير -

لحيوية تغير المستمر للعرف كمديم 
وانتاج الفرد لتوضح المرحلة الثانية 

في تشكيل  التأريخيةلدور السمة 
من خالل العمل على اسقاط  العرف

القيم المتعددة لالزاحات المختلفة 
على العرف الجديد بهدف خلق 
استقرارية في ادائه وهذا ما سيشكل 

علماً ان . عرفاً مستقراً بدرجة ما
 تصنيفات االعراف كخاصة او
عامة يخضع لنوع المعنى المترسب 
من المرجع الفكري او الشكلي 

المستخدم ودرجة تفرده  التأريخي
وليس حسب مرحلة االنتاج 

  .العرفي
  التطبيق. 5.2
االستنتاجات التحليلية  .5.2.1

  لنتائج التطبيق
بالنسبة للمشاريع التي تم اعتمادها -

كعينات للتطبيق جرى اختيار 
ي ذو فكرة مشروعين احدهما عالم

قومية ليعبر عن اختيار مشروع 
مستثمر  تأريخييمثل مشروع 

،موضوع في  التأريخيةألسس 
سياق غريب عنه وبالتالي سينعكس 
هذا على قابليته لتشكيل األعراف 

،والثاني التأريخيةمن المحددات 
مشروع محلي ذو بعد محلي معبر 

ة وفي تأريخيعن الهوية وباشكال 

عكاس ذلك سياق مالوف و سجل ان
 .على تشكيل االعراف الخاصة به

بالنسبة للمشروع االول فقد سجل -
فكرية (وجود مراجع متعددة 

مع تفوق للفكرية على ) وشكلية
الشكلية مما يظهر الميل للتوجه نحو 
مراجع عمومية عالمية اكثر انعكست 
بدورها على الميل لتشكيل اعراف 
عامة بدرجة مباشرية لمرحلة االنتاج 

في االولي مع وجود وبروز العر
البعد المحلي للمراجع الشكلية 
المستعارة اال ان سياق التاثير العام 
على المشروع اتجه نحو االعتماد 
على العمومية والعالمية في اعتماد 

ليبرز هذا بدوره . التأريخيةالمراجع 
بروز تشكيل المشروع لنمط اعراف 
عامة تركز على اعتماد مراجع 

 .من المحليةعالمية اكثر 
المشروع الثاني سجل تفوق نسبي -

لوجود مراجع فكرية على الشكلية 
مع ابراز تنوع المراجع المعتمدة 
الفكرية والشكلية وحسب تعرضها 
لالزاحة والتغيير وتاثيرات ذاتية 
المصمم وهذا ما ابرز طغيان بعد 
السياق والمراجع المحلية على 
المشروع اكثر من العالمية على 

من ازدواج تاثيرهما معاً في  الرغم
 .المشروع

اال ان االنعكاس ابرز تشكل اعراف 
عامة وخاصة بشكل يظهر تفوق 
نسبي للخاصة على العامة كنتيجة 
لقوة تاثير مفهوم الهوية واالطر 
السياقية المحلية في تشكيل االعراف 
الجديدة المنحازة لمرحلة االنتاج 
العرفي التفصيلي، مما سيبرز تشكيل 

لمشروع لنمط اعراف خاصة ا
وعامة تعتمد المراجع المحلية 
والعالمية بشكل مزدوج من 
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االستثمار مع التركيز  النسبي على 
  .المراجع المحلية

االستنتاجات التحليلية  .5.2.2
  لنتائج التطبيق

لذا فكفاءة المشروع الثاني تظهر -
بشكل واضح من خالل تشكيل 

) خاصة(اعراف اكثر جدة وتفرد 
لة الن تنسجم ومسار تفكير قاب

المجتمع العام نظراً لكونها تعتمد 
بنيته الجمعية كاساس لها مع وجود 
االعراف العامة المستلة من مراجع 
فكر عالمي مقبول بشكل واخر 
ليمثل جانب القبول واالمان العالمي 
لالعراف المتشكلة على عكس 
االول المنحاز بشكل اكبر لالعراف 

ني من نوع من العالمية التي تعا
الغربة واالرتباك لوال حضور 
المؤشرات العرفية الخاصة التي 
وان وجدت اال انها ال تزال ذات 

اكبر من ) اسالمية(مضامين اقليمية 
 .المحلية

بروز اثر السياق المحلي او -
الغريب على تشكل االعراف من 
خالل مالئمته او عدم مالئمته لنوع 

  .المراجع المعتمدة
  نتاجات النهائية االست. 5.3
وبشكل عام ونهائي يؤشر البحث -

وسمته  التأريخياهمية المرجع 
المؤثرة على صوغ توجه  التأريخية

الفكر المعماري العام للمجتمع 
وبالتالي امكانية توضيح ذلك في 
اعرافه المتشكلة، نظراً الن المرجع 

اصالً تعتمد  التأريخيةاو السمة 
با على السياق الذي اتت منه لتع

لنفسها معاني وقيم ومكنونات 
مجتمعية تكون اساس لمالً فراغات 

) األعراف(النقاط المفتاحية للمجتمع
 التأريخيةمع تميز المؤشرات 

باحتوائها على المؤثرات الذاتية 

الخ بشكل .. والجانبية والزمنية
نسبي من مسار التعبئة العامة للقيم 
وتركزها على الجوانب االساسية 

لمشكلة لبنية المجتمع الضرورية ا
وفكره، سواء كانت محلية او 

  .احتاجت للعالمية
كما ويتم التركيز على طرح اثر -

عموما للنتاج  التأريخيةالسمة 
والمرجع في تشكيل االعراف 
والمعمارية منها خصوصا ،وكما 

) التأريخيةالسمة (اشير بدمجها 
واحتوائها على اكثر من جانب 

الكثر فاعل في تشكيل االعراف و
من مستوى ،وهذا ما يرجح القابلية 
على استبعاد الثانوي والظرفي من 
مؤشرات تلك السمة واالبقاء على 
االساسي والمستمر وبالتالي ضمان 
استمرار مسار التطور التشكيلي 
لالعراف والمستثمر الثر السمة 

  .التأريخية
 التوصيات .5.4

يوصي البحث بضرورة طرح  -
حليلية ذات ستراتيجيات ومناهج ت

 للنتاجات المعمارية ، تأريخياطار 
الجل تحليل  التأريخيةذات السمة 

  .وفهم ابعادها العامة
مراعاة ابعاد اخرى  للنتاج  -

كمرجع او كنتاج او  التأريخي
غيرها كطرح تحليل للسمة 

كعملية وسطية بين  التأريخية
) .process(المرجع والنتاج 

  .ودراستها دراسة تفصيلية
قاطات المتلقي على سلة فهم امحاو-

واثر  التأريخيالنتاج او المرجع 
  .ذلك في تشكيل االعراف المعمارية

التركيز على التوجيه نحو -
المحلية  التأريخيةاالستعارات 

 . الفكرية للمجتمعبتفصيالتها 
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السمة 
التأرخيية

السمة
التأرخيية

 
  
  

الزمانيةاملؤثرات

املؤثرات الذاتية

املؤثرات العامة

املؤثرات اجلانبية

 مؤثرات فكر اتمع وقيمه

 
 

 

تعمل  التأرخييةالسمة 
كبنية ختتزل املؤثرات 

مجيعاً لتركز على 
 االساسية منها

لتسهم يف 
تشكيل اعراف

تمعوقيم ا

 
 

 مخطط يوضح اهمية كال من العالمية والمحلية لتشكيل المرجع التأريخي
  

  

  

  

  

  

.  
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