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  خالصة ال
اتصف مسار التطورات المعمارية بمفاهيم واتجاهات مختلفة ومن هذه المفـاهيم مفهـوم         

. زاحة الذي يلعب دورا كبيراً في تغيير الثوابت المعمارية وتغيرا هدافها أو تصنيف أولوياتهااإل
ويشتد في دائرة ثقافتنا المعمارية ويأخذ مداه ليطرح نفسه إشكالية فكرية هامة تتطلب بذل مزيـد  

  .من الجهود العلمية لتحديد مضامينه وتركيباته وحدوده
عراض ارتباطاته المفاهيمية بقصد فهمها وتحليلها لتأسيس الرؤية وبتعريف أإلزاحة، واست       

العامة لمفهوم اإلزاحة في طروحات العمارة التي لم تكن وافية عن ما يمكن استالله من آليـات  
بإمكانها تحقيق التواصل في العمارة العربية المعاصرة باستثمار اإلزاحة وعرضت الدراسـات  

دراسـات  (قت باستخالص المحور البحثي ضمن أبعاد متباينـة  التي عالجت جوانب متعددة تعل
غمـوض المعرفـة    "وصوالً لتحديد المشكلة البحثية والتي تمثلت بـ) عالمية ، دراسات محلية

 المعاصـرة العربية العلمية حول أثر إستراتيجية اإلزاحة على تشكيل المعنى في سياق العمارة 
تيجية اإلزاحة على تشكيل المعنى في سـياق العمـارة   استكشاف أثر إسترا "وهدفه المتمثل بـ".

  ". المعاصرةالعربية 
  

Displacement in Architecture Applicatory study for 
Displacement in the Contemporary Arabic Architecture 

 
Abstract  
       The architecture development track has been characterized with the carious 
concepts and tendencies. Amongst these concepts is displacement, which occupies 
its spatial as the day mission in the field of contemporary architecture. It plays a 
vital and great roll in changing the architecture facts and keystones, and changes its 
aims and characterizes its priorities. It is intensified in our architectural cultural 
office, and takes its scope to submit itself as an important intellectual problem 
requiring costuming more scientific efforts to identify its contexts, structures and 
limits. 
     With the displacement identification, conceptual connections review, to 
understand and analyze it to establish the general vision for displacement concept 
in architecture researches and thesis's, which were not sufficient to what can be 
taken from certain strategies, which could achieve communication between 
contemporary Arabic architecture and displacement investment. Studies were 
proposed, which handled different aspects related to the extraction of the research 
pivot within various dimensions (international and domestic studies) to reach for 
identification of the research problem represented by: ("scientific epistemic 
ambiguity about the effect of displacement strategy upon forming the intention and 
denotation in the sequence of contemporary Arabic architecture"). 
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