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الملخص:  

 آخر يتردد ذكره في المصادر يتعامل المصمم المعماري للفضاءات الخارجية مع االبعاد الفضائية الثالثة اضافة الى بعد
عامة وفي الطروحات التصميمية احيانًا اال وهو البعد الرابع ولعدم وجود معلومات كافية عن هذا المفهوم في حقل 

اختصاص العمارة وباالخص تصميم الفضاءات الخارجية ولغرض استفادة المصمم منه، وبكيفية إظهار وتطوير هذا البعد 
خالل العملية التصميمية ومن ثم ايجاده في التصميم النهائي على ارض الواقع، كان البد من البحث عن هذا المفهوم في 

االدبيات المختلفة اوًال ومن ثم المتخصصة في محور اهتمام البحث، وذلك لتكوين صورة واضحة عن هذا المفهوم، لذا جاء 
هذا البحث بهدف ايضاح مفهوم البعد الرابع بشكل موجز وذلك ضمن الطروحات المعجمية والعلمية والفلسفية والفنية 

والمعمارية ومن ثم توضيحه ضمن تصميم الفضاءات الخارجية وايجاد اهم الخصائص التي تميزه ليتسنى للمصمم التعامل 
معه في تصاميمه للفضاءات الخارجية. 
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Abstract 

Landscape designer deals with three spatial dimensions, as well as with another 
dimension mentioned in design literatures. This dimension is the fourth dimension. Because 
of the absence of sufficient information about this concept, in the field of architecture, and 
particularly in landscape design . For the purpose of benefiting the landscape architects, and 
how to present and develop this dimension through the design process, and finding it in the 
final design. Search for this concept in different literature those specialized in research 
problem, so this research was aimed to clarify the concept of the fourth dimension briefly 
within the scientific, philosophical, artistic and architecture. Then, explain it with the 
landscape design, and find the most important characteristics which distinguished it so that 
the designer deals with it in landscape design.       
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المقدمة   .1
يتعامل المصمم المعماري في تصميم 
من اجل الفضاءات الخارجية مع االبعاد الفضائية الثالثة 
الوصول الى تكوينات معمارية تحقق االهداف 

التصميمية، باالضافة الى البعد الرابع الذي اختلفت 
الطروحات في تعريفه مما تطلب ضرورة البحث عن 
مفهومه كبعد مؤثر في تصميم تلك الفضاءات لكي 

يتسنى للمصمم االستفادة منه في تصاميمه، ومن اجل 
الوصول الى ذلك البد من البحث عن مفهوم البعد الرابع 
في االدبيات الالمعمارية والمعمارية ومن ثم التركيز على 

الطروحات المتخصصة بتصميم الفضاءات الخارجية 
لكي يتسنى تحديد خصائص البعد الرابع وتحديد 

مفهومه، ونظرًا الى تعدد المفاهيم تم نصنيفها الى اربعة 
اصناف حسب االختصاصات التي تناولتها إذ اعتبر 
الصنف االول البعد الرابع كبعد فيزيائي والثاني كبعد 
زمني والثالث كبعد أدراكي والرابع كبعد حركي، وتم 
استبيان الرآي لالكاديميين وذوي الخبرة في الهندسة 

المعمارية بواسطة استمارة استبيان، وبعد تحليل نتائج 
االستبيان تم التوصل الى تحديد مفهوم البعد الرابع 

وتثبيت تعريفه االجرائي ضمن الفضاءات الخارجية، 
وتحديد اهم خصائصه. 

مفهوم البعد الرابع معجميًا   .2
 Fourthيذكر الخطيب أن مصطلح(       

Dimensionيعني البعد الرابع في الفيزياء (]
1F

Ï[  .
 Fourthكما اشار البعلبكي الى مصطلح (

Dimension بأنه البعد الرابع (]
2F

Ð[ . 
[) Fourth dimensionوايضًا تعني كلمة (

3F

Ñ[ 
“A dimension, such as parallel universes, 
which may exist in addition to the three 
dimensions of space.Anything which is 
beyond ordinary experience”. 

) التي تعتبرها بعض  االدبيات Timeاما كلمة زمن (
[بعدًا رابعًا فتعني : 

4F

Ò[ 
نقطة معينة بالزمن يعبر عنها بالساعات والدقائق  •

واأليام واألشهر والسنين وممكن أن تقرأ من الساعة أو 
التقويم .  

تعاقب ومرور للدقائق واأليام والسنين .  •
هو نقطة أو فترة والتي تؤشر بحدث ما أو صفة معينة  •

. 
[وهناك أنواع للزمن : ذاتي وموضوعي وبايولوجي 

5F

Ó[ . 
مفهوم البعد الرابع في االدبيات الالمعمارية(العلوم   .3

والفلسفة) 

 ]6FÓ[ في الفيزياء  3-1
يعد البعد هوية فيزيائية تعطى لكل ما هو موجود،        

وكلما تعددت األبعاد زادت الدقة في تعيين الحالة أيًا 
[كانت 

7F

Õ[ .
وقد أحدث عالم الفيزياء الشهير البرت أينشتاين ثورة 

حقيقية في عالم الفيزياء وذلك عندما خرج للعالم بالنظرية 
) ثم العامة 1905النسبية المحدودة في عام(

) أذ اضافت للفراغ ذي األبعاد الثالثة حسب 1917سنة(
غاليلو ونيوتن بعدًا رابعًا هو الزمن، وأصبحت السرعة 

بعد ذلك عامًال هاما في سلوك المادة ضمن الفراغ 
رباعي األبعاد. 

ووجد مصطلح الزمكان وهو ترجمة حرفية لمصطلح 
)Space-Time()او Time-Space ( التي أستخدمها

أينشتاين في شرحه لنظريته النسبية الخاصة والعامة 
والمتعلقة بمفهوم البعد الرابع. 

وبهذا فأن الفيزياء الحديثة قد اوضحت أن طبيعة الزمن 
ليست بمستقلة عن الكون، و قد ربط أينشتاين في نظريته 

 )Continuumالزمن بالفضاء في سلسلة متصلة (
رباعية األبعاد فاليمكن التحدث عن الزمن بدون التحدث 
عن الفضاء، وأن كل المقاييس المتعلقة بالفضاء والزمان 
هي نسبية، كما جاء بمفهوم جديد لقوى الجاذبية اليعمل 

[مع الهندسة األقليدية المعتادة 
8F

Ö[ . 
   في الرياضيات  3-2

اوِجَد البعد الرابع كصيغة رياضية في النظرية التي        
)، والتي سبقت تأويل H. Lorentzوضعها العالم(

) والقائلة أن الفضاء والزمن ليسا Einsteinأنشتاين(
[مطلقين

9F

×[. 
 في الفلسفة 3-3

 في الفلسفة من خالل اتضح مفهوم البعد الرابع       
مصطلح الزمن إذ ربطه الفالسفة القدماء بالتغيير 

وتحكمه دورات متكررة ومتغيرة ، واليمكن مالحظته لكنه 
[يمثل صورة للحس الداخلي لالنسان

10F

ÏÎ[ كذلك اعتبر ابن .
وأنه ال حركة إال في زمان سينا الزمان مقدار الحركة 

والحركة في المكان، فالزمان والحركة، إذن يحتويهما 
مكان، وبهذا يكون قد ربط الزمان بالمكان عن طريق 

[الحركة
11F

ÏÏ[.  
الجسم الرباعي األبعاد أو ان العالم رباعي االبعاد ولكن 

اليمكن رؤيته ) يتحرك في الزمن وTemporalالزمني (
او االحساس به بسبب محدودية أجهزة األستالم لدى 
االنسان ولكن باالمكان  فقط رؤية مقطع ذلك الجسم 
وهو مايطلق عليه الجسم الثالثي األبعاد والذي يمثل 
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التسقيط للجسم الرباعي االبعاد على المستوي الذي 
 [نتواجد به.

12F

ÏÐ[ 
ال يمكننا أن نمتلك أي مفهوم عن الماضي والحاضر 

والمستقبل األ على أساس األختالفات التي تميزهم وأن 
أي مفهوم عن الحاضر سيكون مفهومًا طالما أن وجوده 

 يختلف عن تلك التي للصيغ األخرى للزمن .
  مفهوم البعد الرابع في االدبيات الفنية . ٤
ي الرسم  ف4-1

اهتمت االنطباعية بالطبيعة  :- االنطباعية -أ
واظهار التغيرات التي تظهر بها سواء بالضوء او 

الظل او اللون ومما الشك به ان كل هذا يدل على 
تاثرها بالبعد الرابع متمثًال بعامل الزمن والتغيرات 

 [التي تحصل به .
13F

ÏÑ[ 
ان مفهوم البعد الرابع في الرسم التكعيبية :-  -ب

التجربة المرئية المتضمنة وبالذات في التكعيبية اهتم ب
ما يوحي بالحركة وأضافة البعد الفضائي باالضافة 

وقد جاءت التكعيبية بفكرة  الى ما يعبر عن الزمن.
التزامن وتعدد نقاط النظر المنفصلة التي تتراكم لتعبر 

عن شكل مركب يوحي بالحركة ويشير الى البعد 
الرابع والهندسة الالأقليدية كتبريرات لها ويساعد على 

وان احد تعدد المدارك الحسية باختالف نقاط النظر. 
االساليب المتبعة في تحقيق البعد الرابع في الرسم 

كانت من خالل االستعارة التأريخية او التراثية 
 وأدخالها  في اللوحات لتضيف بعدًا زمنيًا رابعاً .

كذلك اضيف بعدًا آخرًا للعمل الفني المرئي 
وهواضافة الفكر للبعد الرابع مما ولد اعماًال فكرية 

[فنية
14F

ÏÒ.[ 
ان مفهوم البعد الرابع في الرسم  :- ج- المستقبلية

وبالذات في المستقبلية تم التعبير عنه من خالل 
الحركة والتغيير حيث يتم تمثيل الحركة ومحاولة 

مضاعفة تأثيرها وكذلك تراكب الحركات والوقفات اي 
تم التعبير عن االحساس بالحركة من خالل تمثيلها 

[بالرسم والفن 
15F

ÏÓ[. 
في االدب  4-2

ان مفهوم البعد الرابع في االدب تم التعبير عنه من        
خالل التزامنية  ومن خالل الحركة والتغيير وكذلك من 

خالل امكانية االستعارة، كما تمثل استحضار البعد الرابع 
[الزمن الماضي والحاضر والمستقبلب

16F

ÏÔ.[ 
في المسرح  4-3

اشارت الدراسات الى ان البعد الرابع في المسرح        
هو الرؤيا البصرية في الفضاء المسرحي، ولتحقيق البعد 

الرابع للزمن والفضاء، وللوصول الى ما يطلق عليه 
التفاعل مع األدالالت  الزمن األبداعي الرابع ،البد من

السمعية ومع تلك األحداث والصور واألشياء واألفكار 
التي تؤثر على السمع والبصر والبصيرة ضمن الطقس 

[المسرحي البصري
17F

ÏÕ[. 
أما الجانب الفكري في هذا المسرح فيعالج الواقع والحياة 

بحركتها الديناميكية التي تتداخل فيها األزمنة الثالثة 
الماضي والحاضر والمستقبل للوصول الى الزمن 

األبداعي الرابع ،فأن اللحظة األبداعية في الفضاء 
البصري هي تالمس وتوحد األزمنة الثالثة في(اآلنَ) أي 

في زمن واحد هو زمن البعد الرابع الذي يؤكد دائما 
[بضرورة األحساس بهذا التالمس الزمني

18F

ÏÖ[ .
في االفالم التلفزيونية والسينمائية   4-4

في االفالم التلفزيونية ان مفهوم البعد الرابع        
والسينمائية يتحقق من خالل : 

متصل (الزمن-الحركة) وكذلك من خالل متجه الزمن 
في الفلم الذي يضم الماضي والحاضر والمستقبل 

وامكانية التحرك واالنتقال فيما بينهم من خالل تحرير 
) واالليات االخرى المستخدمة في بناء Editingاالفالم (

هيكل البعد الرابع والتي تشمل القطع واالنهاء والتالشي 
[والتأثيرات االنتقالية والتحرير المستمر والمعقد

19F

Ï×.[ 
مفهوم البعد الرابع في االدبيات المعمارية  ٥
في العمارة  5-1

       بالنسبة الى البعد الرابع في العمارة فقد اشارت 
الدراسات الى النقاط التالية: 

الفضاء الكالسيكي ذو االبعاد الفضائية الثالث قد  •
تغير مع الفيزياء الحديثة واصبح الفضاء يدرك بعالقته 

 . ]20FÐÎ[ مع حركة نقطة المرجع
العالقة بين الهندسة المعمارية والبعد التأكيد على  •

وذلك بدمج تصورات تصميمية )، زمنلا(الرابع  
 [مستندة على فضاء- الزمن -الحركة 

21F

ÐÏ.[ 
ان البعد الرابع والذي يتمثل بالزمن، ليس سمة تظهر  •

في التصميم المعماري، وأنما يتطلب تحقيقه خبرة 
 يعد أصعب المظاهر  لذاوتحسس لحركة الزمن

[والسمات التي من الممكن أمساكها في العمارة
22F

ÐÐ[.  
العمارة كالنحت والتصوير تعتمد في عرضها على  •

الحركة، وتعّبر عن الوحدة بين الفضاء والزمان عن 
 وفكرة التتابع )Mobility(طريق عالقتهما بالحركة

 .]23FÐÑ[ ومحاولة عكسها في لغة فنية
التنوع في نقاط الرؤية وذلك لجعل الحدث مرئيًا من  •

كل الجهات ، من األعلى واألسفل ومن الخارج 
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والداخل وحول الشيء وبداخله كما في التكعيبية، 
مفهوم دخال أهتمام الحركة المستقبلية با

 ) كعنصر فني في العمارة المعاصرةmotionالحركة(
]
24F

ÐÒ[ .
التصميم الحضري  في 5-2

       تشير الدراسات المتعلقة بالتصميم الحضري ان 
األدراك المعرفي للبعد الرابع يرفع الوعي للمشاهد ويحقق 

بناءًا على االعتبارات  و .الترابط والتكامل مع البيئة
التتابع الذي مفهوم االمتعلقة بمفهوم الزمن دخل 

، ) في بناء المشهد الحضريGorden Cullenطرحه(
 ربط فعل األنسان مع حركته في النتاجات المعماريةاذ 

]
25F

ÐÓ[ . 
مفهوم دخال أهتمام الحركة المستقبلية باو

 المعاصرةلمدن ) كعنصر فني في اmotionالحركة(
26F

ÐÔ.[ 
في التصميم الداخلي   5-3

تجدد  يضفي الفي التصميم الداخليالبعد الرابع ان        
، حيث بالمتلقيبمجرد مالحظة الفضاء المحيط  ستمرالم

بعد زمني يمكن انه . و]27FÐÕ[ هناك المزيد مما يتم أكتشافه
أن يظهر جليًا من خالل تفاعل األنسان مع العمارة 
مولدًا خبرة حيزية (فضائية) مختلفة من خالل مرور 

[الزمن 
28F

ÐÖ[. 
ربط بعد الزمن مع البعد الثالث للمقياس الفضائي وان 

 ينتج بعدًا جامعًا (للفضاء – الزمن) . 
وتشير طروحات العمارة الداخلية الى مجموعة كبيرة من 

 .]×29FÐ[ وتشمل:األفكار لبناء عالقة (الفضاء – الزمن) 
الفضاء–الزمن و، الفضاء-الزمن (الداخل والخارج معاً )

الفضاء-و، الفصلي أو التعايش المعماري مع الطبيعة
الزمن لالستعارة البديلة لخلق محيطات غريبة وغير 

الفضاء–الزمن و، مألوفة تحقق مغامرة البعد الرابع
الفضاء–و، الخاص بالحركة الذي يوفره الماء المتحرك

الفضاء–الزمن من خالل و، الزمن من خالل النحت 
  .الفضاء–الزمن والعمارةو، النحت

[في تصميم الفضاءات الخارجية 5-4
30F

ÑÎ[. 
تشير الدراسات بان البعد الرابع  في الفضاءات        

يشكل عنصرًا تصميميًا يعمل بعناية على الخارجية 
  تشكيل وتنظيم األتصال البصري للبيئة المحيطة بالمتلقي

هناك طرائقًا عديدة ممكن أن تحضر من خاللها و
يسعى المصممون  و .التجربة البصرية مع السياق الزمني

الى وسائل تشكل تجربة زمنية للناظر ومنها تصميم 
الزمن وان ، ها) ويتأنون بأستعمالsequencesالتعاقبات (

يؤدي دورًا في األتصال البصري عندما يستدعي أنتباه 
المصمم ألدراك التاريخ أو تشكيل أحساس الناس للزمن 

 .الذي مر
خالصة للدراسات الالمعمارية والمعمارية   . 6

من خالل ما تقدم تم التوصل الى ارتباط  مفهوم        
البعد الرابع بمفاهيم متعددة وذلك عن طريق المتصالت 
للزمن والمعبرة عن البعد الرابع والتي باالمكان االستفادة 
منها الحقًا وفيما يلي جدول يوضح هذه المتصالت :- 

 
                                 ) متصالت الزمن المعبرة عن البعد الرابع والمستنتجة من االدبيات المطروحة.                  1الجدول(

   المصدر: الباحثة عن المصادر المذكورة.                           
متصالت الزمن مفهوم البعد الرابع 

بعد فيزيائي يتمثل بالزمن ويرتبط بالمكان من خالل مصطلح الزمكان وذلك كسلسلة 
 ]31FÑÏ [رباعية األبعاد.

  (الزمن-المكان)

 . (الزمن-الحركة) ]32FÑÐ [أعتبار حركة الجسم وسرعته عاملين مهمين في الفراغ الرباعي األبعاد.
االدراك البصري)  –(الزمن ]33FÑÑأعتبار الناظر جزء من عملية أدراك البعد الرابع. [

 (الزمن-المتلقي)
 (الزمن-التغيير)  ]34FÑÒربط البعد الرابع بالتغيير وقد ُتحِكم هذا التغيير دورات متكررة ومتغيرة. [

  الحركة)–(الزمن ]35FÑÓ [ربط الزمان بالمكان عن طريق الحركة.
(الزمن-االختالفات)  ]36FÑÔ [الزمن يتمثل على أساس األختآلفات بين الماضي والحاضر والمستقبل.

 ماضي وحاضرومستقبل)–(الزمن
تداخل األزمنة الثالثة ماضي وحاضر ومستقبل للوصول الى الزمن األبداعي الرابع 

 ]37FÑÕ [الذي يوحدها في ( اآلن ).
 (الزمن-ماضي وحاضرومستقبل)
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البعد الرابع رؤية بصرية تنتج من تفاعل الدالالت السمعية واألحداث والصور 
 ]38FÑÖ [والمشاهد في الفضاء المسرحي.

  الرؤية البصرية والسمعية)–(الزمن

البعد الرابع كتجربة مرئية في الرسم تتضمن ما يوحي بالحركة وتضيف البعد 
 ]×39FÑالفضائي باألضافة الى ما يعبر عن الزمن. [

 التجربة المرئية) –(الزمن

التزامن بالرسم وتعدد نقاط النظر المنفصلة التي تتراكم لتعبر عن شكل مركب يوحي 
 ]40FÒÎبالحركة ويشير الى البعد الرابع. [

(التزامن) 
 تزامن نقاط النظر)–(الزمن

 االدراك الحسي)–(الزمن ]41FÒÏيساعد البعد الرابع على تعدد المدارك الحسية بأختالف نقاط النظر[
استخدام األستعارة التاريخية أو التراثية في الرسم أو التصميم ألضافة بعد زمني رابع  

]42FÒÐ[ 
االستعارة التأريخية) –(الزمن

 (الزمن-االستعارة التراثية).
  (الزمن - الفكر  ) ]43FÒÑ [البعد الرابع كفكر مضاف الى العمل الفني المرئي.

الحركة والتغيير يعبران عن البعد الرابع في المستقبلية من خالل محاولة مضاعفة 
 ]44FÒÒ[تأثيرهما وكذلك تراكب الحركات والوقفات. 

(الزمن-الحركة) 
  التغيير)–(الزمن

  (الزمن-ماضي وحاضرومستقبل) ]45FÒÓ [البعد الرابع كزمن ماضي وحاضر ومستقبل.
  (الزمن-الحركة ) ]46FÒÔ[متصل (الزمن/الحركة) يعبر عن البعد الرابع من خالل تتابع اللقطات 

 
 في الدراسات المتخصصة بالفضاءات البعد الرابع .7

 الخارجية
       بعد التوصل الى متصالت للزمن توضح البعد 

الرابع، البد من التطرق الى االدبيات المعمارية 
المتخصصة بتصميم الفضاءات الخارجية وذلك لتكوين 

صورة واضحة عن  هذا المفهوم ومحاولة استخالص اهم 
الخصائص وتثبيتها ضمن جدول ليتسنى االستفادة منها. 

 )Yoshinobu Ashihara ( كتاب7-1
)1981,1970(.]47FÒÕ[ 

(Exterior Design in Architecture). 
اشارت الدراسة الى مفهوم الزمن كبعد رابع من خالل 

)، وايضًا من vistasالتعاقب الزمني للمشاهد المؤطرة (
خالل التنوع االدراكي للفضاء نتيجة حركة المتلقي خالل 

الزمن . 
وتماثل حركة المتلقي وادراكه للفضاءات حبكة الرواية في 

القصة واستخدام آالليات االتية: 
(الظهور واالختفاء لعنصر المشهد) و(االعاقة البصرية 

لعناصر المشهد) و(االختالف بالمستويات) و(تغير 
مسار الحركة)  وذلك بالمكونات النباتية والمائية 

والمصممة . 
وايضًا ربط الزمن بايقاع حركة المتلقي من حيث درجة 

االيقاع وسرعته على االرضيات وماثلها باللحن 
الموسيقي . 

. ]James Corner)(1992(]48FÒÖ دراسة (7-2

)Representation and Landscape .(
اشارت الدراسة الى مفهوم الزمن كبعد رابع 

يتحسسه المتلقي من خالل التجربة المباشرة في 
الفضاءآت الخارجية وتحركه خاللها وانفتاحه على تجربة 

االحساس وكشف المعنى . 
وربط مفهوم الزمنية بهذه الحركة من خالل الجريان 

الديناميكي لألدراك المشتق من الفضاءات الخارجية بفعل 
الحركة وكذلك حركة العضالت واألعصاب للجسم بحد 
ذاته خالل حركته (بالفضاء-والزمن) ويطلق على هذه 

). kinesthesiaالظاهرة مصطلح (
واخيرًا ربط الزمنية بالحياة والديناميكية والتغيير 
للفضاءات الخارجية، عن طريق التغيير والفعل 

الديناميكي الجاري بالعمليات الطبيعة  كالتعرية والترسب 
وتأثيرات النمو وتغيرات الجو والتي تسبب بأستمرار 
تحول وأنزياحات لهيكل ونمط الفضاءآت الخارجية. 

وايضًا اشار الى صفات الفضاء والضوء واللمس والبيئة 
والتي هي موضوع خاضع للتغيير دائماً . 

) Jacques Leenhardet)(1999 دراسة(7-3
(Playing with Artifice: Roperto Burle 
Marx’s Garden)] 49 F

49[  
 طرحت الدراسة مصطلح ال

)Gardenesque وهو مصطلح يعتبر الحديقة فنًا (
مرئيًا ذات صورة بصرية جميلة وساحرة مصممة من قبل 

فنان الفضاءات الخارجية وترتكز على (الشعور 
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بالطبيعة). 
تركز الدراسة على الجمع والتزاوج  ونقل الخبرات مابين 
فن الرسم وفن تصميم الفضاءآت الخارجية ومن خالل 
الجمع مابين الفن والهندسة وااللوان والنباتات ، وتعتبر 

المصمم فناناً . 
واتفقت الدراسة على اعتبار الزمن بعدًا مؤثرًا في تصميم 

الفضاءات الخارجية وجزء من فن الحدائق ويظهر من 
خالل :- 

- البعد التاريخي للموقع واستخداماته ونباتاته المحلية . 
-وايضًا من خالل تزويد الموقع بعناصر وهياكل اليمكن 

للمتلقي من أستيعابها من أول نظرة وبهذا تكون هناك 
دائما قراءة مؤجلة ضمن بعد الزمن . 

-كبعد زمني مرتبط بمسار حركة المتلقي والتي اشارت 
الدراسة الى وجود ثالثة مفاهيم لحركة المتلقي. 

االول-حركة محددة منذ البداية اذ ينقاد المتلقي بواسطة 
خطوط التصميم التي تجبره على أتباع مسارات معينة 

للحركة. 
الثاني-يعمل المصمم على تركيب نقاط نظر من زوايا 

معينة مختارة تعمل على تقطيع أوتأطير مشاهد 
الفضاءآت الخارجية، وبأمكان المتلقي الزائر للموقع 
بنفسه أختيار نقاط  النظر وتاسيس مسار رحلته في 
الفضاء نسبًة الى العناصر التي تجذبه ومن األليات 

المستعملة لتحقيق ذلك هي التالعبات والتداخالت بين 
األلوان وبين الظل والضوء، والتنوعات بأستخدام المواد 

المختلفة والنباتات المتضادة .  
الثالت-حركة المتلقي تكون بتاثير التجربة الحسية التي 

تحققها الفضاءات الخارجية المصممة .  
-كبعد زمني ديناميكي حركي يماثل عمل مخرج الفلم 

القادر على تنظيم تشكيل اللقطات المؤطرة الساكنة 
 والعناصر المتحركة وتعاقب اللقطات في الزمن .

JAN Birksted)(1999( ]50F (دراسة 7-4

ÓÎ[ 
(The Prospect at Dungeness:Derek 
Jarmans Garden) 

) الى مفهوم البعد الرابع من خالل Birkstedتطرق(     
 :- كل من

-المشهد المؤطر ومايطرأ عليه من تغيير يومي(كالنهار 
والليل والضوء والظالم)، و(الفصول االربعة) والتغيير في 

حالة الجو والنمو النباتي .  
-كبعد زمني يظهر في العناصر القديمة األثرية أو 

التاريخية . 
- كبعد زمني مرتبط بالذكريات المرتبطة بذاكرة المتلقي 

والموقع . 
[).Mar Miller( )1999 (دراسة 7-5

51F

ÓÏ[ 
(Time and Temporality in Japanese 
Gardens) 

اشارت الدراسة الى مفهوم الزمن والزمنية 
)Temporality ،كبعدًا رابعًا في الحدائق اليابانية (

وصنَّفت الزمن الى فصلي وجيولوجي وبايولوجي 
وتأريخي، واشارت الى امكانية تداخل أنواع مختلفة 

وعديدة للزمن مع بعضها . والى امكانية بناء االنظمة 
الزمنية بصريًا في الفضاءات الخارجية .والى دور 

 النباتات والماء في عملية بناء الزمن.
[).John Motloch( )2001 دراسة(7-6

52F

ÓÐ[ 
(Introduction to Landscape 
Architecture) 
اشارت الدراسة الى ربط وجود البعد الرابع في الفضاءات 

الخارجية من خالل  اختبار الفضاء زمنيًا كسلسلة 
متعاقبة لألدراك الحسي عن طريق حركة المتلقي والتي 
تعتبر الوسيلة لبناء هذه التجربة وأيضا كمولد للشكل. 

واشار الى اثر نمط الحركة وسرعتها، وأعتبر أن الحركة 
دائما تكون بأتجاه هدف مقصود أو أهداف وسطية ثم 

الهدف المقصود . 
)  2003(  (دراسة هشام جالل ابو سعدة)7-7

  ]53FÓÑ[ (الزمن- البعد الرابع في الفراغات العمرانية)        
ان الدراسة اعتبرت الزمن بعد رابع يقيس الفضاء مع 
االبعاد الثالثة ويعتبر عنصرًا مؤثرًا في عملية االدراك 
المرئي للمكان، ويرتبط بعملية التتابع الحركي البصري 
في الفضاءات الخارجية والمتكون من لقطات متتابعة، 

وتتأثر بحركة المشاهد والمسافة التي تفصله عن المشهد 
وكذلك مسافة الحركة التي بسيرها المشاهد بين لقطة 

واخرى. 
وكذلك يتأثر ويتغير االحساس بالزمن لدى المتلقي 

باالعتماد على تأثيره على الحواس وعلى حالة المشاهد 
وعلى طبيعة االمكان والعوامل الخارجية المحيطة 

بالمتلقي .وهناك الزمن الناتج من التراكمات التاريخية 
على المكان . 

 المتخصصة بالفضاءات الخارجيةخالصة للدراسات  .8
من خالل التطرق الى األدبيات المختصة بتصميم      

الفضاءات الخارجية تم التوصل الى ارتباط  مفهوم البعد 
الرابع بمفاهيم  وخصائص متعددة تم تثبيتها ضمن 

)  لكي يتسنى 2جدول وكما موضح في الجدول (
 استخالص الخصائص منها .
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) مفهوم البعد الرابع  في الطروحات المختصة بالفضاءات الخارجية. 2الجدول(     

         المصدر: الباحثة.                                                              
    ”Yoshinobu Ashihara) 1970, 1981(” Exterior designكتاب  -

) vistasمفهوم الزمن كبعد رابع من خالل التعاقب الزمني للمشاهد المؤطرة (
مفهوم الزمن كبعد رابع من خالل التنوع االدراكي للفضاء نتيجة حركة المتلقي خالل الزمن 

ربط الزمن بايقاع حركة المتلقي من حيث درجة وسرعة االيقاع على االرضيات وماثلها باللحن الموسيقي 
    ”James Corner) 1992(  “ Representation and Landscapeدراسة  -

مفهوم الزمن كبعد رابع يتحسسه المتلقي من خالل التجربة المباشرة في الفضاءآت الخارجية وتحركه خاللها 
وانفتاحه على تجربة االحساس وكشف المعنى . 

ربط مفهوم الزمنية بهذه الحركة وذلك من خالل الجريان الديناميكي لألدراك المشتق من الفضاءات الخارجية بفعل 
الحركة 

ربط الزمنية بالحياة والديناميكية والتغيير للفضاءات الخارجية، عن طريق التغيير والفعل الديناميكي الجاري بواسطة 
عمليات الطبيعة  كالتعرية والترسب وتأثيرات النمو وتغيرات الجو والتي تسبب بأستمرار تحوالت وأنزياحات لهيكل 

ونمط الفضاءآت الخارجية. 
وايضًا اشار الى صفات الفضاء والضوء واللمس والبيئة والتي هي كموضوع خاضع للتغيير دائمًا 

 Jacques Leenhardet (1999)    دراسة -
 “Playing with Artifice: Roperto Burle Marx’s gardens” 

الزمن وهو بعد مؤثر في تصميم الفضاءات الخارجية وجزء من فن الحدائق 
) وهو مصطلح يعتبر الحديقة فنًا مرئيًا ذات صورة بصرية جميلة وساحرة Gardenesque( طرحت  مصطلح ال

مصممة من قبل فنان الفضاءات الخارجية وترتكز على (الشعور بالطبيعة). 
بعد زمني مرتبط بمسار حركة المتلقي 

بعد زمني ديناميكي حركي يماثل عمل مخرج الفلم القادر على تنظيم التشكيل للقطات المؤطرة الساكنة والعناصر 
المتحركة ولتعاقب اللقطات في الزمن 

  ”Jan Birksted)1999( “ The Prospect at Dungeness:Derek Jarmans Garden دراسة -
تطرق الى مفهوم البعد الرابع من خالل المشهد المؤطر ومايطرأ عليه من تغيير يومي(كالنهار والليل والضوء 

والظالم)، و(الفصول االربعة) والتغيير في حالة الجو والنمو النباتي 
بعد زمني يظهر في العناصر القديمة األثرية أو التاريخية 

بعد زمني مرتبط بالذكريات المرتبطة بذاكرة المتلقي والموقع 
   ”Mar Miller  )1999(      “Time and Temporality in Japanese Gardensدراسة   -

) في الحدائق اليابانية كبعد رابع، وصنَّفت الزمن الى فصلي وجيولوجي Temporalityمفهوم الزمن والزمنية (
وبايولوجي وتأريخي، واشارت الى امكانية تداخل أنواع مختلفة وعديدة للزمن مع بعضها 

امكانية بناء االنظمة الزمنية بصريًا في الفضاءات الخارجية 
دور النباتات والماء في عملية بناء الزمن. 

     ”John Motloch ) 2001( “ Introduction to Landscape Architectureدراسة  -
ربط وجود البعد الرابع في الفضاءات الخارجية من خالل  اختبار الفضاء زمنيًا كسلسلة متعاقبة لألدراك الحسي 

عن طريق حركة المتلقي والتي تعتبر الوسيلة لبناء هذه التجربة وأيضا كمولد للشكل. 
واشار الى اثر نمط الحركة وسرعتها، وأعتبر أن الحركة دائما تكون بأتجاه هدف مقصود أو أهداف وسطية ثم 

الهدف المقصود . 
 ”الزمن- البعد الرابع في الفراغات العمرانية“) 2003دراسة هشام جالل ابو سعدة. ( -

الزمن هو بعد رابع يقيس الفضاء مع االبعاد الثالثة 
عنصر مؤثر في عملية االدراك المرئي للمكان 

البعد الرابع يرتبط بعملية التتابع الحركي او البصري في الفضاءات الخارجية والمتكون من لقطات متتابعة ويتأثر 
بحركة المشاهد والمسافة التي تفصله عن المشهد وكذلك مسافة الحركة التي يسيرها المشاهد بين لقطة واخرى. 

يتأثرالزمن ويتغير االحساس به باالعتماد على تأثيره على الحواس وعلى حالة المشاهد وعلى طبيعة المكان 
والعوامل الخارجية المحيطة بالمتلقي 
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استخالص خصائص البعد الرابع في الفضاءات  .9

 : الخارجية
 بمتصالت الزمن ) الخاص1من خالل الجدول (     

المعبرة عن البعد الرابع والمستنتجة من االدبيات 
المطروحة تم استخالص الخصائص االتية للبعد 

:- الرابع
  اللتان تكرر ذكرهما في التغيير والحركةكل من خاصية  •

اكثر من دراسة كخاصيتين معبرتين عن البعد الرابع . 
اشارت الطروحات ايضَا الى ارتباط البعد الرابع بالتجربة  •

االدراكية واالدراك الحسي ولكون تلك التجارب تمتاز 
بحيويتها وديناميكيتها وتجددها المستمر أدى ذلك الى 

 التي تعبر عن البعد الديناميكيةاستخالص خاصية 
الرابع . 

االشارة الى ارتباط البعد الرابع بالزمن ولكون الزمن يمتاز  •
 فباالمكان استخالص التعاقب والتتابع وااليقاعبخواص 

هذه الخواص للتعبير عن البعد الرابع  
ارتباط البعد الرابع بتجربة المسرح والسينما ولكون هذه  •

 الحركة وااليقاع ولديناميكيةالفنون تمتاز بخاصية ا
فباالمكان استخالص هذه الخصائص  اضافة الى 

التي تمتاز بها هذه الفنون سواء بتتابع التتابع خاصية 
االحداث وايقاعها في المسرح والرواية او بتتابع اللقطات 

في السينما. 
 

) الذي وضح مفهوم البعد الرابع  2من خالل الجدول (
في الطروحات المختصة بالفضاءات الخارجية، باالمكان 

استخالص خصائص البعد الرابع في الفضاءات 
 :- الخارجية وكما يلي

كون الزمن هو بعدا مؤثرا في تصميم الفضاءآت  •
الخارجية وجزء من فن الحدائق ، فباألمكان أعتبار 

خاصية  التي يمتاز بها الزمن وكذلك خاصية األيقاع
 التي تحصل بمرور الزمن خاصيتان للبعد التغير

الرابع في الفضاءآت الخارجية والمتمثل بالبعد الزمني 
 .
ربط البعد الزمني بحركة المتلقي في الفضاءآت  •

 أيضا تعبر عن خاصية الحركةالخارجية مما يؤكد أن 
البعد الرابع . 

أعتبار البعد الرابع هو بعد زمني ديناميكي حركي  •
يماثل عمل المخرج في األفالم القادر على تنظيم 

وتشكيل اللقطات المتعاقبة في زمن الفلم ، يؤدي الى 
 الحركة وخاصية الديناميكيةأستخالص كل من 

 . التعاقبو
 بشكل ملحوظ. خاصية التغيرتطرق الدراسات الى  •
األشارة الى الزمن كبعد رابع في الحدائق اليابانية يؤكد  •

االيقاع على النقطة االولى اعاله باعتبار خاصيتي 
 كخصائص للبعد الرابع في الفضاءات والتغيير

الخارجية.  
االشارة الى دور النباتات والماء في عملية بناء الزمن  •

وتحقيق البعد الرابع ولكون النباتات والماء يمتازان 
 لذا بخصائص الديناميكية والحركة والتغير واأليقاع

باألمكان أستخالص هذه الخصائص كتمثيل للبعد 
الرابع في الفضاءآت الخارجية . 

ربط البعد الرابع بالتتابع الحركي البصري في  •
خاصية الفضاءآت الخارجية مما يؤدي أستخالص 

 للتعبير عن البعد الرابع في الفضاءآت الخارجية التتابع
 . خاصية الحركةوأيضا 

األشارة الى خاصية التعاقب الزمني للمشاهد والمشاهد  •
 وأثرهم الحركة والتغييرواأليقاعالمؤطرة، واألشارة الى 

على البعد الرابع في الفضاءآت الخارجية . 
 وأثرها في مفهوم البعد الحركةالتطرق الى خاصية  •

الرابع في الفضاءات الخارجية.  
 والتغير للفضاءآت الديناميكيةربط الزمنية بالحياة و •

الخارجية . 
ربط وجود البعد الرابع مع أختبار الفضاء زمنيا  •

كسلسلة متعاقبة لألدراك الحسي عن طريق حركة 
 تأثير على لخاصية التعاقب والحركةالمتلقي ،أي أن 

البعد الرابع . 
 

يتبين مما تقدم ان خصائص البعد الرابع في الفضاءات 
الخارجية تتضمن كل من خاصية التغيير وااليقاع 

 والتعاقب والتتابع والحركة والديناميكية.
 
 

 .تحديد مفهوم البعد الرابع في الفضاءات الخارجية 10
تم تحديد مفهوم البعد الرابع  في الفضاءات الخارجية من 

خالل التعاريف التي وردت  ضمن كل من الجدولين 
)، اذ تم انتخاب عدد من هذه التعاريف ومن 2) و (1(

ثم صنفت من قبل الباحثة الى اربعة اصناف حسب 
االختصاصات التي تناولته إذ اعتبر الصنف االول البعد 

الرابع كبعد فيزيائي والثاني كبعد زمني والثالث كبعد 
أدراكي والرابع كبعد حركي، وتم تحديد التعاريف لكل 

 صنف وكما يلي:-
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 . البعد الرابع كبعد فيزيائي: اوالً 

يعد البعد الرابع في الفضاءات الخارجية بعدًا فيزيائيًا 
رابعًا يضاف الى األبعاد الثالثة (الطول والعرض 

 واألرتفاع) .
. البعد الرابع كبعد زمني: ثانياً 

يعد البعد الرابع بعدًا زمنيًا في الفضاءات الخارجية  
والذي باإلمكان تحقيقه من خالل ما يلي: 

 دمج الزمن باألبعاد الفضائية الثالث. •
 كزمن مرتبط بالماضي والحاضر والمستقبل. •
 كمتصل (الفضاء_الزمن). •
 كبعد زمني يمثل تفاعل األنسان مع العمارة. •
كتجربة فضائية خالل مرور الزمن .  •

البعد الرابع كبعد أدراكي يتزايد زمنيًا عن طريق : ثالثًا 
 . حواس المتلقي

البعد الرابع كبعد أدراكي في الفضاءات الخارجية ويتزايد 
زمنيًا كلما تكررت التجربة لدى المتلقي او كلما ازداد 

الزمن الذي يستغرقه المتلقي في تلك الفضاءات مما يزيد 
ادراكه عن طريق الحواس ومن خالل تأثرها بالمحفزات 

  الحسية في الفضاءات الخارجية.
 . البعد الرابع كبعد حركي: رابعًا 

البعد الرابع باعتباره بعدًا حركيًا يتحقق من خالل الحركة 
وكما يلي : 

حركة العناصر المكونة للفضاءات الخارجية والتي   •
تؤثر على المشاهد والمناظير التي يراها المتلقي 

وتساعد على احساسه بالبعد الرابع في هذه الفضاءات 
 ،وتشمل هذه الحركة مايلي:

- حركة العناصر الطبيعية (النباتات والماء). 
- حركة العناصر األصطناعية . 

- حركة الناس ضمن الفضاءات والتي تساعد على 
احساس المتلقي المشاهد لهذه الحركة بوجود البعد 

الرابع وفي نفس الوقت يمثل بحد ذاته عنصرًا 
 متحركًا يحقق البعد الرابع للمتلقي الذي يشاهده.

- حركة الكائنات الحية (الطيور والفراشات) ضمن 
الفضاءات ومشاهدتها من قبل المتلقي. 

حركة المتلقي في داخل الفضاءات والتي ينتج عنها  •
تغير المشاهد والمناظير، اما بفعل حركته وانتقاله او 
بفعل تغير زوايا النظر عن طريق الحركة، مما يؤدي 

 الى تحقق البعد الرابع . 
) التي تنتج بفعل استخدام برامج Animationالحركة( •

الرسم بالحاسبة والتي تمكن من تحسس الفضاءات 
 والتحرك خاللها واختبار البعد الرابع فيها.

 
ولغرض تحديد مفهوم البعد الرابع من وجهة نظر المتلقي 

تم اعداد استمارة استبيان تضمنت المعلومات التي 
توصل اليها اعاله لغرض استبيان الرآي لالكاديميين 

وذوي الخبرة في المهنة المعمارية حول كل تعريف 
تضمنته االستمارة  إن كان مالئما أو غير مالئم وذلك 

من خالل تحديد أما أتفاقهم مع التعريف أو نوعا ما 
)، 20متفقين أو عدم أتفاقهم وقد بلغ عدد المستبينين (

) يوضح االستمارة، ومن ثم تم تحليل النتائج 1والشكل (
 Microsoft officeبواسطة البرنامج االحصائي (

Excel 2007 لكي يتسنى الوصول الى النتائج وكما (
موضح بالفقرة التالية. 

الخاصة بتعريف مفهوم البعد الرابع في الفضاءات الخارجية ستمارة اال
يتعامل المصمم المعماري في تصاميمه مع مكونات ذات بعدين اوثالث ابعاد تعّرف كأبعاد فيزيائية، ولكن هناك بعداً  
رابعاً  قد يختلف البعض في تعريفه او تحديد إستخدامه ضمن العمارة بشكل عام و تصميم الفضاءات الخارجية بشكل 
خاص ، ومن اجل استبيان الرأي حول هذا المفهوم ادرج في الجدول التالي تعاريف موجزة لمفهوم البعد الرابع كما جاء 

 في االدبيات .
يرجى وضع عالمة صح امام ماتراه مالئما لكل من التعاريف التالية :-  

 كال
نوعًاً◌ 
 ما نعم

 مفهوم البعد الرابع نعم

 بعد فيزيائي يضاف الى( الطول والعرض واالرتفاع)   
 الزمن × االبعاد الفضائية الثالث   

 بعد زمني
 ماضي  حاضر  مستقبل   
 متصل  (الفضاء-الزمن)   
 يمثل تفاعل االنسان مع العمارة   
 يمثل تجربة فضائية خالل مرور الزمن   
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 بعد ادراكي يمثل تزايد االدراك زمنياً  (عن طريق الحواس)   
 حركة الشخص ضمن الفضاء الثالثي االبعاد   

 بعد حركي

 النباتات   
 الطبيعية

حركة العناصر المكونة 
 للفضاء

 الماء (االحواض المائية والنافورات)   
 األرضيات والمستويات االفقية   

العناصر 
االصطناعية 

 الجدران واالسيجة والمستويات العمودية   
االدرج والمنحدرات    
 المسقفات واالشكال البنائية   
  ANIMATION  الحركة في برامج الرسم  للحاسبة االلكترونية     

     
 االستبيان الخاصة بتعريف مفهوم البعد الرابع ) استمارة1   الشكل (

نتائج  االستبيان الخاص بتعريف مفهوم البعد   .11
الرابع في الفضاءات الخارجية 

بتعريف مفهوم البعد الرآي  أظهراالستبيان الخاص     
لذوي الخبرة في المهنة المعمارية حول كل تعريف 

تضمنته االستمارة  إن كان مالئما أو غير مالئم وذلك 
من خالل تحديد أما أتفاقهم مع التعريف أو نوعا ما 

لمفهوم متفقين أو عدم أتفاقهم، وقد كانت نتائج االستبيان 
 بعد ان تم تحلبلها البعد الرابع في الفضاءات الخارجية

كالتالي وحسب تسلسل االستمارة :- 
 . البعد الرابع كبعد فيزيائي 1

بالنسبة الى البعد الرابع كبعد فيزيائي يضاف الى      
األبعاد الثالث(الطول والعرض واألرتفاع)،وكما موضح 

)،  لم يمثل هذا المفهوم تعريفًا مناسبًا 2في الشكل(
لمفهوم البعد الرابع من وجهة نظر المتلقي في الفضاءات 

 ايضًا اجاب %38 اجاب بنعم و %39الخارجية اذ ان 
 فاجاب بنوعًا ما نعم مما يبين ان %23بكال اما البقية 

هذا التعريف اليعطي تصورًا واضحًا لمفهوم البعد الرابع 
في الفضاءات الخارجية. 

 

نعم
39%

نوعا ما نعم
23%

كال
38%

الطول (البعد الرابع كبعد فيزيائي  يضاف الى)2(شكل
 ).والعرض واالرتفاع

 
. البعد الرابع كبعد زمني 2

بالنسبة الى البعد الرابع كبعد زمني في الفضاءات      
الخارجية  والذي باإلمكان تحقيقه من خالل دمج الزمن 

باألبعاد الفضائية الثالث، او كزمن مرتبط بالماضي 
والحاضر والمستقبل، أو كمتصل (الفضاء_الزمن)، أو 
كبعد زمني يمثل تفاعل األنسان مع العمارة، أو التجربة 

 الفضائية خالل مرور الزمن، وكما موضح في الشكل
 )، فقد كانت النتائج بالتسلسل اآلتي:3(
  متصل (الفضاء_الزمن) بالنسبة للبعد الرابع باعتباره •

 %15باالضافة الى% 77فقد بلغت االجابة بنعم 
اجابة بنوعًا ما نعم ،أما االجابة بكال فكانت نسبتها 

  فقط.%8قليلة تساوي 
األبعاد الفضائية ×(الزمن  بالنسبة للبعد الرابع باعتباره  •

% وبنوعًا ما 70 فقد بلغت االجابة بنعم الثالث)
% بكال . 15% والباقي 15نعم
تجربة فضائية خالل مرور بالنسبة للبعد الرابع باعتباره  •

و بنوعًا ما  %54الزمن فقد بلغت نسبة االجابة بنعم 
% ، أما االجابة بكال فكانت نسبتها تساوي 31نعم 
15% .
بعد زمني يمثل تفاعل بالنسبة للبعد الرابع باعتباره  •

% 50بنعم األنسان مع العمارة فقد بلغت نسبة االجابة 
% ، أما االجابة بكال فكانت 27و بنوعًا ما نعم  

  .%23نسبتها تساوي 
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.البعد الرابع كبعد زمني) 3(شكل

نعم نوعا ما نعم كال

 
 
البعد الرابع كبعد أدراكي يتزايد زمنيًا عن طريق  3

 . حواس المتلقي
بالنسبة الى البعد الرابع كبعد أدراكي يتزايد زمنيًا عن      

)،  فقد 4طريق حواس المتلقي، وكما موضح في الشكل(

اتفق جميع المستبينين على التعريف وتوزعت االجابات 
%. 31% ونوعًا ما نعم69على نعم 
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البعد الرابع كبعد ادراكي يتزايد زمنياً  )4(شكل
.عن طريق الحواس

 
 . البعد الرابع كبعد حركي

بالنسبة للبعد الرابع باعتباره بعدًا حركيًا يتحقق من خالل 
حركة العناصر المكونة للفضاءآت سواء الطبيعية 
(النباتات والماء) او األصطناعية المصممة بطرق 

تساعد على حركتها ، أو من خالل حركة الشخص، أو 
الحركة في برنامج الرسم بالحاسبة، فقد كانت النتائج 

)، بالتسلسل اآلتي:- 5وكما موضحة في الشكل(
اتفاق جميع المستبينين على كون البعد الرابع يمثل  •

بعدًا حركيًا يتحقق من خالل حركة الشخص ضمن 
% 62، فقد بلغت االجابة  بنعم الفضاءات الخارجية

%. 38وبنوعًا ما نعم 
بعد حركي يتحقق اما بالنسبة الى البعد الرابع باعتباره  •

من خالل حركة العناصر الطبيعية (النباتات والماء) 
 المكونة للفضاءآت فقد بلغت االجابات واألصطناعية

% بنوعًا ما 15% و46بنعم لحركة الماء كبعد حركي 
% بكال، اما النباتات فكانت اقل اذ بلغت 39نعم و

% 38% بنوعًا ما نعم و50% فقط بنعم ولكن 12
بكال، اما حركة العناصر االصطناعية المصممة فقد 
كانت نسبها اقل مما يدل على قلة تأثيرها على مفهوم 

 البعد الرابع في الفضاءات الخارجية.
 
البعد الرابع باعتباره يمثل الحركة في اما بالنسبة الى  •

 فقد اتفق االغلبية على هذا برنامج الرسم بالحاسبة
% نوعًا ما 31% و62المفهوم اذ بلغت االجابة بنعم 

% من 7نعم ،اما االجابة بكال فقد اقتصرت فقط على 
  المستبينين .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 االستنتاجات  .12
مما تقدم تم التوصل الى خالصة النتائج كنسب      

مئوية حول مفهوم البعد الرابع وكما موضحة في الشكل 
) والتي اظهرت بان المستبينين اتفقوا على كون البعد 6(

الرابع يمثل مايلي وحسب تسلسل االهمية : 
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.  البعد الرابع كبعد حركي) 5(شكل

نعم نوعا ما نعم كال

اتفاق الجميع باالجابة بنعم او نوعا ما نعم على انه  .١
: 

بعدًا ادراكياً : يمثل تزايد االدراك زمنياً  (عن طريق 
 الحواس).

بعد حركي : يمثل حركة الشخص ضمن الفضاء 
 الثالثي االبعاد.

اما االجابات االخرى وحسب النسبة االعلى لالتفاق  .٢
مع المفهوم فقد كانت كالتالي: 

 بعدًا زمنيًا : يمثل متصل (الفضاء-الزمن).
بعدًا زمنيًا : يمثل الزمن × االبعاد الفضائية 

)في Animationالثالث.بعد حركيًا : يمثل الحركة(
 برامج الرسم  للحاسبة االلكترونية.

بعدًا زمنيًا : يمثل تجربة فضائية خالل مرور 
 الزمن.

 بعدًا زمنيًا : يمثل تفاعل االنسان مع العمارة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

بعدًا حركيًا : يمثل حركة الماء (االحواض المائية 
 والنافورات).

بعدًا فيزيائياً : يضاف الى( الطول والعرض 
واالرتفاع).  

 
من ثم تناول البحث تحليل النتائج عن البعد الرابع من 
حيث مفهومه في الفضاءآت الخارجية والتي تضمنت 

كونه بعد زمني وادراكي وحركي . 
مفهوم للبعد الرابع في  وتوصل البحث الى أن أهم 

الفضاءات الخارجية:- 
كونه بعدًا حركيًا ادراكيًا يتحقق من خالل حركة  هو 

الشخص ضمن الفضاء الثالثي االبعاد مع تزايد ادراكه 
، اي لوجود االنسان دور في زمنياً  (عن طريق الحواس)

تحقيق هذا البعد في الفضاءات الخارجية، اضافة الى 
مكونات الفضاءات الخارجية االخرى التي تساهم في 

 تحقيق هذا البعد.
 

اما خصائصه فتضمنت كل من التغير واأليقاع 
. والديناميكية والحركة والتتابع والتعاقب

وبهذا فان التعريف االجرائي للبعد الرابع في الفضاءات 
 : الخارجية هو

 تجربة حسية ترافق حركة المتلقي في فترة زمنية معينة 
وبتسلسل وتتابع للمشاهد المدركة، ويتحسسها من 

خالل كل من خاصية التغيير وااليقاع والتعاقب والتتابع 
والحركة والديناميكية. 
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