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 لفضاءات الداخلية المعماريةلالصفات اإلدراكية  فيدور الملمس 
The spatial symbol dynamic nature in Architecture  

    
  
  
  

   -:الخالصة
ركزت الطروحات المعاصرة علـى دراسـة مفهـوم الرمـز فـي العمـارة مـن زوايـا عـدة تميـزت اغلبهـا بـالتركيز علـى جوانـب المعنـى 

المكاني الخاص للرمز بشكل  اإلطاردراسة  إمكانيةالتركيز على  دونالخ، ...التفصيلية البالغية و ألطراوالداللة والتشعب في 
لوجــود رؤيــة رمزيــة مكانيــة خاصــة جــاء ذلــك .واإلبداعيــة اإللهاميــة اإلمكانيــاتيوســع القاعــدة المعرفيــة عــن  لمنفصــل وبشــك

وتحديـد حاجـة حقيقيـة النطالقـه باتجـاه هـذا الموضـوع  إيجـادو لـذا توجـه البحـث نحـ ، وبحسب اعتماد الطبيعة الديناميكيـة لـه
  .وسعيه لفهم وعرض جوانبه المتعددة لتوسيع القاعدة المعرفية النظرية له

العام للرمز المكاني في العمـارة ومـن ثـم التركيـز علـى دراسـة بنيـة الرمـز للحـدث المكـاني  اإلطارتعريف  إلىهدف هذا البحث ي
لتشـكيل حالـة ) اإلبداعيـة(مثل بنماذج معرفية عن الصيغة المسـتقرة وغيـر المسـتقرة منظري  إلطاروصوال وطبيعته الديناميكية 

 أنمـاطالرمز المكاني في العمارة وتطبيق تلك النماذج على نتاج معماري منتخب وتحليل نتائج ذلك التطبيق وصوال الستكشـاف 
  .ة والتوصياتالرموز المكانية المتحققة مع طرح االستنتاجات النهائي

Abstract:- 
Contemporary architectural studies have focused on studying the symbol concept 

which are characterized by focusing on the aspects of meanings, denotations, and 

bifurcation in a detailed eloquence . At the same time there is no focusing on the possibility 

of studying the spatial frame of the symbol in a separate form in order to extend knowledge 

which is concerned with the revelation and creative possibilities of finding a special spatial 

symbolic perspective according to its dynamic nature. 

 Therefore this research aims to find and define an actual need to a getaway towards 

this subject in order to understand and present its numerous perspectives in its aim to 

extend a theoretical base of knowledge. The research ,also to define a general frame for the 

spatial symbol in architecture and then studying the formation of symbol of the spatial 

event and its dynamic nature, forming a theoretical frame represented by models of 

knowledge of the stable and unstable (creative) forms also form the state of the spatial 

symbol in architecture, and applies them to a selected architecture outputs. Analyzing of the 

results of application the forms of the established spatial symbols. Finally the research 

presents the final conclusions and recommendations.   
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   -:تمهيد

تنوعـــــت الطروحـــــات الفكريـــــة والعلميـــــة فـــــي رؤيتهـــــا لطبيعـــــة 
المعنى واطاره الحضاري وركزت اغلبها على الرؤيـة الرمزيـة 
له والمتعلقة بطبيعـة المـدلوالت المتأتيـة منـه مـع اشـارتها الـى 
االثـــــر الواضـــــح للبيئـــــة المحيطـــــة والســـــياقات المتضـــــمنة لـــــه 

بـين التركيـز  والتي تباينتجه والحاوية لمديات ومحددات انتا
علـــــى الحالـــــة المســـــتقرة االعتياديـــــة لـــــه او الحالـــــة المتحولـــــة 

  .واالبداعية مرورا بعرض انماط تشكله وتحققه
هنا ال بد من االشارة الى اهمية وجـدة الفكـرة الخاصـة بطـرح 
اصـول هــذا الموضـوع وبحثــه والتركيــز علـى توضــيح خلفياتــه 

مهمـة تكشـف دراسـة الحالـة وبما يؤشر امكانية طرح معارف 
االبداعيــة للرمــز المكــاني فــي العمــارة والــدخول فــي تفاصــيل 

موضــــــوع وٕاجراءاتــــــه المؤديــــــة بالنتيجــــــة لتكــــــوين القاعــــــدة ىال
  .المعرفية المطلوبة عنه

  االطار العام للرمز المكاني: الجزء االول -١
  الرمز في العمارة ١-١

لـــك كـــل تميلغـــة مـــن مجموعـــة مـــن الرمـــوز كالعمـــارة تتكـــون 
واحــــد منهــــا معنــــى أو مجموعــــة مــــن المعــــاني التــــي تســــتمد 

ن مـــ تأكيـــدهاتـــم قـــد و . روحهـــا وقيمهـــا مـــن الحضـــارة نفســـها
ومجموعــة العالقــات التــي  خــالل نــوع االســتعمال لــذلك الرمــز

تعتبـر العمـارة و . تربطه بالرموز والعناصر الحضرية األخـرى
ني جـــزءًا مــــن النتــــاج الحضــــاري للمجتمـــع الــــذي يحمــــل معــــا

يمكــن أدراجهــا ضــمن عمليــة  رمزيــة ودالليــة تعبــر عــن واقعــه
  .)١٢٦ص،١٩٩٢البيروتي(.كحاجة إنسانية تحقيق الذات

ـــــي النتاجـــــات  إن) Jencks( أوردقـــــد ل الصـــــور المتجســـــدة ف
تتمثــــل بكــــل مــــن  ماريــــة تمتلــــك شــــفرات معماريــــة جزئيــــةالمع

وبموجــــب  الشــــفرات الشــــعبية التقليديــــة والشــــفرات الحديثــــة
 قبـليم بشكلين مختلفين من ستقِ  فإنهازدوجة تلك مطبيعتها ال

الفئـــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــعبية العامـــــــــــــــــــة والفئـــــــــــــــــــات النخبويـــــــــــــــــــة 
  ). Jencks,1980,p.p72-75(.المتخصصة

الرئيســـــة  اإلغـــــراضواحـــــدة مـــــن  ان )ســـــوزان النجـــــر(تقـــــول 
ولجعـــل العالقـــات  وز، هـــي لمســـاعدة المـــرء فـــي التفكيـــرللرمـــ

ــ واضــحة فمــن خــالل التــذكر المرئــيو صــريحة  ب المــرء يتجن
الخصـــــــــــــــــــــــــــــــائص بصـــــــــــــــــــــــــــــــورة مشـــــــــــــــــــــــــــــــكلة تـــــــــــــــــــــــــــــــذكر 

) Schulz(ويشـــــــــير ). Langer,1967,P.194(.مشوشـــــــــة
الرمـــز الشـــائعة والتـــي  أنظمـــةل يعتمـــد علـــى أن االتصـــا إلـــى

   .Schulz, 1965, p.60 )(.هي متعلقة بأشكال الحياة
تــدل  إشــارةالرمــز الــذي يمثــل  المعماريــة الــى اإلشــارةوتنقســم 

وهـي ) عالقـة اجـزاء(البنيـة على شـيء مـا متوافـق معـه بنـوع 
ركـــة وتشـــمل واقعـــة مدركـــة شـــكليا تشـــير الـــى واقعـــة غيـــر مد

والمؤشـــر الـــذي يمثـــل اشـــارة تـــدل  الشـــكل والمغـــزى والمـــؤول
علـــى شـــيء مـــا نتيجـــة افكـــار ســـابقة فـــالمؤول يحتـــاج نتيجـــة 

وتشــتمل علــى الشــكل  لــى شــفرة حضــارية لفهــم االشــارةالــذلك 
ن مـــن يشـــارات نـــابعن مـــن االيكمـــا ان هنـــاك نـــوع.والمعنـــى 

كمــــا ان  مقصــــودةالوهــــي المقصـــودة وغيــــر  الرمـــز والمؤشــــر
هناك نوع ثالث يدعى التشبيه الكامل او االيقون والتي تمثل 

فيمـا ،  شيء متوافق معه بصفات اجزاء منه اشارة تدل على
تنقســم العمــارة ضــمن النظــام الترميــزي الــى ثالثــة مســـتويات 

 Semanticالدالليـــة المعـــاني ( يأتيمكـــن اجمالهـــا بمـــا يـــ

Meanings والتركيبيــــــــة ،Syntactic Meanings ،
 Pragmaticوالعمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

Technical.()٣٤،ص٢٠٠٥الكريزه(  
يتوضح مما سبق ان العمارة تتكون من رمـوز ذات معـاني 

مـن  اجزء هاتستمد من الحضارة ونوع االستعمال للرمز كون
ر صـو تمتلـك النتاج الحضاري الهادف لتحقيـق الـذات وهنـا 

النتاجـــات المعماريـــة شـــفرات معماريـــة جزئيـــة ذات طبيعـــة 
االتصـال سـيعتمد  اذ انالمرء على التفكير  تساعدمزدوجة 

ـــة ألداة نقـــل األفكـــار  ـــى أنظمـــة الرمـــز وٕاشـــاراته الممثل عل
ضمنيا مع وجـود تقسـيمات أخـرى عديـدة لإلشـارات والـنظم 

  .الرمزية في العمارة
 الحالة المكانية المعمارية ٢-١

نـــوع مـــن اإلنطباعـــات الحركيـــة التـــي تســـهم كف المكـــان يعـــر 
ــــــــــهوم المكـــــــــان  ) ٥٧. ص،١٩٨٢،نكـــــــــاريابو ( بتكـــــــــوين مف

ويحتاج الى وسيط وهو العقل النشاء المادة من مواد وطـرز 
توجــد فيــه قــبًال ويمثــل نظــام لالشــياء الماديــة ومــا ندركــه منــه 

ة محـــــاور مرتبطـــــة بالجســـــم يـــــرد الـــــى منظومـــــو يعـــــد نســـــبي 
نى على وفق حركات ذلك الجسم على افتـراض تبو  اإلنساني

  . )٨٠- ٦٢ص،المصدر السابق.(وجوده في الموقف نفسه
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، تبنـــى الحركـــة فـــي المكـــان نتيجـــة نـــوعين مـــن التغيـــراتتاذ 
تغيـر  وآخر يصاحبه تغير في الموقف األولى في الوضع ال

ولـى ففـي الحالـة اال ،في الوضع يصاحبه تغير فـي الموقـف 
ــــــرا ــــــة بتغي ــــــة الســــــتعادة االنطباعــــــات تصــــــحح الحال ت داخلي

ـــهوبالتـــالي يعـــ االصـــلية  د تغيـــر الوضـــع نســـبي ويســـتعيد حال
ضـــع مـــع تغيـــر امـــا تغيـــر الو . ويتغيـــر الوضـــع المطلـــق فقـــط

تسـهم سـوى بتغييـر نـاقص  فاالنطباعـات الداخليـة ال الموقف
-٥٣،ص١٩٨٢،نكاريابو ( .األولبسبب تغير الموقف عن 

٥٥.(  
متجــاورة مــع بعضــها وبشــكل وبمــا ان المكــان يملــك عناصــر 

لــذا فــان وضــع  يمكــن تصــوره ال او نهائيــاً  متصــٍل رياضــيا ال
فصـــالت داخـــل متصـــل المكـــان ورده الـــى منظومـــة محـــاور 

ط بالجســــم االنســــاني لــــنفس الموقــــف تمكــــن مــــن قــــراءة تــــرتب
فخلــــق متصــــل فيزيــــائي ذي ثالثــــة ابعــــاد يعــــد خلــــق المكــــان 

  ). ٦٢ص،١٩٨٢،نكاريابو .(المكان ذا ثالثة ابعاد
أنـــه ال يمكـــن ألحـــد أن يتظـــاهر بـــأن قيمـــة ) Smith(يـــذكر 

وٕانما جزء مهم من ) األساس(المكان تنتج فقط من المخطط 
متالك الفضـاء المكان هذا اإلحسـاس الـذي يـتحكم بـا حضور

يؤكـــد و  (Smith1977, p79 ).طاقـــة كامنـــة خاصـــة بـــه
)David Canter(  فـي ان مقومات تشخيص المكان تتمثل

) التصــــــورات(والمفـــــاهيم  ن كـــــل مـــــن الفعاليـــــاتالعالقـــــة بـــــي
يؤكـــد بأنـــه ال يمكـــن حيـــث  ، الفيزيائيـــة) المعـــالم(والصـــفات 

تشــخيص المكــان بصــورة تامــة دون معرفــة نــوع العالقــة بــين 
  ). Canter,1977,p.158(.هذه المقومات الثالث

ان المكان هو انطباعـات حركيـة تحتـاج إلـى  يوضح الطرح
علــى نــوعين مــن  هحركــة فيــوســيط عقلــي، كمــا وتبنــى ال

ـــف وتتجـــاور عناصـــر  ـــي الموق ـــي الوضـــع وف ـــرات ف المتغي
المكان مع بعضها لتكون متصال رياضيا يمكن تصوره مـع 
ارتباط بالجسـم اإلنسـاني ضـمن محـاور بعديـة وٕاحساسـات 
بـــامتالك الفضـــاء طاقـــة كامنـــة فيـــه مـــع اإلشـــارة إلـــى ان 
ـــين كـــل  ـــل فـــي العالقـــة ب مقومـــات تشـــخيص المكـــان تتمث

لفعاليات والمفاهيم من جهة والصفات الفيزيائية من جهة ا
  .أخرى
 رمزية الحالة المكانية ٣-١

) الظـاهرة أو الكامنـة(البيئة المكانيـة بالمعـاني الرمزيـة تمتلئ 
التي يدركها األفراد بشكل شعوري أو ال شعوري وتـؤثر علـى 

كمـا  ، م وسلوكهم في المكان وفيما بيـنهممشاعرهم وٕاحساسه
ترميز في البيئة المكانية من الوسائل المهمة ألحسـاس يعد ال

 ,Lang).نتمـــاء إلـــى المجتمـــع أو إلـــى المكـــاناألفـــراد باال

p.203).  
حيث ال يمكن ان تكون البيئة المكانية أليفة بالنسـبة للمتلقـي 

 المتعلقــــةمــــا لــــم تــــوفر مجموعــــة مــــن المتطلبــــات والحاجــــات 
انيـــــة تـــــرتبط بســـــيكولوجية ادراكهـــــا عبـــــر حملهـــــا لمعـــــاني اقتر 

بصور ذهنية مفضلة قادرة على اثـارة التفاعـل االيجـابي بـين 
المتلقـــــي والنتـــــاج مـــــع ضـــــرورة اتســـــاقها ضـــــمن خصوصـــــية 
 الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث والخصوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

انطالقًا من هـذا المبـدأ و  .)٣٥-٣٤ص،العبيدي(.والحضارية
ــــرادف ــــيم  تت ــــى الق ــــة واالنتمــــاء اعتمــــادًا عل ــــق الهوي مــــع تحقي
ــــة  ــــ(الرمزي ــــرةالثابت المرتبطــــة باالحســــاس الجمــــالي ) ة والمتغي

ـــــذهن ضـــــمن النـــــاتج عـــــن العمليـــــات التفســـــيرية وال تأويليـــــة لل
  .)١٦-١٤صالعبيدي،.(مستوى االدراك

تكـــون علـــى  )هيغـــل(ل كمـــا يقـــول العناصـــر المكونـــة للجمـــاف
عنصــر بــاطني هــو المضــمون وعنصــر خــارجي يفيــد  نســقين

ليســــهل  فــــي عمليــــة الترميــــز والداللــــة علــــى هــــذا المضــــمون
رج عملية تميزه وٕادراكـه ، فالعنصـر البـاطني يظهـر إلـى الخـا

وكـذلك يعنـي أن الخـارج  فيعـرف عـن نفسـه مـن خـالل الرمـز
نجـــد هنـــا أن ار بـــدوره عـــن البـــاطن ويكشـــفه لنـــا و يـــزيح الســـت

ـــ اره مجموعـــة رمـــوز تـــدل علـــى الشـــكل الخـــارجي يمكـــن اعتب
ـــــي  المضـــــمون ـــــة ف مـــــن خـــــالل خصـــــائص موضـــــوعية معين
لخــارجي يــدرك العقــل الجماليــات مــن وجودهــا فــي الموضــوع ا

أو العالقــات التـي تــربط ) أي الكـل(ذلـك الموضـوع الخــارجي 
 ،الشـلق(.بين أجزائه اعتمادًا على كم معين ونسق مخصص

  .)٢٣ص
علـــــى اثـــــارة الثقـــــة واضـــــحة قـــــدرة الحـــــدث المكـــــاني كمـــــا ان 
 صـــوت البـــوق فـــي اعمـــاق الغابـــة نســـمعحـــين اذ  والطمأنينـــة
صــــورة التــــي يتحــــدد مركزهــــا بعــــد هــــذا الصــــوت فــــان هــــذه ال

اثار الثقة والطمأنينـة  ة الذي مأل المشهد الليلي بكاملهالصور 
او عـــالم راهـــب بعيـــدة  وصـــف الصـــوت بأنـــه ودود كشـــمعةلي

ـــــــــــد ، باشـــــــــــالرد.(الناســـــــــــك يضـــــــــــيئه بصـــــــــــيص ضـــــــــــوء بعي
قدرتــه كمــا وان تفــرد الحــدث المكــاني و ).٦٨-٦٧ص،١٩٨٠

اتها رة تختلــف عــن ســابقعلــى تحقيــق قــراءة جديــدة فــي كــل مــ
  ).٧٢ص،١٩٨٠،باشالرد.(وكأنها مشاهدة للمرة االولى



٢٨٨ 
 

ارية واألبعـــــاد الرمزيـــــة لألشـــــكال بـــــذلك تهـــــيمن القـــــيم الحضـــــ
ـــــة الو   فكريـــــة لألفـــــراد المســـــتخدمين للفضـــــاءارتباطاتهـــــا بالبيئ

وتعتبـــر النظريـــة أن الفضـــاء هـــو فـــراغ محـــدد بطاقـــة كامنـــة 
ويكــــون . لألشــــياء يمكــــن أن يصــــبح عنصــــرًا رابطــــًا وجامعــــاً 

مكانًا إذ أعطى معنى سياقي مشتق من المحتـوى الحضـاري 
   (Trancik, 1986, p 111-112 ).والثقافي للمجتمع

فيمــــا يمكــــن تصــــنيف أنمــــاط الفضــــاءات وتحديــــدها باعتمــــاد 
فــإن كـل منهــا يمثـل حالــة  طيـات الوقـائع الماديــة الفيزيائيـةمع

 ديــة الصــلدة متفــردة يأخــذ خاصــية فــي تشــكيل العناصــر الما
كــذلك التــرابط الحضــاري  كــاللون والملمــس والشــكل مــن جهــة

إذ أن اإلنســـان بطبيعتـــه يحتـــاج  أخـــرى ،والثقـــافي مـــن جهـــة 
إلــى منظومــة مســتقرة فــي األمكنــة يــربط بهــا ذاتــه ويميــل إلــى 

هـــــذه االحتياجـــــات تعطـــــي و االنتمـــــاء إليهـــــا و النشـــــود فيهـــــا 
زي الفضـــاء المصـــمم محتـــوى عـــاطفي معنـــوي وحضـــور رمـــ

أن المكــان هــو فضــاء كمــا  .يتســامى فــوق الوجــود الفيزيــاوي
ومنــذ أقــدم العصــور كــان  محــدد لــه روح تســمى روح المكــان

والعمــارة تعنــى بتصــيير روح . المكــان يمثــل تجســيدًا للحقيقــة
مهمة المعماري هو خلق فضاء يساعد اإلنسان كون المكان 

مــثًال  فالحــدود (Trancik, 1986, p32) .علــى الســكن
وتأخــذ  اهيم نظريــة المكــان أســاس االحتــواءكل ضــمن مفــتشــ

ــــرًا مــــن األهميــــة فــــي حضــــور المكــــان وكمــــا يقــــول قــــدرًا ك بي
د ليســـت تلـــك التـــي يقـــف عنـــدها الشـــيء الحـــدو ان ) هايـــدكر(

لك التـي يبـدأ عنـدها حضـور هي ت اإلغريقولكن كما عرفها 
   (Schulz, 1980, p 30).األشياء

مكانيـة تتحقـق مـن خـالل رمزية الحالـة ال يصل هنا الى ان
وجــود المعــاني فــي البيئــة المكانيــة لتقويــة إحســاس األفــراد 
باالنتمــــــاء الــــــى المجتمــــــع والمكــــــان بتــــــوفير متطلبــــــات 

اال . واحتياجات سايكولوجية الفـرد مـن قبـل البيئـة المكانيـة
ان وجــــود نــــوعين مــــن الجمــــال المتحقــــق لرمزيــــة البيئــــة 

ثـــارة الثقـــة المكانيـــة همـــا البـــاطني والخـــارجي يؤســـس إل 
ــة مــن الحــدث المكــاني مــع تأكيــد تفــرده وقدرتــه  والطمأنين
على تحقيق قراءة جديدة في كل مرة وكل مشاهدة لتهـيمن 
في النهاية القيم الحضارية واألبعاد الرمزيـة لألشـكال علـى 
ـــة حقيقيـــة  تأســـيس رمزيـــة مكانيـــة متجســـدة وبإيجـــاد حال

  .للعمارة
  

  
  -:مناقشة

ين لنــا ان الرمــوز فــي العمــارة مــن الطروحــات الســابقة يتبــ
تكون ذات سمة حضارية وتهدف لتحقيق الذات من خـالل 
مســـاعدة الفـــرد علـــى التفكيـــر وتشـــكيل قنـــوات لالتصـــال 
ونقص األفكار والمعاني المحملة فـي الرمـوز، بينمـا يؤشـر 

وتمتلك  حالة بعدية وحسية ترتبط بالجسم االنساني المكان
المفــــاهيم النظريــــة طاقــــة كامنــــة وتحــــدد بالعالقــــة بــــين 

ليتوضـــح ان رمزيـــة المكـــان تؤشـــر . والصـــفات الفيزيائيـــة
بوجود المعاني في البيئة المكانية من خالل إحساس الفرد 
بهــا وبهــذا فهــو يجســد فهمــه لقيمــة الحضــارية وتأسيســه 

  .لرمزيتها المكانية ضمن إطار الحالة المعمارية
حور والذي يتم ليتجه البحث لطرح محوره العام مما سبق

  - :حول االتي
  "الرمز المكاني في العمارة " 

 بنية الرمز للحدث المكاني ٤-١

نظــــام مــــن الترميــــز يكــــون ناتجــــًا عــــن  لكــــل ســــياق حضــــاري
وأن نظـــام الترميـــز هـــذا يحمـــل  .الســـلوك االجتمـــاعي ألفـــراده

ــــــالنظم الحضــــــارية، كــــــل األشــــــياء كــــــون  معــــــاني مرتبطــــــة ب
ضـارية المرمـزة والمواضيع يفهـم معناهـا مـن خـالل الـنظم الح

التي تأخذ بطريقة مـا الشـكل المحـدد لهــا الــذي يأخـذ المعنـى 
 -Broadbent, p.18).مـــن خـــالل المجتمـــع والحضــارة

p.244).  
تعــد الرمــوز الوســيلة لتقلــيص المعلومــات المدركــه فــي لهــذا و 

يــــز حيــــث يقــــوم االنســــان بترم بيئــــة معينــــة او مكــــان معــــين
ن اســـتجابة االنســـان بشـــكل ااالســـتجابه لـــه و الحـــافز البيئـــي و 

 فعال لهذا الرمز يعتمد على المعنى الذي يلحقه بهذا الحـافز
معتمـــدًا علـــى الخبـــرة الســـابقة وعلـــى و  الـــذي يكـــون متـــداعياً و 

تمتلـك البيئـات عـددًا حيـث  .التقيـيم البيئـيالتأثير الحضاري و 
بهـــا الســـاكن عـــن المعـــاني يعبـــر لـــه مـــن الرمـــوز و  ال حصـــر

وااللــوان  تتمثــل بمــواد البنــاءو  تمائــه اليــهارتباطــه بالمكــان وان
المســــــــتخدمة والمعالجـــــــــات المعماريــــــــة وتصـــــــــميم الحـــــــــدائق 

ـــروائح و  ذ التعاويـــواالســـيجة واســـلوب التشـــجير واألصـــوات وال
بأشـــــــــــــــــــــــــــكالها المختلفـــــــــــــــــــــــــــة الحيوانيـــــــــــــــــــــــــــة والنباتيـــــــــــــــــــــــــــة 

  .)٣٣-٣٢ص،١٩٩٦الحيدري.(يةالهندسو 
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تلقـي تختلف طبيعة المعـاني الرمزيـة علـى وفـق مـا يفهمـه الم
فيتـه التــي تشــمل قيمتـه الثقافيــة واالجتماعيــة اعتمـادًا علــى خل

وتجاربـــــه خبرتـــــه ول المتأتيــــة مـــــن أنتمــــاءه لمجموعـــــة معينــــةو 
التـي تعتبـر كمراجـع يعتمـد عليهـا المتلقـي فـي فهمـه السابقة و 

ان الترميــز  (Schulz)حيــث أشــار .للمعــاني الرمزيــة البيئيــة
لذاتـــه الـــى رمـــوز عـــن ترجمـــة فهـــم االنســـان للطبيعـــة و  يعبـــر

 (.معينـــــــــــة تتضـــــــــــمن معـــــــــــان يـــــــــــدركها االنســـــــــــان

Schulz,1980,p.30.(   
والمتعلقـــــة  Lynch أوضـــــحت الدراســـــات التـــــي أجراهـــــا قـــــدل

بطبيعـــة الصـــور المعنويـــة المتركـــزة فـــي أذهـــان النـــاس والتـــي 
إن األفـراد اذ  تمكنهم من توجيه أنفسهم فـي البيئـة المكانيـة ،

التـي يستخلصـونها مـن  يةيستعملون وينظمون المفاتيح الحسـ
بيئتهم معتمدين على اختيار تلقائي النطباعات عامـة معينـة 

لفضائية الكلية وتبسيط عالقاتهـا تساعد على توضيح البنية ا
هنــــاك عــــدة أنمــــاط لهــــذه المفــــاتيح الحســــية التــــي يســــتعملها و 

ــــــــــــــــــاس لتأســــــــــــــــــيس ــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــورية لمحــــــــــــــــــيطهم  الن البني
  .(Lynch,1981,p.135).الحضري

بانها تلك المقومات التـي  الحاجة الرمزية) رجيالجاد(عرف ي
والتي تركب مؤلـف هويتـه وتتمثـل هـذه المقومـات  يعيها الفرد

، كمــا يعلــن  بمعــالم تحملهــا مصــنعات تشــير إلــى هويــة الفــرد
 فلـــو اخـــذنا علـــى ســـبيل المثـــال .الفـــرد عـــن هويتـــه بواســـطتها

 لقصـر يـدل مجـازًا علـى سـلطة الحـاكمفان هذا ا قصرًا لحاكم
فهــو مقــوم وكــذلك  ذلك يعتبــر مقومــًا فــي هويــة الحــاكمو بــوهــ

قـد يؤشـر مقومـًا  ايجابي في هوية المجتمع وفي نفـس الوقـت
ن يدل على خالف ما تريـده الجماعـة وعلـى كـل سلبيًا إذا كا

ون هـــويتهم قائمـــة فـــان كـــًال مـــن الحـــاكم والجماعـــة تكـــ حـــال
سـيًا افتقـدوا مقومـًا اسا وبعكسـه يكونـون قـدر بوجود هذا القص

  ).٣٥،ص٢٠٠٠الجادرجي،(.فيها
يعتمـد  ان اعتبـار رمـوز معينـة مقومـا فـي الهويـة وهنا يتضح

ومــدى  رمـوز وقيمتهــا عنـد الفــرد والجماعـةعلـى معنـى هــذه ال
أي ان  اك هــذه المعــاني ســلبًا أو ايجابــاً امكانيــة أو طريقــة ادر 

ي بالــذات معــالم أو رمــوزًا للهويــة ال تعنــ) المقومــات الشــكلية(
وهـو مـا . بقدر ما تتوقف علـى طريقـة ادراكهـا وفهمهـا ابعينه

والتـــي ) الصـــورة المتخليـــة(بطبيعـــة ) ايرديـــل جينكتـــر(يســـميه 
مـن ناحيـة  حالـة مـن حـاالت مضـمون التجربـة( يصفها بأنها

ن ناحيـة العناصـر التـي تتكـون ولـيس مـ موضعها فـي الـوعي

 ق االسلوب الذي تشغل بـه إنتباهنـافهي تتكون على وف منها
وفـي هـذا السـياق . )يس على وفق المادة التي تكونت منهاول

صــور إلــى مســألة اقتــران معــاني الهويــة مــع ) عكــاش(يشــير 
ان الصــــــورة المعماريــــــة ( وشــــــكليات معماريــــــة معينــــــة بقولــــــه

ـــــذي يغلـــــف االفـــــرادبحضـــــورها المـــــادي وا  لمرئـــــي الشـــــامل ال
 ويحـــيط بكافــــة فعاليـــاتهم اليوميــــة أصـــبحت الهــــدف المنشــــود

ي ادراكات االفـراد دور االكبر واالهم في التاثير فوصاحبه ال
ولــذلك فانــه لــيس مــن  وطريقــة تصــورهم وصــياغتهم لهــويتهم

لعناصـــــــر كـــــــالقوس والقبـــــــة المســـــــتغرب ان يكـــــــون لـــــــبعض ا
 عكــــــاش،(.ذلــــــك االرتبــــــاط بالهويــــــة عنــــــد العامــــــة والزخرفــــــة
  ).٤٢ص ،١٩٩٨

تتحدد بنيـة الرمـز للحـدث المكـاني فـي تشـكل نظـم الترميـز 
اقات الحضارية من معايير واطر السـلوك االجتمـاعي، للسي

حيــث تعمــل الرمــوز علــى تقلــيص المعلومــات المدركــة فــي 
بيئــة معينــة وهنــا يؤشــر امــتالك البيئــات لعــدد كبيــر مـــن 

ــا ان الصــور  عــدةالرمــوز والمعــاني المعتمــدة مصــادر  كم
المعنوية المتركزة فـي أذهـان النـاس والتـي توجـد تـوجيههم 

تعتمـــــد اســـــتعمال مفـــــاتيح حســـــية  كانيـــــةالمفـــــي البيئـــــة 
تســتخلص مــن البيئــة باعتمــاد اختيــار تلقــائي النطباعــات 
ــر  ــة، كــون الحاجــة ال ــة الفضــائية الكلي عامــة توضــح البيئ
مزيــة تؤســس لوجــود مقــوم للهويــة يعتمــد معنــى الرمــوز 
وقيمتهــا عنــد الفــرد وذلــك مــن خــالل اقتــران معــاني الهويــة 

  .مع صور وشكليات معمارية معينة
  -:مناقشة

ــز للســياقات الحضــارية تتشــكل مــن  يتضــح ان نظــم الترمي
معايير السلوك االجتماعي وتعمل على تقلـيص المعلومـات 

 ذهـنالمدركة في بيئة معينة باعتبار الصور المعنويـة فـي 
الفـــرد وباختيـــار تلقـــائي وبشـــكل يتعامـــل مـــع بيئـــة الرمـــز 

قـيم لللحدث المكاني من منظومة مقومات الهوية المعتمدة 
وشــكليات العمــارة، حيــث ان بيئــة الرمــز المكــاني ســتتحدد 

  .بموجب تأشير نظم محددة ذات طبيعة حضارية
والذي ليتجه البحث لطرح محوره الخاص مما سبق 

  - :يؤشر
  "لرمز المكاني في العمارة السمات العامة ل" 
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بأنــه يتعــذر بــروزه مــا لــم يــدرك عــن الرمــز ) دوركهــايم(يقــول 
ويتطلـب فهـم التفاعـل بـين  في األشياء المادية ويفهمه النـاس

 ابــــو عبيــــد،.(الشــــكل المــــادي ومدلوالتــــه االعتباريــــة الجمعيــــة
  .)١٣٢-١٣١ص
يـــــتعلم اإلنســـــان الرمـــــوز ومعانيهـــــا مـــــن خـــــالل عمليـــــات اذ 

حيــث تمتلــك الرمــوز معــان  التفاعــل مــع اآلخــرينو  االتصــال
د والتقاليــــــد ا مشــــــتركة اعتمــــــادا علــــــى القواعــــــمشــــــتركة وقيمــــــ

وبتغيــــر الثقافــــة والحضــــارة بمــــرور ،  واألعــــراف االجتماعيــــة
الــزمن تتغيــر معهــا الخــرائط الذهنيــة والصــور الرمزيــة للمكــان 

والبـــد . واهتمامـــات االفـــراد والمجتمعـــات وتوقعـــاتهم وتقاليـــدهم
ان تكـــــون كـــــل حضـــــارة ذات طـــــابع متميـــــز ومتفـــــرد بســـــبب 

خــاص حيــث تتطــور الحضــارة بمــرور الــزمن كمــا تاريخهــا ال
يطور افرادها اسلوب تعاملهم مـع مشـاكل الوجـود والنمـو فـي 

وتخلــــق مثــــل ). Lang,1987,p.100(.محــــيط بيئــــي معــــين
هذه اللغة الجديدة العمارة الحوارية التي تقبل بـاالختالف مـن 
خالل تحفيز القارئ بقـراءة العمـل المعمـاري علـى عـدة أوجـه 

ن مفهـــوم التفكيـــك وتعـــدد المعـــاني وخلـــق الرمزيـــة مســـتفيدًا مـــ
  ).   Jencks,1993,p.15(.األكثر فردية

تمتلـــك البيئـــة عـــددًا ال حصـــر لـــه مـــن الرمـــوز والمعـــاني كمـــا 
ارتباطـــه بالمكـــان وانتمائـــه أليـــه  التـــي يعبـــر بهـــا الســـاكن عـــن

كمــــا يســــاعد وجــــود لغــــة مشــــتركة بــــين ســــاكني ومســــتخدمي 
المعـــاني فضـــًال عـــن إدراكهـــا رمـــوز و المكـــان فـــي فهـــم هـــذه ال

ويمكــن مـــن خــالل تحليـــل محتــوى البيئـــة المشــيدة ومكوناتهـــا 
تحليـــل مجموعـــة مـــن المتغيـــرات البيئيـــة التـــي يمكنهـــا حمـــل 

  .(Lang, p.205).المعاني وٕايصال الرموز
حيـــــث يحمـــــل االنســـــان خصـــــائص ادراكيـــــة ويتســـــم المكـــــان 

 فعنـد ترجمـة الثانيـة لالولـى نحصـل علـى بخصائص تركيبية
تطــابق بــين الصــور الذهنيــة المخزونــة والحــدث المكــاني ممــا 

  ).  ١٦ص ،١٩٩٩ ،العبيدي( .يولد االحساس بااللفة
تــدخل العمليــات االساســية للســلوك الفضــائي ضــمن التفاعــل 
بـين االنسـان والبيئـة حيـث يحصـل االنسـان علـى المعلومـات 

حســي عــن البيئــة وعــن المكــان مــن خــالل عمليــات االدراك ال
يتحســــس االنســــان فــــي (المكــــان ولمكوناتــــه حيــــث  لعناصــــر

المكان حجمه وشكله ودرجة االحتواء فيه ويدرك االنسان ما 
ــــتم نتيجــــة الكتســــاب  ــــة االدراك التــــي ت يتحسســــه بفعــــل عملي
المعلومات وتنظيمها وخزنها بطريقة تساعد على استرجاعها 

عنـــد الضـــرورة لغـــرض تكـــوين مفـــاهيم معينـــة وتـــودي الخبـــرة 
تعلم دورا مهما في ذلك ولكـي ينتمـي االنسـان الـى السابقة وال

ه لـــه ان يشـــعر بـــه مكـــان مـــا فـــال بـــد لـــه بعـــد تحسســـه وادراكـــ
ره هـــذا بســـلوك فضـــائي بـــد ان يـــرتبط شـــعو ويتفاعـــل معـــه وال

باالضــافة ،  معــين يقــوم بــه يــؤثر بــه علــى المكــان ويتــاثر بــه
يتواجـد فـي نفـس المكـان ويتحـرك الى تـاثيره علـى غيـره ممـن 

دلـة ؤدي الـى ظهـور نـوع مـن العالقـة المتبايهـذا سـ نكو . فيه
ـــين الســـلوك الفضـــائي والمكـــان  ر االنســـان باالنتمـــاء وشـــعو ب

    ).٢٦ص ،١٩٩٦الحيدري(.لهذا المكان
ووظيفــة تاويــل الــنص الحاضــن للرمــوز تكمــن فــي استكشــاف 
معــاني للرمــوز القائمــة علــى التــوتر والتنــافر والتعــارض بــين 

المتخالفـــة التـــي يســـتطيع بهـــا التقـــاط القـــوى المتقابلـــة والقـــوى 
البنيــة العميقــة للــنص اذ ان تفجيــر معــاني الــنص وتشــكيالته 
ـــــة ومرجعياتهـــــا  ـــــق المعرفي ـــــه مـــــن مســـــتوى العالئ والخـــــروج ب
ـــــؤرة االساســـــية ـــــة والبحـــــث عـــــن الب ـــــة وااليديولوجي  االجتماعي

الـنص الباطنيـة مـن خـالل بنـاه االساسـية التـي تتمثـل  لرمزية
التـــــي ) او االخـــــتالف(يناميــــة المخالفـــــة فــــي بنيـــــة التـــــوتر ود

تســـعى الـــى ابعـــاد التماثـــل واالنتظـــام داخـــل المســـتوى االفقـــي 
والعمـــودي والعالئقـــي والســـياقي بـــين الوحـــدات النصـــية التـــي 
تقدم هذه العالئق في بنية ديناميكية تخضع لنظام دقيـق مـن 
العالقـــــة الجســـــدية بـــــين داللـــــة النصـــــوص وفضـــــائها الـــــذي 

الـــنص ويؤكـــد تماســـكه الـــداللي وبنيتـــه يتموضـــع فـــي داخلـــه 
العميقــــــة ليبــــــدو عبــــــر هــــــذه التحــــــوالت اكثــــــر غرابــــــة واثــــــارة 
للتسـاوالت والتـي تكــون عـادة غيــر متاحـة علــى سـطحه وانمــا 

يـــنعكس ذلـــك علـــى تجـــارب جـــيمس و .ضـــمن جـــوهره المخفـــي
معـــرض (فـــي مشـــروعه  لعمـــارةواينـــز المعماريـــة فـــي نقـــض ا

فـــي فـــي علـــن ومخاذ انطـــوى المشـــروع علـــى م) Bestشـــركة 
معتمدا علـى الداللـة المطروحـة مـن  البنيتين الفكرية والشكلية

 أليكــــــون نصــــــا معماريــــــا يحتــــــوي اســــــو ) Best(قبــــــل مفــــــردة 
العناصـــر والمعالجـــات واذا كـــان لكـــل معلـــن مخفـــي والمعلـــن 

همـــــا ي، وان كل اســـــتجواب للـــــذاكرة امـــــا المخفـــــي احتيـــــاط لهـــــا
ن نعـــــزاليشـــــتركان فـــــي صـــــياغة الموقـــــف الجـــــدلي لكنهمـــــا م

يحتويان الجدلية فيضمر المخفي في المعلن على شكل نوًى 
صـــغيرة منزويـــة مســـحوبة مـــن العالنيـــة ويظهـــر المعلـــن لغـــة 

  ). ٤٨ص ،٢٠٠٥، ال كريزه(وصورًا وبياناً 
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ان فهــم التفاعــل بــين الشــكل المــادي ومدلواللتــه الجمعيــة 
بـــدوره يؤشـــر لمعـــاني وقـــيم  الـــذييـــؤثر فـــي بـــروز الرمـــز 

ـــة ومســـار  مشـــتركة تتحـــرك ـــر حرك ـــة عب بصـــيغة ديناميكي
الحضــارة الزمنيــان وطابعهــا الخــاص وأســلوب تعاملهــا مــع 

 لحواريـــةمحيطهـــا البيئـــي العـــام وبالتـــالي امكانيـــة خلقهـــا 
التـي يحملهـا  االدراكيةية للمعاني، وهنا فالخصائص فاختال

النســـان وتركيبـــة المكـــان تتطابقـــان بـــين الصـــورة الذهنيـــة 
المكــاني حولــه بمــا يؤشــر تفاعــل  المخزونــة لديــه والحــدث

اإلنســـــان والبيئـــــة وذلـــــك باعتمـــــاد اكتســـــاب المعلومـــــات 
وتنظيمهـــا بواســـطة اإلدراك ليـــؤدي ذلـــك لظهـــور نـــوع مـــن 
العالقـــة المتبادلـــة بـــين الســـلوك الفضـــائي للفـــرد والمكـــان 
ــة حركــة الرمــز  ــا ان ديناميكي ــا هن ــه ويظهــر جلي وانتمائــه ل

الــة االخــتالف وعلـــى المكــاني تعتمــد فــي اطارهــا العــام لح
فـي  بالتـاليمستويات عدة بـين الـدالالت الرمزيـة النصـية و 

  .مستويات ظهور واختفاء المعنى لها
ممــا ســبق يتوضــح ان الطبيعــة الديناميكيــة للرمــز المكــاني 
تؤشر من خالل فهم التفاعل بين الشكل المادي ومدلوالتـه 
 االجتماعية لتحديد معاني عامة تنتج عـن اسـلوب التعامـل
مــع المحــيط البيئــي العــام وطــرح حواريــة اختالقيــة للمعــاني 
تؤشـــر تفاعـــل االنســـان والبيئـــة وبالتـــالي ديناميكيـــة مركـــز 
الرمز المكاني وعلى مستويات الداللة الرمزية ضـمن اطـار 
ظهــور واختفــاء المعنــى ليتجــه البحــث مــن الطــرح الســابق 

  :لطرح مشكلته المعرفية وكاالتي
 مشكلة البحث المعرفية  

عــدم وضــوح التصــور المعرفــي حــول الســمة الديناميكيــة  "
للرمــز المكــاني فــي العمــارة بــين حــالتي االســتقرار او عــدم 

  " )االبداع(االستقرار 
 هدف البحث المعرفي  

حـول السـمة الديناميكيـة للرمـز توضيح التصور المعرفي  "
المكاني في العمارة بين حالتي االستقرار او عدم االستقرار 

  " )االبداع(
 منهج البحث  

بناء إطار نظري يتمثل بتصورات معرفية توضح صـيغ    -
  .المكانيةالديناميكية الرمزية 

ــ اتتطبيــق هــذا التصــور    - ــاج معمــاري  ةالمعرفي علــى نت
  .منتخب

توضيح واستكشاف أنماط الرموز المكانية وفقا لتأثير    -
  .الطبيعة الديناميكية

  
  
 بناء االطار النظري: الجزء الثاني -٢

ســــيتم دراســــة بنــــاء تصــــورات معرفيــــة لنتاجــــات تشــــكل حالــــة 
الرمــــز المكــــاني فــــي العمــــارة بتــــاثير الديناميكيــــة وبصــــيغتين 

  ....وكاالتي) ابداعية(االولى مستقرة واالخرى غير مستقرة 
الصـــــيغة المســـــتقرة لتشـــــكيل حالـــــة الرمـــــز  ١-٢

 المكاني في العمارة

أن السـياق االجتمـاعي بصـورة علـى  (Schulz)يؤكد شـولز 
ـــــر مباشـــــرة يرمـــــز  لمواضـــــيع الحضـــــارية بينمـــــا الترميـــــز لغي

الحضــــــاري يكــــــون لــــــه دور مباشــــــر فــــــي تجســــــيد األشــــــكال 
اذ أن  .(Schulz,p.123).المعماريــــــة لمواضــــــيع حضــــــارية

ث الحضـــاري واإلر  ظهـــار قــيم المجتمـــعللعمــارة القـــدرة علــى إ
 .مـن خــالل الترميـز الحضــاريوتشـكيل الحيـاة اليوميــة وذلـك 

تجسيد الوضـع اآلنـي و على إظهار الحياة اليومية  فلها القدرة
ـــة  ، كمـــا الـــذي يشـــكل جـــزء مـــن التواصـــل الحضـــاري أن بقي

الفنــون غيــر قابلــة إلنجــاز هــذه المهمــة بــنفس الطريقــة لعــدم 
ارتباطها ببقيـة الفنـون بحيـاة اإلنسـان بصـورة يوميـة ومسـتمرة 

 (Schulz,p.126). .هـــي أم الفنـــونلـــذلك تعتبـــر العمـــارة 
أن فهــم ( وباعتبــار أن العمــارة رمــزا حضــاريا يقــول دوركهــايم

الرمـــــز يتطلـــــب منـــــا فهـــــم التفاعـــــل مـــــا بـــــين شـــــكله المـــــادي 
  . )١٣٠ص،ابو عبيد.()ومدلوالته االعتبارية والحضارية

الى نتيجة مفادها ان الصـورة الذهنيـة  )العبيدي(يخلص كما 
ة في الذهن تمتلك خصوصـية عاليـة تمثل قيمة مجردة متركز 

الرئيسـي فـي ضمن إطار معـين مـن العموميـة وهـي المـتحكم 
ــــــة ــــــوغ االحســــــاس باأللف ــــــدي،.(بل كمــــــا يشــــــير  ).١٦صالعبي

عــــب دورًا مهمــــًا فــــي الــــى ان الصــــور الذهنيــــة تل )باشــــالرد(
حيـــث تتولـــد األلفـــة فـــي الـــنفس عنـــدما يحـــدث  تحقيـــق األلفـــة

ر الذهنيــــــــــــة التطـــــــــــابق بـــــــــــين الحـــــــــــدث المكـــــــــــاني والصـــــــــــو 
  .)٧ص،باشالرد.(المفضلة

رغــم أن القاعــدة األساســية للمفــاهيم الخاصــة بنظريــة المكــان 
بينمـــا نـــرى أن هـــي واحـــدة إال أن التوجهـــات الفرديـــة مختلفـــة 

تبحــــث عــــن العالقــــات الشــــكلية لتميــــز الكالســــيكية الحديثــــة 
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ليـون كريـر (الماضي والحاضر عن بعضها كمـا فـي إعمـال 
Leon Krier ( السياقية تتنوع باتجـاه البحـث النزعة نجد أن
خـــــالل االمتـــــدادات  القديمـــــةلمنظومـــــة المـــــدن  عـــــن الحنـــــين

الحضــرية باســتخدام عناصــر متناقضــة بشــكل أبنيــة متعامــدة 
مـــثًال وتعتمـــد فـــي خلـــق الهيئـــة الكليـــة علـــى ربـــط العناصــــر 
المقترحـــة بعالقـــات حديثـــة مـــع عناصـــر ومكونـــات موجـــودة، 

المتماثلـــة ل التظـــاهر باألفعـــال فتنشـــأ الهيمنـــة الحضـــرية خـــال
  (Trancik, 1986, p.114 ).خالل الزمن

لعالقـات األساسـية في إظهار ا) Collage(وباعتماد مفهوم 
امـا المعمـاريين الفرنسـيين مـن رواد النزعـة  للتكوين الحضري
ـــين الكتـــل  أي االســـياقية راؤهـــ ـــة عبـــارة عـــن عالقـــات ب المدين

ة والتــي تضــم مســرح والفضــاءات التــي تشــكل الهينــة الحضــري
ــــذكريات واألفعــــال المتكــــررة المتراكمــــة كمــــو  ارد مهمــــة فــــي ال

حيـــث ينظـــرون إلـــى المدينـــة كـــأجزاء كمـــا  .التصـــميم المثـــالي

تتــــرابط فيمـــــا بينهــــا لتحديـــــد مفهــــوم البنيـــــة ) Lynch(يراهــــا 
المكانية وتلعب بالتـالي دورًا مهمـًا فـي فهـم وٕادراك واسـتيعاب 

ت المدينــــــة وبالتــــــالي إعطــــــاء المنظومــــــة العالقاتيــــــة لمكونــــــا
   (Trancik, 1986, p 114 ) .اإلحساس بالمكان

يتوضــح ان صــيغ تشــكل الرمــز المكــاني فــي العمــارة تتــأثر 
بالمواضيع الحضارية من خالل تجسيد األشـكال المعماريـة 
حيث يـدخل اظهـار الحيـاة اليوميـة ووضـعها اآلنـي الممثـل 

اني ضـمن للتواصل الحضاري في خضم تشـكيل الرمـز المكـ
اطــــار الحالــــة االعتياديــــة بالتفاعــــل بــــين شــــكله المــــادي 
ومدلوالته االعتبارية وتؤشر الصورة الذهنية كقيمة مجـردة 
متركزة في الذهن ذات خصوصية عالية ضمن اطـار معـين 

  .من العمومية المتحكم باالحساس وتحقيق االلفة
  اء التصور المعرفي االول وكاالتيليطرح البحث هنا بن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
) الحالـــة االبداعيـــة(الصـــيغة الغيـــر مســـتقرة  ٢-٢

  لتشكيل الرمز المكاني في العمارة
تمثيـــل االفكـــار واالنفعـــاالت بااليحـــاء غيـــر المباشـــر  الرمزيـــة

وذلــــك بتحميــــل بعــــض االشــــياء  مــــن التعبيــــر المباشــــر بــــدالً 
ـــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــاظ معـــــــــــــــــــــــــــــــان رمزي واالصـــــــــــــــــــــــــــــــوات وااللف

 دتعــــــــان الرمــــــــوز  كمــــــــا). ١٠Schulz,1980,p(.خاصــــــــة
ويقــوم  المعلومــات المدركــة فــي مكــان معــين الوســيلة لتقلــيص

تعتمـــد  والتـــياالنســـان بترميـــز الحـــافز البيئـــي واالســـتجابة لـــه 
 "على المعنـى الـذي يلحقـه بهـذا الحـافز والـذي يكـون متـداعيا

علـــــى الخبـــــرة الســـــابقة وعلـــــى التـــــاثير الحضـــــاري  "ومعتمـــــدا
  ).Rapoport,1977,p.320(.يم البيئيو والتق
ون منظومـــة جديـــدة مـــن االشـــارات تّكـــ الـــى) الغـــذامي( ريشـــي

تتغـــــذى علـــــى المنظومـــــات االصـــــلية وتخلـــــق معـــــان جديـــــدة 
 المتولــدة مــن ذلــك التالعــب بــالمعنىباالشــارة الحــرة يســميها 

فهـــدفها هـــو تحريـــك الـــدال نحـــو الداللـــة مباشـــرة دون المـــرور 
ا الــذي يظــل قيــد) الجمعــي(مــن تحــت مظلــة المــدلول الــذهني 

وقد يخنقه بعد ان يكبل حركته بانفاس  ض النصيحاصر نب
المعــاني الســالفة والحاضــرة ولكــن خــالص الــنص يكــون بفــتح 
حــدود عناصــره واطــالق هــذه العناصــر علــى انهــا اشــارة حــرة 

 )النموذج المعرفي للصيغة المستقرة لتشكيل الرمز المكاني في العمارة ): ١( شكل

 الصيغة المستقرة  لتشكيل الرمز المكاني

التاثير الحضاري 
 العام

 تأثير الطبيعة الديناميكية

تشكيل الرمز التواصل الحضاري
 لمكانيا

الشكل المادي

المدلول 
 االعتباري

 تأثير مستقر للطبيعة الديناميكية



 
 

الواقـــع (تـــم اعتاقهـــا مـــن الســـالف والحاضـــر أي مـــن شـــروط 
فتوجهــت حــرة لتشــكيل واقعهــا النصوصــي المتجــدد ) ىالمعطــ

 انساني فـي مقابـل المـدلول المحلـي هو على اساس ان الدال
 وقتي كما انـه حـر فـي مقابـل الظرفـيوهو زمني في مقابل ال

وهذا اليعني اطالق حركة الداللة وتهليمها ولكنـه يعنـي فقـط 
رفع قيد الظرف البيئي المرجعـي كمـتحكم مطلـق يقـرر الـدال 

  ).١٥،ص١٩٩١الغذامي (.ويصوغ مدلوله
دبية تطرح مسـألة الـدالالت وفي مجال الدراسات النصية واأل

واإلشـــــارات والرمـــــوز التـــــي يـــــؤمن بهـــــا الـــــنص األصـــــلي، أو 
اشـــرًة ويتضـــمنها دون أن الــنص الحاضـــر دون أن يـــذكرها مب

والبحث الذي يدرس الدال والمـدلول فـي الـنص ( يفصح عنها
واإلشــارة ومــا تشــير إليــه وكــذلك الرمــز ومــا يعنيــه هــو بحــث 

حاضـر والـنص الغائـب، أي في العالقة القائمة بـين الـنص ال
بحـــث فـــي النصـــوص الغائبـــة التـــي لـــم يـــذكرها الـــنص ولكنـــه 

يقلــه الــنص مباشــرة  مــا لــم فــالنص الغائــب.)بهــا وآثارهــا مــأأو 
يتضـــمنه، مـــالم مـــا لـــم يـــذكره الـــنص ولكنـــه  ولكنـــه يـــوحي بـــه

وهــــو استحضــــار الرمــــوز والــــدالالت  يصــــرح بــــه لكنــــه يثيــــره
ضــر، أي هــو تلــك واإلشــارات التــي تســتنبط مــن الــنص الحا

 والتحليـــل القـــراءةالتـــي تستحضـــر عنـــد  )اإلشـــارات(المراجـــع 
التــــي  والتراثيــــة واالجتماعيــــة والفكريــــة كاإلشــــارات التاريخيــــة

ال (.تــــــــرتبط بــــــــالنص الحاضــــــــر بشــــــــكل خفــــــــي أو إيحــــــــائي
  ).٣٥كريزه،ص

تطرح الرمزية كتجسيد وتمثيل االنفعاالت وايحـاءات الفعـال 
معاني وتشكيل منظومـات ين الخاصة تهدف لتحميل وتضم

من االشارات تتغذى على تلك االصلية لتولد االشارة جديدة 
الحرة من خـالل رفـع قيـد الظـرف البيئـي المرجعـي كمـتحكم 
مطلـــق يقـــرر الـــدال ويصـــوغ المـــدلول وبهـــذا يتوضـــح هنـــا 
االطار العام للعالقة االبداعية المشـكلة للرمـز المكـاني فـي 

نص ومــا يطرحــه مــن العمــارة باعتمــاد حضــور وغيــاب الــ
  .اجراءات ستشكل حالة االبداع

  :ليطرح البحث هنا بناء التصور المعرفي الثاني وكاالتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عمارةلتشكيل الرمز المكاني في ال)  اإلبداعية(النموذج المعرفي للصيغة الغير مستقرة  ): ٢( شكل

 لتشكيل الرمز المكاني) الحالة اإلبداعية(الصيغة الغير مستقرة 

 تتأثير االنفعاال
واإليحاءات الخاصة

 رفع قيد الظرف البيئي

توليد إشارة 
 حرة

تشكيل منظومات جديدة

لرمزتشكيل ا
 المكاني

للطبيعة الديناميكية )  إبداعي(تأثير غير مستقر 
 باعتماد حضور وغياب النص

الشكل المادي

٢٩٣ 



 
 

  :التطبيق -:الجزء الثالث -٣
 لإلطـــارســـابقة الممثلـــة علـــى نمـــاذج معرفيـــة تطبيـــق الســـيتم 

نتـــاج معمـــاري منتخـــب بقصـــد توضـــيح واستكشـــاف لالنظـــري 
لتشـكل الرمـز ) اإلبداعيـة(يغتين المسـتقرة تحقق كل مـن الصـ
اضـية بعد ان يتم طرح التصـورات االفتر . المكاني في العمارة

الرمــــوز  أنمــــاطتحقــــق  " لــــذلك والتــــي ســــتتمثل بـــــ األوليــــة
ــــر المســــتقرة  ــــة المســــتقرة وغي ــــة(المكاني ــــى ) اإلبداعي وعل

مســتويات عامــة وخاصــة وحســب قــوة الطبيعــة الديناميكيــة 
  ". للرمز المكاني

ومـــــن طـــــرح وتوضـــــيح النتـــــاج المعمـــــاري المنتخـــــب وصـــــوال 
التطبيــق عليــه ومناقشــة وتحليــل النتــائج بعــدها وطــرح  إلجــراء

تقســـم  فإنهـــافبالنســـبة للتصـــورات االفتراضـــية   .االســـتنتاجات
  -:الى
  التصورات االفتراضية العامة ١-٣

 تحقــــــق نمــــــط لرمــــــز مكــــــاني شــــــكلي  إمكانيــــــة
  .مستقر

 ني شــكلي غيــر تحقــق نمــط لرمــز مكــا إمكانيــة
 .)ابداعي(مستقر 

 يعتمــد عالقــة رمــز مكــاني  إمكانيــة تحقــق نمــط
رمــــــز مكــــــاني شــــــكلي غيــــــر ب شــــــكلي مســــــتقر 

  .)ابداعي(مستقر 
 يعتمــد عالقــة رمــز مكــاني  تحقــق نمــط إمكانيــة

غيــر  تفصــيليرمــز مكــاني ب تفصــيلي مســتقر 
  .من ناحية الحجم )ابداعي(مستقر 

  اني يعتمــد عالقــة رمــز مكــ تحقــق نمــطإمكانيــة
من ) ابداعي(رمز مكاني غير مستقر مستقر ب

  .ناحية اللون والمادة 
 رمــز مكــاني  يعتمــد عالقــة إمكانيــة تحقــق نمــط

من ) ابداعي( برمز مكاني غير مستقر مستقر
 .ناحية التواصل الحضاري

  :التصورات االفتراضية التفصيلية  ٢-٣
 تحقــــــق نمــــــط لرمــــــز مكــــــاني  إمكانيــــــة

ــــة الحجــــ م تفصــــيلي مســــتقر مــــن ناحي
  .بشكل نسبي

 تحقــــــق نمــــــط لرمــــــز مكــــــاني  إمكانيــــــة
ـــــون  تفصـــــيلي مســـــتقر مـــــن ناحيـــــة الل

  .والمادة
 تحقــــــق نمــــــط لرمــــــز مكــــــاني  إمكانيــــــة

شــــكلي مســــتقر مــــن ناحيــــة التواصــــل 
  .الحضاري

  تحقـق نمـط لرمـز مكـاني  إمكانيةعدم
مـــن ) إبـــداعي(تفصـــيلي غيـــر مســـتقر 

  .ناحية الحجم
 تحقق نمط لرمـز مكـاني غيـر  إمكانية

ــــون ) إبــــداعي(مســــتقر  مــــن ناحيــــة الل
  .والمادة بشكل نسبي

 تحقق نمط لرمـز مكـاني غيـر  إمكانية
مـن ناحيـة التواصـل ) إبداعي(مستقر 

  .الحضاري
ــــاج المعمــــاري المنتخــــب ٣-٣ ــــى "  طــــرح النت مبن

  .١٩٩٥-١٩٩٣في ليما، البيرو  األمريكيةالسفارة 
  "  Arquitectonicaمكتب : المصمم

ـــــع الســـــ ـــــي الموق ـــــع الســـــفارة ف ـــــي تق ـــــو ف ـــــادي البول ابق لن
العاصمة البيروفية، والمبنى الجديد هـو المرحلـة االولـى 
من المخطط الرئيسي للسفارة وهو ليس بالمشروع االول 
لهذا المكتب في العاصمة ليما، اذ سبق لهم ان افتتحـوا 

س المدينـة فـي نفـ  "Banco de Credito"مشـروع   
ويشـــــــار الـــــــى ان مـــــــدير المكتـــــــب  .  ١٩٨٨عـــــــام مـــــــن 

"Bernardo Fort-Brescia"     ،بيروفــي االصــل
وقــــد تــــم ترشــــيح مكتبــــه للمشــــاركة فــــي التطــــوير الهائــــل 

كذلك فان سمعة المكتـب القويـة فـي الواليـات . للعاصمة
: المتحــــدة جــــاءت مــــن خــــالل محطــــات مهمــــة للمكتــــب

مشـــروع لبـــرج فـــي نيويـــورك، ومشـــروع فـــي لوكســـمبورغ، 
الــدولي فــي  والمشــروع االهــم هــو االتمــام لمطــار ميــامي

موعــــده المحــــدد، والــــذي اكســــب المكتــــب ســــمعة جعلتــــه 
  .اكثر من كونه مجرد مجموعة معمارية محلية

٢٩٤ 



 
 

جـــاء مخطـــط المشـــروع والمنشـــأ مســـتطيل الشـــكل وذلـــك 
الصــرار مكتــب الســفارة علــى الشــكل المســتطيل لــدواعي 
امنيـــــة خوفـــــا مـــــن التفجيـــــرات المحتملـــــة، كـــــون المنشـــــأ 

كذلك . ه من المنشآتالمستطيل مقاومته أفضل من غير 
جـــاءت الفتحــــات فـــي الواجهــــة لـــنفس الســــبب حيـــث تــــم 

ــــــــــــــل حــــــــــــــد ممكــــــــــــــن ــــــــــــــى اق ــــــــــــــت . تقليصــــــــــــــها ال وحول
""Arquitectonica  ،مســـــتغلين الشـــــروط الصـــــارمة ،

مــــا يمكــــن ان نســــميه بالحصــــن الكئيــــب، الــــى الواجهــــة 
المبهجــــة، مســــتغلين عامــــل اللــــون والمــــواد فــــي اضــــفاء 

لبنايــــة، مــــن خــــالل االجــــواء االمريكيــــة الجنوبيــــة علــــى ا
ــــــة ــــــل الكولومبي -Pre"االســــــتلهام مــــــن االنســــــجة مــــــا قب

Colombian Textiles" فـي محاولـة الـربط مـا بـين ،
نجـــد اســـلوب تـــزيين الواجهـــة . الواليـــات المتحـــدة والبيـــرو

بهذه الطريقة والمستوحاة من الثقافة الالتينية في أعمال 
أخــــرى للمكتـــــب فــــي محاولـــــة إلضــــفاء البهجـــــة والـــــروح 

 الســـــعدي(. ة للثقافـــــة الالتينيـــــة وســـــكان المنطقـــــةالشـــــعبي
  ).٣(شكل رقم ).١٢٨ص،٢٠٠٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح مبنى السفارة االمريكية في ليما -):٣(شكل 
اما عن اسـقاط النمـاذج المعرفيـة السـابقة علـى  ٤-٣

   ....من طرح نظري يخص النتاج المنتخبما سبق 
لصـــــــيغة ( بالنســــــبة للنمـــــــوذج المعرفــــــي االول ١-٤-٣

  )المستقرة
  على مستوى الشكل المادي 

الشــــكل المســــتطيل للمشــــروع لــــدواعي امنيــــة 
  يؤشر نمط لرمز مكاني شكلي مستقر

  على مستوى المعالجات التفصيلية 

شــــــــكل الفتحــــــــات الصــــــــغيرة فــــــــي الواجهــــــــة 
وتقليصــها الــى اقــل حــد ممكــن لــنفس الســبب 
الســــابق يؤشــــر نمــــط رمــــز مكــــاني تفصــــيلي 

  لحجممستقر من ناحية ا
  على مستوى االلوان والمواد 

االلــــوان واالجــــواء االمريكيــــة الجنوبيــــة علــــى 
واجهة البناية والتي تعكس مدلوالت اعتبارية 
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ال تؤشر نمط لرمز مكاني مستقر من ناحية 
  اللون والمادة

  على مستوى اسلوب تزيين الواجهة 

الطريقــة المســتوحاة مــن الثقافــة الالتينيــة فــي 
روح الشــــــعبية للثقافـــــــة محاولــــــة الضــــــفاء الــــــ

الالتينيــة ولســكان المنطقــة تؤشــر نمــط لرمــز 
وللتواصــل ) الســلوب تــزيين واجهــات(مكــاني 

  .رالحضاري المستق
الصـيغة الغيـر (بالنسبة للنموذج المعرفي الثـاني  ٢-٤-٣

  ))الحالة االبداعية(مستقرة 
 على مستوى الشكل المادي 

الشكل المستطيل للدواعي االمنية الكئيب ال 
ؤشر لنمط لرمز مكاني شكلي غيـر مسـتقر ي
  ).ابداعي(

  على مستوى المعالجات التفصيلية 

شــــــــكل الفتحــــــــات الصــــــــغيرة فــــــــي الواجهــــــــة 
وتقليصها الى اقـل حـد ممكـن ال يؤشـر نمـط 

) ابــداعي(لرمــز مكــاني تفصــيلي غيرمســتقر 
  .من ناحية الحجم

  على مستوى االلوان والمواد 

يــــة علــــى االلــــوان واالجــــواء االمريكيــــة الجنوب
 انفعــاالتواجهــة البنايــة والتــي تؤشــر لوجــود 

وايحــــاءات خاصــــة تشــــير لالنســــجة مــــا قبــــل 
الكولومبيــــة تؤشــــر نمــــط لرمــــز مكــــاني غيــــر 

  .من ناحية اللون والمادة) ابداعي(مستقر 
  على مستوى اسلوب تزيين الواجهة 

الطريقــة المســتوحاة مــن الثقافــة الالتينيــة فــي 
للثقافـــــــة محاولــــــة الضــــــفاء الــــــروح الشــــــعبية 

الالتينية ولسكان المنطقـة ال تؤشـر لحضـور 
نصــوص ثقافيــة محليــة مــع غيــاب نصــوص 

الواليــات  الســفارةواشــارات عــن جنســية دولــة 
المتحـــدة لتؤشـــر بالنتيجـــة نمـــط لرمـــز مكـــاني 

غيـــــر مســـــتقر ) الســـــلوب تـــــزيين الواجهـــــات(
  ).ابداعي(
  
  

  تحليل ومناقشة نتائج التطبيق ٥-٣
مـــن تطبيـــق علـــى النتـــاج وســـيجري هنـــا تحليـــل مـــاجرى 

المنتخــب لكــل مــن النمــوذجين المعــرفيين االول والثــاني 
وعلى كافة المستويات بقصد طرح االنماط الناتجـة عـن 

  -:التطبيق واختبار الفرضيات المطروحة سلفا وكاالتي
  التحليل احادي التغير ١-٥-٣
بالنســـــــــبة للنمـــــــــوذج المعرفـــــــــي االول  ١-١-٥-٣
  )الصيغة المستقرة(

 وى الشكل المادي على مست 

اشــرت النتــائج بــروز نمــط لرمــز مكــاني شــكلي 
مستقر وهذا ما يتوافق مع التصور االفتراضـي 
العام االول والذي اختص بامكانية تحقـق نمـط 

  .لرمز مكاني شكلي مستقر
  على مستوى المعالجات التفصيلية 

اشرت النتائج بروز نمط لرمز مكاني تفصـيلي 
مـا يتوافـق جزئيـا  مستقر من ناحية الحجم وهذا

مع التصور االفتراضي التفصيلي االول والذي 
اخـــــتص بامكانيـــــة تحقـــــق نمـــــط لرمـــــز مكـــــاني 
تفصـــــيلي مســــــتقر مــــــن ناحيـــــة الحجــــــم بشــــــكل 

  .نسبي
 على مستوى االلوان والمواد 

اشــرت النتــائج عــدم  بـــروز نمــط لرمــز مكـــاني 
مســــتقر مــــن ناحيــــة اللــــون والمــــادة وهــــذا مــــاال 

راضــــــي التفصــــــيلي يتوافــــــق مــــــع التصــــــور االفت
الثاني والذي اختص بامكانية تحقق نمط لرمز 
مكــــــاني تفصــــــيلي مســــــتقر مــــــن ناحيــــــة اللــــــون 

  .والمادة
  على مستوى اسلوب تزيين الواجهات 

٢٩٦ 



 
 

اشــرت النتــائج بــروز نمــط لرمــز مكــاني مســتقر 
من ناحية التواصـل الحضـاري وهـذا مـا يتوافـق 
مـــع التصـــور االفتراضـــي العـــام الثالـــث والـــذي 

مكانيـــــة تحقـــــق نمـــــط لرمـــــز مكـــــاني اخـــــتص با
  .شكلي مستقر من ناحية التواصل الحضاري

الصـيغة (بالنسبة للنمـوذج المعرفـي الثـاني   ٢-١-٥-٣
  )الحالة االبداعية/ الغيرالمستقرة

  على مستوى الشكل المادي 

اشـــرت النتـــائج عـــدم بـــروز نمـــط لرمـــز مكـــاني 
ـــــر مســـــتقر  ـــــداعي(شـــــكلي غي وهـــــذا مـــــا ال ) اب

ـــاني يتوافـــق مـــع التصـــو  ر االفتراضـــي العـــام الث
والـــــذي اخـــــتص بامكانيــــــة تحقـــــق نمـــــط لرمــــــز 

  .)ابداعي(مكاني شكلي غير مستقر 
  على مستوى المعالجات التفصيلية 

اشـــرت النتـــائج عـــدم بـــروز نمـــط لرمـــز مكـــاني 
ــــر مســــتقر  ــــداعي(تفصــــيلي غي ــــة ) اب مــــن ناحي

الحجم وهذا ما يتوافق مـع التصـور االفتراضـي 
اخـــتص بعـــدم امكانيـــة التفصـــيلي الرابـــع والـــذي 

تحقق نمـط لرمـز مكـاني تفصـيلي غيـر مسـتقر 
  .من ناحية الحجم) ابداعي(

 على مستوى االلوان والمواد 

اشـــرت النتـــائج بـــروز نمـــط لرمـــز مكـــاني غيـــر 
من ناحية اللون والمـادة وهـذا ) ابداعي(مستقر 

مـــــا يتوافـــــق جزئيــــــا مـــــع التصـــــور االفتراضــــــي 
ة التفصـــــيلي الخـــــامس والـــــذي اخـــــتص بامكانيـــــ

) ابـداعي(تحقق نمط لرمز مكاني غير مستقر 
  .من ناحية اللون والمادة بشكل نسبي

  على مستوى اسلوب تزيين الواجهات 

اشـــرت النتـــائج بـــروز نمـــط لرمـــز مكـــاني غيـــر 
ـــــــــداعي(مســـــــــتقر  ـــــــــة التواصـــــــــل ) اب مـــــــــن ناحي

الحضـــــــاري وهـــــــذا مـــــــا يتوافـــــــق مـــــــع التصـــــــور 
االفتراضــي التفصــيلي الخــامس والــذي اخــتص 

حقـق نمـط لرمـز مكـاني غيـر مسـتقر بامكانية ت
  .من ناحية التواصل الحضاري) ابداعي(

  التغير الثنائيالتحليل  ٢-٥-٣
  على مستوى الشكل المادي 

مـــن تحليـــل العالقـــة بـــين نتـــائج اشـــرت النتـــائج 
النمـــــــــوذج المعرفـــــــــي االول ونتـــــــــائج النمـــــــــوذج 
 المعرفي الثـاني بـروز نمـط يعتمـد عالقـة بـروز

بعـــدم بـــروز رمـــز  رمـــز مكـــاني شـــكلي مســـتقر
وهــذا مــا ) ابــداعي( مكــاني شــكلي غيــر مســتقر

 الثالـثال يتوافق مع التصور االفتراضـي العـام 
يعتمـــــد  والـــــذي اخـــــتص بامكانيـــــة تحقـــــق نمـــــط

رمز مكاني ب عالقة رمز مكاني شكلي مستقر 
  .)ابداعي(شكلي غير مستقر 

  على مستوى المعالجات التفصيلية 

ين نتـــائج مـــن تحليـــل العالقـــة بـــاشـــرت النتـــائج 
النمـــــــــوذج المعرفـــــــــي االول ونتـــــــــائج النمـــــــــوذج 

نمـط يعتمـد عالقـة بـروز بـروز المعرفي الثـاني 
) ابـــداعي( مســـتقر تفصـــيلي غيـــررمـــز مكـــاني 

وهــــذا مــــا ال يتوافــــق مــــع ) مــــن ناحيــــة الحجــــم(
والـذي اخـتص  الرابـعالتصور االفتراضي العام 

يعتمـد عالقـة رمـز مكـاني  بامكانيـة تحقـق نمـط
غيـــر  تفصـــيليرمـــز مكــاني ب تفصــيلي مســـتقر 

  .من ناحية الحجم )ابداعي(مستقر 
 على مستوى االلوان والمواد 

مـــن تحليـــل العالقـــة بـــين نتـــائج اشـــرت النتـــائج 
النمـــــــــوذج المعرفـــــــــي االول ونتـــــــــائج النمـــــــــوذج 

يعتمـد عالقـة بـروز بـروز نمـط المعرفي الثـاني 
اللـــون والمـــادة رمـــز مكـــاني مســـتقر مـــن ناحيـــة 

 العــاملتصــور االفتراضــي وهــذا مــا يتوافــق مــع ا
 الخـــامس والـــذي اخـــتص بامكانيـــة تحقـــق نمـــط

رمـز مكـاني يعتمد عالقـة رمـز مكـاني مسـتقر ب
من ناحية اللـون والمـادة ) ابداعي(غير مستقر 

.  
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  على مستوى اسلوب تزيين الواجهات 

مـــن تحليـــل العالقـــة بـــين نتـــائج اشـــرت النتـــائج 
النمـــــــــوذج المعرفـــــــــي االول ونتـــــــــائج النمـــــــــوذج 

 يعتمـد عالقـة بـروز بـروز نمـطي الثـاني المعرف
ــــــة التواصــــــل  رمــــــز مكــــــاني مســــــتقر مــــــن ناحي
الحضـــــــاري وهـــــــذا مـــــــا يتوافـــــــق مـــــــع التصـــــــور 

والـــــــذي اخـــــــتص  الســـــــادس العـــــــاماالفتراضـــــــي 
رمـز مكـاني  يعتمـد عالقـة بامكانيـة تحقـق نمـط

من ) ابداعي( برمز مكاني غير مستقر مستقر
  .ناحية التواصل الحضاري

  االستنتاجات والتوصيات  -:الجزء الرابع  -٤
  االستنتاجات ١-٤
ســــم الرمــــوز فــــي العمــــارة بســــمة حضــــارية تهــــدف تت -١

لتحقيــق الــذات ويؤشــر المكــان حالــة بعديــة وحســية 
ــــرتبط ــــة المكــــان  ت ــــرتبط رمزي بالجســــم االنســــاني، وت
وجود المعـاني فـي البيئـة المكانيـة مـن خـالل  بتأثير

  .احساس الفرد
ارية مــــــن تتشــــــكل نظــــــم الترميــــــز للســــــياقات الحضــــــ -٢

معــــــــايير الســــــــلوك االجتمــــــــاعي وتعتمــــــــد الصــــــــورة 
المعنويـــة فـــي ذهـــن الفـــرد وباختيـــار تلقـــائي وبشـــكل 
يتعامـــل مـــع بيئـــة الرمـــز المكـــاني ومقومـــات الهويـــة 

 .المعتمدة

تؤشر الطبيعة الديناميكية للرمز المكاني من خالل  -٣
فهــــــــم التفاعــــــــل بــــــــين الشــــــــكل المــــــــادي ومدلوالتــــــــه 

الفيــة للمعــاني تؤشــر االجتماعيــة وطــرح حواريــة اخت
تفاعــل االنســان والبيئــة لتطــرح بالمحصــلة نمــوذجين 

 :معرفيين لتلك الطبيعة وهما

نمـــــــوذج مســـــــتقر للرمـــــــز المكـــــــاني يتـــــــاثر   - أ
حضــــــاريا ويتفاعــــــل فيــــــه الشــــــكل المــــــادي 
بالمـــــــدلول االعتبـــــــاري لتحقيـــــــق التواصـــــــل 

 .الحضاري

للرمــــــز ) ابــــــداعي(نمــــــوذج غيــــــر مســــــتقر   -  ب
االيحـــــاءات المكـــــاني يتـــــأثر باالنفعـــــاالت و 

الخاصــة بتشــكيل منظومــات رمزيــة جديــدة 
تولـــد اشـــارة حـــرة باعتمـــاد حضـــور وغيـــاب 

 .النص واالجراءات االبداعية االخرى

تـــــوزع االنمـــــاط الخاصـــــة بامكانيـــــة تحقـــــق الرمـــــوز  -٤
المكانيــــة علــــى مســــتويات عــــدة ضــــمن النمــــوذجين 

) االبــــــداعي(المعــــــرفيين المســــــتقر وغيــــــر المســــــتقر 
 :وكاالتي

 قر وضم االنماط التاليةالنموذج المست  - أ

 نمط لرمز مكاني شكلي مستقر 

 مــن  رنمــط لرمــز مكــاني تفصــيلي مســتق
 ناحية الحجم

  نمــط لرمــز مكــاني تفصــيلي مســتقر مــن
 ناحية التواصل الحضاري

وضــم ) االبــداعي(النمــوذج غيــر المســتقر   -  ب
 :التاليةاالنماط 

  ـــــــــر مســـــــــتقر نمـــــــــط لرمـــــــــز مكـــــــــاني غي
 من ناحية اللون والمادة) ابداعي(

 ـــــــــر مســـــــــتقر نمـــــــــ ط لرمـــــــــز مكـــــــــاني غي
مــــــــــــن ناحيــــــــــــة التواصــــــــــــل ) ابــــــــــــداعي(

 الحضاري

  نمــط يعتمــد عالقــة رمــز مكــاني مســتقر
مـن ) ابـداعي(برمز مكاني غير مسـتقر 

 .ناحية اللون والمادة

  نمــط يعتمــد عالقــة رمــز مكــاني مســتقر
مـن ) ابـداعي(برمز مكاني غير مسـتقر 
 .ناحية التواصل الحضاري

لمكانيــة المســتقرة الغلــب شــمولية االنمــاط الرمزيــة ا -٥
ـــــاج المعمـــــاري  ـــــق والتصـــــنيف للنت مســـــتويات التحقي
مقابــــــــل تركــــــــز االنمــــــــاط الرمزيــــــــة الغيــــــــر مســــــــتقرة 

يي اللـون والمـادة والتواصـل يعلى مسـتو ) االبداعية(
 .الحضاري للنتاج المعماري

٢٩٨ 



 
 

وهذا ما ينطبق على االنماط التي يعتمد تحققها على 
المستقر  عالقة الرمز المكاني المستقر بغير

  ).االبداعي(
  
  

  التوصيات ٢-٤
يوصـــي البحـــث بضـــرورة التعمـــق فـــي فهـــم ودراســـة  -١

الترابطــــات العميقــــة بــــين مؤشــــرات االطــــار الرمــــزي 
تاسـيس لالمكاني ومؤشرات حالة التلقي وبما يهدف 

رؤية علمية واضحة لطبيعة العالقة النظرية بينهمـا 
واثـــر ذلـــك علـــى دراســـة منـــاهج التلقـــي فـــي الدراســـة 

  كاديمية المعماريةاال
يوصي البحث بدراسة وفهم الحالة الرمزية المكانيـة  -٢

وتشـــــــــعباتها االجتماعيـــــــــة واالقتصـــــــــادية والنفســـــــــية 
دراســـة تشـــعباتها الحضـــارية ب يوصـــيوالفكريـــة كمـــا 

ــــات تاســــيس  ــــه علــــى توضــــيح امكاني ــــك كل ــــر ذل واث
  .الرموز المكانية

  -:العربية المصادر
؛ ترجمة غالب " كان جماليات الم: " باشالر ، جاستون  -

اب  المھلسا ، كت ة للطباعة ،  األق دار الجاحظ  ، دار الحري
  . ١٩٨٠للنشر ، بغداد 

د العرب ، (الشلق ، علي ،   - العقل في التراث الجمالي عن
من سلسلة العقل في االسالم ، دار المدن للطباعة والنشر 

  .    ١٩٨٥، بيروت ، 
ر ،  - ين ا(ابو عبيد ، نظي عالتواصل ب ارة و المجتم ، ) لعم

المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، 
  . ١٩٩٩، تشرين االول ، ٢٨٤العدد 

اري  - ري ، بوانك م" ، ھن ة العل ودي ، "قيم ة الميل ترجم
 .١٩٨٢، بيروت  -دار التنوير للطباعة والنشر ، شغوم 

د  - د هللا محم ذامي، عب ة"الغ د الكتاب ة ض ر ؛ دا"الكتاب
  .١٩٩١-االداب بيروت

ة المستقبل ."العمارة المقدسة  "رفعة . الجادرجي  - مجل
ة . نيسان  –العربي  روت. مركز دراسات الوحدة العربي  بي
٢٠٠٠.  

اش - امر؛، عك ة" س ة وخطاب الھوي دم ؛ "الثقاف بحث مق
  العمارة ، الى المؤتمر االول لنقابة المھندسين االردنيين 

  
المية الم ة االس ةالعربي كالية الھوي رة اش ان، عاص ، عم

  .١٩٩٨، االردن
زة  - ي حم اس عل زه ، عب تراتيجية " ال كري ز كإس الترمي

وراه  اطروحة" تواصل في العمارة المعاصرة  قسم  ، دكت
 .٢٠٠٥،بغداد،الجامعة التكنولوجية  ،الھندسة المعمارية 

ام عالء حسين  - ا " السعدي، ھش سلطة التصميم واثرھ
ر  رار تعبي ي اق ارة ف تير" العم الة ماجس م  ،  رس قس
ة  ة الھندسة،  ،الھندسة المعماري ةكلي داد جامع داد  بغ ، بغ

،٢٠٠٦. 
اري للبيت " البيروتي ، فائز عبد الحميد ،  - التطور المعم

داد  ي بغ ة " ف م الھندس ى قس ة ال وراه مقدم ة دكت اطروح
ر منشورة ،  –المعمارية ، كلية الھندسة  داد غي ة بغ جامع

١٩٩٢ .  
االنتماء المكاني في التجمعات ،سناء ساطع،  الحيدري -

قسم الھندسة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، السكنية
 .١٩٩٦، الجامعة التكنلوجية، المعمارية
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