الجدار بين بنية القصد واليات الكتابة في العمارة

م .د.عبد اهلل سعدون سممان
الجامعة التكنولوجية

قسم اليندسة المعمارية

قسم اليندسة المعمارية

الجامعة التكنولوجية

الجامعة التكنولوجية

ﺭﺓ
ﻌﻣ ﺎ
ﺔ ﺍﻟ
ﺩﺳ ﺟﻳﺔ
ﻟ ﻬ ﻧ ﻭﻟ ﻭ
ﻗﻳﺔ ﺗﻛﻧ
ﻌﺭﺍ ﺔ ﺍﻟ
ﺔ ﺍﻟ ﻣ ﻌ
ﺟﻠ ﺟ ﺎ
ﻠﻣ  -ﺍﻟ
ﻟ
ﻁﺑ ﻊ ﺭ ﺓ
ﺍﻟ ﻌ ﻣ ﺎ
ﺭ ﻭ ﺔ ﺍﻟ
ﻧﺷ ﺩﺳ
ﻕ ﺍﻟ ﻫ ﻧ
ﻘﻭ ﺳﻡ
ﻗ
ﺣ

قسم اليندسة المعمارية

أ.م.د عباس عمي حمزة

م.م لييب عمي الصائغ

المستخمص -:

اف البحث الحالي يحاوؿ سبر اغػوار الالقاػات الديليػل اللدولػدة ةديبػل دبةػي اليػات ذدابيػل ذات ا ػديل

لاليةل على اللوحل ) البدار ( ذوةها وسيلل عرض الةص اللاللاري الذي يدسـ بالدراذليػل الديليػل باعدبارهػا
آثار وأف الةص اللاللاري هو ذدابل للوضوع لا وليس إل اؽ

ور اللاضػي واللػوروث  ،ليؤسػس البحػث

الػػى بةيػػل لماهيليػػل دمدػػرض ود ػػوـ علػػى اف البػػدار لػػيس ا ػػق يزيانيػػا بػػيف داوػػؿ المضػػا ووارب ػ واةلػػا
بس ار حواريا بيف الل لـ ولربالياد المذريل لػف بهػل والػذاذرة البلاليػل لللدل ػيف ػي سػياؽ لبدلالػي لحػدد

لف بهل اورى  ،حوا ار يالذس دحوي ي لمهوـ الذدابل الدراذليل ةمس  ،ويبدالد عف دبليع

ور اللاضػي

اللالدلد على بةيل الدشاب الظاهريل بيف اللمردات ،إلى ةص لاللاري يالدلد على بةيل ايودقؼ ،والدالالػؿ

لػػع الة ػػوص السػػاب ل ذفثػػار دمػػدو لبػػاؿ الحػوار والد ويػػؿ اللدالػػدد لػػف ابػػؿ اللدل ػػي ،للػػا يػػؤدي إلػػى دالػػدد

ال ػ ار ات وبػػذلؾ يبدالػػد البػػدار عػػف الدذ ػرار اللدطػػابؽ السػػهؿ للة ػػوص السػػاب ل بادبػػان علػػارة ةاط ػػل واف
اودلمت لغادها ب ودقؼ ل لليها واةسااها الدي دولد يها .

ABSTRACT :
The current search trying to study deeply the semantic relations generated
from the adoption of mechanisms written with a certain intent on the board (the
wall), as a means of displaying architectural text which is of semantically
cumulative as it described as a traces .Where the Architected text is the writing
about a topic not attaching pictures of the past and heritage. To establish by the
search the structure of conceptual and assume to that a wall is not physically
dividing line between inside and outside of the space but dialogue bridge
between the designer and his intellectual reference at one side and the collective
recipient’s memory in the context of a specific community in the other side, A
dialogue reflected the change in the conceptual of cumulative written, and be far
away from attaching pictures of the past which based on the structure similarity
between the virtual vocabulary, toward the architected text depends on the
structure of the difference, deals with the previous text as a traces opened a
dialogue and multi-interpretation by the receiver, and then leading to a
multiplicity readings and thus away from the wall for easy repetition mirroring
the previous texts towards the speaking building in spite if a different
languages for depending on designers and formats that generate them.
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المقدمة -:

اد د بو بالض الدالبيرات لماهيـ ة ديل عةدلا دشحف بطاال لف الد ويؿ .ذللل بدار ،الدالل علػى الهويػل المةيػل دالةػي

اللوحل ،ذلؾ الوب الذي ي ابلؾ ود ابل  ،يةظر إليؾ ذلا دةظػر إليػ  ،وي ػ أر أ ذػارؾ ذلػا د ػرأن .عةدنػذ دوػرج ذللػل البػدار لػف
إطارها الدالريمي الالاـ -الحانط -إلى إطار اللذاف الػذي يحلػؿ هويػل للمػف الةػاطؽ علػارة ذػاف اـ دشػذيق اـ شػال ار  .ولػـ يػرد
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ػػي اػواليس اللغػػل لػػا يميػػد ذلػػؾ سػػوى بالػػض اللمػاهيـ اللبازيػػل للبػػدار  .البػػدار ػػي لالةػػان المةػػي ذو بالػػد واحػػد دضػػع عليػ

د ورادؾ يبدو علي ا بها ،وألف البػدار لشػاع دػردبط الالقاػل لالػ بػروابط ث ا يػل .هػو اللػرآة الدػي دالذػس

ػو اًر لألشػيا

اللبهلػػل دلػػؾ اللردبطػػل بالدػػاريل او اللػػوروث او الال انػػد بػػاودقؼ سػػيااادها والدػػي يبػػد اللةػػدف ػػي هػػذن ال ػػور لةػػاهق ي ذػػارن
الدي يريد الدالبيػر عةهػا  ،واذا ذاةػت الاللػارة ذػالةص ،والاللليػل الد ػليليل دالدلػد علػى الذدابػل  ،واف ذػرة اثثػار ،والدػي دلثػؿ
حضور الة وص الغانبل بايعدلاد على بةيػل ايوػدقؼ بػيف الة ػوص اللدالال ػل اسػدةادا إلػى ذػرة األ ػؿ واألثػر واردباطهػا

بمذ ػرة الحضػػور والغيػػاب اللردبطػػل بالبةيػػل ال

ػػديل للل ػػلـ  ،ػ ف الػػةص البديػػد يدذػػوف لػػف ذدابػػل آثػػار الة ػػوص السػػاب ل،

وهذذا يلذف أف يذوف ال اسـ بيف الاللارة والشالر هو دلؾ الالقال اللدماعلل بيف اللوضوع والذات.لع اعدبػار غلبػل الاللػارة ػي
عذس الالالـ المذري لف وقؿ الوااع اللوضوعي أذثر لف الشالر،أو ربلا دذوف الاللارة للارسل دذرس يها اللوضوعيل أذثػر

لف الذاديل والدالبيريل بالل ارةل لع الشالر

علي اف البحث الحالي يحاوؿ سبر اغوار الالقاات الديليل اللدولدة ةديبل دبةي اليات ذدابيل ذات ا ديل لاليةل على اللوحل –
البدار وسيلل عرض الةص اللاللاري الذي يدسـ بالدراذليل الديليػل باعدبارهػا آثػار وأف الػةص اللاللػاري هػو ذدابػل للوضػوع لػا

وليس إل اؽ

ور اللاضي واللوروث.

الجدار واالرث المجتمعي

المنظومة االرثية -:

دد سس اللبدلالات على الال د ايبدلاعي ايشاري الذي يرلي الػى إعطػا لالةػى للالقاػات بػيف الةػاس واللبدلػع وةظػاـ لػف
الالقاػػات بػػيف األ راد .الالقلػػات والق دػػات واألزيػػا دحػػدد ايةدلػػا الػػى نػػل ابدلاعيػػل ،عشػػيرة ،عانلػػل ،ولػػذا ذاةػػت الشػػالانر

وايحدمػػايت واألزيػػا عبػػارة عػػف طػػرؽ اي ػػاليل  ،يسػػدطيع المػػرد بواسػػطدها اف يالػػرؼ ةمس ػ إ از البلاعػػل  ،او البلاعػػل ا از

اللبدل ػػع ابس ػػاـ،1999ص. .)21ويمس ػػر الدالاا ػػد ايبدل ػػاعي حس ػػب ذػ ػرة يوة ػػؾ ػػي القش ػػالور البلال ػػي بذوةػ ػ

األوه ػػاـ

واألساطير والذذريات المطريل لدى ذؿ شوص واللة ولل الي بالوراثل البايلوبيل عبر األبياؿ اللدالاابل لةذ اادـ الال ور الى
اليوـ  ،لضا ا اليها لا يط أر لف دطور على اللالد دات واي ار ي لودلؼ شوؤف الحياة اوياط،2001ص.)41

وبذا دؤسس المنظومة االرثية رذةاً حيوياً ػي سػلطل االلةػدف وال ػاري ) اللالر يػل دالدلػد علػى لػدى اسػدمادد لػف ارثػ الث ػا ي
الل ػردبط بلبدلالػ ايـ لػػف وػػقؿ الذشػػؼ والدحليػػؿ اللةط ػػي للرذبػػات ذلػػؾ ايرث حدػػى يػػدلذف لػػف اسػػدثلار شػػبذل اللمػػاهيـ

والػرؤى والسػلوذيات الدػي اةدبدهػا دلػؾ اللةظولػل ػي اسػد ار لاهيػل الػةص  ،وهػذا يسػاعد علػى ػؾ لبلوعػل الرلػوز واػ ار ة

ايبالاد الةمسيل والرؤى ايسطوريل الدي اسدثلرت ي دشذيؿ البدار  /الةص .

الا اذا ذاف البدار يةدلي الى بينل لودلمل ويوضع للةظولل ارثيل دودلؼ عف اللةظولػل ايرثيػل لل ػاري يدوبػب عليػ اف

يلارس لف وقؿ سلطد اللالر يل ةوعا لف الل ارةل ايوليػل بػيف لبلوعػل ثيلػات وع ػد يػؤدي ذػؿ لةهػا وظيمػل لاليةػل لدػاطير

بالػػد اةسػػاةي او سػػلوؾ لالػػيف  ،يف الحضػػارات ايةسػػاةيل اللودلمػػل واف ةشػػا ت ػػي بينػػات بغ ار يػػل لدباعػػدة  ،دسػػدودـ رلػػو از
ودييت لدةوعل لدالريؼ احداثيات اةساةيل عالػل دشػدرؾ بهػا ذػؿ اللبدلالػات ايةسػاةيل  ،ػالرلوز اللسػدودلل لدػدويف لمػاهيـ
الويػػر والشػػر ػػي لبدلالػػات الهةػػود الحلػػر دودلػػؼ عػػف الرلػػوز والػػدييت اللسػػدودلل لدػػدويف ذات اللالةػػى عةػػد اللبدلالػػات
الش ػرايل ال ديلػػل  ،اةلػػا اللػػدلوؿ الالػػاـ ػػي ذػػؿ هػػذن الدةويالػػات الديليػػل يب ػػى ثابدػػا  ،أي الويػػر والش ػػر  ،وبالدػػالي ػػاللدل ي

لة ػػوص دةدلػػي للةظولػػات ارثيػػل لودلمػػل وذلحاولػػل اولػػى لقاد ػراب لػػف ش ػؤاطى دلػػؾ الة ػػوص يحػػاوؿ اف يسػػدثلر دراذل ػ
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ايرثػػي ػػي اسدشػػماؼ بالػػض اللمػػاهيـ ضػػلف ايطػػار الالػػاـ للػػةص واحياةػػا يةػػزع ال ػػارى الػػى ع ػػد ةػػوع لػػف الد ابػػؿ الػػديلي
للو وؿ الى ح ي ل لحددة ضلف بةيل الةص  ،وبدوف شؾ اف الغةى ايرثي الث ا ي وايبدلاعي يشذؿ دعالل ورذيزة لهلل

ضلف سلطل ال ارى اللالر يل الدي دالدلد ي دةميذ آليادها على اللةهبيل الداي ل اعزيزالدليلي ،2004ص.)2

وبذلك فاالرث االجتمااعي اليحيال ع عماغ لباة بعينياا باعتبارىاا نساقا مان القواعاد فقاط ع بال يتسام ىاذا الم ياوم لي امل
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الموسوعة العامة التي انتجيا االستع مال الخاص ليذه المبة ع أي المواصا ات الثقافياة التاي انتجتياا المباة ع وكاذا تااري

التأويالت السابقة الخاصة بمجموعة كبيرة من النصوص ع بما في ذلك ىذا النص الذي بين يدي القارىء .

ان فعل القراءة يبب اف ياوذ باليف ايعدبار لبلوع هذن الالةا ػر حدػى واف اسػدحاؿ علػى اػارى واحػد اف يسػدوعبها ذلهػا

 .وعلى هذا ايساس  ،اف أي الؿ لل ار ة هو ت اعل مركب بيف اهليل ال ارى ا لالر ػل الذػوف الػذي يدحػرؾ داولػ ال ػارى

) وبيف ايهليل الدي يسددعيها الةص لذي ي ار ا ار ة ااد اديل اايذو 2000 ،ص . )86مما سبق يظير اثار الياة المماثماة

او الم ابية بالمقارنة بين المرجعيات االرثية التي يمتمكيا المتمقي سواء اكان مصامماً او متمقيااً كمح از اول عماغ ادراك
وك ااا البنااغ التصااورية االولااغ لمجاادار /الاانص المقروء.فًاالً عاان اىميااة االطااالع وااللتاراا ماان الحًااارات والثقافااات

االنسانية جمعاء لبرض الناء الرصيد ال كري لممصمم والاذي يمكان مان قاراءة النمااذج االبداعياة العالمياة بصاورة دقيقاة

وبالتالي تأسيسو لجدار نصي جديد يحمل فك ارً يتسم بالعالمية والمحمية معاً .

الجدار وال ن-:

ي لوحل حروؼ على بدراف لهبورة ،يرذب شاذر حسف آؿ ساليد عدة ثيلات شالبيل ي آف واحد ةذذر لةها -:

أوالىا .......دذويف عالـ سحري – شالبي لف للذةات لالاشل ويوليل ،دراها ذلا لو ذاةت لغبشل ،وآديل لف أعلػاؽ اللػدف

الدراثيػػل أو ب ايػػا األذػػدييف و السػػولرييف والبػػابلييف واثشػػورييف ،دذويةػػات سػػحريل لشػػحوةل بالشػػالر وايحدلػػاؿ ،غيػػر اابلػػل علػػى

ال ياس أو الدحديد ،لةطل ل ي ضا عرااي يدؿ علي اللوف الوليط بيف اللاني والدرابي ولاللـ علي بإشارات ضونيل ذلػا لػو
أةها أزلةل لضا ة عبردها دلؾ األشيا ودباوزها واحدوت ي دذويةها لا لر عليهػا ،ثػـ دلػؾ الوطػوط الدػي د طػع بسػد اللوحػل

لف ذؿ بواةبها لشيرة على دبريد هانؿ للللارسل الدي ابلدها دلؾ األشيا وحللدها لالا ي لةاخ أسطوري – ديةي دراثي .

ثانييااا ......ثيلػػل البػػدراف اللهبػػورة ،الحاللػػل لد ػواريل اديلػػل لةسػػيل ،ةزحػػت عةهػػا اللدةيػػل والةػػاس ودرذوهػػا ػػي ػراغ الظللػػل
واإلهلاؿ .على بدراف زلةةا الالرااي..

ثالثيا .......البةى الديةيل الوميػل الدػي دحللهػا البػدراف ،لػف أدعيػل الةسػوة ،واػ ار ة الدالاويػذ ػي اللػ ازرات ،وذدابػل األحػراز ،
هي أشبل بدلاثيؿ الطيف والالبيف المطريل الدي دالللها الةسوة ي بيودهف باةدظار زانر أو لسا ر .

رابعيا .....الوطوط اللحمورة على طب ات البدار ،وهػي ثيلػل لبدذػرة ،بالضػها غربػي :بػوؿ ذلػي وبيذاسػو ولػاديس ،ولذةهػا

ددحوؿ عةد شاذر ليس إلى بلاليل حرو يل ،وي إلى البحث عف طاال الحرؼ الالربي الدالبيريل ،بؿ يبحث لف وقلهػا عػف
اللذةوف الروحي للسدويات البدار .الحروؼ عةدن طب ات ليست بلسدوى واحد لف الاللػؽ :بػز لةهػا غػانر وعليػؽ يذػوف

بن ار زلةيل للينل باللاضي .وبز لةها لةساب على السطو الواربي ،يذوف حساسيدةا باللرني .وبز ثالث لد طع لو وؿ
بب ػع لوةيػل داذةػل وذ ةػ  ،دراذلػات زلةيػل وحػايت شػالبيل لػر عليهػػا الػزلف اةم ػلت عػف اللسػيرة لذةهػا ب يػت ذػ ي اثػر اػػديـ

شاهد وداؿ .يذوف حيادةا بلودلػؼ لسػدويادها اللاللةػل واللوميػل .وبػز اربػع لدالػرج وذ ةػ يدبةػب اي ػطداـ ب زلةػل أو ألذةػ

لالا رة هي البالد الشالبي المردي الذي لـ يزؿ لوبودا ولؤث ار رغـ ذؿ الد دـ الذي أ اب اللوحل المةيل وبردها لػف المرديػل
والدبزينيل.

وثلل وط آور لودلؼ عف األوؿ ،بز لة لومي دحت اللوحل يسةدها ويغلر دسالل أعشار اللوحل وذ ة يسحبها لألعلػاؽ
إلى دلؾ األلذةل واألزلةل الدي دراذلت يهػا الذدػؿ واأللػواف الدرابيػل واللانيػل واألضػوا البػيض والب ػع السػود والحلػر ذوطػوط
غانرة ي أعلاؽ الذاذرة الشالبيل لدشذؿ سدان ولحلل اللوحل.وةبد د ثيرات ألؼ ليليل وليلل واضحل ي هذن األبالاد.
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خامسيا ......يبسد شاذر حسف آؿ سػاليد ب ػل بػدار لػردبط بال ريػل ػي أحضػاف لديةػل ،وهػي ب ػلل لرنيػل ب ػريل ،لهػا

حضورها اللرني ،وألواةها اللسد رة ،وهيذليدها الالبثيل ،ي حيف يذوف البدار هو الما ػؿ الوثي ػل بػيف اريػل لػا دػزاؿ اانلػل ػي

اللديةػل ،ولديةػل غيػر ثابدػل ػػي بةيػل ال ريػل ،ولػا يماللػ شػػاذر ػي ب ػل هػو أف ي ػوؿ لةػػا :أف الحيػاة ليسػت ذلهػا حداثػػل ،واف
الحداثػػل ي دػػر ض ال ػػديـ ،لذػػف الحيػػاة والحداثػػل دحدابػػاف لالػػا إلػػى ارنػػي ذػػوةي  ،وهػػو لػػا يبالػػؿ اللمػػردات ال ػػغيرة ذالبػػدراف
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حاللل لةوى الحداثل.ا ياسيف الة ير .) 2002،

ىنا نجد انو عمغ المتمقي أن يعرا أنو أمام جدار تتراكم عميو تواري العراقيين ال عبيةع وفي ىذه التواري رلام تالزمياا
ع ىي بنية معرفية متراكمة في الروح العراقي.

ذلا اف دوب بواد سليـ ي بداريل ة ب الحريل ذاف لة با على الد اط رلوز اللواضيع الشالبيل ية اوضػع الذثيػر لػف
لمردادهػػا الػػى رؤيدػ ودالالػػؿ لالهػػا ببسػػاطل وااد ػػاد وبوحػػدات واشػػارات لودزلػػل ذات رلػػوز ودييت ذريػػل اةسػػاةيل لردبطػػل

بالحيػػاة ايبدلاعي ػػل .الدبرب ػػل المةيػػل الد ػػي د ػػو رت ش ػػروطها المذريػػل سدش ػػير بوض ػػوح ال ػػى اساس ػػيات الالةا ػػر ايبدلاعي ػػل
ودرضل حرذل الشذؿ اليها ود الد لف ةلو اللوضوع اللضلوف ةحو اللحدوى ايةساةي ايشلؿ )) االربيالي . )1987

ي رز النص السابق عن سمة االيحائية والبساطة واالختازال واثار المرجعياات االجتماعياة كأحاد مييمناات البنياة القصادية
في انتاج الجدار ال كري.

الجدار والعمارة -:

اسدودـ لوذوربوزي لةظولل لا سلي بالمضا اللةساب  ،بشذؿ واسع ي اللالالبات الدذويةيل لميق سا وي هو هةا يةزع

ب ريا إلى دوحيد ضا الغر ل الرنيسيل ا غر ل اللاليشل) ي الطابؽ األوؿ لع الشر ل اللمدوحل الوااالل ببوارها ،إذ أف

البدار الما ؿ بيةهلا اللاللوؿ ب ذلل لف الزباج ي يالراؿ اإلحساس باإلدغاـ والدوحد بيف الشر ل اللمدوحل وغر ل اللاليشل
اللس مل لف ةاحيل آورى ،ذلا وسالى لوذوربوزي إلى درديب لذاف واص للدشليس ي سطو الميق ،واحاطل بشاشل

عريضل ذات شذؿ للدوي وهذن الشاشل /البدار الرايؽ ددرؾ لف الوارج ذ سطواةل بيضا ذبيرة باللها اللاللار عة ار
أساسيا ي الدذويف الحبلي للميق ،لومما بذلؾ لف

ودبدو

ايطروحل

رالل الهينل األساسيل ذات الزوايا اللسد يللاابو بذر  ،ةت ) .

البادربيل اللالدلدة ي بالض لردذزادها على اودقؽ

بدار آور  ،لوابهل ثاةيل

لدلؾ اللماهيـ الدى شاعت ي السديةات  ،واللد ثرة ذثي ار بطروحات " لويس ذاف

ال ةاعات الالرااػ ػي ببغداد ا ، ) 1966ولبةى شرذل الد ليف الوطةيل

ال ار ديف " ببغداد ا ، )1967و علارة الشيل وليمل

 .مي ٍ
لباف عديدة لثؿ لبةى

ي اللو ؿ ا  ، ) 1966ولبةى

ادحاد

رع ل رؼ

ي اللةالل  /الب ػ ػحريف ا  ، ) 1969و لبلع لبلس الوز ار

ا  ) 1975بايضا ل الى لشاريع د اليـ لـ دةمذ لثؿ لبةى ال
ي ابو ظبي ا ) 1970و لبلس ايلل

دةويالا باداً

ببغداد

ر البلهوري ببغداد ا  ، ) 1967و الل رؼ الوطةي

ي الذويت ا  ) 1972و اللبةى ايداري

ي دبي ا  ) 1975وغيرها لف

اللشاريع اللةمذة وغير اللةمذة  ،يحضر ي بليالها لمهوـ  :لبةى داوؿ لبةى الذاةوي ذانع ال يت حضو ارً بليغا ي

دذويةادها.

بيػػد اف لالالبػػات البػػدار ايوػػر اللؤسػػس للوابهػػل الثاةيػػل
لدةوعل ،لسدلل لف ل ادر

 .ولـ يذف اسلوب اةشا

ػػي بليػػع دلػػؾ اللشػػاريع لشػػغوؿ باسػػددعا ات هيناديػػل

ورلات البينل اللبةيل اللحليل ويراد بها ابراز دالاطؼ اللاللار لع و و ػيل شػواهد اللذػاف

بدار آور هو ايسلوب الوحيد الذي دالاطى لال البادربي ي ايباد حؿ لللشذؿ اللةاوي .

ثلل د اليـ عديدة اةبزت بالدزالف لع اطروحل البدار ايور  ،ولالظـ دلؾ الد اليـ ذاةت دسدحضر اسلوب لا ذاف

يدور داوؿ ورشل الللارسل اللاللاريل الالالليل  ،والدى ظؿ ر الل البادربي احد لداباليها اللبديف ا السلطاةي .ةت).

ويشير البادربي ي طرح ذرة األشذاؿ ذرلوز لإلةساف والدي د بو بز لف هويل اإلةساف واحساس بايةدلا لف وقؿ
اسد رار هذن الرلوز ب در لا يالد الطر اف اللدالالقف لع الشذؿ ب ة ل وـ لهويدهلا اةهلا لف هذا اللواع يشدرذاف ي
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هلهلا ود ييلهلا للشذؿ ذرلز لهلا االبادربي  ،ص.)147
يالحااظ اىميااة الرمااز االجتماااعي فااي العمااارة كرمااز مياام معباار عاان خصااية ال اارد االجتماعيااة وىااذا يتاااثر ببعااد االسااتقرار

لممجتمم وال ارد وبالتاالي عماغ انتااج الجادار /الرماز الاذي يساتثمر فاي البنياة التكوينياة لمعماارة كوناو مطماب جمعاي ميام
ًمن انتاج ىوية ال رد او المجموعة باعتماد صورة ذىنية خاصة لدى المتمقي ممقياً الموحية كم ردة معمارية موازية في

ﺭﺓ
ﻌﻣ ﺎ
ﺔ ﺍﻟ
ﺩﺳ ﺟﻳﺔ
ﻟ ﻬ ﻧ ﻭﻟ ﻭ
ﻗﻳﺔ ﺗﻛﻧ
ﻌﺭﺍ ﺔ ﺍﻟ
ﺔ ﺍﻟ ﻣ ﻌ
ﺟﻠ ﺟ ﺎ
ﻠﻣ  -ﺍﻟ
ﻟ
ﻁﺑ ﻊ ﺭ ﺓ
ﺍﻟ ﻌ ﻣ ﺎ
ﺭ ﻭ ﺔ ﺍﻟ
ﻧﺷ ﺩﺳ
ﻕ ﺍﻟ ﻫ ﻧ
ﻘﻭ ﺳﻡ
ﻗ
ﺣ

داللتيا لمرمز او ال كل الرمزي مم طرح واًح لتاثير مدى الداللة التي توفره ىذه الموحياات باين هفيام وانقطااعت اعتماادا

عمغ المرجم المعتمد .

اف اله ػػدؼ لػػف د ارسػػل ا ػػديل اللغػػل اللاللاريػػل  ،باعدباره ػػا ةظ ػػاـ اش ػػارات لودلػػؼ عػػف ةظ ػػاـ اللغ ػػل الال ػػاـ

 ،وهػػو دليي ػػز

لو و ػػيل اللغػػل اللاللاريػػل ػػي حػػاؿ عػػدـ وبػػود و ػػاؽ ابدلػػاعي علػػى لالاةيهػػا.اذ اف اهليػػل ايبلػػاع الالر ػػي إلػػى اللغػػل او
اايدماؽ ايبدلاعي  ) Social contractيبالؿ الالقلل اللغويل ايد المهـ وبالدالي يح ؽ ايبلاع على اللغل ولالةاها ،وهذا

لا دمد د الي اللغل اللاللاريل ااذ ي ابلاع يها على اللالاةي) للا يليزها عف اللغل ايعدياديػ ػ ػ ػل)برودبةت.)1996,p127

ويػربط

 schulzايضػػاً بػػيف الهويػػل الرلزيػػل للاللػػارة  figurative identityذه ػدؼ وبػػيف الرؤيػػا الشػػلوليل للاللػػارة ذوسػػيلل

لدح ي هػػا .اذ يالدبػػر لغػػل الاللػػارة لغػػل شػػلوليل بػػدوةها وب ػدوف الدسلسػػؿ الهرلػػي لهػػذن اللغػػل دم ػػد الاللػػارة هويدهػػا ذوسػػيلل للدالبيػػر
 .الاللارة براي دالبر عف ايةساف والطبيالل ،والبةا اي اةا بالع لللحدوى الرلزي لقب از .ا.)Schulz, 1990, p7

واف ح ي ل ذوف الاللارة ذوةها ب أًز لف الةداج الحضاري الذي يحلؿ لالاةي رلزيل ديليل دالبر عف وااع يلذف اف يةدرج ضلف
علليات دح يؽ الذات .self actualization

الدػػي ي ػػةمها

 MASLOWػػي اعلػػى هػػرـ الحابػػات ايةسػػاةيل .لػػذا ةبػػد اف الاللػػارة بايضػػا ل الػػى ذوةهػػا دح ػػؽ ود ػػدـ

الحابػات ايساسػيل لقةسػاف هػي دػو ر ايضػ لقةسػاف واللبدلػع ايل ث ا يػل وابدلاعيػل لدليػزة دح ػؽ الػذات او الشو ػيل لػػف

وقلها.اوياط,1995,ص.)5-4
اليات التعامل مم الجدار

 -1الجدار والحدث -:

ايحداث هي سلسلل افعال لرؤى متنوعة بين العالقات وا كاليا والمصادر وتنوعاتيا ي اللوضوعات عبر الزلاف

واللذاف والد ورات وايدباهات ي ح وؿ لودلمل ذالداريل  ،الملسمل  ،وغيرها  ،الدي ددوذ لف شذؿ الدماعؿ والدالرؼ
على

ورة الذات عبر

ورة ايور او الدالرؼ على

ورة ايور عبر الذات يبداع لةاطؽ بحث لدليزة ا حلالل2000،

،ص .)38وهذا لا بالؿ ال مدي ي ؼ الحدث ذوة ال يغل او الشذؿ أو لا يبددي ب الشي  ،ا أة لا يحدث ) ليس

الشذؿ هو اللهـ  :ليس هو ال ورة الدي دبرز اف لا يحدث يثبت اساسا بواااليد وراهةيد  ،وذؿ لا يحدث ي ع ي الزلاف

يدببس هذذا للا يذف بالد لذة ذاف يذوف  .واردباط بالوااع والزلاف ي دـ ل د و ار للمهول ذاؾ  ،اف ذؿ لا يحدث يادي
باللسد بؿ وبالدالي اللسد بؿ عةدلا يذوف ذالةا يلا يسب

ف ذيةوةد اللسد لل عف ذؿ لا د دـ علي  ،دوضع لشذقةيل

سدرديبيل الدسليل  ،ص .)249واف ذؿ حدث بديد هةا يضاؼ
اللةطؽ او لديلل الظهور هي بذلؾ حدثيد .ا ال مدي  ،ا
الى بةيل الةظاـ اللمدوح يؤدي بالدها الى حدوث ةوع لف الدغير بالطاال ي ذلؾ اللواع لف اللذاف والزلاف يدوؿ الى

الةظاـ وياللؿ على دغيير عقااد الداوليل ،والدي دذوف ي حالل دوازف ةسبي وسوؼ داليد بزينات هذا الةظاـ درديب ةمسها

بالقاات بديدة لودلمل عف ساب ادها ي الدوازف ايوؿ ولذةها ي الةهايل دالود لدسد ر ولدبدأ باسد باؿ د الل بديدة لف الطاال
لا يضاؼ ي بو بز اً لف هذا اللذاف ،الغرض لف ايضا ل هو دغيير ايلل اللذاف الحالؿ ل يلل لاليةل ا ال ورة

البديدة دالطي اشالاعا يالرؼ لا حولها وي دل ب ورة بديدة وبدربات لودلمل) )(Meiss,1996,P. 93

وبيذا يكون الحدث من صل متصل ي ترط حدوثو مجموعة روط منيا المكان كمتصل من صل في عالقتو مم الحدث

 ...فالزمن في سيرورتو المتصمة ين صل ب عل الحدث والمكان في سيرورتو المن صمة يتصل ب عل الحدث ....فالحدث
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اذن ي عل فعمو القائم عمغ ذاتية اكتسبيا من فاعمو وتطورت في سياقيا ع وىو ناتج لسمسمة طويمة من االداور التي

يمعبيا ليبير بذلك مجرى النص في كل مرة تعاد قراءتو فيو بذلك دائم الوالدة ليخمق ويعاد خمقو مرات عدة.وىو احدى

صيغ التمثيل المادي الذي يستدل من خاللو وفي ن س الوقت يمثل مصد ارً لك ا الحقيقة الكامنة بذلك يمثل الحدث

نقطة التقاء العالقات الداخمية لكيان فعل مؤثر مم مؤثرات عالقات المحيط الخارجيةعويمر الحدث بالمراحل الثالث كونيا

ﺭﺓ
ﻌﻣ ﺎ
ﺔ ﺍﻟ
ﺩﺳ ﺟﻳﺔ
ﻟ ﻬ ﻧ ﻭﻟ ﻭ
ﻗﻳﺔ ﺗﻛﻧ
ﻌﺭﺍ ﺔ ﺍﻟ
ﺔ ﺍﻟ ﻣ ﻌ
ﺟﻠ ﺟ ﺎ
ﻠﻣ  -ﺍﻟ
ﻟ
ﻁﺑ ﻊ ﺭ ﺓ
ﺍﻟ ﻌ ﻣ ﺎ
ﺭ ﻭ ﺔ ﺍﻟ
ﻧﺷ ﺩﺳ
ﻕ ﺍﻟ ﻫ ﻧ
ﻘﻭ ﺳﻡ
ﻗ
ﺣ

نظاما موجود بمستويين ًمني و بيني في ىيكمية االفعال المنتجة لالحداث.

 -2الجدار واالية التراكب واالقحام -:

دةػػدف لػػف دػػداوؿ األةظلػػل واي ذػػار والبلػػع بػػيف الد اليػػد اللسػػدلدة لػػف الث ا ػػات والحضػػارات اللودلمػػل واللدبايةػػل ،لػػف وػػقؿ

ايباد لغػل حػوار لسػدلر بػيف اللسػدويات لشػروع بػولي ػي دي ي يليػت اعدلػد علػى دوظيػؼ ثقثػل لسػدويات لودلمػل لػف

ة ػػاط ووطػػوط وسػػطوح يهػػدؼ الػػى ايبػػاد د ػػليـ لرذػػب وبػػديؿ للرذزيػػل الد اليػػد الغربيػػل اضػػا ل الػػى ايبػػاد ةػػادف اسػػدثةاني ذي
ةسػػؽ بديػػد ودذػػويف لد ارذػػب وبػػالع لدلػػؾ الح ػػب الداريويػػل لؤسسػػا بػػذلؾ لالللػػا ػػي السػػلوؾ المرةسػػي لػػع بالػػض الغلػػوض
الل

ود لف وقؿ ايةم اليل بيف اي ذار اللودلمل الدي ظهرت ي الشذؿ الةهاني لللوطط). (Meiss,1996,P. 114

فاال كرة ىااي اعااادة صاايالة النماااذج همساابقة التصااورت بطريقااة إبداعيااة بخاارق قواعااد اكنظمااة السااائدة وانتياكيااا لطاارح

م اىيم جديدةع تؤسس سبال تواصمية جديدة تؤكد ان ت كيكياة دي الفيميات يثبات ويبارىن باان المانيج الع اوائي ال يًامن

وال يك ل التعقيد والبموض .

ويقحػػظ اف ايليػػل الدػػي ي درحهػػا  Gravesػػي أعلال ػ للدالالػػؿ لػػع لغػػل الاللػػارة ولمردادهػػا هػػي دمذيػػؾ لغػػل الاللػػارة والث ا ػػل
السػػاب ل واعػػادة د سػػيس درابطػػات لوضػػوعيل بػػيف اللمػػردات ب ػػورة لبدذ ػرة ددلاشػػى لػػع ث ا دةػػا الحاليػػل ،وبهػػذا دسػػدطيع ث ا ػػل

الاللارة اف دذوف للثقً لد اليد اللبدلع وشالانرن وهي لحاولػل يسػدبداؿ الحداثػل القرلزيػل بل ػطلحات رلزيػل يحيػا الاللػارة

ذدالبيػر عػػف ذوةهػػا ارةػيف اإلةسػػاف والطبيالػػل) لػذا يسػػدودـ  Gravesالبةػػا لبلػع اللحدػػوى الرلػػزي لقبػ از والهػػدؼ لػػف ذلػػؾ

الو وؿ الى الشذؿ الشالري وبالدالي الى لغل لاللاريل بديدة ا.)p.8,1990, Schulz

الاللارة يبد اف د وـ علػى اةد ػا لقحدلػايت اللودلمػل  ،بدوحيػد بالػض لػف سػلادها او لظاهرهػا ػي وحػدة دالػل ذات لالةػى

).(Schulz1981,p183والد ػػي ده ػػدؼ الو ػػوؿ لحل ػػوؿ ذات ا ػػيـ عال ػػل دلب ػػي لدطلب ػػات لش ػػدرذل بوس ػػانؿ ل بول ػػل ل ػػقدراؾ
واللشارذل .ودح يؽ شلوليل لذاةيل بو انص دبالؿ الحؿ رل از لشدرذا لردبطاً لع الةظاـ اللاللاري ولليػ از بوضػع حضػاري
لاليف  ،والدي رغـ اودق ادها لذةها لسبوال بذليل ي مها باةها سحريل غالضل ).(Schulz1981,p186

وبذا ساىمت الية التراكب واالقحام فاي اساتالل المت اابيات والمتناقًاات مان خياوط التااري والتقالياد والثقافاة والبيئاات
المجتمعية واعادة نسج العناصر ًمن وحدة تكوينية تؤسس لبة معمارية تطرح م اىيم حًارية جديدة

 -3الجدار والية التناص -:

دلداز الةدابات ايدبيل الحديثل بالدلليو الى ة وص غانبل ضلف لدراد ل الظػاهر والومػي ،والد ػريحي والدلليحػي – لبسػديف

عقاػػل الحضػػور اللد ػزالف لالػػدة ة ػػوص داوػػؿ الػػةص الحػػدث البديػػد دسػػليها الد ارسػػات السػػيليولوبيل بالدػػداوؿ الة ػػي أو

الدةاص  lintertexteاللراد بها عقال لوبودة بيف ةص أدبي وأعلػاؿ أوػرى سػاب ل دسػاهـ ػي هػـ الػةص الحػدث اسػدةاداً
إلى لبدأ الدةا يل ا lintertextualitéالدي ددبسد ي إدراؾ ال ػارئ للالقاػل الدػي دبلػع بػيف الػةص الحػدث والػةص الغانػب
أو اللسدحضر بشذؿ ومي .وهذا لا دةش عة ال ار ة الد ويليػل الدػي دسػاهـ ػي إةدػاج الديلػل األدبيػل او الػةص اللػوازي الدػي
دودلؼ عف ال ار ة الوطيل الدي ي دةدف غير اللالةى ط ا.(Gerard, 1982

يقحظ اف الاللارة الدمذيذيل دالاللت لع علليل الدراذـ باعدبارها آثار وأن النص المعماري ىو كتابة لموًوع لا وليس

إل اؽ

ور اللاضي واللوروث ،وبذلؾ أشرت ة اط الدحوؿ لف لمهوـ الدةاص ي علارة لا بالد الحداثل واللالدلد على

دراذـ ال ور والرلوز اللاضيل إلى دوبهات ولماهيـ لا بالد البةيويل اللالدلدة ي الاللارة الدمذيذيل ،دحوي ي لمهوـ الدراذـ
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ةمس  ،ابدالد عف دبليع

ور اللاضي اللالدلد على بةيل الدشاب الظاهريل بيف اللمردات ،إلى دراذـ يالدلد على بةيل

ايودقؼ ،والدالالؿ لع الة وص الساب ل ذفثار دمدو لباؿ الحوار والد ويؿ الواطئ لف ابؿ اللدل ي ،للا يؤدي إلى دالدد

ال ار ات وبذلؾ يبدالد الدةاص عف الدذرار اللدطابؽ السهؿ للة وص الساب ل بادبان دراذـ آثار الة وص .

اوجد النص المعماري المعاصر لبة الحوارية مبنية عمغ االختالا نتيجة استحًار كوامن متناقًة ي ار الييا بعناصر
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تكوينية تولد ايحاءات نحو نصوص لائبة توازي المعنغ الظاىري المقروء وتؤسس داللة زمانية ومكانية قابمة لقراءات
متعددة .

 -4الجدار والية االختالا -:

اسدوداـ دراذب ودباور عدة أةظلل ي آف واحد ،واسدوداـ عدة أساليب ذالل ؽ ،الدراذب ،الدباور وايةد انيل البذريل

لدح يؽ الدةوع ،يسبؽ هذا الدةوع ،ايودقؼ ،ايودقؼ هو الذثير more is

 difference.واف ا ار ة د اليد الاللارة

واعادة درذيبها ي اةدلابات لدالددة دؤدي الى اةداج ةسيف لوليط لف اية قب ،الدلوج ،اإلاحاـ ذحرذل لسدلرة  ..لولؽ
علارة لال دة دالدلد على الدراذـ وليس الدذرار .الثق ي لشروع دار األوب ار ي طوذيو لللاللاري دشولي )(Tshumi

اسدوداـ لبدأ الدراذـ باسدثلارن للو انص االمذريل) واألشذاؿ لالا ي وات واحد لف وقؿ بد اللاللاري لف اللوسي ى

ال وليل واادباس ةود لاليةل او ان ها) واسدوداـ دشبيهات لدراذلل دردبط بةمس اللباؿ ذالسلـ اللوسي ي ،الال ا والدي

دالبر عف لة ل ايسدلاع ي اللسرح ااألشذاؿ )  ..ذلا ي الشذؿ 2

هال كل 2ت

Uniquely Unexpected: Aranguren and
Gallegos Museo ABC Madrid

 -5الجدار والية الم ارقة :

دشير دراسل اؿ ذريزة إلى طبيالل دوظيؼ البدار و ؽ اليل اللمارال واللطروحل ي لشروع Iqualada

cemeteryلللاللاري إةريؾ  ،ب ة دبليع لالدة لةظولات ذريل ل ووذة لف سياؽ اللواع وطبيالل وظيمل اللشروع ،
لوطط اللواع يشير أويً إلى هينل إةساف طانر ،واد يذوف لقذاً ،واد يذوف ل ووذاً لف إعادة الحياة لللسيو اع) ،ويدؿ
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على ال ليب اللضوـ ،والالقال بيةها ذدرذيب ةهاني لللشروع ،دثير الدساؤيت ودد ع بادبان اذدشا ها ..
ذلا اف اللشروع يدالالؽ لع ل برة لوديةا أللدو روسي ويةدلي إلى ذةيسل روةشالب ي رةسا ي ةمس الوات ،واف البةايات

دشب زولبيات بيت الدو روسي .االزولبي :هو الليت الالاند للحياة بال وة المان ل للطبيالل حسب األسطورة األ ري يل )
ةقحظ هةا لحاولل دذثيؼ اللالةى بزيادة اللدوقت على الواح البدراف سوا ذاةت شذليل أو ذريل ،بهدؼ اسدثارة اللدل ي
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والدووؿ ي حوار لال  .ا اؿ ذريزة – اطروحل اللمارال )

The Bjarke Ingels Group (BIG), a firm based in Denmark

االستنتاجات
-

دلثؿ ا ار ة البػدار المذػري او اللحلػؿ بلةظولػل رلزيػل او ديليػل  ،لحاولػل يةدػاج رؤيػل لحػددة دبػان اليػات اةدػاج

الةص واف لحظل دػرويض الػةص دبػدأ لػع ايدراؾ ايوؿ يشػاراد الدػي دػ دي لػع دةػالي الرغبػل ػي الدوا ػؿ  ،اللحظػل الدػي
دقلس البةػى الواربيػل للبػدار وددحػرى الهيذليػل اللم ػليل للػةص  ،دػادي لحظػل دثػوير اللالةػى بشػذل اللبسػط  ،وربلػا هػي
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لحاولل اودباريل لالوالـ الةص وداذيد يدوات ال ار ة  ،دةبع لف الدوا ليل لع الػةص يبػب اف دذػوف لدعولػل برؤيػل واضػحل
للةبش ي وبايا الةص  ،رؤيل للةهبل يعشوانيل دودرؽ حدود البدار .
الاللارة هو المف الوحيد الذي يرغـ ةدابادِ اإلبداعيلَ على دلبيل وظيمل علليل لباشرة الاديل أو روحيػل) ي ػدـ بػدارن
-

الحلايل ا ي لوابهل الطبيالل) ي الاللارة اللدةيل ،واإليحا بالببروت األاـ األعدا ) ي الاللارة الالسذريل ،واوضاع الل يػد

ﺭﺓ
ﻌﻣ ﺎ
ﺔ ﺍﻟ
ﺩﺳ ﺟﻳﺔ
ﻟ ﻬ ﻧ ﻭﻟ ﻭ
ﻗﻳﺔ ﺗﻛﻧ
ﻌﺭﺍ ﺔ ﺍﻟ
ﺔ ﺍﻟ ﻣ ﻌ
ﺟﻠ ﺟ ﺎ
ﻠﻣ  -ﺍﻟ
ﻟ
ﻁﺑ ﻊ ﺭ ﺓ
ﺍﻟ ﻌ ﻣ ﺎ
ﺭ ﻭ ﺔ ﺍﻟ
ﻧﺷ ﺩﺳ
ﻕ ﺍﻟ ﻫ ﻧ
ﻘﻭ ﺳﻡ
ﻗ
ﺣ

غلػا علػى ايسػدبابل لضػغوط الغانيػػل
البزنػي لللطلػؽ الذلػي اأي اإلةسػاف ي) ػي الاللػارة الديةيػل – للػػا يبالػؿ اللاللػاري لر ً
وشػػروط الالػػرض والطلػػب لض ػلاف إةبػػاز هػػذن الوظيمػػل األولوي ػلَ ػػي الػػوعي اإلبػػداعي للمةػػاف اللاللػػاري ،بلػػا هػػي وظيمػػل ي

يلذػف لػ
دباوزهػا أو د بيلهػػا إي علػى سػػبيؿ ايسػدثةا الةػػادر .و الاللػارة هػػي المػف الوحيػػد الػذي يدالالػػؿ لػع لػواد أوليػػل ذات
ُ
هياذػػؿ ضػػولل ،ولػػع روحيػػل ػػارلل ددضػػارب لػػع روحيػػل المػػف الرحيلػػل  .الحريػػل الدػػي دو رهػػا ال ػػوور والبػػذوع واأللػواح
َّ
دانلػا لحػدودة ،سػوا
الذوةذريديل ااإلسلةديل اللسلحل) هي حريل حبيسل ؛ ذلا أف اللساحل الدػي يدحػرؾ عليهػا البلػالي هػي ً
ذاةت واربيل أو داوليل ،ي لواالها ضلف الاللؿ المةي وهذا يضيؼ لحددات بديدة على علليػل ايبػداع ػي الدالالػؿ لػع
البدراف .

 أف لذؿ بلد بدا ار -هويلً يحلؿ لقلح  ،ويؤذػد و و ػيد ػي الدالالػؿ لػع الحداثػل أو غيرهػا ،و ػحيو أيضػا أف هػذاالبػدار لػف يب ػى ثابدػػا علػى ثيلػات اديلػػل لحػددة ،و ػحيو أيضػا أف البػػدار المةػي ي يغلػؽ ةوا ػػذن علػى الشػالر و الاللػػارة و

الد ػػليـ و اللسػػرح و علػػى المةػػوف اللذاةيػػل األوػػرى ،لذةػ ػػي ذػػؿ ل ارحػػؿ دطػػورن وهػػو يبػػدد ةمسػ ي يدبػػاوز لػػا أةبػػز لػػف
وػػارج لمػػردات ذلػػؾ اللةبػػز ،ػػالدطور يػ دي هةػػا لػػف ابػػوؿ اللةبػػز ال ػػديـ للمػػردات دحديثيػػل بديػػدة ولػػيس الدحػػديث إلغػػا للػػا

أةبػػز .الدبديػػد لػػيس ام ػزة إلػػى األلػػاـ دانلػػا ،بػػؿ هػػو هػػـ بػػدلي للاللليػػل المةيػػل بشػػروطها اللوضػػوعي والذاديػػل وهػػي شػػروط
يسدشالرها اللبدع بلوف أو ذدلل أو وط لـ دةبز على الوب األذلؿ ي األعلاؿ الساب ل ي بدارن البديد.

 .-أف بػػدار ايبػػداع الال اراػػي ،بػػدار لةمػػدو علػػى الريػػاح ال ديلػػل ،وعلػػى الدبريػػب ،علػػى اللحليػػل حيػػث يةهػػؿ لػػف ث ا دهػػا

وأشذالها ،وعلى الالالليل حيث يد ثر بثوابدها وديارادها .بدار أاؿ لا ي أف لغد المةيل ددباور لع لا حولها لف لغات ث ا يل
عراايل لدؤسس رؤيل دردبط بدطور الحداثل ي لودلؼ شالبها  :اللدةيل والث ا يل.

 أف لةظولل الرلز /البدار ي دؤلؼ لغل وهػي دػر ض اف دحيػؿ الػى أي لبػاؿ وػارج عػف لوبدهػا ايهد اززيػل او وطوطهػاالدسػػبيليل اف لػػـ ددػػو ر ثلػػل لةظولػػات لػػف الػػدييت الل ابلػػل لهػػا يلدلذهػػا اللدل ػػي اابلػػل لل ػ ار ة او ايدراؾ …وييلذػػف داويػػؿ

الةص اي باسدرباع السياؽ الديلي والبيني وايةثروبولوبي الالاـ الذي ةلا ودرعرع ي ةص ذلؾ البدار.

-

عةػػد ا ػ ار ة بػػدراف ذريػػل دةدلػػي للةظولػػات ارثيػػل لودلمػػل وذلحاولػػل أولػػى لمهلهػػا يبػػب اسػػدثلار الر ػػيد ايرثػػي

اللدراذـ ي ذهف ال ارى

ي اسدشماؼ بالض اللماهيـ ضلف اإلطار الالاـ للبدار والةزوع إلى ع د ةوع لػف الد ابػؿ الػديلي

للو ػػوؿ إلػػى ح ي ػػل لحػػددة ضػػلف بةيػػل البػػدار  ،وبػػدوف شػػؾ ػػاف الغةػػى ايرث ػي الث ػػا ي وايبدلػػاعي يشػػذؿ دعالػػل ورذي ػزة

لهلل ضلف سلطل ال ارى اللالر يل الدي دالدلد ي دةميذ آليادها على اللةهبيل الداي ل..
المصادر-:

 السمطاني ع خالد ع انترنت ع مقاالت ع.ksultany@yahoo.com -بكر ع أبو بكر ؛ بحث من ور )االنترنت ت

 http:// www.quds.ir/more.php / Al Moqatelع.2009

 الجادرجيع رفعةع "حوار في بنيوية ال ن والعمارة"ع رياض الريس لمكتب والن رع لندن -قبرصع ).1995 (B-

الديرانيع سميمان ,قًايا ما بعد الحداثة فاي اكدب والنقاد"ع ماا بعاد الحداثاة ,مجتمام جدياد أم خطااب مساتجد-

-

النصاير ع ياساين ع هعناا ال ر ااة – مقااالت فاي ال ان الت اكيمي ع رمزياة الجادار فاي ال ان تع ال كار العربااي ع

ال كر العربي ع العدد 28عخريا .1994

العدد  16ع.2002
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-

ايكااو ع امبرتااو ه التأوياال بااين الساايميائيات والت كيكيااةت ترجمااة سااعيد بنك اراد ع المركااز الثقااافي العربااي ع الاادار

البيًاء ع 2000

الربيعاايع ااوكت" ال اان الت ااكيمي المعاصاار فااي الع اراق-ج اواد سااميم" ؛مجمااة افاااق عربيااة العاادد  12؛ -ببااداد

-

.1987

ﺭﺓ
ﻌﻣ ﺎ
ﺔ ﺍﻟ
ﺩﺳ ﺟﻳﺔ
ﻟ ﻬ ﻧ ﻭﻟ ﻭ
ﻗﻳﺔ ﺗﻛﻧ
ﻌﺭﺍ ﺔ ﺍﻟ
ﺔ ﺍﻟ ﻣ ﻌ
ﺟﻠ ﺟ ﺎ
ﻠﻣ  -ﺍﻟ
ﻟ
ﻁﺑ ﻊ ﺭ ﺓ
ﺍﻟ ﻌ ﻣ ﺎ
ﺭ ﻭ ﺔ ﺍﻟ
ﻧﺷ ﺩﺳ
ﻕ ﺍﻟ ﻫ ﻧ
ﻘﻭ ﺳﻡ
ﻗ
ﺣ

-

عزيز التميمي ع منظومة القراءة سمطة القارىع انترنيت.2004.

-

الصااا دي عمطاعع"ساااتراتيجية التسااامية فاااي نظااام االنظماااة المعرفياااة "عدار ال اااؤون الثقافياااة العاماااةعالعراق-

ببدادع1986
-

الخياااطع محمااود احمااد؛ "االع اراا المعماريااة ع دراسااة فااي بنيااة المًاامون"؛ اطروحااة دكتااوراه قساام اليندسااة

-

الكريزةع عباس عمي حمزة ؛ "الم ارقة فاي العماارة "؛ اطروحاة ماجساتيرع قسام اليندساة المعمارياةع الجامعاة

-

حمامو,ياسمين لسان,عمارة الحدث هالنظريو والتطبيقت ,رسالة ماجساتير ,الجامعاو التكنولوجيو,قسام اليندساو

المعماريةع الجامعة التكنولوجيةع ببدادع .2001

التكنولوجيةع ببدادع .1999

المعماريو.2001,

* palimpsests, Gérard Genette, p.9 et la trace de lintertexte Michael riffaterre, la pensée, N
215. p4, 1982.

*Meiss, Pierre "Elements of Architecture, from form to place" Von Nostrand Reinhold,
(International), FNSPON Publishers, London, 1996.

*Michael Graves ,Building and Projects , princeton Architectural ,press, USA, 1990.
*Schulz, Christian Norberg ,”Meaning in Western architecture ” the M.I.T., Praeger
Publishers,u.s.a. 1986.

-schulz,Norberg Christian"Michael Graves and The Language of Architecture"in Public Space
That Doesn't Suck: Bjarke Ingalls Group's (BIG) TEK CenterFeatured
Written by Murrye Bernard
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