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 ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺃﺣﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻫﻭ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ.ﺃﺗﺻﻑ ﻣﺳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻣﺎﺭﻳﺔ ﺑﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻭﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﻭﻳﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍً ﻓﻲ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺛﻭﺍﺑﺕ. ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺄﺧﺫ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺅﺛﺭﺓ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻲ ﺣﻘﻝ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭﺓ،ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻭﻣﻬﺎ ﻭﻗﺩﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻭﺩﻫﺎ
 ﺑﻬﺫﺍ. ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺄﺛﻳﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭﺓ ﻛﻭﻧﻪ ﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ. ﺃﻭ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺃﻭﻟﻭﻳﺎﺗﻬﺎ،ﺍﻟﻣﻌﻣﺎﺭﻳﺔ
.ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻣﺎﺭﺗﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻪ ﻣﻥ ﺍﺳﺎﻟﻳﺏ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻣﺗﻁﻭﺭﺓ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻭ ﻗﺩﻳﻣﺔ
 ﻭﺍﻧﻣﺎ، ﺟﻌﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭﺓ ﻟﻳﺳﺕ ﻓﻘﻁ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﺳﺩ ﻭﺃﺷﺑﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ،ﻭﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﻭﺟﻪ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ
ّ ﻟﺟﻌﻝ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺣﻔﺯ ﺍﻻﻭﻝ ﻻﻧﺗﺎﺝ ﻋﻣﺎﺭﺓ ﻣﺑﺩﻋﺔ
. ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﺗﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭﺓ.ﻭﺧﻼﻗﺔ
 ﻭﺇﺷﺑﺎﻉ ﺍﻟﺣﺎﺟﺎﺕ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻓﻲ، ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭﺓ،ﻭﺍﺳﺗﺧﻼﺹ ﻣﺷﻛﻠﺗﻪ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
.ﺗﻛﺭﺍﺭ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻐﺭﻳﺑﺔ
 ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺗﻁﻭﺭ،ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭﺓ
 ﻭﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻰ ﺃﻭﻝ ﺧﻁﻭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ.ﻭﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻛﻼ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻣﺔ
 ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺯﺕ.(ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ)ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﺣﻭﻝ ﺻﻳﻎ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻭﺍﻟﺷﻛﻝ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
 ﻭﺍﻣﻛﺎﻧﺎﺕ، ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ، ﻣﻥ ﺧﻼﻝ، ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭﺓ،ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ
.ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
 ﻣﻌﺯﺯﺓ ﺑﺎﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻣﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﺭﺓ ﻣﻥ ﺗﺣﻘﻳﻕ،ﻟﻘﺩ ﺳﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻣﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻧﺎء ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﻔﺭﺩﺍﺗﻪ
، ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ، ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼﻙ، ﻭﻗﺩ ﺗﻣﺛﻠﺕ ﻣﻔﺭﺩﺍﺗﻪ ﻓﻲ،ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﺎﺭ ﻧﻅﺭﻱ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ
 ﺫﻟﻙ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺗﺻﻭﺭ، ﻗﺩ ﺳﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ، ﺃﻥ ﺗﺑﻧﻲ ﺍﻟﻣﻔﺭﺩﺍﺕ. ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ،ﻭﺍﻻﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﺑﻧﺎﺓ
 ﺍﻥ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ، ﺗﻭﺻﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻰ. ﻋﻧﺩ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻟﻠﺗﻁﺑﻳﻕ،ﺍﺷﻣﻝ ﻋﻥ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻔﺭﺩﺍﺕ
. ﻭﺍﻟﻼﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻭﺍﺣﺗﻭﺍء ﻭﺍﺳﺎﻟﻳﺏ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭﺓ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ،ﻫﻭ ﻧﺳﺦ ﻟﻼﺷﻛﺎﻝ

Consumption in Architecture

Study in the formulas for dealing with consumption in the local architecture

Abstract

Architectural trends and their developments witnessed new ideas at many levels; one of these ideas
is known as consumption, which is one of the new themes in an old concept and in its presence,
which takes place effective today in the field of architecture. And plays a role in changing the
architectural constants targets, and plays a role in changing the architectural constants targets, or
classification of priorities. Every body tries to search for new and evolving architecture through
what is available has advanced technological methods. This will be directed Search, make the
process of change and evolution in architecture is not only very close and meet human needs, but
to make the first need produce innovative and creative architecture. Determine the general
direction of search in the consumption of meaning forms in architecture
The research theoretical knowledge for consumption in architecture, as Figure concept of
evolution, and the need to study technology and its relationship with both local architecture and
globalization. And a global review of various studies to try to reach the first step of the research
problem of (knowledge before about formats consumption in meaning and form in the context of
local architecture). And thus produced the aim of the research, to clarify the concept of
consumption in architecture, through, to clarify the presence of consumption in the local
architecture, and the potential to achieve consumption in the local architecture.
Knowledge has helped to enrich the architectural framework of research and the formation of his
variable, enhanced architectural studies available to achieve a theoretical framework integrated,
variable has been to, the consumption component, and intellectual attitudes towards consumption,
and forms adopted, and detailed processes. To use variable, has helped in the application on
projects elected, so as to achieve a comprehensive conception of the nature of the relationship
between variables, when applied collectively elected on samples of the application. The research
found that consumption is a copy of the forms, and unconsumption is a simulation and new styles
of architecture and context beyond.
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االستهالك في العمارة
دراسة في صيغ التعامل مع االستيالك في العمارة المحمية
تمييد:

تشير الدراسات المعمارية الى ضرورة رؤية العمارة بمنظور جدي .الننا النستطيع أن نعيش بدون عمارة ال تمبي
حاجات المجتمع .لذلك يجب أن تحتوي النتاجات المعمارية من الخصائص ما يؤىميا ألن تكون عمارة طويمة األمد من
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الناحية الفكرية .وعمى المعمار أن يكون تصميمو معب اًر ،من خالل المفردات المحققة ليوية البيئة والسياق الحاضن

لمنتاج .نحو تحقق بوادر أنتاج الأستيالكي ويكون نصو مساىمة في إثراء المخزون التاريخي لمبمد.

بذلك شكمت العمارة ،بشكميا العام ،بجانبيا العممي والفني وعبر مختمف العصور بأزمنتيا وأمكنتيا ،العنصر المادي

المعبر بصدق عن مكنونات جميع الحضارات والثقافات التي تعاقبت .بيذا أصبحت الحاجة الى تطوير العمارة من

أحدى السمات األساسية التي تميز عصرنا الراىن ،وأصبح السير مع ذلك التطور أم اًر ميماً ال يمكن تجاىمو لكي
تستمر الحياة ،وتبقى العمارة وأنظمتيا متواصمة مع األنظمة الفكرية الحديثة.

بينما ارتبطت العمارة ،بشكميا الخاص ،بمسألة تمثمت بإنتاج أشكال ليا معنى ،بالرغم من تعدد وجيات النظر وأختالفيا

حول طبيعة تمك األشكال والقيم التي تنقميا بجانب طبيعة العالقة بين الشكل والمعنى .لذا ركز البحث عمى العالقة بين
العمارة من خالل( الشكل ،المعنى) واالستيالك وما يثيره في المتمقي من حاجات تحفزه ألمتالك ىذا الشكل او ذاك بأي
وسيمة كانت واستخدام االساليب المتاحة لتمبية تمك الحاجات ،ولغرض تحقيق ارتباطات العمارة ،عمد البحث الى خمسة
محاور ،تمثمت في :تعريف مفردات البحث االساسية في الشكل والمعنى واالستيالك؛ عالقة ثنائية "الشكل والمعنى"

بحركات العمارة ،إلستخراج المشكمة الخاصة بالبحث في التعامل مع معاني االشكال المستيمكة في العمارة واشباع
الحاجات المتولدة باعتماد التكنولوجيا في تكرار االشكال الغريبة؛ البحث في واقع المعرفة النظرية فيما يتعمق بموضوع

االستيالك لمتوصل الى المشكمة البحثية المتمثمة في المعرفة المطروحة حول صيغ االستيالك في المعنى والشكل في

سياق العمارة المحمية ،وىدفيا في توضيح تحقيق االستيالك في العمارة المحمية من خالل خصوصية ىذه العمارة؛
تحديد مفردات اإلطار النظري االربعة ،وىو اول خطوة باتجاه حل المشكمة البحثية ،ثم التطبيق عمى المشاريع المنتخبة؛
مناقشة وتحميل نتائج التطبيق الستكشاف الفرضيات الخاصة بالبحث وأىداف الدراسة العممية والفرضيات المطروحة.

ال أحادي التغير الستكشاف الفرضيات العامة لمبحث ،و تحميل ثنائي التغير في مناقشة
وتحميل نتائج اإلطار تحمي ً
العالقة بين متغيرات االستيالك بالنسبة لنتائج التطبيق الستكشاف الفرضيات التفصيمية ،ثم طرح االستنتاجات النيائية.

 .1المحور االول :مفردات البحث االساسية:
1.1

المعنى :شرح الجرجاني "المعنى" ،بأنهو الصهورة الذىنيهة مهن حيهث األلفهاظ والصهور الحاصهمة فهي العقهل ،فمهن

حيث إنيا تقصد بالمفظ  ،سميت :مفيوماً ،ومن حيث إنو مقول في جواب ما ىو ،سميت :ماىيهة ،ومن حيث ثبوتو فهي
الخهارج ،سميت :حقيقة ،ومن حيث امتيازه عن األغيار ،سمهيت :ىوية.1

لقد طرحت الممارسات العممية كون المعنى ،ىو احهد الحمهول التهي طرحيها منظهرو ومعمهاريو العمهارة ،وىهذا مها نالحظهو

فههي عمههارة مهها بعههد الحداثههة بشههكل عههام وتمثمههو فههي واحههدة مههن أىههم مشههاكل عمههارة الحداثههة فههي االبتعههاد عههن المضههامين

التخيمية والمعنى المعماري بشكل صريح  .عمى ىذا األساس تجنب معماريوىا استخدام اإلشارات الرمزيهة العتقهادىم إن

ىههذا يشههير إلههى ضههعف اإلبههداع(نتيج هة اسههتيالك الرمههوز المعماريههة) ،محههاولين إنشههاء لغههة عالميههة اعتمههاداً عمههى األنمههاط

الوظيفية ،ليذا كانت كمماتيم محددة بتأشير االستخدام مباشرةً وايقنة الوظيفة شكميا .
ونتيجة لما تحمل المباني من معاني ألشكال وشهفرات معماريهة خارجيهة ،اعتمهدت العمهارة الحديثهة عمهى المعنهى الهداخمي
(الوظيفة) واستيمك الشكل نتيجهة التكهرار(األبنيهة الصهندوقية) .وكهذلك فهي عمهارة مها بعهد الحداثهة حيهت تهم تكهرار الرمهوز
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بشههكل غيههر مبههرر ،وبيههذا اسههتيمك الشههكل وبالتههالي اسههتيمك المعنههى ،لكههون العمههارة بقطبييهها الشههكل والمعنههى ىههي نظههام
اتصال مع المتمقي ،لغتيا رمزية متغيرة معتمدة عمى مدى استقبال المتمقي ليذه الرموز واألشكال.
من ذلك ،يكون ظيور المعنى كمدلول ،قد ارتبط بتعدد أوجو الشكل كدال فهي تقميهد األنمهاط الشهكمية المهأخوذة مهن حقهل
العمههارة أو خارجيهها ،فيكههون االسههتيالك فههي األشههكال المعتمههدة .بينمهها يكههون ظيههور الشههكل قههد ارتههبط بتعههدد أوجههو تجميههع
الوحدات المكونة لمتكوين المعماري الفاقد إلى المرجع ،فيكون االستيالك في المعهاني .ومهن كمييمها يكهون ظيهور عمميهو

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

االستيالك في ثنائيو الشكل والمعنى ،مخطط(.)1

اسزٓالن انشكم انًعزًذ

اتصال الداللة

رمهٛذ األًَبؽ انشكهٛخ

ﺃﺵﻙﺍﻝ ﺍﻝﻡﻉﺍ ﻥً

ﻝﻕ ً
ﺍﻝﻡﺕ

ﺵﻙﺍﻝ
ﻡﻉﺍ ﻥً األ

تقميد العالقات بين وحدات التكوين

اسزٓالن انًعبَٙ

اتصبل انتركٍت

االستهالك في ثنائية الشكل والمعنى

يخطط ( )1االستهالك فً ثُبئٍخ انشكم وانًؼُى فً انؼًبرح (انجبحث)

 1.الشكل :تعددت جوانب تناول مفيوم الشكل مكانياً ،اختمفت باختالف الفمسفات والتوجيات الفكرية السائدة.

فقد بدأت مشكمة الشكل منذ بدأ اإلنسان يتأمل ويتعجب ويفكر ،ويبحث عن تفسير لمحياة والوجود ،وعن األسباب

لتوفير األشياء .لمشكمة الشكل سحر دائم عند المفكرين الذين ناقشوىا من عيد اإلغريق ،فقد رأى أفالطون
الشكل()Formعمى انو حقيقة مطمقة وأبدية ،وأساس كل الموجودات ،وقد سمى ىذه الحقيقة بالمثال .والشكل ىو مادة
الشيء في طروحات أرسطو والتي تناولت الشكل بالفمسفات العميا (الجوىر والمظير) .

إن عممية إنتاج الشكل الذي يسعى المصمم إلى تحقيقو  ،يكون من خالل االعتماد عمى الشكل والمعنى المرتبط بو،

كذلك يتعمق بالتركيب الخاص لممستويات المتنوعة من المعنى والتأثير واإلحساس الشامل بالحياة في تألقيا وتدفقيا

الدائمين ،وال يتم اكتمال الشكل إال من خالل ثنائيتو مع المعنى ،ولن يكون المعنى مفيوما" إال من خالل تمثيمو في

الشكل المبني عمى األسس والقواعد الشكمية السائدة في أي مجتمع من أجل تحقيق األلفة بين المتمقي لمنتاج والمعنى،

ان ىذه الثنائية المتناغمة بين الشكل والمعنى وعدم استيالك احد طرفي الثنائية يؤدي إلى قيام نتاج مفيوم لممتمقي.

في حين يفقد الشكل معناه ليكون مستيمكا" كجوانب ظاىرة نتيجة إغفال الجوانب الظاىرة المتمثمة في ظروف المشروع
الزمانية والمكانية بالمتطمبات الفيزياوية واالجتماعية والنفسية والرمزية ،أو الجوانب الكامنة المتمثمة في إىمال الشكل
المستقل الذي يعطي طر ًاز من العمارة وحركاتيا واعتماد األشكال المجردة.عميو إن فيم الشكل مرتبط ارتباطًا وثيقًا
بالمعنى الذي يفسر بو الشكل ،وىذا يؤكد مدى الترابط الوثيق بينيم ،حيث عند استيالك المعنى يتم استيالك الشكل.
1.

االستيالك :وردت تعاريف متعددة لمفيوم االستيالك فقد ورد في معجم ال ارئهد المغهوي معنهى كممهة االسهتيالك

ىوىمههك /تيميك هًا :جعمههي لكم ه وهالك ا  .وجههاء فههي معجههم المصههطمحات العمميههة والفنيههة واليندسههية الجديههد معنههى كممههة

االستيالك ،ىو نفود :لسهنفد و لسهنكم  .وكهذلك ورد فهي معجهم الصهحاح معنهى كممهة االسهتيالك بعهد تصهريف الكممهة
إلى مصدرىا ىمك = الشيء ييمك ىالكًا وىموكًا ،وأىمكو واستيمكو والميمهك وكسهرىا المفهاز وىمكهو فهي لغهة تمهيم بمعنهى
أىمكو وبابو ضرب .6بينما يشهير المفيهوم فهي مجهال االقتصهاد إلهى نقصهان القيمهة الماديهة لمموجهودات بمهرور الهزمن مهن

جراء االستخدام واالستعمال أو اليجر اي ففاء السمعة في المرحمة االخلرة بالنالي يستعمل االستيالك.
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عميو ،إن االستيالك ،بشكل عام ،ىو اىتالك أو ىالك الحاجة بعد انتياء مدة استخداميا أي أنيا تكون مطموبة عند
االستخدام فقط ويتم إىماليا بعد االنتفاء الحاجة منيا ،وان ما يثيره مفيوم االستيالك في العمارة قد ارتبط بالحالة
األسموبية لممصمم أو ما يسمى بالشفرة المرتبطة بالشكل الظاىر بمستويين ،وىما:
 -مستوى قيمة الشكل :إن لمشكل قيمتان قيمة معنوية مرتبطة بمكان في آلية استنفاد األشكال ،وقيمة مادية مرتبطة

بزمان في آلية االستعمال واالستخدام أو الترك لألشكال.
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 -مستوى عناصر الشكل :يتكون الشكل من عالقات بين مجموعة عناصر وما يتم استيالكو ليس العناصر المكونة

لمشكل وانما الشكل نفسو ىو الذي يستيمك.

 1.3.1االستيالك في العمارة :دخل موضوع االستيالك فهي حقهل العمهارة حهديثا وىهو يعتبهر مهن المواضهيع

الحديثة في عالمنا ومهن خهالل مها نهراه مهن صهراعات سياسهية تهؤثر عمهى االقتصهاد ،وبالتهالي يهنعكس ىهذا الصهراع عمهى

العمارة باعتبارىا نتاج يعكهس الواقهع .ومها نهراه اليهوم مهن صهراع قهوي بهين الشهركات إلنتهاج وتسهويق األبنيهة فهي الترغيهب

عن طريق اإلعالن من جية وعن طريق اسهتخدام الوسهائل العمميهة التكنولوجيهة لمتالعهب بهالمواد المسهتخدمة فهي األبنيهة
لجذب االنتباه من جية أخرى .أي أصبح وجو البناية ىو وسهيمة إعهالن ويعبهر عهن الموضهة فهي العمهارة .ممها أدى إلهى

تدافع المتمقي من غير النخبة عمى السعي لمحصول عمى ىذا الشكل أو ذاك من األبنية .ويمكهن مالحظهة شهكل الطهائر

المستخدم في بناية محطة قطار ( ) TGVفي فرنسها لممصهمم ( ،) Santiago Calatravaشهكل( .)1حيهث اتخهذ شهكل
المجههنح لمتعبيههر عههن الشههكل الخههارجي لممبنههى .فههي حههين عمههد المصههمم ( )Unstudioعنههد تصههميم متحههف فنههون الشههرق

أوسط ألحديثة في اإلمارات العربية المتحدة شكل ( )الى اتخاذ شكل حيوان بحري لمتعبير عن بناية المتحف.

شكم ( )1يحطخ قطبر TGV.انًصذر new
Architecture and technology p.77

شكم رقى (Museum by Dubai, UAE)2
Greatbuilding.com ،UNStudio

لغرض بيان وجود االستيالك وتحديد المحور العام لمبحث ،صنف البحث وجوده في مسهتويين :مسهتوى الشهفرة  :المهرتبط
بمجتمههع اسههتيالكي يقههع تههأثيره فههي مرحمههة مهها قبههل التصههميم وذا عالقههة مههع مرحمههة التصههميم ،ومسههتوى السههياق  :الم هرتبط
بثقافة استيالكية ويقع تأثيره في مرحمة ما بعد التصميم وذا عالقة مع مرحمة التصميم .

 1.3.2المجتمععع االسععتيالكي والعمععارة :ارتههبط المجتمههع االسههتيالكي بظههاىرة العولمههة .تمثههل العولمههة شههكالً

ج ه يههدا مه أشههكال السههيطرة والييمنههة واالخت هراق الثقههافي التههدريجي ،يسههاعدىا فههي ذلههك عمميههة االنتقههال مههن ثقافههة الكتههاب
المقروء إلى ثقافة الصورة المرئية  .يمكن أن تدخل العولمة بصيغتيا الحالية المرتبطة إلى حهد كبيهر بهالنمط االقتصهادي
واالجتماعي واالستيالكي عمى العمارة من خهالل وسهائل التكنولوجيها والمعمومهات واالتصهاالت الحديثهة ممها يترتهب عمهى

ذلك تحويل العمارة إلى سمعة تجارية استيالكية تحكميا عوامهل االسهتثمار وتهأثيرات اإلعهالن التجهاري واألعهالم المبيهر،

وىذا ما نراه في شكل( )  ، Building size GTAIV ,LA,NYلممصمم ( .) Dustin Burgوكذلك يمكن مالحظة تأثير
اإلعالن عمى المباني من خالل شكل( ) ،تغمب وسائل اإلعالن عمى األشكال المعمارية .فقد أصبحت ساحة Times

 Squareفي نيويورك من الساحات التي يغمب عمهى طابعيها اإلعهالن .أن المقومهات والعوامهل التهي تجعهل العمهارة حالهة

أو نتههاج اسههتيالكي ،أي مهها يجعميهها تصههبح تجاريههة اس هتيالكية تنههتج لتسههتيمك بسههرعة ليههتم انجههاز غيرىهها  ,ىههي المصههمم
مق مات ع امل فكرلة معف لة .بمعفى أن العمارة تبقى مختمفة عن غيرىا من النتاجات الفنية والعممية والتقنية األخهرى
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فهي كونيهها قهد تصههبح اسهتيالكية لههيس عنههدما تسهتيمك كسههمعة تجاريهة ماديههة ممموسههة فقهط وانمهها مهن الممكههن أن تسههتيمك
كقيم فكرية وابعاد حضارية حتى وان بقيت شاخصة فيزياوياً.
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شكم (ٍَ Times Square )4ىٌىرك ًٌ ،كٍ يالحظخ تأثٍر
اإلػالٌ ػهى انسبحخ

شكم (، Building size GTAIV, LA, NY)3
انًصًى ) xbox.joystiq.com( ، Dustin Burg

 1.3.3الثقافة االستيالكية والعمارة:

أن الثقافة االستيالكية ليست ظهاىرة جديهدة وانمها بهدأ العمهل عمهى نشهرىا انطالقها" مه المجنمه األمريكهي منهذ أكثهر مهن
قههرن مههن الزمههان ،أال أن العمههارة لههم تصههبح اسههتيالكية بشههكل كبيههر ألنيهها كانههت متههأثرة ومحكومههة فههي بعههض األحيههان
بنظريههات ومههدارس وتوجيههات معماريههة وفمسههفية وفنيههة مختمفههة التههاثير  .1أن ذلههك ىههو مههن معطيههات عصههر تكنولوجيهها

المعمومههات ممهها جعههل وسههائل المشههاىدة منبع هاً أساسههياً لممعرفههة البسههلوة

أن يعبههأ المشههاىد أو المتمقههي ليهها بخمفيههات

وأبعاد األحداث التي يشاىدىا ،يعني ذلك ىيمنة ثقافة الصورة المرئية المؤدية إلى تنمهيط العهادات والثقافهات والسهموكيات

وطههرق العههيش بههنمط واحههد ىههو نمههط الثقافههة االسههتيالكية الههذي تدعمههو دول ومؤسسههات ال أرسههمالية المعاص هرة بوسههائميا

المتقدمة عممياً نكف ل جلا" .أن التحول إلى حضارة وثقافة الصورة يعني بالضهرورة تحهول العمهارة إلهى عمهارة الصهورة أي

تحهول العمهارة إلهى حالههة صهورية تخضهع لمقتضههيات تكهوين الصهورة واحههداثياتيا لغهرض بثيها إعالميهاً عه ورلهو سهها ل

األعالم المرئية التي تعتمد األسموب اإلعالني التجاري في إيصال الصورة.11

أن تحههول بعههض نتاجههات العمههارة المعاص هرة إلههى عمههارة أعالنيههة أسههتيالكية يتعمههق بالدرجههة األسههاس بالتعامههل مههع البيئههة
الحضرية أو النسيج الحضري كحالة تعبير عهن األنظمهة والتوجيهات االقتصهادية واالجتماعيهة والثقافيهة والسياسهية وتأخهذ

توجياً معمارياً لعبر ع الدكهر ال ورسهمالي الهاي ابنكهر الع لمهة بصهلتنكا الحاللهة  .ومعن ىعذا يتضعح كيفيعة تغيعر فكعر
المجتمع إلى مجتمع مستيمك حتى في عمارتو .وأصبح المطموب من العمارة ،أن تكون وسيمة إعالنية غير مرتبطة
بمجتمعع ،أي اسععتغالليا اىعداس رأسععمالية(أقتصعادية بحتعة) ،بإفراغيعا مععن مضعمونيا ،لتكععون عمعارة تجاريععة فقععط،

وبالتالي يتم استيالكيا فكرياً .

إن الترغيههب بأسههتخدام اإلعالنههات واثههارة الحاجههة الداخميههة لالنسههان ىههي التههي تدفعههو إلههى دخههول ىههذا الص هراع إلنتههاج أو

امههتالك األبنيههة الحديثههة المشههابية ألبنيههة الغههرب مههن دون احت هرام المكههان أو إعطههاءه الخصوصههية لههو .لههذلك نههرى ،إن

اإلنسههان يتجههو إلههى تقميههد التكنولوجيهها الغربيههة مههن اجههل إنتههاج عمههارة منافسههة ومشههابو ألبنيههتيم مههن اجههل إشههباع الحاجههة

الداخمية ،وما نراه من أبنية ذات أشكال مختمفة ىي التي توفر أفضهمية فهي الحاجهات و تمبهي حاجهات اإلنسهان وىهذا مها
يدفعو المتالكيا بأي وسيمة ممكنة .مما سبق يتبين ما يمي:
 إن تكرار أالشكال الغير مبرر يؤدي إلى استيالكيا وبالتالي استيالك معناىا. إن استيالك المعاني من خالل استخدام واجيات المباني كواجية لإلعالنات سوف تؤدي إلى استيالك معانياألشكال وبالتالي استيالك الشكل.
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 -إن العولمة وماليا من مغريات تكنولوجية تجعل من عممية تركيب عناصر الواجية ،حالة تعتمد عمى آليات

التكنولوجية فقط دون االعتماد عمى معنى الشكل ،بيذا تصبح الواجية تعبير عن مدى الحاجات المراد إشباعيا،

والتكنولوجية ىي الوسيمة االيجابية المرتبطة بقدرة المصمم المعماري المتميز إلشباع الحاجات وليس مجرد تقنية
تساعد عمى تكوين معنى الشكل.

المحععور العععام لمبحععث :بههرزت أىميههة مفيههوم االسههتيالك فههي العمههارة مههن خههالل المعرفههة المطروحههة حولههو باعتبارىهها مههن
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المفههاىيم الجديههدة التههي تههم د ارسههتيا لتمثههل الحالههة المألوفههة لنتاجههات العمههارة عبههر نتاجههات حركاتيهها المتعههددة .لقههد أفههرزت

حاالت االستيالك أطر نظرية متعددة ومشاكل وحمهول متنوعهة ،فأعطهت حهاالت الخهواص األسهموبية لممجتمهع المرتبطهة
بالمعاني الكامنة عبر قيمة الشكل وعناصره وبالثقافة المرتبطة باألشكال الظاىرة عبهر مبهدأ التالشهي المهرتبط بالمكونهات
األساسهية لمكونههات تكنولوجيهها المهواد وحركههة اإلنتههاج الكمهي ،ومههن خههالل تعهدد صههيغيما بههرزت أىميهة تنههاول االسههتيالك
لممعههاني واألشههكال كتوجههو عههام يمكههن إن نسههتدل منههو عمههى المشههكمة العامههة لمبحههث وتحديههد أىههدافيا .التههي تركههزت

عمى(استيالك معاني ااشكال في العمارة) .في ضوء المشكمة العامة اتخذ البحث ىدفا عاما تمثل فهي توضعيح طبيععة
استيالك المعاني في العمارة .وىذا يعني ضرورة إن يركز البحث عمى المعنى عبر ثنائية الشكل والمعنى.

 .2المحور الثاني :ثنائية الشكل والمعنى في المحمية واالستيالك:

أىتم ىذا المحور من خالل استعراض ثنائية العالقة بين الشكل والمعنى في رصد عالقة ىذه الثنائية بتوجيات العمارة

في العصور القديمة وعمارة الحداثة وما بعد الحداثة والتفكيكية ،وبالعمارة المحمية عبر المفاىيم المرتبطة بيا كالسياق
والحداثة واليوية والمعاصرة بيدف رسم تصور معرفي عن طبيعة القاعدة التي ينشط فييا مفيوم االستيالك وطبيعة

ارتباطاتو المعرفية فيما يخص المفيومين الرئيسين (المعنى والشكل) المذين يأط ار المفيوم.
 2.1ثنائية العالقة بين الشكل والمعنى:

الشكل والمعنى فعي العصعور القديمعة:اتخهذ الشهكل المعمهاري فهي العمهارة الكالسهيكية اإلغريقيهة كيانهاً موضهوعياً ،ذا

خصههائص موضههوعية تعكههس العههالم الخههارجي كحقيقههة كونيههة ،مصههدره خههارج عقههل المصههمم ،فيههو عنههد فالسههفة اإلغريههق
الماىي ههة الت ههي تمث ههل الييئ ههة والمعن ههى معه هاً  ،Meaning&Figureإذ ال يوج ههد ف ههي فمس ههفتيم فص ههل ب ههين الييئ ههة الفيزياوي ههة

لمجسههم(الشههكل)وبههين جههوىره المعنههوي (المعنههى)  ،1وىههذا يعنههي إن ىنههاك انههدماج بههين الشههكل والمعنههى بحيههث يكونههان
منظومهة واحههدة ال فههرق بينيمها .أمهها فههي العصهور اإلسههالمية فههأن الشهكل عبههارة عههن جهوىر لههو صههورة ،وىهذا لمهها ورد فههي

القران الكهريم عهن البهاطن والظهاىر ،فالبهاطن ىهو الجهوىر(المعنهى) والظهاىر ىهو الصهورة (الشهكل) .فمهن منظهور الفمسهفة
اإلسالمية البن سيناء ،يتألف الجسهم مهن مهادة وصهورة ،وان كهل جسهم متنهاه وكهل متنهاه مشهكل ،فالجسهمية ال تنفهك عهن

الشكل ،والشكل ال يحصل إال مع المادة وال يمزم الجسم إال بسبب مادتو ،واذا كان البد لمجسم أن يتناىى فال بهد لهو مهن

شكل  .1من ذلك يمكن رؤية العالقة التي تجمع بين ثنائية الشكل والمعنى في القرآن فمكل كممة ظاىرة معنى مستتر
ورائيا يتم فيم المعنى أوال ومن ثم يفيم شكل الكممة.

1

الشععكل والمعنعععى فعععي عمعععارة الحداثععة  :15أن شههعارات الحداثههة صههارت دوغماتيههة  ،ومهها ىههي إال تبريههر لمتههدىور

االقتصادي الذي تحاول الحداثة إنقاذه .يقول ماركوس ويؤيده ىبرماس ،جعمت الحياة مش أهيأة ومسهتغمة ،خاضهعة لمتقنيهة

ولمسهمطة ،ولمقمهع والتجزئهة والتشهتت  .1إن جهوىر وأسهاس المهذىب الهوظيفي لحركهة الحداثهة لهيس الجمهال أو النظههام أو

المعنههى غي ههر الض ههروري ،وال تههدعي ذل ههك ،ولكني هها تههدعي بأن ههو ق ههد ال تعههد موج ههودة ف ههي البحههث المقص ههود أو الم ههدروس
لألشكال النيائية ،وانما مجرد نتاج العممية المنطقية التي من خالليا تم إحهداث الحاجهات أو المطالهب العمميهة والتقنيهات
العممية سويًا .بمعنى ان الحداثة وألدت شفرات معمارية مقيهدة ومحهددة األىهداف ،األمهر الهذي وألهد نمهاذج وحمهول محهددة
ومعرفة مكررة مسبقا ألنيا تسهتند الهى محهددات ومعهايير وظيفيهة مكهررة .وبيهذا اسهتيمكت نتاجهات الحداثهة .لقهد اعتمهدت
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الحداثة في تمثيل األشكال عمى مفاىيم حديثة مثل (التكعيبية ،والسريالية ،التجريدية) وىذه المفهاىيم ال يمكهن فيميها مهن
قبل العامة ،لذلك لم تفيم األشكال إال من قبل النخبة .في حين تطرفت الحداثة في التركيز عمى أحاديهة الشهكل وأحاديهة
المعنى األمر الذي ولأد تشابيا في األشكال لموظائف المختمفة فأعطت تنوعا في المشهاكل التهي عالجتيها إزاء الثبهات فهي
حموليا ،وبيذا تم استيالك األشكال نتيجة استيالك معانييا.

الشععكل والمعنععى فععي عمععارة مابعععد الحداثععة :تعتمههد مهها بعههد الحداثههة لغههة المعههان المزدوجههة ،double meaning
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يعكس جزء منيا الحداثة وأفكارىا ويعد استم اررية ليا في االتجهاه نحهو األشهكال الخارجيهة ومواصهفاتيا الداخميهة المهأخوذة
مههن حقههول متعههددة تخههص العمههارة وخارجيهها  ،1كمهها فههي الشههكل( )5مبنههى أوبه ار سههدني ،الههذي اعتمههد فيههو المصههمم اوتههزن

عمى األشهكال النحتيعة  19أو فهي مشهروع اليهرم فهي متحهف المهوفر فهي بهاريس  ،8811لممعمهار( ،)I.M.Peiالهذي اعتمهد

عمهى أشهكال محسوسههة منتميهة الههى خهارج العمههارة كونيها أشههكال تعبيريهة مههن صهنع اإلنسههان وتفسهر بالتقميههد الجديهد لمهواد
البنه ههاء .وآخه ههر يناقضه ههيا ويعبه ههر عه ههن أشه ههياء أخه ههرى  ،وقه ههد صه ههنفيا جنكه ههز فه ههي أسه ههاليب معماريه ههة(االسه ههتعارة،العفوية،
الفض ههاء،اإلحيائية ،المباشه هرة،المحمية،التاريخية) لمرحمتي هها األول ههى ،مثم ههت أنم ههاط فكري ههة لح ههل مش ههاكل النت ههاج المعم ههاري

الحهديث ومالئمتهو لمبيئهة ،ومثهال ذلهك مشهروع كنيسهة رونشهام شههكل( ) .وقهد اعتمهدت ىهذه المغهة عمهى مبهدأ كهال االثنهين
مع هاً أو جمههع المتناقضههات (المتقههابالت) ،كمهها أشههار إلههى ذلههك فنتععععوري بيههدف تحقيههق عمههارة معقههدة ومتناقضههة وتوليههد
مس ههتويات متع ههددة م ههن المع ههاني الت ههي توله هد الغم ههوض والت ههوتر ،تس ههمح عممي ههة جم ههع األش ههكال المتناقض ههة بتحقي ههق تم ههك

المستويات ولكن بشرط تحقيق نوع من التسمسل اليرمي الذي يولد تمك المستويات من المعاني ضهمن عناصهر ذات قهيم
مختمفة

1

.

شكم ( )5اوثرا سذًَ  ،انًصًى (اوتسٌ )
()www.Greatbuilding.com

شكم( )6كٍُسخ روٌ شبيت ،نىكرثىزٌه1591 ،
Encyclopedia of 20th-Century Book

الشكل والمعنى في العمارة التفكيكية :22تؤشر العمارة التفكيكية بمرحمتين :

مرحمة العمارة المزاحة :التي احتضنت الالتوازن واالزاحات والتشويش واعطت عمارة مشوشة نقمت مكان انتاج المعنى
من المعماري الى المستعمل كمشاىد وقارئ ليؤول ويفسر كال حسب طريقة رؤيتو وخمفيتو .ففي عمارة الال جاذبية

اىتمت زىاء حديد باألشكال الديناميكية المتحررة من قوى الجاذبية إذ تم تطوير نوع جديد من المخططات ىو التعامل
مع السياق واألرضية واىتمام بنوعية المواد المستعممة وخفة المبنى مثال مشروع إطفاء الحريق المنفذ عام(،)8881

شكل( ) .فقد استخدمت الديناميكية والسطوح الطائرة والكتل المائمة والمستدقة الزوايا الحادة والكونكريت الخشن ،وحققت

الالجاذبية في إسناد الكونكريت عمى الزجاج واسناد مظمة كونكريتية كبيرة مستدقة عمى مجموعة قضبان رفيعة مائمة
متحركة.
مرحمة عمارة الطي :منذ بداية التسعينات كتوجو جديد أطمقو ايزنمان عمى التقنية الشكمية األساسية والجديدة

التي يوظفيا في توليد تصاميم جديدة معتمدة عمى ما ىو من صنع اإلنسان في التكوين الشكمي والرياضيات وعدة
نظريات وصناعة أفالم وخصائص انطواء وتكنولوجيا كومبيوترات شكل( ).
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يرى جينكز إن المعنى في العمارة التفكيكية ال يمكن فيمو والسيطرة عميو ،إال من قبل المؤلف (تأكيد عمى الرمزية
الذاتية)  .كما إن المعنى غير موجود في اإلشارة المغوية مباشرة بحسب الفكر ما بعد البنيوي ،فما دام معنى اإلشارة
ىو اختالفيا عن األشياء األخرى فأن معناىا غائب عنيا ،فالمعنى مبعثر ومنتشر عبر سمسمة من اإلشارات وليس من
السيولة تثبيتو فيو ليس موجوداً بصورة كاممة في أية إشارة لوحدىا بل انو يمثل حالة من الوجود والغياب المستمرين في

آن واحد .لذلك فيذا التوجو يؤكد عمى حالة الالتحديد في المعنى بشكل عام وفصل الشكل عن معناه بشكل خاص .
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شكم ( )8األثراج انراقصخ فً دثً ،تصًٍى زهبء حذٌذ
()www.greatbuilding.com

شكم (  )7صىر يُظىرٌخ نًحطخ إطفبء انحرٌق ،انًصًى
زهبء حذٌذ)http://liviu-tic.blogspot.com( ،

من ذلك ،أن ىناك رؤية تالصق ثنائية( الشكل والمعنى) في العمارة كموضوع عام ارتبط بو البحث ،فالعمارة كنتاج

فكري ارتبطت بمسألة ميمة تمثمت بإنتاج أشكال ليا معنى وان ىذه األشكال تعكس قيماً وأفكا اًر ،وتعبر بيا عن
خصوصية المرحمة التي انتمت إلييا :فالحداثة عبرت عن مرحمتيا من خالل أشكال قد استيمكت ليس ليا معنى؛ أما ما
بعد الحداثة فقد ركزت عمى التاريخية من خالل تكرار األشكال المألوفة لدى المتمقي بدون معناىا فادت الى استيالك
معانييا؛ والتفكيكية صار المعنى مؤجالً وأصبح المتمقي يؤول المعنى فاستيمك المعنى واستيمك أالشكال
 2.2عمارة االجانب في العمارة المحمية:

نياية الحكم العثماني :تم تنفيذ األبنية في العراق بخبرات غريبهة عهن البمهد وتقنيهات أجنبيهة كهذلك ،فقهد كانهت تمهك الفتهرة

ميتمههة بنقععل ااشععكال مععن الخععارج فقههط . 5وتههم تنفيههذ االبنيههة فههي منههاطق منعزلههة عههن المدينههة كمهها فههي محطههة قطههار

الكاظمية ومحطة قطار التاجي ،شكل( ) .

فترة ما بين الحربين( :)9111-9191بداية ظيور بوادر االتصال بين المجتمع العراقي والمجتمعات األخهرى وانتيهاء

العزلة التي كان يعاني منيا ،وبسبب النزعة الى تقميد األقهوى

ومحاولهة التشهبو بهو ،والن المغمعوب يكعون مولعع بتقميعد

الغالب ،فأصبحت تقميد ااشكال الغربيعة توجيعا يتبناىعا المعمعار العراقعي فهي ىهذه المرحمهة .وفهي ىهذه الفتهرة التهي كهان

االنكميهز يحتمههون فييهها العهراق أصههبح المعمههار االنكميهزي يعههيش مرحمههة تعهاطف مههع العمههارة المحميهة ،سهواء عمههى مسههتوى
الحرف ههة أو المه هواد وبي ههذا ج ههاءت نتاج ههاتيم مت ههأثرة ب ههأجواء القط ههر الحض ههارية والمناخي ههة اعتم ههدت عم ههى المي ههارة الحرفي ههة
المحميه ههة  ،كمه هها فه ههي بنايه ههة المتحه ههف الع ارقه ههي فه ههي بغه ههداد ،8811شه ههكل(  ،)1والمقب ه هرة الممكيه ههة المصه ههممة مه ههن قبه ههل
كههوبر( )8811فههي بغههداد حههين تههم اسههتخدام القبههاب لالبنيههة الدينيههة ،والتههي تعههد واحههدة مههن األبنيههة المتجاوبههة مههع التيههار

العالمي الغربي.

فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية :ان عهودة المعمهاريين العهراقيين وبهدء نشهاطيم فهي نيايهة األربعينهات ،وبعهد إن تمقهوا
د ارسهتيم المعماريههة فههي الخههارج ،بههدأت مرحمههة جديههدة فههي العمههارة المحميههة المتههأثرة باألفكههار الغربيههة .ولكههن ىههذه المهرة بيههد

المعم ههاريين العه هراقيين أنفس ههيم .فق ههد كان ههت توجي ههات الطه هراز الع ههالمي ى ههو األب ههرز ،الت ههي انعكس ههت ف ههي أعم ههاليم الت ههي
أنجزوىها .وتههم أدخههال التكنولوجيهها الحديثهة عههن طريههق الطروحههات االستشهارية ليهها والمشههاريع المنفههذة كمها فههي بنايههة بههرج

جامعة بغداد المصمم من قبل والتر كروبيوس ،شكل ( .)11وبيذا جاءت األشكال مكررة ومستنسخة من عمارة الخهارج
لتمك الفترة وال ترتبط بالمتمقي نتيجة التقميد من النتاج الغربي في تمك الفترة.
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شكل(  )9محطة قطار التاجي

فترة الستينات والسبعينات والثمانينات :إن الفترة التي سبقت ىذه المرحمة كانت مرحمة التأسهيس والبهدء لمعمهارة الحديثهة

فهي العهراق ،كمها إنيهها كانهت ازخهرة بتحشهيد األفكههار والتييئهة لنقهل أفكههار الحداثهة ،فقهد بهدأ تطبيههق ىهذه األفكهار وتجربتيهها،
فكهان المعمههار الع ارقههي ال يقههف عنهد حههد لههدى أي مدرسههة أو اتجهاه بههل تنوعههت المههؤث ارت والعوامهل .وأصههبح التوجههو نحههو
العمارة العالمية بحجة التطور ومواكبة الغرب والتيار العهالمي  .ولكهن بسهبب مها حصهل مهن تغييهر وتطهور فهي األفكهار

العالميههة عم ههى مس ههتوى العم ههارة والحرك ههات المعماري ههة ف ههي الس ههتينات والس ههبعينات .ومن ههذ ظي ههرت دعه هوات االس ههتميام م ههن

الماضي وتعزيز القيم المحمية لمعمارة ،جاءت حركة ما بعد الحداثة بمفاىيم جديهدة كهرد فعهل عهالمي تجهاه أفكهار الحداثهة
وقيميا الجمالية التي ظيرت في أوربا وأمريكا ،ثم انتقمت الى العراق مع عودة عدد من المعمهاريين العهراقيين الهذين تمقهوا

دراستيم في دول أوربية مختمفة .الشكل (  )1و(  )1يوضح ذلك.

شكم ( )12يجبًَ وسط ثغذاد تًثم تٍبر انحذاثخ ويب ثؼذ
انحذاثخَٓ ،)www.ar.wikipedia.org( ،بٚخ انسجعُٛبد

شكم ( )13يجُى وزارح انتجبرح ،
هشبو يٍُر)Google Earth( ،1591،

ومن ىذا يتبين ما يمي :لقد ركزت العمارة المحمية(المعاصرة) في نتاجاتيا عمى تقميد االشكال الغربية من دون االىتمام

بالمعنى الداخمي الذي يعبر عنو الشكل .حيث اصبح توجو العمارة ىو تقميد التيارات المعمارية والتاثر بيا دون وضعيا
موضع النقد والشك قبل تطبيقيا عمى اارض ،فقد أىمل المعنى المرتبط بخصوصية المكان .وىذا يؤدي الى عدم

وجود ىوية حقيقية لممجتمع وأصبح السياق الحضري مشتت .حيث :إن اليوية المعمارية والعمرانية كانت وما تزال
توافق التطور العمراني لممجتمعات اإلنسانية في كافة أ طر وجودىا المدني والحضري ؛ وأن ىنالك تبايناً ممحوظاً في
طرق إدراك اليوية وأساليب التعامل معيا ،وحين يؤكد البعض عمى ثبوتيتيا من خالل ارتباطيا بالقديم ،ينطمق بيا

أ خرون الى أحضان الحداثة محررينيا من عبودية القديم وعالئقو .ومن ذلك ،نرى فقر العمارة المحمية نتيجة عدم
استخدام أي تكنولوجيا إلنتاج أشكال جديدة وانما كانت فقط من اجل تمبية طمبات وظيفية خاصة بالفرد ،وبيذا أصبح
ىنالك فقر في األشكال نتيجة تكرار نفس األشكال مع اختالف استخداماتيا الوظيفية .
2.2.9

الثنائية في سياق العمارة:

تعبر العمارة عن نفسيا من خالل سياقات زمانية ومكانية .فالسياق المكاني المرتبط بعالم الحياة متواجد وال حاجة

لمتذكير بأن المكان يحمل معنى لإلنسان إذ انو مرتبط بالموروث الثقافي واالجتماعي والتاريخي .حيث أن فقدان

166

الترابط ،يحدث التفكك والتمزق في النسيج المكاني االجتماعي ومن خالل القفز فوق المكان الذي يرتبط بوثاق من
الدالئل القيمية .يؤكد التنوع الجغرافي البيئي ضمن اإلطار العام عمى خصوصية المكان ،ضمن الكل الذي يرسم ىوية
مقوم واضح ذا داللة يؤكد في كل لحظة من لحظات الزمن عمى حالة الترابط
المكان العامة .أما السياق ألزماني فإنو أ
التي يعيش المتمقي فييا ،اذ يقترن الماضي بالحاضر والمستقبل إقتراناً غير مجزء وغير قابل لالنفصال ،وأن الحاضر
يشكل إمتداداً طبيعياً لمماضي ،إال أن الحدث يؤرخ لمرحمة تاريخية معينة منو التي في ضوءىا تؤشر حالة التقدم و
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التأخر أو تؤسس لمقديم والجديد حيث أن الزمان ىو" مقدار الحركة من حيث التقدم أو التأخر"

1

 ،وىو قابل لمتطور

والتغير والتجدد الجدلي الديناميكي ،الذي تنبثق عنو خصائص جديدة تعين مرحمة محددة من المستقبل ،وتييء بدورىا

لمرحمة مقبمة ومغايرة لماض يريد أن يتجاوز حيزه الزماني وينسحب إلى ما يميو من عصره(المستقبل) ،وبذلك ينظر إلى
مجمل الوجود اإلنساني عمى أنو وضع حركي دينامكي غير سكوني أو ثابت تتحكم فيو قوة الصراع المستمر بين القديم

الذي يصر عمى البقاء والجديد الذي يحاول الرفض .وىذا يعني إن اإلشارة الى المعاني الكامنة في اختيار عناصر
األشكال قد ارتبطت بالسياقات الزمانية والمكانية لتعطي في ذلك تحديدا الى ىوية العمارة.
2.2.2

ثنائية العمارة المحمية واالستيالكية:

ولغرض بيان العالقة بين العمارة المحمية والعمارة االستيالكية ،يثأبت البحث ما يمي :

أوال :تصور العمارة :يتحقق تصور(  )Imageالعمارة المحمية من خالل محورين أساسين ،ىما :محور استثمار تعبيرية

العمارة في المعاني الكامنة من خالل السياقات الزمانية والمكانية عبر وجود أنساني حركي في ىوية المكان؛ محور
استثمار تعبيرية العمارة في األشكال الظاىرة من خالل تأليف الشكل في السياق الموضعي ،واختيار انتماء الشكل في

السياق الشمولي.

وبالتالي تكون حاالت االبتعاد عن محاور استثمار استيالك لممعاني في االول ولألشكال في الثانية من خالل تقاطع

زمان ديناميكية شكل الحدث ،ومكان تنوع العالقات .

ثانياً :تصديق العمارة :يتحقق تصديق االستيالك في العمارة من خالل فقدان العمارة ليويتيا التي كانت تسعى

الستحداثيا ،قد ارتبط باالستيالك وتشكيمو المحور الخاص بالبحث مخطط ( ) من خالل:
استهالك أشكبل ظبهرح

استهالك يؼبًَ كبيُخ

فقذاٌ انهىٌخ انًؼًبرٌخ

يعبندخ خظبئض انزكُٕٚبد
فمذاٌ االسرجبؽبد انضيبَٛخ
ٔانًكبَٛخ

ػًبرح استهالكٍخ

َٕع انعُبطش انًخزبسح

اَعذاو اإلزسبط ثبنًكبٌ

االستهالك فً انؼًبرح

يخطط ( )2تصىر انؼًبرح فً االستهالك فً ثُبئٍخ انشكم وانًؼُى(،انجبحث) .

 -استيالك األشكال الظاىرة في اختالل التأليف السياقي في نوع المعالجة لخصائص التكوينات الجوىرية( وتالشييا

التام) والظاىرية ( وتالشييا التدريجي ) ،حيث تتباين درجة التالشي تبعا لتباين االرتباط المكاني وألزماني ليا وابتعادىا
عن الموقع وارتباطو مع بيئتو المحيطة .
 استيالك المعاني الكامنة في قيم األشكال وعناصرىا عبر نوع العناصر المختارة لألشكال المستخدمة والمرتبطةبانعدام اإلحساس بالمكان وما يحممو من تفرد وتميز وتوافق شخصيتو مع بيئتو المحيطة وتفاعل خصائصو مع القيم

اإلنسانية.

167

ثالثاً :إن العناصر التي اىتمت بيا ثنائية الشكل والمعنى في العمارة المحمية قد تضادت مع العمارة االستيالكية حيث:

اعتمدت العمارة المحمية عمى ديناميكية شكل الحدث في اختيار انتماء الشكل ،في حين يقابميا انعدام اإلحساس
بالمكان في العمارة االستيالكية؛ كما اعتمدت العمارة المحمية عمى تنوع العالقات في الشكل المؤلف لممكان المعرف،
في حين يقابميا فقدان االرتباطات الزمانية والمكانية في العمارة االستيالكية.
ساعدت عممية ظيور األشكال المتكررة واستخداميا بصورة مباشرة كظاىرة استيالك موجودة ،وبصورة غير مباشرة في
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محيط ظاىرة االستيالك عمى إيجاد تصور عام بوجود ارتباط بين التكنولوجيا وىذه األشكال عبر:

 )9التأكيد عمى ااشكال ومعانييا من خالل:

 -ظيور األشكال المتشابية ذات المعاني العامة إال إنيا غير معبرة عن نفسيا أو منسجمة مع البيئة ،وبالتالي فقدت

العمارة المحمية معانييا المألوفة لدى المتمقي عبر تصاميم منفذة ذا أشكال اتصفت بالممل والتكرار والغرابة وعدم

الحصول عمى اإلحساس والتعبير المطموب في العمارة.

 -ظيور النتاجات الغربية الغير نابعة من الفكر المحمي ،وانما ىي أشكال مكررة ومسههتيمكة( اعتمدت عمى مفردات

معمارية وتقنيات محمية عمى ىيئة رموز مفرغة من معانييا األصمية).

 -استيالك األشكال المعمارية كان نتيجة االستنساخ المفرط لألشكال ،وىذا أدى الى استيالك العمارة والعودة الى

االغتراب الذي عانتو فترة الحداثة.

ىذا يعني ،إن االستيالك كظاىرة قد ارتبط بأستخدام األشكال ألمتشابية ذات المعاني العامة ،واألشكال المكررة،

واالستنساخ المفرط لألشكال ،فظيرت صعوبة معالجة إشكالية التكرار الممل.

 )2العالقة بين التكنولوجيا وأشكال العمارة المحمية ،من خالل:

 -استخدام التكنولوجيا الحديثة في الغرب ،أفقدت العمارة المحمية معناىا المحمي المألوف لدى المتمقي نتيجة ابتعادىا

عن األشكال ذات الدالالت الواضحة والمألوفة ،وبالتالي فقدت تواصميا مع المتمقي ونتجت عمارة غريبة تعاني من
عدم استيعاب المعاني المعبرة من أشكال االبينة.

 -استخدام تكنولوجيا المواد الجديدة التي ال تتماشى مع الظروف المحمية والبيئية والثقافية واالجتماعية ،قد أفقدت

النتاج معناه المعرف نتيجة استخدام الرموز المستيمكة والمكررة ،وبذا تولدت معاني مستيمكة اتسمت بيا العمارة
المحمية لفترة من الزمن ابتعدت عن المتمقي.

 -إن تحقيق أنعكاس تطور التكنولوجيا عمى الشكل قد ارتبط في ترجمة المفيوم الفكري الى مستوى فيزيائي

وتجسيده في شكل معين من خالل التنظيم الفضائي ،والتكوين الخارجي ،والعالقة بين الداخل والخارج وديمومة

الشكل .ىذا يعني إن تأثير التكنولوجيا عمى فقدان العمارة المحمية معناىا ىو في استخدام رموز مكررة ومستيمكة
ومفرغة من معانييا األصمية عمى ىيئة أشكال فاقدة الى دالالتيا الواضحة والمألوفة ،لتعطي عمارة غريبة أفقدت

تواصميا مع المتمقي.

وعمى ضوء ذلك تناولت الدراسات موضوع العالقة بين التكنولوجيا والعمارة المحمية والعالمية من خالل تأثيرىا

عمى الشكل والمعنى ،أو من خالل استعمال التكنولوجيا في تجسيد الجوانب الفكرية  Typeالى تكوينات فيزيائية
 Modelبأشكال معينة .أو استثمار التكنولوجيا في الحفاظ عمى الجوانب المحمية لخمق عمارة تحقق حاجات اإلنسان.

إال أنيا لم توضح إمكانات تطويع التكنولوجيا في خمق عمارة تمبي حاجة اإلنسان .وىنا يبرز المحور الخاص لمبحث(
استخدام التكنولوجيا لسد حاجات معاني ااشكال في العمارة ومعناه في العمارة المحمية ) .ومنو يمكن تحديد المشكمة

الخاصة لمبحث في" التعامل مع معاني ااشكال المستيمكة في العمارة من خالل إشباع الحاجات المتولدة باعتماد
التكنولوجيا في تكرار ااشكال الغريبة" .إن معرفة التعامل مع التكنولوجيا وتسخيرىا في تحويل المادة الى أداة تصنيع،
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وتحديد اليدف الخاص في توضيح الميزات الدقيقة لحاالت التعامل مع المعاني المستيمكة في العمارة عبر إشباع
الحاجات باعتماد التكنولوجيا في تكرار األشكال.
 .3المحور الثالث :االستيالك في العمارة
1.9

التعامل مع االستيالك :
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تم تحديد المشكمة الخاصة بالبحث والمتمثمة في التعامل مع معاني األشكال المستيمكة في ألعمارة في تكرار األشكال

الغريبة .واظيار أىمية االستيالك في واقع التعامل المعماري ،وتنوع المفيوم وكشف وجوده عبر ألعمارة المحمية إضافة

إلى ما تم بيانو من مفاىيم االستيالك في ثنائية الشكل والمعنى وعالقتو بحركات العمارة.

ترتبط التباينات فيما يتعمق بموضوع االستيالك بمشكمة معرفية تتمثل في كون الدراسات واألدبيات المعمارية الموجودة

ال توفر معرفة كافية وشاممة يمكن االستعانة بيا في تشخيص االستيالك وعالقاتيا بخصوصية العمارة المحمية .إذ

ارتبطت ىذه المشكمة بطبيعة الدراسات التي تناولت موضوع االستيالك في العمارة بشكل عام وىو تناول غير مباشر
وفي العمارة المحمية بشكل خاص .تشير ىذه المالحظات الى ضرورة البحث في واقع المعرفة النظرية فيما يتعمق

بموضوع االستيالك بشكل عام وىو ما سوف يتم طرحو في ان الشكل مفيوم عام لمتطور وفي واقع المعرفة النظرية

لالستيالك بشكل خاص .الذي يساعد الى التوصل إلى مشكمة البحث وتحديد أىدافيا.
1.2

الشكل مفيوم عام لمتطور:

أن )التكنولوجيا(إلى تجاوز النماذج السابقة وتقترح خمق ىياكل وتنظيمات في منافسة لمعمميات المورفولوجية الطبيعية
من اجل الحصول عمى السموك التكافمي الموجود في الطبيعة .وىي بزيادة تجميع وتفريق المعمومات تقود إلى أنماط
مختمفة تمثل حاالت النمو ىذا النمو مصاحب لموت معمومات أخرى ،إن اتساع القاعدة المعموماتية)لمتكنولوجيا( تتحول

بيا نحو اختيار الحدود العميا لمقدرات الفكرية بدالً من القبول بالطرائق المتداولة أي تجربة النظام في مساحات اإلبداع
وان أي إبداعات معمارية تمر خالل مراحل تقوم عمى عالقة تغذية ايجابية فتقوي كل مرحمة المرحمتين االخريتين .بدأ

من وضع األفكار التي تيتم بتنظيم الجيود والخبرات لتحويل النمط ( )Typeإلى واقع فيزياوي ( ،)Modelانتقاالً إلى

انتياء بمرحمة التداول بانتشار األفكار وتعامل الجماعات معيا.
تطبيق الفكرة عممياً بتحويل الرغبات إلى واقع،
ً
مما سبق يتبين مدى تأثر اإلنسان بالتكنولوجيا من خالل أثارة الحاجة فيو ،كذلك تحديد أفضمية الحاجات من خالل
استخدام نوع من أنواع التكنولوجيا المتوفرة لديو لسد أو إشباع الحاجة الخاصة بو من خالل استحداث أشكال متطورة
وجديدة عبر انتقاء شكمي لمفردات دون أخرى ،بغض النظر عن كونيا مكررة أو مستنسخة .لذلك يتم تكرار األشكال

وبيذا تصبح العمارة مستيمكة نتيجة ىذا التقميد.

اما عندما دخمت التكنولوجيا الحديثة العراق ،أصبح ىنالك تحول في أشكال المباني المتمثمة بالكتل المضغوطة،
والمباني الحديثة التي تعتمد أساليب تكنولوجية لخدمة أبنيتيا ،بحيث حل محل البيت التقميدي ذي الفناء الداخمي،

الفيالت والبيوت المنفصمة نتيجة الستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة في البناء.

وىذا قاد إلى خمق مدن ثنائية تتألف الواحدة منيا من قطاعات قديمة وأخرى حديثة تتداخل معيا أو تنفصل عنيا،

وأصبح البناء العمودي والمجمعات السكنية احد العناصر المميزة ليا .أما ما تبقى من رموز العمارة التقميدية ،أو ما تم

الحفاظ عميو فكان ألسباب عرضية أو دينية أو سياحية أو تراثية ،وعمى اثر ذلك فقدت العمارة المحمية في حقبة الحداثة
شخصيتيا نتيجة النجرافيا نحو العالمية بشكل أصبحت تابعة لمغرب أكثر من ارتباطيا بالمكان الذي تنتمي أليو ،و

بالتالي فقدت ارتباطيا بالمجتمع ألنيا فقدت الجانب التعبيري الناتج من فقدان رموز العمارة التقميدية المفيومة والمألوفة
والتي استبدلت برموز عامة ال تخمق دالالت الناتج في طبيعة تكرار األشكال المستخدمة.
أما في حقبة ما بعد الحداثة ،فإن العمارة المحمية كانت السمة الرئيسة لمممارسة المعمارية فييا ىي المفارقة ،بين ما
ال  ،إذ تنبع خصوصية ىذه المرحمة من قطبين رئيسين األول محمي واألخر عالمي.
قصد تحقيقو وبين ما يتحقق فع ً
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وما يحدث حاليًا عودة إلى االنقطاع الذي عانتو فترة الحداثة لعقود طويمة ،فالشكل المعماري يأتي مستنسخًا لما يحدث

عالمياً أو ينغمس باستنساخ لمحمية مرجعيو ،وفي الحالتين يبقى أسير نفسو .وتكمن المفارقة في ىذه الممارسة في
جانبين ،األول عدم القدرة عمى التواصل في التطبيق ،بخمقو لغة ورسالة في آن واحد ،والثاني بتحقيق اإلشارة لداللة

عامة ،بمعنى االنتماء لتراث معين .وقد اقترنت ىذه المرحمة بالمشاكل التي ظيرت فييا بجوانب متعددة ،ورغم دعواتيا
الصريحة ،أ ال أنيا ظمت متأثرة بالعمارة الغربية مما دفعيا إلى استخدام رموز محمية تراثية وبأشكال أغمفة منمقة ،أو
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بإدخال عناصر مستنسخة من التراث بطرائق عشوائية مشوشة ،لخمق تكوين معاصر ذي طابع عام دولي .أي تم تفريغ

الرموز المعمارية من معانييا (أي استيالك لمعاني الرموز) ،وبالتالي ،فإن الممارسات المعمارية لم تخرج عن نطاق

ال عن الكشف عن الخصوصية واليوية .وبيذا تكون
التأثيرات العالمية وفكرىا وأن خرجت فإنيا تستثمر القشرة بدي ً
نتاجات ما بعد الحداثة مكررة ومستيمكة لمرموز ،ومفرغة لمعاني األشكال ،مما أدى إلى استيالك أشكاليا وفقدان تألفيا

مع المجتمع .ومما سبق ذكره يتبين ما يمي:

 -أن فقدان انتماء المجتمع لمعمارة المحمية كان بسبب فقدانيا البعد العاطفي الناتج عن ضعف اإلحساس

باالنتماء الحضاري المتواصل ،نتيجة لفقدانيا المعاني ألنظمة التقاليد.

 -دور اإلشارات في تحقيق االنتماء المكاني ،والتركيز عمى الرموز كوسيمة لتحقيق اليوية.

اعتماد األشكال المجردة في خمق تداعيات عامة ،منيا فقدان النتاج ىويتو وخصوصيتو بسبب استخدام رموز

-

محمية لمضامين عالمية مستيمكة والذي قاد إلى حصول االغتراب في التعبير.

 فقدان التسمسل (لمرموز) كحمقات متسمسمة ومتجانسة تتكامل عبر الزمن في المجتمع الواحد أدى إلى فقداناليوية والخصوصية ومن ثم فقدان االنتماء المكاني ليعطي عمارة بأشكال مستيمكة .

3.3

المعرفة النظرية لمتعامل مع صيغ االستيالك في العمارة:

 3.3.1الدراسعات السعابقة  :سههوف يهتم التعهرف عمهى مفيهوم التكنولوجيها وعالقتههو بكهال"مهن العمهارة والعولمهة والمحميههة

لمعرفة تأثيرىا عمييم من خالل استعراض دراسات عالمية معمارية لموصول الى تحديد المشكمة البحثية وىدفياالبحث .

الدراسة االولى :طروحات  :341590، Koetterلقد أوردت الدراسة تحميالت ارتبطت بالحاجة إلى القراءات المتناقضة
في خمق حالة الشك والريبة في الدالالت المتعددة لشكل النتاج المعماري ،ومنيا اعتماد المابين عمى مرجع فكري في

القراءات المتناقضة بين فكرتي الحياة والموت لمنتاج الفني ( )Rondini-Rietaلمايكل أنجمو .واقترنت فائدتيا في تحفيز

خيال المتمقي في حين ال يوجد ارتباط المرجع بأي حدث في زمان أو مكان معينين أال أنيا موجودة ألي شخص يرغب

إن يراىا .لم تعط الدراسة األولوية ألحد المعنيين عمى األخر بل تميل إلى آلية الممازجة في تحقيق الحاجة إلى شكل
صعب ومحفز لمخيال ،في حين تتطمب اآللية مشاركة من قبل المتمقي أو الناظر عبر مسائمة روحية تفسح المجال

لتأويالت متعددة .أن خمق الشكل واالرتياب في الطبيعة الداللية لمنتاج المعماري قد ارتبط بتبني ىذه األفكار .الثنائية
بتحميميا كنيسة ( )St.Petersلمايكل أنجمو ،شكل(  )1من خالل آليات في التعامل مع األشكال ،وعدد المعاني المراد

إيصاليا ونوعيا .إن اتصال الحاجات ذات المعاني الفكرية الكامنة ومنيا القدسية قد تمثل في ثالث آليات لتحقيقيا

5

.

 آلية تحويل واختزال الثقافة والحضارة عبر تالشي األشكال الظاىرة واستيالكيا إلى عوامل أو مكونات أساسيةمدركة.

 آلية إعادة تشكيل مكونات األشكال المحولة بأنماط غريبة أو شاذة. آلية أعادة تشكيل مكونات عناصر األشكال بطرق االستعمال أو االستخدام أو استنفاد قيمة األشكال تجعلاإلحساس مرتبط بالحالة الجديدة المدركة لممعاني الكامنة من قبل المجتمع.
الدراسة الثانية :طروحات :1551 ، Eisenman
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ناقشت الدراسة التحول الحاصل في المفاىيم واالستراتيجيات المؤثرة عمى النتاج المعماري المعاصر ،وذلك تبعا لألنظمة
واآلليات الشكمية الجديدة التي تتبناىا التوجيات المعمارية المعاصرة وتوضيح موقف العمارة التفكيكية منيا من خالل
نتاجات ما بعد الحداثة والتفكيكية وصوال لمتوجيات الحديثة التي استندت عمى نظريات ومفاىيم جديهدة في الفيزياء
والمغة ،وصفت في ضوئيا الجوانب الشكمية المتنوعة لمنتاجات المعاصرة وطرحت العديد من الجوانب المرتبطة بمفيوم
التحول كأحد الستراتيجيات المعتمدة .ان العمارة ذات النصوص المتحولة والمترابطة تظير معانييا المتغيرة والمتعددة من
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خالل أيجاد عالقات متنوعة مع بقيهة النصوص  .كما أن العمارة اليمكنيا أن ترتبط بالظروف الثابتة لمزمان والمكان
بعد أالن ،ويقترح ايزنمان ثالثة مفاىيم لمتعامل ىي الحدث)، (Eventالتفرد)، (Singularityالطي ) .(Foldingأن

الحدث يقترح نوعا مختمفا من الزمن ىو خارج الزمن الكالسيكي المتتابع ،وىذا الزمن ىو الذي يحقق مفيوم التفرد

فعمارة الحدث اليوم تتعامل مع زمانين

ىما :الزمن السابق ،الذي كان المكان والزمان يعرفان فيو عن طريق شبكة

)(Gridأي( الزمن السابق ،وزمن المستقبل) لما قبل ولما بعد ،و(الزمن الوسيط )؛ الزمن الحاضر عندما يعرف المكان
والزمان عن طريق الطية فالزمن ىو الزمن الحاضر الذي يجب إن يحوي عمى الذي قبل والذي بعد.

فمثال في مشروع األبنية اإلدارية ( )Altekaشكل ( )15في طوكيو اليزنمان ،فكرة المبنى مرتبطة بالحاجة إلى حدث.

فالشي ( )Objectاليستجيب إلى صيغة أو شكل فضائي ثابت وانما لتغيرات زمنية تفترض تحوال مستم ار لممادة وتطو ار

أبديا لمشكل أي أن المرجع المعتمد ذا طبيعة فكرية وسياقيتو من خارج العمارة في حين يفتقر المرجع إلى زمن ومكان
المرجع مقابل إعطاء مألوفية مقبولة بأشكال متطورة عن حرف .L

بيذا يصبح إلشي حدثا ،فيو ينكشف ويتكون عن طريق تغيرات أو تحوالت حرف أل( )Lالمعتاد الذي يحرر الطيات

الخاصة بو من خضوعيا المعتاد لمجسد المحدد وبمشاركة ما بين المادة والطية أو المادة والزمن ،يتيرب المبنى من

التعريف الديكارتي لو وال يمثل شكال جوىريا.

شكم ( )14كٍُسخ (/)St.Peters
www.greatbulding.com

شكم ( )15يجُى ()Alteka
www.alteka building.com

الدراسة الثالثة :طروحات :9111 ،Tschumi :

تتطرق ىذه الدراسة إلى مجموعة من الجوانب المرتبطة بمفيوم عمارة االنفصال( This Architecture Of

 )Disjunctionإذ تذكر ان الزيادة في المعاني والمبالغة تؤديان إلى تقميل المعنى ،إذ كيف ينتج المعنى حينما ال تشير
اإلشارات لو ،وحينما ال تكون دالة ولكن فقط حاجة تستبدل ؟ أي المدلول األول يشير إلى المدلول الثاني والى المدلول
الثالث وىكذا فاإلشارة ىي ليست أشارة إلى شي ولكن نتيجة يفترض أن تكون وظيفة الدال  .مثال ذالك مشروع حديقة
الفميت(  )Park De Lavilleteشكل(  ،)1الذي ييدف الى عمارة لمدال أكثر من كونيا لمدلول.عمارة اثر بحت ( Pure

 )Traceأو ىي لعبة المغة ،وحسب رأي مؤيدي ( نيتشو) فان حديقة (الفميت) بتحوالتيا تتحرك باتجاه ألما النياية
التأويمية .إذ عمد ( )Tschumiعمى اعتماد آلية االختالف ضمن التحول في الوظيفة من خالل تحقيق حاجة في
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استبدال المطعم إلى ورشة ثم إلى مركز حديقة أي إن ارتباط المرجع كان الى إيجاد ىيكل تنظيمي يبقى مستقال عن

االستعمال ،ىيكل بدون مركز أو تدرج ،ىيكل يرفض أي وجود لعالقة سببية بين البرنامج والناتج المعماري .
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شكم ( )16يشروع (http://images.google.com/images ،) Park De Lavillete

 1.1.2خالصة واستنتاج واقع المعرفة النظرية:
اتصفت الدراسات المعمارية المرتبطة باستخدام األشكال البسيطة والمركبة في وجود ظاىرة تكرار األشكال بشكل عام،
وىذا يعني بروز ظاىرة االستيالك ،وبالتالي ىناك إمكانيات لتحقيق استيالك المعاني بشكل خاص .إضافة إلى المغة

المعمارية في إيجاد آليات متعددة تساعد عمى وصف خصوصية العمارة عبر حركاتيا عموما وتوجو التفكيكية وما

بعدىا خصوصا .بعدم قدرتيا عمى توفير معرفة نظرية كافية تساعد في وصف االستيالك في توجيات العمارة وتميزىا

فيما يخص االستيالك في العمارة المحمية بصورة تفصيمية.

ومن خالل تقصي المعرفة النظرية المتعمقة باالستيالك ،يمكن اإلشارة إلى إن ما يتعمق باالستيالك يرتبط بعدم كفاية

المعرفة النظرية المطروحة في الدراسات واألدبيات المعمارية التي يمكن بموجبيا تحديد وجود االستيالك في نتاجات

العمارة( المحمية) ،ووصفيا فيما يخص ىذا المفيوم بشكل تفصيمي .ىذه الحالة أفرزت عنيا المشكمة البحثية المتمثمة

في "عدم وضوح المعرفة المطروحة حول صيغ االستيالك في المعنى والشكل وتأثيره عمى المعنى في سياق العمارة
المحمية ".بينما ييدف البحث إلى توضيح مفيوم االستيالك في العمارة المحمية ،وقد افرز ىذا اليدف أمكانية توضيح

وجود االستيالك في العمارة كحالة عامة .وامكانية توضيح تحقيق االستيالك في العمارة المحمية من خالل خصوصية
ىذه العمارة كحالة خاصة .بينما تم تحديد منيج البحث في حل المشكمة في :بناء أطار نظري الستيالك المعاني في

العمارة ،لموصول الى مفردات خاصة باستيالك المعاني؛ صياغة الفرضيات خاص وتطبيقات الدراسة العممية عمى
المشاريع المنتخبة لمتحقق من الفرضيات؛ ومن ذلك نصل الى استنتاجات تخص تحميل مفردات اإلطار النظري في

بناء اإلطار ونتائج التطبيق والخمفية النظرية لموضوع االستيالك والالاستيالك.
 .4المحور الرابع :االطار النظري الستيالك المعاني في العمارة .

 1.9مفردات اإلطار النظري الخاص باستيالك المعاني في العمارة .يمكن تأشير مفردات أالطار المتمثمة في أربع
مفردات رئيسية في العمارة ،جدول( ،)1وىي :مفردة العنصر المعني باالستيالك ،ومفردة المواقف الفكرية تجاه

االستيالك ،ومفردة أألشكال المتبناة ،ومفردة العمميات التفصيمية.

 1.2صياغة الفرضية الرئيسية.

لقد تركزت الفرضيات حول مفردات اإلطار وفقراتيا المختمفة وحول العالقات بين ىذه الفقرات ،وذلك بوضع تصورات
افتراضية أساسية لغرض كشف التباين في مفيوم الحاجات في العمارة ،وقد كانت الفرضية الرئيسية ( :تتباين الحاجة
إلى استيالك النتاجات المعمارية بتباين المعماريون في فيم الحاجات) .
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ومن خالل طرح مفردات اإلطار النظري الستيالك المعاني في األشكال فقد ظيرت عالقات تفصيمية بين المواقف
الفكرية تجاه االستيالك .في تباين المعماريين في فيم ألحاجة ،وبين خصائص األشكال المتبناه التي ظيرت في
مرجعية األشكال والحاجة ألييا واشباع ألحاجة إلى األشكال وسمات األشكال المتبناة.
 4.3التطبيق عمى المشاريع المنتخبة .لغرض إجراء التطبيق تم انتخاب مجموعة من العينات (مشاريع) مستميمة
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(لدييا محاكاة) مع العمارة التقميدية باعتمادىا نتاجات معاصرة ومبدعة بعيدًا عن االستيالك في العمارة .بعد أن
وضعت مجموعة من المعايير بيدف االنتخاب وتوضحت ىذه المعايير بما يأتي :
 -التنوع الوظيفي لممشاريع .

 توفر الوصف التفصيمي لمعينات ،والتي تطرقت إلى استثمار المصممين إلى العديد من المفاىيم المرتبطة بشكلغير مباشر باالستيالك.

 انتمائية المصممين لحركات معمارية وتيارات فكرية مختمفة الستكشاف إمكانية عدم انضواء اإلستراتيجية تحتراية تيار معين وانغالقيا ضمن حدوده المعرفية والبنائية.

 -انتمائية المشاريع لبيئات مجتمعية (محمية) مختمفة لمخروج بمدى أوسع من األنماط المتبناة في اإلستراتيجية.

وفي ضوء المعايير أعاله تم انتخاب العينات اآلتية:

جذول ( )1يفرداد اإلطبر انُظري انخبص ثبستهالك انًؼبًَ فً انؼًبرح

المفردات الرئيسية

المفردات

العنصر المعني

1

المواقس الفكرية

2

باالستيالك

تجاه االستيالك

ؽجٛعخ
انعُظش
َٕٔعٛزّ

 1-2يٕالف
يُفشدح

 2-2يٕالف
يشكجخ

ااشكال المتبناة

3

العمميات التفصيمية

4

المتغيرات

1-1
2-1
3-1
1-1-2
2-1-2
3-1-2
1-2-2
2-2-2
3-2-2

1-3
2-3
3-3
4-3

آنٛبد رسمٛك

1-4
2-4
3-4

ﻥﺹﺭ ﺍﻝﻡﺱﺕﻩﻝﻙ
ﻁﺏ ٌﻉﺓ ﺍﻝﻉ
ﻥﺹﺭ ﺍﻝﻡﺱﺕﻩﻝﻙ
ﻥﻭﻉ ﺍﻝﻉ
ﻥﺹﺭ ﺍﻝﻡﺱﺕﻩﻝﻙ
ﻑ ٌﺓ ﺍﻝﻉ
ﺩﺭﺝ ﺓ ﻡﺃﻝﻭ
ﻡﻭﻕﻑﻑﻙﺭﻱﻝﻝﻡﺹﻡﻡ
ﻡﻭﻕﻑﻑﻙﺭﻱ ﻡﺅﺱﺱﺍﺕ ً
ﻥﻑﺕﺍ ﺡً
ﻡﻭﻕﻑ ﺍ
األﺱﻝﻭﺏ
ﺍﻝﻡﺡﺍﻙﺍﺓ
ﺡﺕﻭﺍء
اال
ﺵﻙﺍﻝ ﺍﻝﻥﺕﺍﺝ
ﻡﺭﺝﻉ ٌﺓ ﺃ
ﺵﻙﻝ ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩ
ﺍﻝﺡﺍﺝﺓ ﺇﻝﻯ ﺍﻝ
ﺵﻙﻝ
ﺇﺵﺏﺍﻉ ﺍﻝﺡﺍﺝﺓ ﺇﻝﻯ ﺍﻝ
ﺵﻙﺍﻝ ﺍﻝﻡﺕﺏﻥﺍﺓ
ﺱﻡﺍﺕ األ
ﺵﻙﻝ
ﺁﻝ ٌﺓﺕﺡﻕ ٌﻕ ﺡﺍﺝﺓ ﺍﻝ
ﺁﻝ ٌﺓﺕﺡﻕ ٌﻕ ﺡﺍﺝﺓ ﺍﻝﻡﻉﻥﻯ
ﺵﻙﻝ ﻭﺍﻝﻡﻉﻥﻯ
ﺁﻝ ٌﺓﺕﺡﻕ ٌﻕ ﺡﺍﺝﺓ ﺍﻝ

 4.3.1مشروع برج الجامعة التكنولوجية ،شكل( ،)17بغداد .2009،

من االمور الميمة التي دفعت الباحث الختيار ىذا المشروع ىو جمع أعناق المتنافرات والمتباينات في تكوين وتعقد بين
األنماط المختمفة بالزمان والمكان عقد نسب وشبكة عالقات بين برج بابل وورقة طالب ،إال إن ذلك قد تطمب من دقة

الفكر وادراك النظر ونفاذ البصيرة إلى ما ال يحتاج إليو غيرىما ،فإبداعية التكوين أن تجد االئتالف في االختالف ،فانك
تجد الصورة المعمول فييا كمما كانت أجزائيا اشد اختالفا في الشكل والييئة كان التالؤم بينيا مع ذلك االختالف
أوضح.
 4.3.2المشروع الثاني :مشروع دار أوب ار بغداد ،العراق ،شكل(.1989 ،)18
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ىههدف المشههروع إل ههى التأكيههد عم ههى أىميههة التواص ههل الحضههاري م ههن خههالل استحض ههار م ارجههع لتص ههورات شههكمية مرتبط ههة
بحضارات مختمفة تعاقبت عمهى العهراق مثهل (جنهائن بغهداد المعمقهة،والزقورة ،وممويهة سهامراء ،وقبهة بغهداد القديمهة) بحسهب
رأي المصمم ،إضافة إلى اعتماد نسب األقواس ذاتيا المستعممة في المدرسة المستنصهرية ذات الفنهاء المفتهوح لتعبهر عهن
بغداد الفكهر والثقافهة منهذ األزل .وي مثهل المشهروع بهذلك احهد سهبل التواصهل مهع المهوروث والتهراث وال يستنسهخو مهن خهالل
استذكاره أو استدعائو بأسموب جديد ومعاصر .عالوة عمى ما ذكهر ،حهاول المشهروع ربهط األذىهان بالمبهاني التعميميهة فهي
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بغداد كونيا مصادر العمم واالزدىار من خالل استحضهار المدرسهة المستنصهرية ذات الفنهاء واألروقهة المحيطهة بالمدرسهة

محققة بذلك فضاء ترفييياً .Recreation

شكم ( )17ثرج انجبيؼخ انتكُىنىجٍخ،انًصذر(يكتت
انجٍبٌ)

شكم ( :) 18دار أوثرا ثغذاد  /انًصذر(د .سبهر
انقٍسً).

 4.3.3المشروع الثالث :مشروع نصب الشييد العراقي ،المعماري :سعد الزبيري ،سامان كمال ،الفنان إسماعيل

عبد الفتاح الترك ،بغداد العراق ،شكل(.1983 ،)19

لقد حاول التشكيل العام لمنصب أن يسجل انتمائو لمموروث الحضاري من خالل استعارة شكل القبة كمفردة معمارية ليا
تداخالت عدة مع مفيوم اإلجالل والسمو .أراد الفنان اختيار قبة عراقية من حيث النسب والشكل وتم تجريد المنحى

البنائي التقميدي ليا بما يخدم فكرة التخميد الديناميكي لمشيادة بانشطارىا الى نصفين وانفتاحيما نحو السماء مبرزة ما
تحتضنو القبة من عنصريين أساسيين ليستند عمييما الرمز وىما جسد انشطار القبة ليتكون قوسان عمالقين في
مقطعيما وكذلك جسد الشييد الممفوف بالراية ،موظفا الشكل النحتي المعماري لتأكيد الرمز في سمو الشييد.

 4.3.4المشروع الرابع:مشروع المكتبة المركزية في دبي،40اامارات العربية المتحدة،شكل(.2009/2006،)20

أشتمل التصميم الفائز بالمسابقة عمى مفردة أساسية لشكل مجنح (كرسي القران) ،وفييا تتجمع مختمهف فعاليهات المشهروع

فالرؤيا التي يستحضرىا مشاىد سقف مبنى المكتبة ،انعكاس لسهياق طبهائع األبنيهة اإلسهالمية العظمهى (المألوفيهة ،المجهوء
تكوينياً إلى ممارسة توظيف أغطية موحدة ومتشابو لفعاليات وظائفية متنوعة فالشهكل ال يتبهع المضهمون ثبوتيهة (الفهورم)
المختمق مع تنوع وظائف االحياز المصممة).
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شكم ( ،)01مشروع نصب الشييد العراقي

شكم( )01يشروع انًكتجخ انًركسٌخ فً دثً
WWW.asp-stuttgart.de

()www.iraqws.com

 1.1مناقشة وتحميل النتائج:

 1.1.9تحميل مفردات االطار النظري.

 )1النتائج المرتبطة بمتغيرات المفردة ااولى(العنصر المعني باالستيالك ) الرئيسة.

 -النتائج المرتبطة بالمفردة ااولى (طبيعة العنصر) :أظيرت نتائج التطبيق تركي از في طبيعة العنصر المتبنى

لمشاريع الدراسة عمى الشكل الكمي الفيزيائي ،إذ بينت النتائج تبني المشاريع االربعة في( حالة) من مجموع( 1

حالة) .و(حالة واحدة ) لمقطع ومنظور ثالثي األبعاد ،وتوازناً بين كل من فكرة من نتاج ومجموعة أفكار( حالة) لكل
منيما.

 -النتائج المرتبطة بالمفردة ااولى (نوع العنصر) ،و( مألوفية العنصر) :أظيرت نتائج التطبيق تنوعاً ما بين نوع

العنصر المألوفية إذ حصمت مفردة مألوفية العنصر عمى ( حالة) من مجموع(  1حالة) توزعت ما بين ( حالة)

لمألوفية العنصر و( حالة ) لغير مألوف ،في حين حصل نوع العنصر عمى( حالة) فقط من المجموع الكمي،

توزعت عمى( حالة) لجزء من تكوين و( حالة) لتكون كمي في مشاريع الدراسة العممية االربعة.
 )2النتائج المرتبطة بالمفردة الثانية(المواقس الفكرية تجاه االستيالك) ،والتي تشمل.

 -المفردة الثانوية ااولى( ،مواقس مفردة ) .أظيرت نتائج االستيالك في المواقف الفكرية تجاه االستيالك من حيث

طبيعة المواقف الفكرية في( حالة ) .وأظيرت تبايناً بين قيمة الموقف الفكري المؤسساتي في( حالة) وقيمة الموقف

االنفتاحي في ( حالة)  ،و(1حالة) فيما يتعمق بالموقف الفكري الخاص بالمصمم في مشاريع الدراسة العممية.

 -المفردة الثانوية الثانية( ،مواقس مركبة) ،التي تشمل كال من ( أسموب المصمم ،المحاكاة االحتواء في عالقات

عناصر المشروع) .أظيرت نتائج التطبيق لمشاريع الدراسة العممية تنوعا من حيث المواقف المركبة باتجاه االستيالك

في ( 1حالة) حيث أظيرت النتائج ميل واضح نحو أسموب المصمم من خالل( 5حالة) من المجموع الكمي كما بين

التطبيق ميال إلى تبني األسموب المتجدد لممصمم في( حالة) من المجموع الكمي (5حالة) .وحصل تساوي في األسموب

األحادي واألسموب المتعدد عمى(1حالة) من نفس المجموع ،حصمت مفردة االحتواء في عالقات عناصر المشروع عمى

( 5حالة) توزعت عمى( حالة في مفردة االحتواء في الموقع وحصمت مفردة الوظيفة والرمز والجية المستفيدة عمى

حالة واحدة لكل منيا ،في مشاريع الدراسة العممية االربعة.
 )3النتائج المرتبطة بالمفردة الثالثة (ااشكال المتبناة) .حيث بينت الدارسة العممية ما يمي:

 -المفردة الثانوية ااولى ،سياقية المرجع :التي تشمل من داخل سياق العمارة وخارج سياق العمارة :أفرزت نتائج

التطبيق العممية توازناً واضحا بين كل من سياقية المرجع من داخل حقل العمارة وبين مفردة خارج حقل العمارة في (
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حالة) لكالً منيما من (  1حالة) فقد نالت مفردة الطبيعة أعمى القيم في ( حالة) من مفردة خارج حقل العمارة من
المجموع ( حالة) في مشاريع الدراسة العممية االربعة.

 -المفردة الثانوية الثانية ،ارتباط الشكل :وا لتي تشمل ارتباط الشكل بالمشروع نفسو أو بحدث معين أو بزمان معين

أو بمكان معين .أظيرت نتائج التطبيق تنوعاً لألشكال المتبناة من حيث ارتباط الشكل في( 33حالة) ميال واضحا نحو
الزمان المرتبط بالمرجع في(  1حالة) من المجموع وبنحو اقل الرتباط الشكل بمكان المرجع في ( حالة) من المجموع
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و( حالة) الرتباط الشكل بالمشروع نفسو و( حالة) الرتباط الشكل بحدث معين في مشاريع الدراسة العممية األربعة.

 -المفردة الثانوية الثالثة:الحاجة إلى الشكل ،من حيث الطبيعة الداللية لعناصر الشكل ،والطبيعة العالئقية لعناصر

النتاج .أظيرت نتائج الت طبيق تركي از في الطبيعة الداللية لمشكل في مشاريع الدراسة العممية ،إذ بينت النتائج تبني
المشاريع االربعة في( حالة) من مجموع (6حالة) عمى عناصر الشكل المتعدد الدالالت ،و ( حالة) عمى عناصر
الشكل ذات الطبيعة األحادية من نفس المجموع وحصمت مفردة أخرى عمى ( 1حالة) من نفس المجموع .أما فيما

يخص الطبيعة العالئقية لعناصر النتاج ،بينت النتائج تنوعا واضحا إذ اعتمد( 1حالة) من مجموع( حالة) اعتمدت

عالقات شكمية تاريخية ومألوفة و( حالة) من نفس المجموع عمى قيمة أخرى في مشاريع الدراسة العممية.

 -المفردة الثانوية الرابعة :إشباع الحاجة الى الشكل ،من حيث األشكال ذات البنى العميقة والقدرات التكنولوجية.

أظيرت نتائج التطبيق ميل المصممين المعماريين لممشاريع االربعة فيما يخص إشباع الحاجة الى األشكال ذات البنى

العميقة عمى مفردة القدرات التكنولوجية في ( حالة) من المجموع ( حالة) ،حيث حصمت مصادر بنى فكرية من

خارج العمارة عمى( حالة) من المجموع ( حالة) وحصمت األشكال ذات البنى العميقة المتناقضة مع مصادر بنى

فكرية مع النتاج الشكمي عمى( 1حالة) من( حالة)  ،أما فيما يخص متغير القدرات التكنولوجية فقد وضحت نتائج

التطبيق ميال لممصممين عمى تبني قيمة استكشاف خيارات شكمية أخرى في ( حالة) من المجموع و تداخل المعارف

المتعددة إذ جاءت ىذه القيمة في (1حالة) من المجموع في مشاريع الدراسة العممية.

 -المفردة الثانوية الخامسة :سمات ااشكال المتبناة  ،من حيث الحاجة الى الشكل والحاجة الى المعنى والحاجة الى

كمييما .أظيرت نتائج التطبيق الخاصة باألشكال المتبناة ميال الى الحاجة المتبناة الى الشكل والمعنى حيث حصمت

عمى ( حاالت) من مجموع( 1حالة) مع التركيز عمى التفرد في الحاجة الى الشكل والمعنى في ( حالة)

مقابل(5حالة) لتراكب المعنى و( حالة) واحدة لتراكب الشكل ،وبينت النتائج توازنا" بين كال" من الحاجة الى الشكل
والحاجة الى المعنى في( حالة) في مشاريع الدراسة العممية.

 )4النتائج المرتبطة بالمفردة الرابعة العمميات التفصيمية والتي تضمنت ما يمي:

 -المفردة الثانوية ااولى :آلية الحاجة الى الشكل ،من حيث آلية التحريف والتفكيك والتراكب.

أظيرت نتائج التطبيق تنوعا في آليات الحاجة لمشكل في العمميات التفصيمية حيث بينت الدراسة ميال نحو آلية التراكب

في ( حالة) من مجموع (5حالة) مقابل ( حالة) آللية التفكيك في مشاريع الدراسة العممية االربعة.

 -المفردة الثانوية الثانية :آلية الحاجة الى المعنى ،من حيث آلية الممازجة والثنائيات والتحول الصوري والتغير

والتكرار .أظيرت نتائج التطبيق العممية تنوعا من حيث تبني آليات الحاجات إلى المعنى في العمميات التفصيمية في

( 1حالة)حيث أظيرت النتائج تبايناً بين كل من مفردة آلية التغير في(5حالة) و( حالة) آللية الممازجة من المجموع
الكمي و بدرجة اقل آللية الثنائيات والية التكرار في( حالة) وحصمت آلية التحول الصور عمى ( حالة) في مشاريع

الدراسة العممية.

 -المفردة الثانوية الثالثة :آلية الحاجة إلى تفسير المعنى ،من حيث آلية المحاكاة وآلية اإلزاحة والطي.
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أظيرت نتائج التطبيق آللية الحاجة إلى تفسير المعنى لمعمميات التفصيمية في(  1حالة) حيث بينت تفوقا آللية اإلزاحة
في ( حالة) من المجموع الكمي تمييا آلية المحاكاة في (5حالة) وأخي ار آلية الطي في ( حالة) في مشاريع الدراسة
العممية.
 1.1.2مناقشة العالقات بين متغيرات اإلطار النظري:
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 )1العالقة بين المتغير(العمميات التفصيمية) والمتغير(ااشكال المتبناة).

أفرزت نتائج الدراسة العممية ميال لتبني األشكال المتبناة( التفرد والتراكب والغموض) بنسب واضحة في المشاريع
األربعة عندما تبنى المعماريون عمميات تفصيمية متنوعة مع التركيز عمى آلية اإلزاحة والتراكب والممازجة ،ويعزى سبب
ذلك إلى تنوع الحاجات المتبناة فالمصمم يمجأ إلى إزاحة النتاج المعماري أو الفكرة المعمارية من سياقو الذي قد يتسم

بالتوافق أو التناقض مع سياق النتاج الجديد لتحقيق الغموض كسمة لحاجة يحاول تحقيقيا ويمجأ إلى آلية الممازجة بين

الطبقات(مزج صور ومزج أفكار) من قبمو لتحقيق سمة التراكبية والغموض كما يمجأ الى آلية التراكب لتحقيق سمة

التفرد .أي إن تنوع األشكال المتبناة فرض عمى المصمم اعتماد آليات متنوعة مع التركيز عمى بعضيا في مشاريع
الدراسة العممية األربعة ،وىذا يتوافق جزئيا مع التصور االفتراضي الذي ينص عمى(ميل المعماريين إلى تبني آليات

متنوعة لتحقيق الحاجات مع التركيز عمى آلية اإلزاحة) إذ جاء تركيز المعماريين عمى آليات متنوعة منيا اإلزاحة

والتراكب والممازجة.

 )2العالقة بين المتغير(العنصر المعني باالستيالك) والمتغير(ااشكال المتبناة ).

أظيرت نتهائج التطبيهق تنوعها فهي طبيعهة األشهكال المتبنهاة عنهدما يكهون العنصهر المعنهي باالسهتيالك يتسهم بهالتنوع .بينهت
النتههائج اعتمههاد قيمههة األسههموب المتجههدد لممصههمم فههي التعامههل مههع المشههاريع واالنفتههاح الههذىني لممصههمم بههنفس الههوزن فيمهها

يخص مستويات تخص أسموب المصمم ،وجاءت قيمة متعدد الدالالت الشكمية بوزن اكبر من القهيم األخهرى فيمها يخهص
الطبيعة العالئقيهة لعناصهر النتهاج مهن مفهردة الحاجهة إلهى الشهكل المعتمهد فهي األشهكال المتبنهاة ،عنهدما يمجهأ المصهمم إلهى

اعتماد الشكل الكمي الفيزيائي من طبيعة العنصهر والتركيهز عمهى الطهراز المعمهاري السهابق مهن داخهل حقهل العمهارة وقيمهة

ال طبيعة من خارج سياق العمهارة كسهياقية معتمهدة لممرجهع ويعهزى سهبب ذلهك إلهى محاولهة المصهممين لخمهق نتاجهات تتسهم
بههالتفرد واإلبههداع ،إذ يعمههد إلههى تجديههد أسههاليبو واالنفتههاح الههذىني عمههى حقههول أخههرى مههن خههارج حقههل العمههارة بيههدف أغنههاء
النتههاج التصههميمي بههدالالت جديههدة ترتكههز عمههى مهها تمتمكههو تمههك الم ارجههع الغنههاء الرصههيد الههداللي والمعنههوي لمنتههاج الجديههد

ويضفي صفة الجمال أيضا عمى نصو الجديد .كما إن محهاولتيم لإلحالهة عمهى نهص معمهاري كمهي سهابق ،يحيهل المتمقهي

عمى الخزين الداللي فهي ذاكرتهو حهول ذلهك النتهاج وخصوصها عنهدما يكهون ذلهك النتهاج يمتهاز بعمقهو التهاريخي والحضهاري

في سياق البمد الذي يؤسس عميو النتاج الجديد ،وىذا يتعارض مع التصور االفت ارضهي الهذي يشهير إلهى( ميهل المعمهاريين
الستثمار أشكال كمية من الطبيعة بيدف ىجر العمارة التقميدية).

 )3العالقة بين المتغير (ااشكال المتبناة) والمتغير (المواقس الفكرية تجاه االستيالك).

أوضههحت نتههائج الد ارسههة العمميههة ميههل المعمههاريين كثي ه اًر الههى اعتمههاد أسههاليب متعههددة فههي التعامههل مههع وظههائف المشههاريع
المختمفة وبانفتاحيم الذىني الكبير عمهى متطمبهات ومتغيهرات الوظيفهة والموقهع عنهدما يسهتيدفون بنهى فكريهة عميقهة تتوافهق

مع بنى أخرى من خارج النتهاج .ويعهزى سهبب ذلهك إلهى اسهتيداف المصهممين لمفيهوم الالمباشهرية فهي التعبيهر فهي عمميهة
إيصال الدالالت والمعاني المقصودة في إنتاج النتاج المعماري .الذي يستمزم انفتاحها ذىنيها عميقها مهن قبهل المصهمم عمهى
بنهى فكريههة عميقهة مههن خهارج الههنص كسهياق وظيفههي ومهوقعي بيههدف إغمهاض الفكهرة واغمهاض الشههفرات الدالليهة إغماضهها
شههفافا ليسههيل وال يصههعب تمقييهها فههي إن معهها ممهها يجعههل المتمقههي مشههاركا فههي إنتههاج النتههاج المعمههاري ويحقههق حاجههة مههن
الحاجات المتبناة بيدف إضعاف االستيالك.
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وىهذا يتوافههق مهع التصههور االفت ارضهي األول الههذي يههنص ( يميهل اغمههب المعمهاريين إلههى تبنههي بنهى عميقههة تتوافهق مههع بنههى
عميقة أخرى من خارج النص عندما يتسم أسموبيم في التعامل مع المشاريع بالتجدد ).
 )4العالقة بين المتغير (العمميات التفصيمية) والمتغير (المواقس الفكرية تجاه االستيالك).

أظيرت نتائج الدراسة العمميهة ميهل المعمهاريين إلهى اسهتخدام األسهموب المتجهدد لممواقهف المركبهة ألسهموب المصهمم كقيمهة
أساسها لمقهدرات التكنولوجيههة إلشهباع الحاجههة إلهى األشهكال المتبنههاة .ومهيميم إلههى البحهث عهن بنههى فكريهة عميقههة تتوافهق مههع
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بنههى أخههرى مههن خههارج النتههاج كقيمههة أساسهها لمحاجههات ذات البنههى العميقههة الم هراد إشههباعيا عنههدما يعتمههد المعمههاريون آليههات

متنوعة لتحقيق تمك الحاجات مع التركيز عمى آليات بعينيا مثل ( اإلزاحة – التراكب -الممازجة ) بحهاالت أكثهر وبتميهز
اكبر من اآلليات األخرى التي يتم تبنييا في المشاريع األربعة مثهل الثنائيهات والطهي والمحاكهاة والتغيهر .يعهزى سهبب ذلهك

في حاجة المصمم إلى آليات محددة توفر لو اإلمكانية عمهى إ ازحهة نتاجهات متكاممهة مهن سهياقات أخهرى تتوافهق فكريها مهع
نتاجههو الجديههد ومراكبتيهها مههع الطبقههات الفكريههة والشههكمية المسههتدعاة باتجههاه خمههق النتههاج الجديههد ومههن ثههم ممازجتيهها شههكميا

لتحقيههق تمههك الحاجههات وقتههل االسههتيالك الفكههري والشههكمي الههذي ينتجههو الح هوار بههين المتمقههي والنتههاج الجديههد ،وىههذا يتوافههق

جزئيها مهع التصهور االفت ارضههي الهذي يهنص (أغمهب المعمههاريون يتبنهون آليهات محهددة كالت اركههب لتحقيهق بنهى فكريهة تتوافههق
مع بنى من داخل النص كحاجة مراد إشباعيا ).

 .5المحور الخامس :االستنتاجات

بعد استخالص نتائج التطبيق عمى المشاريع أالربعة المنتخبة ومناقشهتيا سيصهار إلهى طهرح اسهتنتاجات البحهث فهي ثالثهة

مستويات :األول يخص االستنتاجات المرتبطة بالخمفية النظرية ،واختص الثاني باالسهتنتاجات المرتبطهة باالطهار النظهري

في حين تناول الثالث االستنتاجات المرتبطة بنتائج التطبيق.
5.1

االستنتاجات الخمفية النظرية:

ارتبطت استنتاجات الخمفية النظرية بوجود صيغ االستيالك وعدم وجوده ،حيث:

 -أفههرزت المشههاريع التههي تههم انتخابيهها تباين هاً فههي صههيغ االسههتيالك مههن جيههة وظيههور حههاالت الالاسههتيالك مههن جيههة

أخههرى .مههن خههالل جههانبين رئيسههين تمثمتهها فههي :سههياقية المرجههع عبههر المصههمم فههي خمههق تكويناتههو المعماريههة؛ والثانيههة فههي
مالئمة التفسير الى األش كال ذات البنى العميقة من خالل تأثير القدرات التكنولوجية عمى إنشاء تكوينات متميزة.

 -أفرز التباين حالتين مختمفتين ،ىما :االستيالك في نسخ النتاجات السابقة أو تكرار طرزىها لتوليهد نمهاذج مشهابية،

وتعطههي أشههكال مشههابية ووظههائف مشههابية؛ والالاسععتيالك فههي محاكههاة حقههول العمههارة أو خارجيهها لتوليههد نمههاذج مختمفههة

تصحح األشهكال المشهابية لوظهائف مختمفهة .بهذلك يكهون االسهتيالك ىهو نسهخ لألشهكال والهال اسهتيالك محاكهاة واحتهواء
وأسههاليب جديههدة مههن سههياق العمههارة وخارجيهها .وبههذا يكههون التعامههل مههع مفيههوم االسههتيالك فههي العمههارة والقههدرة التصههميمية

لممصمم في تجاوزىا قد ارتبط بجوانب ىي:

 -أن مها ركههزت عميههو نقههد النتاجههات المقمههدة لمحركههات أو لنتاجههات أخههرى ىههي حههاالت التكهرار فههي االقتبههاس المباشههر مههع

فقدان وجود المصمم وبالتالي فقدان العمارة خصوصيتيا.

 -أفههرزت صههيغ التعامههل مههع االسههتيالك ،فههي اعتمههاد متغي هرات النتاجههات ضههمن الحركههة المعماريههة أو متغي هرات الحركههة

نفسيا في استنساخ النماذج أو الجمع بين عدة نتاجات ،دون البحهث عهن مها ىهو جديهد مهرتبط باألبعهاد الزمانيهة والمكانيهة

لمنتاج.

 -اإلشههارة الههى مشههاكل العمههارة المحميههة وأضههعافيا كشههفا" عههن ضههرورة االعتمههاد عمههى المفههردات التههي تحقههق أتبههاع فههي

استيالك األشكال ومعانييا.
تب ه ين األمثمههة المتعههددة فههي نشههوء النتاجههات المعماريههة عبههر حركاتيهها الههى م ارحههل فههي حركههة العمههارة تت هراوح بههين إمكانههات
االس ههتيالك والالاس ههتيالك إلش ههباع الحاج ههة ال ههى الرغب ههات اإلنس ههانية واالجتماعي ههة والثقافي ههة تظي ههر ف ههي أش ههكال وتكوين ههات
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معماريههة إذ تعطههي أعمههى درجههات االسههتيالك فههي تشههابو صههياغة النتاجههات بأشههكاليا واخههتالف التفسههير ليهها ،بينمهها تعطههي
أدنى درجات االستيالك في اختالف صياغة األشكال وتشابو التفسير فييا وىو ما يسمى باالستيالك شكمياً وفكرياً.
1.2

االستنتاجات المرتبطة باإلطار النظري.

تركهز ىههذه االسههتنتاجات عمههى توضههيح أىميهة المعرفههة السههابقة فههي بنههاء اإلطهار النظههري ،وتوضههيح طبيعههة االخههتالف بههين
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اإلطار النظري الحالي والمطروح في المعرفة السابقة

اتسههمت الد ارسههات المعماريههة السههابقة بالضههمنية والتبههاين والعموميههة فههي تناوليهها لممفههردات التههي يمكههن أن تشههكل اإلطههار

النظري لمفردة إال استيالك والحالة ألمقابمو ليا فهي الالاسهتيالك ،وبغيهة استكشهاف المفهردة بشهكل يمكهن مهن المقارنهة فهي
النتاجات السابقة واعتمادىا كمفردة رئيسية لخمق النتاج في العمارة .

تم تحديد اإلطار النظري بصورة شهاممة فهي أربهع مفهردات رئيسهة ىهي :مفهردة " العنصعر المعنعي باالسعتيالك " ؛ مفهردة "
المواقس الفكرية اتجاه االستيالك "؛ مفردة " ااشكال المتبناة " ؛ ومفردة " العمميات التفصيمية ".

وبههذا ت ههم إيج ههاد التص ههور النظ ههري الههذي يمك ههن م ههن خالل ههو وص ههف إلالاسههتيالك لخم ههق النت ههاج المعم ههاري المحم ههي المتس ههم

بالتواصل .في ضوء ما أفرزتو الدراسات التي استخمص منيا اإلطار النظري ،أمكن طهرح تعريهف مضهاد الهى االسهتيالك
تععد كونيعا ىعدفا لمنتعاج المعمعاري المعاصعر
الذي تم تعريفو في فصول الد ارسهة ،الهى مفيهوم ألالسهتيالك بكونهو }:سعمة د
يقوم عمى تمبية حاجات مجتمعية (عامة) وتصعميمية (خاصعة) بالمصعمم نفسعو لمخعروج بالنتعاج المعمعاري معن دائعرة

االستيالك بمستوييو الفكري (المعنى) والشكمي (الشكل){ .

5.3

االستنتاجات المرتبطة بنتائج التطبيق.

تمثل ىذه االستنتاجات ما برز من نتائج الدراسة العممية وتطبيق مفردات اإلطار النظري عمى النتاجات المعمارية:

 5.3.1االستنتاجات الخاصة بمفردات "العنصر المعني باالستيالك".

 )1االستنتاجات الخاصة بمفردة "طبيعة العنصر" .ميل المصه ممين العتمهاد الشهكل الكمهي الفيزيهائي كقيمهة ممكنهة

أعمى من مفردة طبيعة المشروع الخاصة بماىية العنصر المعني باالسهتيالك والمرجهع الفكهري وكالىمها كقهيم أقهل ويعهزى

سبب ذلك لكون المعماريون يميمون إلى تبني شكل كمي مألوف ،لتحقيق التواصل الداللي مع المتمقي.

) االستنتاجات الخاصة بمفردة "نوع العنصر" .ميل المصممين الستثمار فكرة من نتاج كقيمة أعمهى فيمها يخهص

الم ارجهع التههي تنتمهي لحقههل مهن خههارج حقههل العمهارة ويعههزى سهبب ذلههك إلههى محاولهة المصههممين السهتثمار الرصههيد الههداللي

لتمك األشكال المتبناة من الطبيعة ودمجيا مع المنظومة الداللية األساسية لميندس العمارة.

) االسعععتنتاجات الخاصعععة بمفعععردة "مألوفيعععة العنصعععر" .ميههل المصههممين لتحقي ههق الت هوازن فههي المشههاريع األربع ههة

المنتخبة لمتطبيق فيما يخص درجة المألوفية الشكل المتبنى وغرابتو حيث تحققهت بنسهب متوازنهة لكهل منيها وذلهك لتحقيهق

اإلثارة في عممية التمقي.

 5.3.2االستنتاجات الخاصة بمفردات "المواقف الفكرية اتجاه االستيالك".

 )1االسععتنتاجات الخاصععة بمفععردة "مواقععس مفععردة " .اعتمههاد المصههممين عمههى مواقههف فكريههة مؤسسههاتية فههي نسههب

أعمهى ثههم يميهو الموقههف االنفتهاحي بتركيههز اقهل مههن مواقهف فكريههة مؤسسهاتية ويعههزى سهبب ذلههك إلهى ميههل المصهممين إلههى

العههودة إلههى األزمههان الق ديمههة واالغت هراف منيهها شههكال وداللههة لتحقيههق الحالههة المضههادة الههى االسههتيالك الن األزمههان القريبههة
اشبعت استيالكا نتيجة التكرار الممل لمنماذج المنتمية ليا .
) االستنتاجات الخاصة بمفردة "مواقس مركبة " .ميل المصممين إلى تبني أساليب متجددة في المشاريع األربعة

المنتخبة لم تطبيق تنتمي إلى أسموب المصمم وذلك لتحقيق التواصل الفكري والداللي لممشروع مهع البيئهة االجتماعيهة التهي
ينتمي ليا.
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 5.3.3االستنتاجات الخاصة بمفردات "األشكال المتبناة ".
 )1االسععتنتاجات الخاصععة بمفععردة "مرجعيععة أشععكال النتععاج" .ميههل المصههممين المعمههاريين إلههى تبنههي الت هوازن بههين

سياقية المرجع من داخل وخارج حقل العمارة ،فقهد تحهددت بقيمهة البنهى الفكريهة المتوافقهة مهع بنهى أخهرى مهن خهارج النتهاج
وداخمههو وذلههك لكسههر دائهرة اسههتيالك الههنص التههي يتعامههل بيهها المصههمم المعمههاري ولهربط المتمقههي مههع نصههوص أخههرى مههن
خارج النتاج المعماري بإحالتو إلييا نتيجة تمقيو شفرة مبثوثة ضمن النتاج األصمي ترتبط دالليا مع نتاج أخر خارجي.
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) االستنتاجات الخاصة بمفردة "ارتباط الشكل" .أظيرت نتائج الدراسة العمميهة ميهل المصهممين إلهى تبنهي زمانيهة

المرجههع كشههكل متبنههى مههن خههالل التحههدد بقيمههة االنتمههاء وعههدم االنتمههاء إلههى أزمههان مختمفههة ويعههزى سههبب ذلههك إلههى ميههل

ا لمصممين لمبحث عن األشكال الجديدة والبميغهة فهي نفهس الوقهت ليهدم االسهتيالك وكسهره نتيجهة تحقيهق القهراءات الدالليهة
المتنوعة لمشكل الجديد.

) االسععتنتاجات الخاصععة بمفععردة " الحاجععة إلععى الشععكل المعتمععد".بينههت نتههائج الد ارسههة العمميههة ميههل المصههممين

المعماريين إلى تبني آلية الطبيعة الدالليهة المتعهددة لعناصهر الشهكل ضهمن مفهردة(الحاجهة إلهى الشهكل) ويعهزى سهبب ميهل
المصهممين لتبنههي الطبيعههة الدالليههة المتعهددة لعناصههر الشههكل فههي التصهميم إلههى أغنههاء الرصههيد الهداللي واث ارئههو نتيجههة ذلههك

التبنههي فكههل منظومههة فكريههة أو شههكمية تمتمههك حي ه از دالليهها معينهها فههي ذىههن المتمقههي وان ىههذا التبنههي بههين الههدالالت يخمههق
منظومههة دالليههة جديههدة تقتههات عمههى الههدالالت الخاصههة بكههل منظومههة تههم إزاحتيهها باتجههاه خمههق النتههاج الجديههد وىنهها اعتمههد

المصههممون عمههى آليههة اإل ازحههة بالمرتبههة الثانيههة وبالههذات عمههى النتههاج الشههكمي لمتأكيههد عمههى اسههتثمارىم دالالت ذلههك النتههاج

ومازجوا بين أفكار تمك الدالالت األصمية المتراكبة أصال لخمق نص جديد يكسر قيد االستيالك.

 5.3.4االستنتاجات الخاصة بمفردات "سمات األشكال المتبناة " .ميل المصممين إلى تبني سهمات األشهكال المتبنهاة

المتحدده بقيمة (التفرد ،التراكب) ،إذ أن المصمم ببحثو عن الشكل غير االستيالكي يعمهد إلهى إنتهاج نهص يتسهم بهالتفرد
عمهى مسههتوى الشهكل والفكهرة وىهذا يخرجههو مهن دائهرة االسههتيالك ويضهعو فههي دائهرة الجههدة واإلبهداع  ،أمهها فهي البحههث عههن
سهمة الغمهوض فهأن فهرادة الشهكل الجديهد المتكهون تفهرض غموضها شهفافا عمهى الهنص المنهتج يستكشهفو المتمقهي ،وبالتهالي

تزداد تركيبيتو وجماليتو نتيجة خوض المصمم في استثمار أشكال ذات مرجعيات قديمة وأشكال طبيعية .ومن ذلهك فهأن
ما تم تحقيقو من استيالك في العمارة التقميدية ،توصل البحث الهى اعتبهار ألالسهتيالك سهمة تنحهرك نحهو اليهدف الهذي
يبتغيهو المصهمم المعمهاري لتحقيههق نهص جديهد يتسهم بههالفرادة ويحهاول ىجهر العمهارة التقميديههة التهي اشهبعت طرحها وبالتههالي

اشبعت استيالكا .
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 1رمع يكزجخ دث ٙانًشكضٚخ عهٗ يٕلـع إسزشارٛد ٙعُذ انطشٚك انًسبر٘ نهًذُٚخ عهٗ ػفبف ثسٛشح انًًضس انًشرجؾ ثبنخهٛح انعشث .ٙزٛث
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