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 لص ستخالم

عناصر الزمن وحدها ال تكفـي للوصـول الـى النتـاج المعمـاري، لـذا جـاء  إن إالبرز مفهوم الزمن بصوره واضحة في العمارة، 
 عالقــة التحــوالت المعماریــة بــالزمن فــي العمــارة المحلیــة والتــي تكــون امــا كمــا او كیفــا ولكــن ســیتم هنــا إیضــاحهــذا البحــث بهــدف 

الـى المعماریـة ومـن ثـم  باإلضـافةالتأكید على الزمن الكمي حصـریا وذلـك ضـمن الطروحـات المعجمیـة والعلمیـة والفلسـفیة والفنیـة 
وجــود قصــور معرفــي حــول " ضــمن التحــوالت زمنیــا فــي العمــارة المحلیــة، ومــن هنــا بــرزت المشــكلة البحثیــة المتمثلــة بـــ  توضــیحه

التحـوالت فـي العمـارة المحلیـة مـن حیـث الكـم تكـون امـا : "امـا فرضـیة البحـث" لى مستوى الكم طبیعة التحوالت للعمارة المحلیة ع
، وانطالقـا مـن الفرضـیة فقـد هـدف البحـث الـى دراسـة التحـوالت فـي العمـارة المحلیـة علـى "على مستوى الجزء او الكـل او كالهمـا

 . الى مستوى التحوالت الكمیة في العمارة المحلیة مستوى الكم توضیح التحوالت في العمارة المحلیة عالوة على الوصول
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Abstract 

The concept of time is clearly in the architecture , but the elements of time alone is not enough to 
get into the production architect , so came this research in order to clarify the relationship shifts 
architectural -time in the local architecture , which are either as or Kiva but will be here to 
emphasize time quantitative exclusively as part of propositions lexical and scientific , 
philosophical and artistic as well as architectural and then be described within the transformations 
timetable in local architecture , hence emerged the research problem of the " there was a lack a 
knowledge about the nature of the changes to the architecture of local quantum level " Either 
hypothesis Search: " shifts in the local architecture in terms of quantity to be either at the level of 
whole or part , or both , " Proceeding from the premise has been the goal of research to study the 
changes in the local architecture to illustrate the level of quantum transitions in the local 
architecture as well as access to the level of quantitative shifts in local architecture . 

 

 

 

31 
 

mailto:jamelalaeby@yahoo.com
mailto:asamaniazy@yahoo.com
mailto:asamaniazy@yahoo.com
mailto:asamaniazy@yahoo.com
mailto:jamelalaeby@yahoo.com


2014سنة )  4-3(العددان  29المجلد................................................................یةعمار مهندسة اللالمجلة العراقیة ل  
 

 :المقدمة  -1
لعـّل مفهـوم الـّزمن جــاء لتحدیـد جملـة الّتغّیــرات علـى اعتبـار أّن ال شـيء ثابــت فـي الكـون و كــّل عناصـره متحركـة ومتحّولــة   

برز بشكل واضح اهمیة هذا البعد في العمارة وأهمیة انجـاز دراسـة عـن المفهـوم تسـتوعب . ومتغّیرة أمام محورها أال وهو اإلنسان
طة به بعد تحدید أهم المفردات الواردة ضمن كل جانب، وبشكل خاص لتوضیح عالقة الزمان بالعمـارة مـن بعض المفاهیم المرتب

فبـرزت . حصـراحیث الكم والكیف وخصوصیة التحوالت ونظرًا لمحدودیة البحث سیتم اعتماد التحوالت الزمنیة على مسـتوى الكـم 
أمـا هـدف البحـث ". یعـة التحـوالت للعمـارة المحلیـة علـى مسـتوى الكـم وجود قصور معرفي حـول طب" بـ: المشكلة البحثیة والمتمثلة

بــرزت التحــوالت علــى نــوعین الكمــي والكیفــي فكــان مســتوى   ،"دراســة التحــوالت فــي العمــارة المحلیــة علــى مســتوى الكــم " فتمثــل بـــ
 التحوالت الكمي اما على مستوى الكل او الجزء اما آلیات التحول فهي اما سالبة او موجبة 

 تعریف مفهوم الزمن: المحور األول -2
 تعریف مفهوم الزمن في المعاجم اللغویة واالصطالحیة  2-1
 لغًه واصطالحاً ) Time(مفهوم الزمان  2-1-1

: وَأزَمـَن الَشــئُ . وَأزِمَنــةٌ  الـَزَمُن َوالَزمــاُن الَعصـُر، َوالَجمـُع َأزُمــٌن وَأزمـانٌ : اســٌم ِلَقِلیـِل الَوقــِت وَكِثیـِرِه، َوِفـي الُمحَكــمِ : الـَزِمُن َوالَزمـانُ 
 .]1867،ص2[طاَل َعَلیِه الَزماُن، 

نالحــظ ان المعجــم لــم یفــرق بــین لفضـــي . ]520،ص17[الَوقــِت طــویًال كــاَن أو قصــیرًا : العصــر، واالَزمــانُ : لَزمــاُن أزمنــه ا
الحامـل للحـدث السـابق او المتـأخر أو المصـاحب  الَزماُن والَزِمُن، كما ان النحاة اللغویین قد اسـتعملوا، لفـظ الَزمـاُن بداللـة الوعـاء

 واذا كان المعجم العربي لم یفرق بین لفظي الَزماُن والَزِمُن، وأن القدماء قد استعملوا لفـظ الَزمـاُن بصـوره متـواتره، فإننـا نجـد بعـض
ة كـالثواني والـدقائق والسـاعات كمیـة ریاضـیة مـن كمیـات الوقـت تقـاس بمقـاییس معینـ) فالَزمـانُ (المحدثین یفـرق بـین داللـة اللفظـین

 ]120،ص9[. مصطلح نحوي یحدد معنى الصیغ المفردة في السیاق: والَزِمنُ 
حاضر بل  اما اصطالحًا الزمان الوقت كثیره وقلیله، والزمان عند بعض الفالسفة اما ماضي او مستقبل ولیس عندهم زمان 

 . ]637،ص14[الحاضر هو أالن المفهوم المشترك بین الماضي والحاضر 
 التعریف اللغوي واالصطالحي لمفهوم الزمن في المعاجم االجنبیة 2-1-2

 -:ورد مفهوم الزمن في القاموس اإلنكلیزي اوكسفورد تحت مصطلح
- Time(Noun):The system of those sequential relations that any event has to any other, as part, 

present, or future; indefinite and continuous duration regarded as that in which event succeed 
on another. 

- Time: Limited period or interval, as between two successive events: along time. 

 مفهوم الزمن في الحقول المعرفیة المختلفة 2-2
سـلمین هـو نـوع مـن المقـدار والكمیـة المتصـلة التـي تتغیـر بعـدم الزمن من وجهة نظـر الفالسـفة الم: الزمن في الفلسفة 2-2-1

االســـتقرار، عـــرف صــــدر المتـــالهین الـــزمن بانــــه امـــر مهتــــد ویقبـــل االنقســـام الــــى مـــاال نهایــــة وهـــو مـــن الكمیــــات بأحـــد المعــــاني 
االعـــادة  یتطـــور فـــي سلســـلة ال تقبـــل الـــرد او) متصـــل او مســـتمر(، والـــزمن سلســـلة بســـیطة ومزیـــدة وهـــو كـــم ]148-145،ص7[

ان الـزمن هـو نظـام مـن التـوالي  وذهب مفكرون اخرون الى القول بان الزمن الحق الكیف وتلك هي وجهة نظر لیبنتز الذي یرى
وهـو اذن ال یقــوم فــي النسـب الموجــودة بــین االشـیاء تتــوالى اي انــه تـابع لألشــیاء لــیس سـابق لهــا، وباعتبــار الـزمن سلســلة متوالیــة 

 .]50-48،ص5[ته او اعادتها فریدة ال یمكن رد لحظا
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تعــرف الدراســات نــوعین مــن الــزمن االول یعــرف بــالزمن الســیكولوجي وهــو معطــى لنــا وهــو زمــن كیفــي، والثــاني هــو الــزمن 
الفیزیائي او یدعى كذلك الزمن العلمـي وهـو زمـان منفصـل كمـي یقـع الـزمن السـیكولوجي تحـت تـأثیر االدراك الحسـي  لنـا ال یعـد 

 .]96،ص5[تمرا من التجربة القائمة على المعیة والتوالي اال اذا كان قلبیا بالنسبة لهما،تصورا تدریجیا مس
ان الزمــان الریاضــي الحقیقــي المطلــق، :"وصــف نیــوتن الــزمن فــي الفیزیــاء الكالســیكیة ): الفیزیــاء(الــزمن فــي العلــوم  2-2-2

لكــن أینشــتاین یــرفض هــذه المفــاهیم وتطــرق الــى ". يبنفســه وبطبیعتــه الذاتیــة، یجــري بالتســاوي دون اي عالقــة بــأي شــيء خــارج
الذي یشمل في مفهومنا ثالثة ابعاد مسافیة هي الطول (النظریة النسبیة حیث یرى ان العالم وهو ذو اربعة ابعاد وقد كان المكان 

طلق الذي یتحدث عنه نیوتن نسبیا، اضاف الیها البعد الرابع وهو الزمان واعتبر ان الزمان نسبي والزمان الم) والعرض واالرتفاع
 ]28-27،ص6[ال وجود له، 

فـي الریاضـیات البعـد الرابـع، أو فضـاء ربـاعي األبعـاد، هـو مفهـوم تجریـدي، اوِجـَد البعـد الرابـع  :الزمن في الریاضـیات 2-2-3
اء والزمــان لیســا ، والتـي ســبقت تأویــل أینشــتاین والقائلــة أن الفضــH. Lorentzكصـیغة ریاضــیة فــي النظریــة التــي وضــعها العــالم

  .مطلقین
الزمان في الفن 2-2-4  
الـذین ** وأوغسـت رودان* نلتمس في الفنون الّتشكیلّیة بوادر ذلك مـن خـالل نقطـة انطـالق مـع إدغـار دیغـا :الفن التشكیلي - أ

هـب إلیـه اهتموا بعنصر الحركة في أعمالهم إّال أّنها حركة وصفّیة للجسد منعزلـة تمامـا عـن عنصـر الـّزمن علـى خـالف مـا ذ
ــــــل مــــــاراي وٕادوارد مایبریــــــدج ــــــّك شــــــفرة الّالمرئــــــّي و الّالمــــــدرك مــــــن خــــــالل اســــــتعمال الــــــزمن *** كــــــّل مــــــن إیتیــــــان جی لف

بــالعین والممكــن إدراكــه بالعقــل وٕاخضــاعه إلــى الّتحلیــل والتفســیر وتجّلــى ذلــك فــي رصــد حركــة الحیوانــات والّنــاس  الفوتــوغرافي
  .عادة تركیبهاوبالّتالي تحلیلها وتفكیكها ومن ثّمة إ

األزمنــة فــي الموســیقى هــي ایقاعــات محــددة، توقیتــات مناســبة، تســویة، مســاواة الــزمن مــع الســرعة، وهنــاك فــي  :الموســیقى - ب
الموســیقى زمنــین الــزمن الموجــب والــزمن الســالب، فتعتبــر االیقاعــات والنغمــة هــي زمــن موجــب أمــا الســكون فهــو زمــن ســالب 

 .]2،ص3[
المتقطــــــع فــــــي الواقــــــع أي مــــــن  الزمنن البنیــــــة الفلســــــفیة بكونــــــه لــــــه عالقــــــة وثیقــــــة بــــــوهــــــو مفهــــــوم مختلــــــف عــــــ :المســــــرح - ت

المرســوم علــى الخشــبة، حیــث یمكــن تقصــي  الــزمن المعــاش ویــدعى زمــن العــرض، أمــا زمــن الحــدث وهــو امتــداد الــزمن خــالل
المتخیـــل وزمـــن العـــرض الـــذي ینتمـــي إلیـــه  الـــزمن زمـــان الحـــدث فـــي الـــنص والعـــرض، كمـــا أن هنـــاك تـــداخل دیـــالكتیكي بـــین

مقولـــة العـــرض مــــن خـــالل اإلرجاعـــات التــــي یخلقهـــا الكاتـــب والمخــــرج، ومـــن ثـــم یــــربط المتلقـــي هــــذه المشـــاهد، حیـــث تقــــدم 
 یة بالواقع المعاش الزمن اإلرجاعات

 
 
 
 
 

 
 

 ).1917-1834(ات فرنسي فنان تشكیلي ورسام ونح: إدغار دیغا*
یعــد احــد . كــان فنانــا ونحاتــا فرنســي مشــهورا) 1917نــوفمبر/تشــرین الثــاني17-1840نــوفمبر/تشــرین الثــاني12:(أوغوســت رودان**

وتعـد اعمـال . وال یـزال واحـد مـن عـدد قلیـل مـن النحـاتین المعتـرف بهـم علـى نطـاق واسـع. رواد فن النحت خالل القرن التاسـع عشـر
 .اعطى اوغست لألشكال رؤیة الحركة السطحیة. نواع االنطباعیة في النحتأوغست امثلة ال

، كان رائد ألولى التجارب لتحریـك 1904مایو8توفي  1830ابریل9عالم برطاني من اصل هولندي من موالید :ادوارد مایبریدج***
  /ia.org/wikihttp://ar.wikiped: المصدر .الصور
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ألن هنــاك بدایــة وحبكــة ونهایــة، أمــا فــي  –فــي المســرح الكالســیكي  –ویتكــون كــل ذلــك مــن خــالل عملیــة بنــاء زمــن الحكایــة 
وصیرورة یعبر عنها من خالل دینامیكیـة الفعـل المسـرحي، مثـال علـى ذلـك نـص تحول  الزمان األشكال المسرحیة الجدیدة یعتبر

الممتـــد ألنـــه یتعـــرف علـــى تحـــول  الـــزمن األم الشـــجاعة لبریخـــت فـــالمتلقي یتعـــرف علـــى آثـــار الحـــرب علـــى حیـــاة األم مـــن خـــالل
ضـح مقولـة الكاتـب مـن وصیرورة األم الشـجاعة، والعالقـة الجدلیـة بـین األم الشـجاعة وزمـان الحـدث وزمـان المتلقـي هـي التـي تو 

 .الحرب
او هـو الفاصـل . وهذا مـا یؤكـد تعریـف الزمـان بأنـه نظـام مـن العالقـات المتتابعـة لألحـداث مـن الماضـي والحاضـر والمسـتقبل

 .بین االحداث المتعاقبة
 :نستنتج مما سبق لتعریف مفهوم الزمان       

تماد لفظة الزمان في البحث كونها اعم واشمل حسب رأي لم تفرق المعاجم اللغویة بین لفظة الزمان والزمن، وسیتم اع -
 .بعض الفالسفة

 ).الماضي، الحاضر، المستقبل(تحدید عناصر الزمن باعتباره الوعاء الحامل للحدث بـ -
 .ال یعرف الزمن اال بداللة بعض المفاهیم االخرى كالحركة والتغیر والتحول -
لكیفي، یعرف الزمان الكیفي بالزمن السیكولوجي ویقع الزمان السیكولوجي هنالك نوعین من الزمن هما الزمن الكمي والزمن ا -

 .تحت تأثیر االدراك الحسي  لنا، والثاني الزمن الكمي هو الزمن الفیزیائي او یدعى كذلك الزمن العلمي
زمن اال بربطه وحدها لتعرف الزمن فهناك مفاهیم اخرى ال یعرف ال) الماضي، الحاضر، المستقبل(ال تكفي عناصر الزمن  -

 .....).الحركة، التغیر، التحول،(بها مثل 
 مفهوم الزمن في العمارة  2-3

والـزمن كمـا یقـول ایغلـتن هـو لـیس وسـط نتحـرك فیـه، كمـا تتحـرك . لیس في المكان وحده توجد االشـیاء، بـل فـي الـزمن أیضـاً 
وهـذا كـالم . نسان منه، قبل أن یكون شیئًا یمكـن قیاسـهالقنینة في نهر، بل هو تركیبة حیاة االنسان ذاتها، فهو شيء تم صنع اال

فهــي أیضـًا شـيء بعـض مادتــه الـزمن، اذ أن العمـارة ال تبــدأ وال . یالئـم الكثیـر منـه وصــف العمـارة كمـا یتـاح لــه أن یصـف سـواها
ائع مصـادفته، وشـهود ولیس المهم الوقوف على ماهیـة الـزمن، ولكـن هـو محاولـة تـذكر وقـ. تدرك وال تفعل وال تدوم اال في الزمن

تلك االحایین أذ یحضر حاال في سواه او ساكنا الیه، مثل كائن یصعب وصفه، ویستحیل هذا الكیان التجریدي الزمن في احیـان 
إلــى أن یتأســس فــي العمــارة فــي لحظــات مكانیــة ثابتــة، تختزنــه وتــوحي بــه، فیبقــى فــي الغــرف والفضــاءات وعلــى ســطوح الجــدران 

حیـث أن اداء الفعـل الـوظیفي الـذي كـل مهمـة العمـارة أن تأویــه . زمن الزمـًا فـي العمـارة، فـي بـدء االنتفــاع بهـاویظهـر الـ. واالبنیـة
فالعمـارة ال تنتهـي فـي كیـان مـادي هـو المبنـى، بـل هـي . والذي هو مكون اساسي في ماهیتها، ال یكون اال في زمان یأویـه أیضـاً 

. الحیاة اإلنسانیة في المبنى، فیكون زمن الفعل هو بعض حیاتها وبعض عمارتها تبدأ فیه، وال تكون اال عندما تحدث في مباشرة
وان ما یحدث حقیقة في اثناء ممارسـة االفعـال االنسـانیة فـي األبنیـة، هـو تمّكـن االنسـان وبمسـاعدة المبنـى مـن أن یمسـك بـالزمن 

 .]1،ص4[.ویثریه في استغراق حیاة الفعل والوظیفة
ط تظهـر فــي التصـمیم المعمــاري، وانمــا یتطلـب تحقیقــه خبـره وتحســس لحركـة الــزمن لـذا یعــد اصــعب وال یعتبـر الــزمن سـمه فقــ

ال یمكن لكالم عن الزمن في العمارة، أن یغفل االشارة إلى  ]3،ص13[. المظاهر والسمات التي من الممكن امساكها في العمارة
. رة وتجربـــة العمـــارة مـــع مهماتهـــا ووظائفهـــا االنســـانیةالتـــراث، بوصـــفه عمقـــًا زمنیـــًا یحضـــر فـــي شـــكل معمـــاري مـــوروث، وفـــي خبـــ

ویالحظ بأن العمارة تتعاطى االشكال الممكنة والتي تشكل الخبرة واالشكال التراثیة جزءًا من رصیدها وجزئا من الممكـن فیحضـر 
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مــا هــو شــكل  الــزمن فــي مضــامین، تقــدمها مفــردات وتكوینــات شــكلیة قادمــة مــن عمــارة ماضــیة وطــراز معمــاري قــدیم، ویحضــر
موروث في مبنى حدیث وهو یختزن تاریخ المفردة الشـكلیة وایحاءاتهـا التعبیریـة، حیـث یمتلـك الطـراز المعمـاري فضـًال عـن قیمتـه 
االسلوبیة والشكلیة، داللة على زمن معین یرتبط به، یستحضره حیثما أسُتعید في مبنى جدید آخر، فنكتشف في الشكل المعماري 

شكل مبتكر، وزمنًا ماضیًا في شكل موروث، وهو تداخل زمني یمكـن أن ندركـه فـي ابنیـة المدینـة أو فـي مبنـى زمنًا مضارعًا في 
مفــرد یســتثمر معطیــات التــراث فــي بنــاء شــكله ، فیحتــوي المبنــى الجدیــد علــى شــيء مــن المبنــى القــدیم، الــذي یصــبح هــو اآلخــر 

فالعمــارة كمــا یقــول . نــي یبنــي وحــدة اســلوبیة وتعبیریــة فــي العمــارةمحتویـًا علــى شــيء مــن المبنــى الجدیــد، فــي دیمومــة وتواصــل زم
ویتبـین مـن ذلـك تـأثیر . رسكن  أنمـا تجهـز وسـائل لالحتفـاظ بالماضـي وادخالـه فـي الـذاكرة، ویصـفها بأنهـا المتغلـب علـى النسـیان

ــًا فــي حاضــرها وحــداثتها، ویكــون ماضــي العمــارة بعــض ماهیتهــ ا المتكونــة وبعــض تجلیهــا التــراث فــي العمــارة وهــو یحضــر مكون
ویجــد . الحاضــر، یقــول بونتــا أن مــادة العمــارة هــي لیســت الحجــارة، بــل هــي ابــداع انســاني مشــحون بــاإلرث الحضــاري للمجتمــع

باالسم أن التقالید والتراث همـا قضـیة ذات داللـة عمیقـة تتعلـق بـالحس التـاریخي، الـذي یـدعو المعمـاري إلـى أن یبـدع، لـیس فقـط 
جیله الحاضر، بل مع الشعور بكل االبداع الحاضر والماضي، لیكونـا معـًا فـي وجـود واحـد، وهـي دعـوة لإلحسـاس باالندماج مع 

بما هو مجـرد مـن الـزمن، وبمـا هـو زمـاني، وبمـا یمكـن أن یجمـع بـین االثنـین معـًا فیجعـل المبـدع تقلیـدیًا وفـي الوقـت نفسـه واعیـًا 
 ]2،ص4[. لمكانه في الزمن ولحداثته

 عریف الكمت -اوًال  
 .]849،ص17[تأتي كلمة الكم استفهامیة اي بمعنى عدد، وتأتي خبریة بمعنى كثیر، والكم هو المقدار  -:لغویا : الكم  - أ

الكم في الریاضیات هو المقدار وهو ما یقبل القیاس، والكم امـا متصـل او منفصـل، والكـم فـي علـم مـا  -:تعریف الكم فلسفیا 
والكـم هـو خاصـیة للوجـود اال انـه خاصـیة خارجیـة بمعنـى ان تغیـر الكـم ال یفقـد  ]241-240ص،14[بعد الطبیعة مقابل للكیف 

وهــذا معنــى القــول ان الكــم الخــارجي ال یــؤثر فــي .... ، لكننــا اذا مــا غیرنــا الكــم ظــل الشــي هــو هــو ]400،ص16[الشــي وجــوده 
د ال یتحد معه في هویة واحدة ، وهـو ال یـؤثر فیـه الكیف وان الكم غیر كیفي، وهو خاصیة للوجود،  وهو الطابع الخارجي للوجو 

فالمنزل یبقى نفسـه سـواء كبـر او صـغر، واللـون االحمـر یظـل احمـر سـواء اشـتد لمعانـه او ضـعف،  والمیـل میـل . على االطالق
ذا مـا غیرنـا اننـا اذا مـا غیرنـا كیـف الشـيء لمـا اصـبح علـى مـا هـو علیـه،  ولكننـا ا، سواء كـان طریقـا مرصـوفا او اسـالكا للبـرق 

 ]169،ص16[. الكم ظل الشيء هو هو وهذا معنى قولنا إن الكم خارجي وال یؤثر في الكیف
 ]13،ص15[:ومن جانب أخر یقسم الكم في القضایا إلى

 .قضیة كلیة یكون الحكم فیها مستغرقا لكل أفراد الموضوع ویدل على ذلك لفظ كل أو جمیع -1
ـــــر  -2 ـــــة یكـــــون الحكـــــم فیهـــــا غی ـــــك لفـــــظ قضـــــیة جزئی ـــــى ذل ـــــدل عل ـــــل خاصـــــا ببعضـــــهم وی مســـــتغرق لكـــــل أفـــــراد الموضـــــوع ب

كـــــم المنفصـــــلة : األول: وهـــــي علـــــى نـــــوعین" الكـــــم"وهـــــو مـــــن المقـــــوالت األساســـــیة، وهـــــو الجـــــواب عـــــن الســـــؤال بكلمـــــة بعـــــض 
 .والتي هي لألعداد، والنوع الثاني هي الكم المتصلة اي االشكال الهندسیة كالدائرة

ــــى كــــل : انــــهوعلیــــه یمكــــن تعریــــف الكــــم ب - الخاصــــیة الخارجیــــة أو الظــــاهرة للشــــكل، وهــــو خاصــــیة للوجــــود، ویقســــم الكــــم ال
 .وجزء
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 التحوالت -ثانیاً 
ل هو التََّنقُّل: تعریف التحوالت  إیجاد لغرض یتم والتحول الثبات، ضد الِحَول، والتحول واالسم موضع، ِإلى موضع من التََّحوُّ

 یتم اخرى حالة إلى كیفیة حالة من والتحول. السائد یحققها الوضع ال فكریة أو مادیة اتبمتطلب واإلیفاء . جدیدة وهیئات صور
 إلـى تغییـره وعناصـر متطلبـات تكون أن قبل القدیم رفض، الشكل فان ذلك على زیادة تغییره، نحو والتوجه القدیم الشكل برفض
 فیهـا یـتم ال جدلیـة اسـتبعاد عملیـة وهـذه . المنشـود لتهیئـة للتحـو  التحـور عملیـة أهمیـة تظهـر وهنـا داخلـه عـدل قـد جدیـد شـكل

 والشكل تدریجیا، بالسیادة یبدأ بل دائما، واحدة دفعة الجدید فیها الشكل یسود وال مطلق نحو على أو تماما القدیم الشكل استبعاد
 .]5،ص10[الزمان، مع اكبر للشكل مكانة یكون ثم الجدید، ومن الشكل من أولى بدرجة التطور یضمن القدیم

ـــــى  Eisenmanعرفهـــــا  بأنهـــــا مجموعـــــة مـــــن العملیـــــات التـــــي تجـــــري علـــــى المســـــتویات العمیقـــــة مـــــن العمـــــارة لتحویلهـــــا ال
ـــــي تأخـــــذ بـــــالعمق  ـــــل قراءتهـــــا وتفســـــیرها مفتاحـــــًا لسلســـــلة متعاقبـــــة ومســـــتمرة مـــــن القـــــراءات الت مســـــتویات ســـــطحیة، والتـــــي تمث

بانهــــــا تلــــــك القواعــــــد او التحركــــــات التــــــي  Gadelsonعرفهــــــا  كمــــــا. تــــــدریجیًا لتكشــــــف عــــــن عملیــــــات التحــــــول التــــــي ولــــــدتها
ـــة بـــین مـــا هـــو معلـــن ومـــا هـــو ضـــمني ـــق بالعالق ـــى بنیـــة ســـطحیة وشـــكل معـــین، فهـــي تتعل ـــؤدي ال ـــة العمیقـــة لت . تتبـــع فـــي البنی

 .]30،ص11[فهي تسمح برؤیة االشكال بصورة جدیدة ،
ــــوم الحیــــاة فقــــد عــــرف  ــــى انــــه ظــــاهرة او عملیــــة تغیــــر الشــــكل  التحــــول فــــي االحیــــاء Thomposnوفــــي مــــا یخــــص عل عل

ان التحـــــول یحـــــدث علـــــى مســـــتوى الشـــــكل للكـــــائن الحـــــي لجعلـــــه قـــــادرًا  Thomposnتحـــــت تـــــأثیر ظـــــروف متغیـــــرة وقـــــد بـــــین 
 )p67,10. (على التكیف مع متطلبات البیئة الخارجیة ذات المعطیات المتغیرة

ة التحــــــوالت باعتبارهــــــا واحــــــدة مــــــن الخصــــــائص امــــــا فــــــي حقــــــل علــــــوم اللغــــــة فقــــــد ركــــــزت النظریــــــة البنیویــــــة علــــــى اهمیــــــ
وهـــــي سلســـــلة مـــــن المتغیـــــرات الباطنـــــة التـــــي تحـــــدث داخـــــل النســـــق ) والضـــــبط الـــــذاتي–والتحـــــوالت–الشـــــمولیة(الثالثیـــــة للبنیـــــة 

 .]33،ص1[او المنظومة والخاضعة في نفس الوقت لقوانین تلك البنیة دون التوقف على العوامل الخارجیة، 
ة التحویلیــــــة للغــــــة فقــــــد اتــــــت بمفــــــاهیم جدیــــــدة اشــــــتملت علــــــى ان كــــــل منظومــــــة تتكــــــون مــــــن بنــــــى امــــــا النظریــــــة التولیدیــــــ

اساســـــیة لعملیـــــة التحـــــول وبنـــــى ســـــطحیة هـــــي نتـــــائج سلســـــلة مـــــن التحـــــوالت علـــــى البنـــــى العمیقـــــة والقـــــوانین التحویلیـــــة والتـــــي 
 .]31،ص11[تمثل عملیات تحویلیة تشكل البنى السطحیة من البنى العمیقة بطرق معینة،

 :وكما یلي) وعمارة التفكیك -وعمارة ما بعد الحداثة -عمارة الحداثة: (وقد جاء مفهوم التحول ضمن كل من
لسـبب  التغییـر إلـى ویـدعو الحداثـة سـلبیات یبـرز الـذي والجـدال المناقشـات ثـارت عنـدما التحـول بـوادر ظهـرت: عمـارة الحداثـة -

. أجلـه مـن أنشئت العمـارة الذي اإلنسان عن عبرت التي التاریخیة اللغة ذهه العمارة، لغة عن نهائیا المعماریة الحداثة انفصال
 البنـاء بأسـلوب نحـو االهتمـام تتجـه عمـارة عـن البحـث أهمیة ظهرت وعلیه ثقافیة هویة وبدون لغة بدون الحداثة عمارة وبقیت

 أداة الحداثـة بعـد مـا نجـم عمـارة بـزوغ ظهـر هنـا   مـن . والجمهـور العـام العمـارة بـین تواصـل لخلـق وتطـویره المحلـي التقلیدي
 .]6،ص10[لها  الناقدین نظر وجهة من سلبیاتها علي للرد محاولة وفي الحداثة عن تحول

 صالبة عن بعیدا الحركة من المنبثقة االتجاهات لبعض العمارة بتحرك فیها التحول بوادر ظهرت: عمارة ما بعد الحداثة -
 بین التقلیدي والتباین البیئي والمحیط المبنى شكل بین التباین الوجود كما أن .والطبیعیة قلیدیةوالت الثقافیة والتاریخیة المدلوالت

 إن التوجه .الحداثة بعد ما حركة مضمون بمبادئ التمسك جدوى في والجدال النقاش إثارة في أثره والزخارف الهیكل اإلنشائي
 .البصري والمغامرة والتنوع االكتشاف روح تمثل جدیدة أشكال عن للبحث مهد والتقني العلمي التقدم وجه یعكس معمار نحو
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وقد عرف التحول من قبل منظري ما بعد الحداثة بأنه الحاجة إلى تغییر أي نسق لكي یصبح اكثر مالئمة للظروف 
 .]8،ص10[والمؤثرات الجدیدة 

 مـن بنیتهـا تخیـل حیـث المستقبل مباني علیه ستكون لما الجادة والنظرة المستقبلیة للدراسة أساساً  ظهر التحول: عمارة التفكیك -
 الحدیـد علـى كلیـا االعتمـاد مـع النحتیـة المـواد هـي العناصـر وأهـم التصـمیم وأسـاس العمـل محـور هـي التـي العناصـر النحتیـة

نجد  ولذا نىالمب تحته یقع معین مسمى أو اتجاه أو حركة بأي الترابط عدم حیث الكامل الفكري التحرر نحو والتوجه .والزجاج
 واالنفصـالیة عـن االسـتقاللیة نحو التوجه حیث ما بشكل تتقید ال المباني. اإلنشاء وأسالیب التصمیم في التحرریة نحو التوجه
 .]10،ص10[ككل الواقع

 الزمن والتحوالت 2-3-1
فـالزمن . فردة للجسم في الخـالءیرتبط الزمن ضمن التحوالت بالحركة والتغیر فاألشیاء الواقعة یعبر عنها بتنظیم الجواهر الم 

اذ یكـون الشـكل . ضمن التحوالت یحیل سلسلة تحول الشكل الى موضع حركـة الجـواهر، وذلـك بتغیـر المتجـاورات ضـمن الخـالء
في حالة حركة طالما یمتلك طاقه نزوع الـى الحركـة وان لـم تحصـل، ویعتبـر سـكونه تغییـرا فـي حلـول الجـواهر مكـانین فـي وقتـین 

، فـال یــدرس الـزمن بالعمـارة كصــورة مباشـرة دون ربطــه بالحركـة، اي ان عناصــر ]33،ص،11[ارات مــع جـوهر آخــراساسـهما تجـ
تحمــل . ]100،ص5[الــزمن ال تنــتج بحــد ذاتهــا نتاجــا معماریــا، انمــا هنــاك عناصــر اخــرى لهــا عالقــه بالنتــاج مثــل الكــم المــادي، 

راستها الى ثالثیة التقلید فـي دراسـة الـزمن، بهـذا فـان قبـول حـالتي الـزمن التحوالت سمة التتابع، اي یؤخر سلسلة تتابعیین تستند د
او ما یدعى بالحاضـر ومنـاظر الـى تتـابع الـزمن بالصـیغة ) االن(یستوجب طرحه في الوصلة المعبر عنها ) الماضي والمستقبل(

والـــزمن هـــو نتـــاج عملیــــة . ]33،ص11[ الخطیـــة السلســـلة كتطـــورات للشـــكل، وال تنقطـــع سلســـلة التحــــوالت بالشـــكل اال بالحـــدث
موضــوعیة للــذات، الموضــوعیة هنــا لیســت حقیقیــة خارجیــة لكــن نتیجــة العملیــات الموضــوعیة، اي هــي شــعور بالنشــاط االبــداعي 
الذي یظهر بالتحوالت خاصة تلك المقصودة في تركیب الشكل، عالوة على اعتبار ان الحالـة االصـل فـي الموضـوع هـي حركتـه 

بتة منه فالثبات هي حاله االستثنائیة للحركة، النشاط االبداعي ال یقبل باإلثبات االستاتیكي ألنـه انكـار للتجدیـد ولیست الحالة الثا
علــى اهمیــة الــزمن فــي دراســة التحــوالت الداخلیــة  Schumacherكمــا اكــد . ]100:،ص7[الــذي یعترضــه الشــكل مــن تحوالتــه،

الــذي ینــاقش فكــرة عمــارة االســتقامة  Grey lynnویعتمــد طروحــات  Desaussuer والخارجیــة مقابــل التزامنیــة التــي درســها 
 D’Archالمنحنیـــة بوصـــفها مثـــاال علـــى التحـــول مـــن الشـــكل الظـــاهري اســـتجابة للقـــوى الداخلیـــة والـــنمط االخـــر الـــذي اقترحـــه 

Tompson ،42،ص12[والذي یستجیب للتأثیرات الخارجیة ویحولها او یستجیب لها داخلیا[. 
ى ان التحول ال یقاس عـن طریـق الفضـاء فقـط بـل عـن طریـق الزمـان ایضـا ویوضـح فیمـا یخـص التحـوالت ال Rossiویشیر 

التعاقبیــة ان الخبــرة العامــة تعــزز مــا توضــحه الدراســات فــي ان المدینــة تتغیــر تمامــا كــل خمســین عامــا، والــذي یعــیش فــي المدینــة 
 .]p104,23[ یكون خاضعا تدریجیا لتلك التحوالت،

ان . تحوالت تكشف الى ان الـزمن مقیـاس مناسـب للتحـول وان الفضـاء والـزمن یسـاهمان فـي تحدیـد نـوع التحـولوفي دراسة ال
التحوالت الجزئیة التي تطرأ على الشكل وتأثیرها فیه تؤدي الى ازاحه الشكل من المرجع االول الذي تحول منه نتیجـة تـراكم فعـل 

 Lynchالتحــول فــي البنیــة الحضــریة زمنیــا، فــالتحول وفــق طروحــات علــى  Lynchكمــا اكــد  . ]55،ص[5التحــول عبــر الــزمن 
یحدث نتیجة نمو او انحالل، فقد اكد اهمیة دالئل الزمن، والصورة الشخصیة للزمن، وعد الشواخص والعالمات الدالة تعبیرا عن 

رة والصـورة الذهنیـة مـن خـالل واكـد اهمیـة الخبـ. الصورة الذهنیة لزمن الشخص المتحرك مثلما تـدل االشـجار علـى تبـدل الفصـول
 الـى امـد بعیـد مـع جـزء مـن المدینـة االدراك وتنظیم التحول فـي البنیـة الحضـریة، اذا اشـار مفهـوم التـداعي لـدى الفـرد، الـذي یمتـد
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 وتنفــذ صــور هــذا الجــزء الــى مــدیات الــذاكرة والمعــاني وان العناصــر المتحركــة فــي المدینــة والســیما النــاس وفعالیــاتهم مهمــة بقــدر
اهمیة االجزاء الفیزیائیة الساكنة، وهذا تركیز علـى اهمیـة التـداعي فـي الكشـف عـن المعـاني الكائنـة فـي االجـزاء المختلفـة للمدینـة 
فضــال عــن قــدرة الجــزء علــى ایجــاد المعنــى للشــخص المــرتبط حضــاریا بالمدینــة واهمیتــه یــرتبط ادراك الــزمن علــى وفــق طروحــات 

Lynch  صــفه البعــد الرابــع للبنیــة الحضــریة یــنعكس حســیا وتعبیریــا بمــا یــدعى باألكســاء الزمنــي ویمثــل بمفهــوم الحــدس، فــالزمن بو
الحدس به التواصل مع عملیه تكوین الشكل مع الزمان فتكون الرؤیة رباعیة االبعاد وترتبط عملیه االدراك بإعادة تشكیل الصورة 

 .]p99-100,21[) زمنیا و مكانیا(الذهنیة 
بــرزت مــن عالقــة الــزمن والتحــوالت نــوعین مــن التحــوالت، التحــوالت الكمیــة وعلــى المســتویین الكــل والجــزء والتحــوالت الكیفیــة 

تفاصــــیل (والجــــزء ) انمــــاط فكریــــة(ضــــمن آلیــــات ســــالبة وآلیــــات موجبــــة، تحدیــــد كــــل مــــن مفردتــــي الكــــل والجــــزء باعتبــــار الكــــل 
 )1(مخطط  ).شكلیة، عناصر شكلیة، عناصر فراغیة/فیزیائیة

 :ومما سبق تم تحدید المشكلة البحثیة بما یأتي 
 " وجود قصور معرفي حول طبیعة التحوالت للعمارة المحلیة على مستوى الكم"

 :اهداف الدراسة تمثلت بـ
 .تفصیلیاً  المرتبطة بالتحوالت من حیث الكم الجوانب استعراض فیه شامل یتم نظري إطار بناء -
 .الكمیة سواء على مستوى الكل أو الجزءاستخالص مفردة التحوالت  -
 تحدید القیم الممكنة لمفردة التحوالت الكمیة -
 

 
 مناقشة الدراسات السابقة: المحور الثاني  -3
 (Poetics of Architecture )جاءت الدراسة بعنوان 1990طروحات انطونیادیس  3-1

تغییــر أي نســق لكــي یصــبح اكثــر مالئمــة للظــروف  عــرف التحــول فیهــا مــن قبــل منظــري مــا بعــد الحداثــة بأنــه الحاجــة إلــى
عملیــة تغیــر الشــكل لكــي یصــل الــى المرحلــة النهایــة باالســتجابة الــى : كمــا عرفــت التحــوالت المعماریــة بأنهــا. والمــؤثرات الجدیــدة 

 .مجموعة من الدینامیكیات الخارجیة والداخلیة 
 

 الباحثتان:المصدر /ربط مفھوم الزمان بمفاھیم اخرى للوصول الى النتاج ):1( مخطط
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 :وطرح انطونیادیس ثالث استراتیجیات للتحوالت وهي 
 the traditional strategyاالستراتیجیة التقلیدیة  -اوالً 

 ,site, view, orientation, prevailing winds(وتضم عملی�ة تط�ور تتابعی�ة تكیف�ا وتالم�ا م�ع متطلب�ات منھ�ا خارجی�ة 
environmental criteria(    أو داخلی�ة)functional, programmatic, structure criteria ( أو فنی�ة)the ability, 

will, and attitude of the architect to manipulate form, along with the attitude toward budgets and 
other pragmatic criteria  .(] p66 ،18 [. شكل)5-2( 

  borrowingإستراتیجیة االعارة  -ثانیاً 
ي االســتعارة مــن اشــكال غیــر مترابطــة مثــل تســمح هــذه اســتراتیجیة باســتعارة أشــكال أو اجــزاء مــن أشــكال مــن حقــول أخــرى أ

والتعلم من خصائصها ثنایة أو ثالثیة األبعاد من خـالل استكشـافها ودراسـتها . أو اشیاء اخرى مدركة بالحواس/ اللوحة، المنحوتة
التحوالت الصوریة بدقة مع االخذ بنظر االعتبار استعماالتها وفعالیتها كما وأوضحت الدراسة الى االعارة التحوالتیة هي نوع من 

وممكـــن وصـــفها باالســـتعارة الصـــوریة  حیـــث عنـــدما تصـــبح الحدیقـــة نقطـــة البدایـــة لعملیـــة تحـــوالت إلنشـــاء منـــزل فالحدیقـــة هـــي 
 .] p66 ،18 [ .االستعارة الصوریة لذلك المنزل

 de-construction or de-composition إستراتیجیة التفكیك -ثالثاً 

فكــك الكــل الــى  اجــزاء واعــادة تركیــب تلــك االجــزاء بطــرق جدیــدة مــن اجــل الوصــول الــى هــي عملیــة یمكــن مــن خاللهــا أن ن
ة، صـــنفت الدراســـة ـــــوین وتركیـــب مختلفـــــــــى االمكانیـــات إلیجـــاد كلیـــات جدیـــدة وانظمـــة جدیـــدة اســـتنادًا الـــى اســـتراتیجیات تكــــــاقص

  Non canonical transformation(.  p66] ،18(االستراتیجیة التفكیكیة بانها تمثل حالة من التحوالت ال قانونیة 
 

الــذي اشــار الــى ان الخطــورة فــي عملیــات التحــول  Alex Wallوتتطــرق الدراســة ضــمن نفــس هــذا الموضــوع الــى طروحــات 
تكمن في احتمالیة كون هذه التحوالت سطحیة تنزلـق علـى سـطح المشـكلة الحقیقیـة وتخلـق صـورة ذهنیـة مروعـة بسـبب انقطاعهـا 

سوأ  اح دراسة الفكرة االساسیةضاال ان طروحات انطونیادیس جات بطرق تعزز التواصل في السیاق وای[p70,18] .ععن المرج
) نـدره المــواد(علــى اسـاس   ) Focus on Materials(فجـاء التركیــز علـى اهمیـة المــواد أكـان علـى مسـتوى الكــل او الجـزء 

 .مع تلك الموارد، هي من البقایا النادرة للتواصل مع الماضي واستخدام ما هو متوفر في المنطقة في الغالب والتعامل
The scarcity of materials, the use of mostly is available in the area & handlings of 

these materials as observation ana experience has taught people to use them are rare 
remnant of continuity with the past. 

مثلـت الدراسـة احـد الطروحـات : وفقا لما جاء في طروحات انطونیادیس یمكـن اجمـال الجـواب الـواردة فیهـا علـى النحـو التـالي
وتحــوالت كمیــه ) كامنــه(الغنیــة والتــي تناولــت التحــوالت كصــیغة لتولیــد النتــاج موضــحة بــذلك نــوعین مــن التحــوالت تحــوالت كیفیــه 

كـل والجـزء، مـن خـالل وصـفها التوجهـات المعماریـة فـي الحقـول المعرفیـة االخـرى والتـي تمثلـت بكـل ، وعلى المستویین ال)ظاهرة(
 .  من حقلي علم االحیاء ونظریة المعرفة

 (The Architecture of Jumping Universe) جاءت الدراسة بعنوان 1997طروحات جنكس 3-2
 ل العمیق للمبنى إلى مستویاته السطحیةوتشیر الدراسة إلى مفهوم العمق التنظیمي وهو تحول الهیك

“Organizational depth can be understood as the transformations of the deep structure of the 
building on the surface”. [20, p72] 

بین االجزاء وهو كالبنیة وان العمارة الشاملة تكسب غناها من عمقها التنظیمي ولیس تعددیة أجزائها، فالعمق التنظیمي یوحد 
التي تمتلك عمقا تنظیمیا ترتبط من خالل االجزاء المنفصلة لتزداد ثراء في معانیها ویحصل العمق في اعمال فرانك جیري بخلق 
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والشـبیه الــذاتي ) قـارب -سـمكه-منظـار(تحـوالت فـي االفكـار بالتشـبیه الـذاتي فـي االفكـار بـین االشــكال الهندسـیة واالشـكال الحـرة 
وهـذا مــا یعطیـه العمــق ویجعـل الشــكل قابـل للتــأویالت . ففــي كـل مــره نـرى نفــس الشـكل مــع محتـوى جدیــد. ن المنــاطق الوظیفیـةبـی

وقـد یـدرك العمـق التنظیمـي بشـكل موضـوعي كتحـول البنیـة العمیقـة الـى السـطوح [p72 ,20] المتعـددة واالسـتعماالت المختلفـة 
. 1993/ فـي لـوس انجلـوس) Disney Concert Hall( ي مبنـى دیزنـي هـولبإظهـار اشـكال مرتبطـة بالمعالجـات الصـوتیة فـ

كخصـائص تــرتبط مــع التعبیـر الخــارجي، اي نقــل ) وهــي متالزمـه مــع موجــات الصـوت واالنــارة(ومـن اســتعارة الموسـیقى والــرقص 
 .بنیة الصوت الى اشكال خارجیة مكبرة

 2004نشر في ) اري الجدیدالنموذج المعم(وفي دراسة له منشوره على االنترنیت بعنوان 
The New Parading in Architecture 

طـرح فیهـا جـنكس التحـول مـن خـالل نمـوذج جدیـد فـي العمـارة الـذي یعكـس التحـول فـي العلـم والـدین والسیاسـة واوضـح ذلـك مـن 
-1993بـاو كوكنهـام خالل الحركات المعماریة الجدیدة التي احدثت تحـوالت فـي العمـارة والـذي بـدا واضـحًا فـي مشـروع جیـري بل

1997 ]20,p5[. 
یمثل الید الخفیـة لظهـور علـوم التعقیـد التـي تمثـل النظـام الكـامن وراء ظهـور مـا سـمي بـالنموذج كذلك اوضح ان الدین والعلم 

الجدید فضال عن االسباب الثقافیة واالجتماعیة و محاولـة المصـممین مـن جهـة سـد الـنقص الحاصـل الـذي خلفتـه عمـارة الحداثـة 
تحـــول القواعـــد  -داللـــة الغمـــوض(مـــن طمـــس للرمزیـــة و المعـــاني العامـــة و الكامنـــة باســـتخدام وســـائل جدیـــدة ) بعـــد الماكنـــة مـــا(

 .]44،ص11[لتحقیق االبداع في ما هو غیر مألوف،) دخول الفضاء الهجین  -كسر المقیاس –الكالسیكیة 
مفتـوح عـام الـذي بـرز فیـه  ضلمعـر  Toyo Ito& Cecil Balmondوهذا كان واضحا في مشروع تویو ایتو وسیسیل بلموند 

تـم انشـاؤها بواسـطة خوارزمیـة لتوسـیع مربـع . االهتمام الجدید في الهندسة الكسریة الطبیعیة، التـي تعكـس اشـكال العملیـات الكـون
ر اقتصـادا، امـا علما ان التصمیم بالحاسبة حققت من التعقید اكث .]p6,20[الدوریة، وهذا بسیط ویسمح إلنشاء صیغة معقدة جدا

مضـاربة -ایزنمان استخدم عدة رموز مختلطة جعل من مدینة سانتیاغو اكثر اهمیة مـن تصـمیم الحاسـبة المعتـادة فـي التعقیـدات 
 .]p7 ,20[ -الرموز

بذلك تكون الدراسة قد تطرقت الى مجموعة من الجوانب التفصیلیة المرتبطة بالتحوالت سواء على المستوى الكمي أو الكیفـي 
علـى مسـتوى االجـزاء وبالتـالي علـى العمـارة ) الكیفیـة/الخصـائص(الذي مثله بالهیكل العمیق والسـطحي، وتـأثیر الهیاكـل العمیقـة و 

 . الشاملة مستوى الكل
 2011طروحات مولوني  3-3

 (State change   Designing Kinetics for Architectural Facades) بعنوان الدراسة جاءت   
معتمــدا ایاهــا وســائل التحــول الهندســي فــي العملیــة  التحــوالت الهندســیة كالحركــة متالزمــه مــع الزمــان،  moloneyطــرح فیهــا 

 ]page6-7,22[ .التصمیمیة كرابط تصوري االكثر حداثة بین كل من الحركة والزمان في العمارة المتطورة
المقیـاس  –الـدوران  –یـة فـي الفضـاء االزاحـة تتضمن الحركة أو اآللیات للوصول الـى النتـاج خـالل ثـالث تحـوالت هندسـیة مكان

 .والحركة عن طریق التشویة المادي
........this includes movement through three geometric transformations in space – translation, 

rotation, scaling – and movement via material deformation [22,page7]. 
الجسم بمستوى ثابت االتجاه، و یسـمح الـدوران لحركـة الجسـم حـول اي محـور، بینمـا المقیـاس یوصـف تصف االزاحة حركة ف

 .توسع أو انكماش في الحجم

40 
 



2014سنة )  4-3(العددان  29المجلد................................................................یةعمار مهندسة اللالمجلة العراقیة ل  
 

Translation describes movement of a component in a consistent planar direction; rotation 
allows movement of an object around any axis; while scaling describes expansion or contraction 
in size [22,page7]  

الرابعــة مــن حیــث التالعــب فــي خصــاص المــواد مثــل الكتلــة أو المرونــة ویســمح بتدریجــه او تزایــد تشــویة ، هــذا  ةتعتبــر الســم
 .لواجهات االعالمیةالتركیز على التحول أو التشویه في الشروط المكانیة تسمح لتمییز بین الحركة وما اصبح معروفا با

علــى التحــوالت علــى مســتوى الجــزء وتأثیرهــا علــى الكــل باإلضــافة الــى التحــوالت لكــل مــن  moloneyوبــذلك ركــزت الدراســة 
النظامین الكامن والظاهر، عالوة على ذلك اعتبرت بان الـنمط الحركـي ینـتج مـن الحركـة النسـبیة مـن االجـزاء الفردیـة الـذي ینـتج 

ن الحركــة المماثلــة او تولیــد مماثلــة  الــرنین الحركــي للنــاتج، وصــوال الــى التحــوالت الهندســیة باســتخدام القــوى العناقیــد المتمیــزة مــ
 ]page70,22[المحركة في مقیاس جزء له صله مباشرة بحركیة الجزء على مستوى الكل 

) اصـر االساسـیة للتكـوین الكلیـاتباعتبـار االجـزاء هـي العن(اي تكون التحـوالت علـى مسـتوى الجـزء وبالتـالي تنتقـل الـى الكـل 
كذلك مع الخصائص الكامنة في هذه االجزاء لها تأثیرها على المستوى الظاهر، فظهور هـذه التجمعـات الجدیـدة وآثـار المعماریـة 

 .]p49,22[ جدیدة من كلیات التي لم تختزل اجزائها وهذه اصبحت مقرؤه لیست كأجزاء اي ككل ولكن ككل كامل العالقات
فبـــدًال مـــن تكـــرار . التركیـــز علـــى االجـــزاء فـــي التحـــوالت وتـــأثیر الزمـــان فیهـــا میكانیكیـــا أو حركیـــاً  moloneyدراســـة تضـــمنت 

وحدات مماثلة، اال انه یؤید الحد االدنى من التحول على مستوى جزء فیها یمكن القول ان النتاج یكون فیها فـارق نـوعي، فعـرف 
 .]p49,22[نتشار في الكمیة التحوالت بأنها االحساس بجودة من خالل اال

محـدد فیهـا لكـل جـزء مـن . وبالتالي وضحت الدراسة عالقـة التحـوالت بالزمـان باعتبـاره هـو العنصـر االساسـي إلنتـاج الكلیـات
االجــزاء لزمــان مختلفــة حركیــة تــأثر فیهــا هــذه االجــزاء علــى الكلیــات، وبالتــالي تختلــف فیهــا خصــائص كــل مــن المســتوین الكــامن 

له صله مباشرة بتحوالت الكل، كذلك الخصائص الكامنة ) االجزاء الفردیة(ي ان التحوالت الزمنیة على مستوى الجزء والظاهر، ا
 –االزاحــة(كــذلك انــه وضــع نــوعین مــن االلیــات للوصــول الــى النتــاج بــالتحوالت مكانیــة كـــ . وتأثیرهــا علــى الخصــائص الظــاهرة

ا واعتبرت الزمان في العمارة الثابتة باستخدام التحـوالت كإحـدى طـرق التصـمیم هـو كم). التشویة(ومادیة كـ ) المقیاس  –الدوران 
لحضه متجمدة واحدة اما العمارة المتحركة فال وجود للحظه مفردة في ذات الوقت، اي ان نتیجة التصـمیم بـالتحول الهندسـي هـو 

 . حالة تابته الجریان
) الظـاهر(ت ان التحـوالت تحـدث فـي النتـاج المعمـاري مـن حیـث الكـم نستنتج من المحور الثاني ممـا سـبق مـن مناقشـة دراسـا

  وعلى المستویین الكل والجزء) الكامن(والكیف 
 المحور الثالث  -4
 استخالص المفردات والتطبیق العملي 4-1

 :بالتحوالت والزمن فكانت كما یلي على مستویین وفقا لدراسات، المختصة transformationظهرت التحوالت  -
 ) باألنماط الفكریة(والذي حددت الدراسة : على مستوى الكل تحوالت -
الخاصـة بتعریـف المفـردات ) د(بـالفقرة : الفصـل االول)/ فیزیائیـة(والـذي شـمل عناصـر شـكلیة : تحوالت على المستوى الجزء -

 المرتبطة بمفهوم الزمان
أما التحوالت على مستوى التصمیم  فقـد ). الكل والجزء(یقسم الزمن الى زمن كمي وزمن كیفي والزمن الكمي هو ما یخص  

اشـار الــى التحـوالت كصــیغة لتولیـد المعــاني باسـتثمار مصــادر علـى مســتوى الكـل او مســتوى الجـزء تمثــل نمـاذج معماریــة تتحــول 
 علـى مسـتویین جوهریـة) خصـائص/عالقـات/اجـزاء(عبر الزمن مشكلة نمطـًا ینتمـي الـى تـاریخ العمـارة واسـتثمار هـذه المصـادر كــ
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وهنـا اشـارة الـى اهمیـة الخصـائص الشـكلیة علـى المسـتوى  وظاهریة للمصدر المستثمر تتحول الى النتـاج النهـائي بـنفس المسـتوى
، اما الدراسات المختصة بالتحوالت المعماریـة ]p169,19[الكامن و الظاهر في تحول النتاج في التصمیم وتولید معاني جدیدة، 

 .ما وردت في دراسة انطونیادیسفكانت على مستوین الكل والجزء ك
   ، والقـیم الممكنـة لهمــا )مسـتوى الكـل، مسـتوى الجـزء(وفقـا لمـا سـبق یمكـن تمییـز متغیـرین یرتبطـان بمسـتوى التحـوالت الكمیـة همـا 

- :فتمثل مستوى الكل بـ 
 )سواء كانت اساسیة أو ثانویة، شكلیة، وظیفیة: انشائیة(انظمة كلیة معینة  -
التـدرج / االنفتاح نحو الداخل، العالقة بین العام والخـاص/العالقة بین الداخل والخارج: (كلیة المتمثلة بكل من مفاهیم اساسیة -

 ).الفضائي
 :اما المستوى الجزء فكان كل من

 اسـب االجـزاء منظومة تكـرار االجـزاء، تن: الجزء والمتمثلة بـ/مفاهیم اساسیة المتمثلة بالعالقة بین الجزء والكل كالعالقة بین الجزء
 )المرجع االصلي(بالنسبة للجزء  –

 )المرجع االصلي(الموقع، االتجاه، وتكرار، وتناسب األجزاء بالنسبة للكل : الكل بالنسبة لـ/والعالقة بین الجزء
 )1(الجدول ). عناصر معینة من نظام كامل -عناصر شكلیة جزئیة(انظمة جزئیة معینة 

 فرضیة البحث 4-2
 .لتحوالت في العمارة المحلیة من حیث الكم تكون اما على مستوى الجزء او الكل او كالهما ا: فرضیة البحث

 :التطبیق على المشاریع 4-3
لكـــــون الدراســـــة تهـــــدف الـــــى توضـــــیح اثـــــر الزمـــــان علـــــى التحـــــوالت المعماریـــــة، تـــــم تحدیـــــد البیـــــت البغـــــدادي كمرجـــــع كـــــون 

وبعــــد دراســــة استكشــــافیة اولیــــة للنتاجــــات للعمــــارة المحلیــــة . البحــــثالمشــــاریع تمثــــل العمــــارة المحلیــــة وهــــو مــــا یتفــــق مــــع هــــدف 
تبــــــین وجـــــود عــــــدد مـــــن النتاجــــــات المتـــــأثرة بهـــــذا المرجــــــع بصـــــیغ مختلفــــــة تعـــــود لفتــــــراه زمنیـــــة متباینــــــة ) لمصـــــممین محلیـــــین(

ـــــى المســـــتوى الكمـــــي ـــــة وعل ـــــي العمـــــارة المحلی ـــــة ف ـــــق مـــــن فرضـــــیة البحـــــث حـــــول التحـــــوالت الزمنی ـــــم انتخـــــ. وبهـــــدف التحق اب ت
ـــــرة االولـــــى  ـــــم تحدیـــــد الفت ـــــة متباینـــــة، ت ـــــة مجموعـــــات مـــــن هـــــذه النتاجـــــات تعـــــود لفتـــــرات زمنی ـــــرة الثانیـــــة ) 60-50(ثالث ، والفت

 : وتشمل المشاریع المنتخبة ما یلي). 2000-90(، اما الفترة الثالثة )70-80(
 1966اتحاد الصناعات العراقي للمعمار رفعة الجادرجي / المشروع االول 4-3-1

فـــي عملـــي بوضـــع التصـــامیم، كنـــت اكبـــر علـــى الـــدوام، العمـــارة : "فـــي البـــدء یتحـــدث الجـــادرجي ویقـــول: الجـــادرجيوصـــف 
وال یقتصـر اهتمـامي . البغدادیة، سواء الرفیعة منها كالمدرسة المستنصریة، او الشعبیة التي تقترب الى الریفیـة كعمـارة ازقـة بغـداد

ـــى  ـــي الجـــأ ال ـــل انن ـــار المجـــرد فقـــط، ب فـــي عمـــارة اتحـــاد . ]285،ص8[".هـــذه العمـــارة مســـتعینا بهـــا كونهـــا مـــادة خـــامعلـــى االكب
الشـطر األول فـي الیسـار صـغیر ومنبسـط . الصناعات، ساحة الخالنـي انشـطر الجـدار الملتـف، أي الجـدار النـاتئ، إلـى شـطرین

فتان تركیــب معقــد، وهــو بــدوره ، الشــر ]79:،ص8[.نســبیًا، فیــه قطــع واحــد كبیــر، تبــرز منــه شــرفة، توازنهــا شــرفه أخــرى، تبــرز منــه
إما الشطر الثـاني . یتألف من شرفتین ، أحداهما صغیرة، واألخرى اكبر مقاسًا، وتالصقهما سلسلة فتحات، تتوجها سلسلة رؤوس

فعلى الیمین، حیث یتشامخ الجدار، وهو أكثر سـعة، وقـد تفجـرت فیـه التقطیعـات، واتخـذت علـى سـطحه، فـي . من الجدار الناتئ
تصادفیة، هي تارة عبارة عن فتحـات، فتنبثـق منـه شـرفات خراسـانیة، وتـارة تتـرك فـي الجـدار تقطیعـًا جانبیـا علـى الیسـار عالقات 

ال تكــون الفتحــات، اطــارا للشــرفات البــارزة فحســب، بــل انهــا تتعــرض االنفعــاالت . مــن هــذا الشــطر، فكأنــه فــي علــوه تقطیــع شــارد
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االولـى فـي : وتكمـل هـذه الفتحـات، مجموعتـان مـن الشـرفات. العاكس، للجـدار المرتـدالتكوینیة الكامنة خلف الجدار على السطح 
المجموعة الثانیة معقدة . اعلى الجدار، مزدوجة التركیب، وكلتا الشرفتین المزدوجتین، بارزتان، لكن العلیا تبرز على السفلى منها

ات اخرى مزدوجة، وبینهما فراغ، تملیه كـذلك  فتحـة متكونـة التركیب، وتتكون من شرفات مزدوجة افقیا ثم شاقولیا، وتناظرها شرف
 ان هـذه الشـرفات والفتحـات فـي الجـدار، لیـوازن بـدوره وبكلیتـه، الجـدار المنـاظر االیسـر النـاتئ، لیولـدا معـا. ین مزدوجینبمن طاق

 ]281-280،ص8[. فیما بینهما، تماثال متوازناً 
 

 1987معمار هشام منیر مبنى امانة بغداد لل/ المشروع الثاني 4-3-2
یستمد المبنى أهمیته من كونه مقرًا إلدارة شؤون العاصمة، ورمزًا معماریًا لها، ویستمدها أیضًا، من وسع فضاءاته المصـممة 

 .وكتلته الضخمة التي یصل ارتفاعها إلى تسعة طوابق
وســطي، تحــیط بهــا فراغــات المبنــى مــن ینبنــي المخطــط التكــویني لمبنــى أمانــة العاصــمة علــى وجــود نــواة مركزیــة، هــي فنــاء 

وقد استطاع معمار المبنى بخبرته التصمیمیة الواسعة، وتمكنه المهني االحترافي، أن یوزع فراغات المبنى بصیغة . جهاته األربع
ولكـــّون المبنـــى یقـــف طلیقـــًا فـــي موقـــع مكشـــوف وفســـیح، ولكـــّون الوظیفـــة . عقالنیـــة، تتماشـــى مـــع طبیعـــة الوظـــائف التـــي یؤدیهـــا

االشــغالیة للمبنــى متشــابهة نوعــًا مــا، وهــي الفعالیــة اإلداریــة، فــإن المصــمم ارتــأى أن یكــون قــراره التصــمیمي معتمــدًا أساســًا علــى 
تماثــل المعالجــات الواجهــة لمبنــاه بشــكٍل عــام، مــع بعــض التغییــرات الطفیفــة التــي تحتمهــا خصوصــیة كــل واجهــة مــن الواجهــات 

غداد مستوحاة من الواجهات من واجهات البیت البغدادي بصورة تنأى بالبنایة على استنساخه ان واجهات بنایة أمانة ب. المصممة
او تشویهه الى تجریده وعصرنته بمـا یواكـب معطیـات عصـره والتقـدم التكنولـوجي واالطـار المنفعـي للبنایـة فضـال عـن االعتبـارات 

عتمـدت البنایـة علـى مبـدأ التـدرج فـي واجهاتهـا وبمـا یسـهم فـي لقـد ا. البیئیة التي تجـري علـى كـل مـن المسـتویین العـام والتفصـیلي
خلق المتعة البصریة عند المتلقي اعتمادًا على مبادئ الوحدة والتوع واالیقاع وتـأطیر والعناصـر واسـتعمال االقـواس ضـمن الهیئـة 

 )2شكل رقم .(الخیطیة نفسها مع اختالف حجومها
 2012لمعمار فاضل عجینة مجلس محافظة بغداد ل/ المشروع الثالث 4-3-3

قــام بتنفیــذ المشــروع شــركة المنصــور العامــة للمقــاوالت االنشــائیة أحــدى تشــكیالت وزارة االعمــار واالســكان : وصــف المشــروع
  .مشروع المبنى الجدید لمحافظة بغداد في منطقة العالوي المشروع للمعماري فاضل عجینه

االیمـن یتكـون مـن ثالثـة طوابـق : م، كمـا یضـم جنـاحین 800داب بمساحة یشمل المشروع جزءًا مركزیًا بسبعة طوابق مع سر 
أحـدها مـرآب لوقـوف السـیارات امــا الجنـاح االیسـر فیتكـون مـن طــابقین وقـد روعـي فـي اعمـال تصــمیم وتنفیـذ المشـروع الـذي تبلــغ 

خـاص والمسـتوحاة مـن تـاریخ  الجانب الفني وروح العمارة العربیة والعراقیـة بشـكل). م119×م295(متر مربع،  11300مساحته 
لیتماشـى المشـروع مـع طـراز محافظـة " الجـف قـیم"وحضارة العراق حیث االقواس والشناشیل والجدران الخارجیة المغلفـة بالطـابوق 

 )3شكل رقم .(بغداد التراثي بأسلوب یجمع الحداثة بالعراقة
 : التوصل الى االستنتاجات التالیةبعد ان تم تطبیق المفردة على هذه المشاریع كما موضح في الملحق تم 

 والتوصیات االستنتاجات النهائیة -5
، حیـث ال تكفـي )الحركـة، التغیـر، التحـول، والتبـدل(دون ربطه ببعض المفاهیم كــ ال یدرس الزمان في العمارة كصورة مباشرة -

 .وحدها للوصول الى النتاج المعماري) الماضي، الحاضر، والمستقبل(عناصر الزمان 
هـــــو الخاصــــیة الخارجیـــــة أو الظـــــاهرة : ، والكــــم)ظـــــاهر(ث التحـــــوالت الزمنیــــة فـــــي النتــــاج المعمـــــاري مــــن حیـــــث الكــــم تحــــد -

 .للشكل، وهو خاصیة للوجود، ویقسم الكم الى كل وجزء
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، تحـدث التحـوالت الكمیـة )كامنـه(و تحـوالت كیفیـة ) ظـاهرة(تكون التحوالت في النتاج المعماري على نـوعین تحـوالت كمیـة   -
 .یجة تأثیر المصمم على النتاج من حیث االجراءات التصمیمیة المتخذة أو الخصائص الشكلیة المنتخبة للنتاجنت
 .تحدث التحوالت من حیث الكم على مستویین الكل والجزء واحدهما یؤثر على االخر بصورة مباشرة على النتاج -
عـــاده تنظــیم وتجمیــع واعـــادة تركیــب باإلضــافة الـــى ان مســتوى عملیــات التحـــول الكمیــة مــاهي اال اجـــراءات تصــمیمیة مــن ا -

او اطـار شـكلیا یمثـل تجسـید لألنمـاط ) مرجعـا فكریـا(یكون اطـارًا فكریـا ) المرجع االصلي(الخصائص الشكلیة للنتاج السابق 
 .السابقة او النماذج االولیة

والجــزء وفــي حــال تواجــد المســتویین فــإن تتنــوع مســتویات التحــول الكمــي فــي النتــاج المعمــاري المحلــي وعلــى المســتویین الكــل  -
 .نسب تحققها في العمارة المحلیة تكون متباینة

 . عن النتاج) االصل(تحدث التحوالت المعماریة في العمارة المحلیة على مستوى الكم حسب درجة تأثیر وبعد المرجع   -
 

 :المصادر والمراجع -6
 .1976، القاهرة، دار مصر للطباعة "مشكلة البنیة اضواء على البنیویة"، زكریا، ابراهیم .1
 .دار المعارف، بدون تاریخ" لسان العرب"ابن منظور،  .2
، بحـث منشـور فــي "دور مهنـة عمـارة البیــة فـي اعـداد األمكنـة الخارجیـة المفتوحـة فــي الـدول العربیـة"ابـو سعدة،هشـام جـالل،  .3

 .2005لعام 1مجلة االمارات للبحوث الهندسیة، المجلد العاشر العدد 
 .2010،جریدة تكست، شهریه ثقافیه مستقله، العدد الخامس،" الزمان في العمارة"اسعد، .سدي، داال .4
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 القیم الممكنة للمفردة الثانویة المفردة الثانویة المفردة الرئیسیة

مستوى التحوالت  -2
 الكمیة

 اساسیة انشائیة انظمة كلیة معینھ مستوى الكل

 ثانویھ

 شكلیة

 وظیفیة

 )االنفتاح نحو الداخل(والخارج  العالقة بین الداخل مفاھیم اساسیة

 )التدرج الفضائي( العالقة بین العام والخاص 

العالقة بین الجزء  مفاھیم اساسیة مستوى الجزء
 والكل

منظومة تكرار  جزء/ جزء
 االجزاء

 تناسب االجزاء

 )كل/جزء(موقع  كل/ جزء

 )كل/جزء(اتجاه 

تكرار 
 )كل/جزء(

ناسب ت
 )كل/جزء(

انظمة جزئیة 
 معینة

عناصر شكلیة 
 جزئیة

 االعمدة

 الزخارف

 اخرى

عناصر من نظام 
 كامل

 الفناء

 الشنشول

 )البادكیر(مالقف الھواء 
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