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 المستخلص 
والشعر تجسد العصر الذي تولد ف�ه حاملة لجینات الماضي الذي ولدت  العمارة حالها حال الفنون األخرى كالتشكیل    

�أعت�ارها من نتاج األسالف  المیثولوج�ا و  مختلفة للوحة المستقبل ،" ألوانا ةمن رحمه تمتلك بین ط�ات مفرداتها العمار�
 العمارة  في الترمیز مستوى إنلي ، ثر�ة وغن�ة قادرة على رفد حقل العمارة بهذا الثراء الرمزي والدال" الفني تمتلك رموزا

 ذهن فــي الوجود سابق أسطوري فعل الــى �حّول حین عظمته و�بلغ والمكان�ة الزمان�ة التفاصیل أدق فـي یتدخل فكري ترمیز
  . الجاهزة األسطورة رمز�ة على االتكاء مبدأ القارئ ، الغ�ا

 مـن سلسلة على �اشتغاله رموزه �أسطره هل ینجح المصمم  ..�حاول ال�حث الحالي االجا�ه على تساؤل مهم مفاده 
 ذهن في الرمز هذا ترسیخ إلى وصوال حكائ�ا فعال الرموز هذه مانحا اللغو�ة – اإل�حائ�ة – التشكیل�ة الصور�ة العمل�ات

 .لحرة عماري و�مد منظوماته الدالل�ة �طاقة غن�ة تخلق اإلشارة امني النتاج الغ�، میثولوجي  كمعطى القارئ
قدرة على تولید منظومات صور�ة رمز�ة ان تمتلك الللعالقات الفكر�ة في النتاج المتبني للرموز األسطور�ة وكیف �مكن 

المیثولوجي من امكانات  من الصور أال�قون�ة بهدف تعمیق الدالالت وفتح آفاق التاو�الت لما �متلكه الرمز األسطوري"بدال
  .تعبیر�ه 

 النقد المیثولوجي ، االسطورةالمیثولوج�ا،  :الكلمات المفتاح�ة
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Abstract 
Architecture, as with other arts Like painting, poetic, refer to its time , the mythology  
containing a rich symbols had the ability to paint Architecture field with this richness ... 
The level of symbolization in Architecture is a conceptual level with timing clear details  .. 
the Research reviews the relationship between the ancient world mythology and concepts of 
Contemporary architecture with the Answering the question that ... can the designer success 
by mything his symbols as a story . 
The research then came to group of conclusions that represent by two aspects, first How to 
create a free sign and How to contain Mythologicalsigns in a new design. 
 How can intellectual relations in the production adopter of the legendary symbols that have 
the capacity to generate systems rather symbolic "of the iconic images in order to deepen the 
connotations and open horizons interpretations of what is owned by the legendary 
mythological symbol of expressive possibilities, and this is the importance of research.   
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 المقدمة -1 
ا المیثولوج�ة ان االرتكاز على الرصید الداللي للمفردات      الفكر�ة والشكل�ة لألسطورة ال �غني النتاج المعماري دالل�

وٕانما یؤسس لهو�ة فر�دة ، هو�ة ال تعتمد على مفردات التراث فقط وٕانما ت�حث في إیجاد عالقة حوار�ة بین التار�خ  ،فحسب
 یتأسس على المسوحات الفكر�ة زمني األطر ، الزمن والتراث القر�ب األمد  والمعاصرة ، حوارًا ثالثي العالقة ، الغائر في

ا  التي یجر�ها المصمم أوال والمتلقي ثان�ا ، وان فرادة هذه الهو�ة تن�ع من كونها تولد في البنى المجتمع�ة التي تمتلك عمق
اذ لم �كن توظیف الموروث العراقي �مظاهره الملحم�ة  ،معات �الد ما بین النهر�نحضار�ًا وأسطور�ا كبیرا ومن هذه المجت

رغم اقتصاره على هذین  ،واألسطور�ة والتار�خ�ة والدین�ة حدیث عهد في شتى مناحي اإلبداع الفني واألدبي في العراق
وهذا ما  ،لعراق�ة القد�مة وتطورهاذلك أن الموروث �حیل على عصور تُكون الحضارة ا،بل اص�ح ظاهرة �ارزة  ،الحقلین

 . من الذاكرة الجماع�ة " جعله �ستأثر �أهتمام المبدعین �صورة عامة لكونه �مثل جزءا
من الصور "ان للعالقات الفكر�ة في النتاج المتبني للرموز األسطور�ة قدرة على تولید منظومات صور�ة رمز�ة بدال   

فاق التاو�الت لما �متلكه الرمز األسطوري  من عالقات اعت�اط�ة تكتنف دواله أال�قون�ة بهدف تعمیق الدالالت وفتح آ
مصهورة ّعبر العصور ) السومري أو ال�ابلي أو اآلشوري (�انوراما الموروث في �الد وادي الرافدین  ومدلوالته، ولكون 

 والمیثولوج�ا  لذا فاألساطیر. اترحاس�س  ،وممزوجة على شكل المالحم واألساطیر مثل اساطیر الخلق ، الطوفان ، ملحمة كلكامش 
 ً. تمثل مرجعاً مهما یجب االنت�اه إل�ه معمار�اً 

 تعر�ف المیثولوج�ا   -2
  ،والتي انتشرت بین مجتمعات الحضارات القد�مة  Systems of beliefان المیثولوج�ا هي فحوى النظم العقائد�ة     

  . ] 74، ص  مرس�ا ال�اد [ي بدا�ة الزمان ائ�ة وقعت ففهي تروي احداث تار�خ�ة حدثت لمجتمعات بد
 ، ان علم المیثولوج�ا علم مختص بدراسة وجمع االساطیر لألمم القد�مة في القرن التاسع عشر والقرن العشر�ن     

  ،�كون مؤمنًا بها فال �شترط على ال�احث في علم المیثولوج�ا ان، و�النس�ة للمؤمنین بها فهي تمثل موقفًا ا�مان�ًا �قین�ًا 
دورا كبیرا في ) علم دراسة وتحلیل األساطیر(لكن ین�غي ادراك كونها عقیدة �النس�ة لمعتنقیها  ، كما وتلعب المیثولوج�ا أو 

االعمال المعمار�ة واالدب�ة من خالل توظیف اساطیر االلهة والشخص�ات للداللة على المعاني التي ارت�طت بها تلك 
زى الذي حملته وتحمله دائما عبر العصور، كما أن الشخص�ات التي تدور حولها تلك االساطیر قد االساطیر أو المغ

سرعان ما   ،ادبي او فلسفي  ،أص�ح لها �عدا رمز�ا متعارفا عل�ه منذ زمن قد�م، وعندما ترد اسماؤها في أي عمل معماري
ورة ، ولالساطیر ق�مة تار�خ�ة وفن�ة ودین�ة ومعرف�ة یت�ادر الى الذهن ذلك الرمز الذي �ستدعي في التفكیر قصة االسط

تنقل مستوى التفكیر االنساني في فجر الحضارة وكیف تعامل مع الظواهر الطب�ع�ة  او انماط السلوك االنساني وأنواع 
هر من الشخص�ات من خالل تحلیلها �استخدام الرموز، كما تدل على الك�ف�ة التي حاول بها عقل االنسان تفسیر الظوا 

حوله التي حار في تفسیرها او تبر�رها، وقد وفرت له االساطیر عالما متكامال واطار فكر�ا واسعا �مكن أن یلجأ ال�ه في 
تفسیر أ�ة ظاهرة او محاولة فهمها، فما ال �مكن تطو�عه او فهمه �معط�ات العقل ال�شري انذاك، �مكن تطو�عه �االسطورة 

 . ]2-1، صفراس السواح [. كنة �عالم الواقعاو تصرفات قد ال تكون ممالتي تسمح بخلق كائنات وظواهر 
 تعر�ف األسطورة  -3
 البتداء خبر ،وهي )  األولین أساطیر وقالوا(ووردت في  قوله تعالى  ) ر ط س( مادة في " العرب لسان " في ورد    

 أحدوثة قالوا كما أسطورة، : وواحداألساطیر  ،ون األول سَطره األولین معناه أساطیر �ه جاء الذي وقالوا المعنى ، محذوف
 واحدتها لها نظام ال أحادیث : واألساطیر . أ�اطیل : وقال كذلك األساطیر  ، ]ابن منظور ، معجم لسان العرب [وأحادیث 

 وعل�ه  . ]معجم لسان العرب   ،ابن منظور[.�الضم  وأسطورة وأسطور وأسطیرة وأسطیر ، كذلك �الكسر :وٕاسطارة إسطار
 تش�ه �أحادیث جاء : فالن وسطر . األ�اطیل �معاني توحي كما ، التدو�ن والتسجیل �مدلوالت توحي " سطر " مادة فإن

 ،األصل یوناني  ،نعرفها التي �الداللة " أسطورة " لفظ أن مشارقة ومستشرقین من المعاصر�ن العلماء �عض و�رى . ال�اطل
�الحكي والسرد   ISTORIAغر�ق ، ماخوذا من العرب �اال  الحتكاك العر��ة دخل  �معنى حكا�ة ، ثم ارت�ط معنى االسطورة 

كما تعرف االسطورة �كونها الفن االنساني األول كما ان لها مبدأها البنیوي ومنطقها الخاص وتعتبر أول تجسید . والخرافة 
ان التفكیر األسطوري منطقي وغیر منطقي "ي على و�ؤكد روفائیل بیتازون. [p.15, 1978]، عبد الرضا علي[لألفكار العامة 

معقول وغیر معقول وهو یؤلف حصیلة ص�غ اإلدراك ال�شري فاألساطیر تن�ع من الحالة اإلنسان�ة في نص تار�خي ،في آن واحد 
 . ]87ص ا،علي عبد الرض[.وتكون األساطیر استجا�ات لهذا القلق،وتزخر هذه الحالة �طب�عتها �القلق الوجودي،حضاري معین 
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�مكن تعر�ف األسطورة �كونها تجسید بنیوي لألفكار الجماع�ة �شمل التعبیرات الرمز�ة لتصورات االنسان و�ذا     

البدائي ورد فعل المجتمع البدائي لألحداث الطب�ع�ة ، تتأسس على الفهم ال�س�ط المرت�ك للحق�قة والبن�ة الحلم�ة 
 .حاس�س ، محققة هو�ة خاصة للمجتمع الذي تولد ف�هالمجتمع�ة وتتسم �الشمول�ة ، ووحدة اال

 

  الجنس في معها تشترك التي الظواهر �ق�ة عن التي تمیزها الجوهر�ة خصائصها تحدید معناه الظاهرة ماه�ة إدراك أن    
ه  �النس�ة نالشأ وكذلك . الظاهرة هذه خصوص�ة تنتفي و�دونها علیها ینطبق مفهوم الظاهرة تجعل التي هي الخصائص فهذ

 الضروري من الشعب�ة یجعل والحكا�ة ، ال�طول�ة والحكا�ة ، الخرافة مثل أخرى ظواهر مع تداخلها فإن ، إلى األسطورة
 الخصائص على للوقوف األجناس �ق�ة المشتركة مع العرض�ة الخصائص تفك�ك خالل من نوع�ا، تمییزا األسطورة تمییز

 . األسطورة تحدید ك�ف�ة عن " سمیث ب�ار " العالم مع نتساءل ، و�جعلنا األسطورة ماه�ة تحدد التي ، الثابتة الجوهر�ة
 عن تختلف ولكنها ، األ�طال حكا�ة عن كذلك هي بل ، اإلغر�ق�ة اآللهة حكا�ات كلها ل�ست األساطیر أن یرى فهو    

 عن مختلفة الحیوان عن حكا�ات وهي التار�خ�ة، عن الحكا�ات مختلفة األجداد عن حكا�ات وهي ، الشعب�ة الحكا�ة
یجعلها  الذي األمر ، ذلك �عد مستهلكیها وٕالى منتجها إلى �النس�ة ، حق�قة �أنها األسطور�ة تتمیز فالحكا�ة ... الخرافات

 . �قین�ة معرفة
 جانب إلى معها، المتداخلة �ق�ة األجناس عن األسطورة �میز الذي النوعي الفصل هو حق�قة األسطورة �أن فاالعتقاد   

ه لم ما وهو ، ما ظاهرة تفسیر  سردي كم أي قصة  �أنها كذلك األسطورة وتتمیز . تعر�فه السابق في " سمیث " �حدد
  والتار�خ المنشأ غامضة وهي ، خ�االتها وتجسد ، ال�شر�ة األجناس جم�ع تشمل ، استهالك جماعي ذو المؤلف مجهول
  20] ص ، 1978 ، الرضاعبد  علي[  ما حادثة وتصور ما شیئا وتقول
 : یلي ما منها الخصائص، یذكر من مجموعة األسطورة �میز ما أن - جهته من - " السواح " و�رى
 .الطقوس�ة المناس�ات في وتتداول ، القصصي السرد م�ادئ لها قصة األسطورة تعتبر -
 . جمودها �عني ال هذا ولكن ، طو�لة فترة ثابتا األسطورة نص ی�قى أي الث�ات -
 . الجماعة تتبناه فردي هو أو ، فردي ول�س جماعي نتاج ألنها ، المؤلف مجهولة ألسطورةا -
 . اآللهة وأنصاف لآللهة األسطورة في الرئ�س�ة األدوار تكون  -
 ....) والوجود ، والموت ، الح�اة( والشمول�ة ، �الجد�ة األسطورة موضوعات تتمیز -
 .) طقوس�ة أفعال( الدیني �الجانب األسطورة تتصل -
  .] 14-12 ص ، السواح[ ونفوسهم  الناس عقول على عظ�مة سلطة وذات ،مقدسة األسطورة تكون  -
 صدقا أكثر األسطورة مضمون  ی�قى ذلك ومع الحالي، الزمن غیر هو مقدس زمن في األسطور�ة األحداث تجري -

 . التار�خ�ة الروا�ات من وحق�قة
 

 وعلة األش�اء �عض تفسر أصل التي األخ�ار شكل األساطیر خاذات هي ، أخرى خاص�ة حمادي بن صالح و�ضیف     
 .] 15 – 14ص ، حمادي بن صالح[الوجود  إلى ظهورها

 المعتقد السرد�ة الخاصة ، وهي األسطورة ماه�ة تحدد التي الخاص�ات أهم على الوقوف �مكننا ، كله هذا ضوء وعلى    
 طا�ع یتخذ جماعي فعرف ، ممارسة إلى المطلق یتحول اإل�مان ما عانسر  ، محددة ثقاف�ة �منظومة والمتصلة ، �حق�قتها
 وال ، فنا ل�ست األسطورة أن هو إل�ه نخلص وما . ما لظاهرة األسطورة في تفسیر متمثلة خاص�ة أهم جانب إلى القداسة
 . وممارسة وعرف فعل ثم ، وٕا�مان وقناعة معرفة بل هي ، إبداعا

 المیثولوج�ا  في العمارة  -4
ان االعتماد على القوى الكامنة في األسطورة واستثمارها عن طر�ق تغر�بها على س�اق فكري یبدو صور�ًا وظاهر�ًا      

�أنه غیر متآلف مع مفرداتها �عمل على إضفاء شيء من الغموض الشفاف المكون لجو ض�ابي منطو على شفرات تفتح 
الفكري والشكلي في ضوء هذه  العمل�ة یؤدي الى ص�اغة ) المعماري(ان بناء النتاج الفني . المجال لتفسیرات متعددة

و�خلق صورة ذهن�ة جدیدة . منظومات فكر�ة جدیدة تختلف �اختالف عالقتها مع ما یجاورها من بنى فكر�ة او رموز ثانو�ة
 . أسست �عد استكشاف المتلقي للمنظومة الدالل�ة الجدیدة

اللغة االعت�اد�ة ال تعطي المعنى الكامل : "وأسالی�ه والشعر وأسالی�ه إذ �قول استثمار طاقات المجال القصصي كما ان 
لمفاه�مها التي ت�قى مفتوحة النها�ة وقابلة إلعادة التركیب، أما الشعر فأنه �عطي داللة مؤثرة و�ل�غة لمفاه�مه بواسطة 
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للعالمة في اللغة ق�مة ح�اد�ة، إنها مهمة زعزعة النظام في الكالم االعت�ادي، واألمر نفسه �حدث في القصة، كما أن 
إذ �شیر انتون�ادز في كتا�ه الشعر�ة في العمارة إلى ". الشعر واللغة القصص�ة لتحو�ل العالمة الح�اد�ة الى عالمة معبرة

قة أهم�ة توظیف األسطورة في العمارة و �عرفها �كونها حكا�ات الجن او قصة تسمع منذ الطفولة ونؤمن بها لتص�ح حق�
، وهي عادة خطأ علمي ولكن حق�قي أنها تعبیرنا األول عن ) األصل لألش�اء(فهي طر�قة لألجداد توضح الغموض 

الخ �عض من ... وفي األسطورة  تناقض وتعقید م�اشر، ومن أمثلتها  مالحم المهابهارتا، كلكامش، اخیل، . الكون�ة
 .   [Antoniades .p42] .قصصنا األسطور�ة ال�شر�ة 

ان البنا�ة التي ی�الغ في تصم�مها هي المقابل ف" في إطار استثمار المجال القصصي في تطو�ر ص�غ التعبیر المعماري    
المعماري للمسرح�ة التي ی�الغ في ح�ك قصتها من أجل إعطاءها �عض الصفات الملحم�ة، فصارت البنا�ة مثل المسرح�ة 

امثلة لنتاجات معمار�ین تتعلق بهذه  Antonaidesعرض  وقد …ة، أحداث وقصص وصراع وحل ومعنى مثل القص
تم توظیف الرموز لتصور المخطط االفقي   Pietilaللمعمار  Tampereفي  Kaleva Churchففي كن�سة . الجوانب

والمخف�ة عن اإلدراك الحسي الم�اشر للمتلقین �حیث غدت الرموز المستثمرة تمتلك جاذب�ة ) رمز المس�ح�ة(�شكل سمكة 
ینة لمتلقیها وّعدت �مثا�ة طالسم وأسرار على العكس من تلك الظاهرة المستعملة في نتاجات ماض�ة مثل مسكن عالم مع

في  Predochوقد اورد مثال على ذلك للمعماري . الجغراف�ا المشا�ه للكرة األرض�ة او سكن عالم آثار �شا�ه عمودا قد�ما
ثاال للط�قات الرمز�ة المتعددة حیث اللون الدموي المدهش للمبنى الذي ان المبنى �عد م" مشروع مصرف الدم حیث اشار 

ال یرمز الى الدم بوصفه المقوم الجوهري للم�اه فحسب، وانما �شیر الى دورات الح�اة  Riograndیواجه الغروب في وادي 
 .     [Antoniades,p46]داإلنسان�ة �احمراره المتكرر ازاء خلف�ة الغروب للشمس الغار�ة والعائدة للشروق من جدی

المعنى القصصي في العمارة مسافة بین الواقع والخ�ال توفر الفرصة المالئمة للتأمل وتحقق متعة جمال�ة  یخلق    
إذ یرى ،  كمعبر عن جمال�ات األساطیر وسحــرهــا) واإلنشاء، الملجأ ( حق�ق�ة وذلك �استخدام لغة البناء وفكرته الرئ�س�ة

Broadbent  مفهوم القصة موجود في النتاج الكالس�كي للعمارة متمثال في الحدائق الكالس�ك�ة للقرن الثامن عشر  ان  
Picturesque  Landscape  garden  والتي تقوم فعل�ا بروا�ة قصة أو أكثرTells a story وذلك ، �صورة متزامنة

، إذ ترمز ) وح للع�ان خالل األشجار وعبر ال�حیراتالتي تل،الجسور،المغارات ،المعابد الكهوف(عبر ترتیب عناصرها ، 
مع " الذي أقام الحد�قة سو�ا Henry Mooreالى حوادث معینة في ح�اة  Wiltshireفي  Stourheadالبنا�ات في حد�قة 

 ،[p137و�ین ح�اة �طل طروادة  أحداث معینة من ال�اذه هومیروس لیخلق بذلك توازنات متعاق�ة بین ح�اته الخاصة
Broadbent [  . و�تم تلقي المعنى الكلي للقصة عن طر�ق الحركة آو یتم تلقي هذا المستوى العمیق من المعنى من خالل

  .وفقا لفكرة أعمق) أ�قونات م�اشرة(مجموعة من التقا�الت ال�صر�ة 
 النقد المیثولوجي في ضوء العمارة المعاصرة  -5
 هذه مصادر تت�ع النصوص اإلبداع�ة، ثم داخل األسطور�ة الظواهر راءاستق على المیثولوجي النقدي المنهج �قوم     

 اإلبداع�ة النصوص في األسطوري �حدد طرائق التوظیف ثم ، نوع�ا تصن�فا �صنفها ثم المنظومات االسطور�ة الموظفة،
 أسطور�ة من وت�فام أو حادثة، أو كشخص�ة، بخصائصها، احتفاظها العمل المعماري، ومدى داخل تجل�اتها  على للوقوف

 : أمر�ن إلى هذا التحول و�عود . المعماري العمل داخل تحولها ومدى الجوهر�ة للخصائص األدنى �الحد خالل احتفاظها
 �منحها الذي ، جملة األساطیر عن والموضوعي التار�خي تمیزها أي المعماري، للتوظیف ذاتها األسطورة قابل�ة -أ

 والفلسف�ة الفكر�ة الرؤى التمیز هذا و�خدم المعماري نفسه ، للعمل بنیو�ا جزًءا �حتص لكي والتحول التشكیل خاصیتي
  . للمبدع والجمال�ة

 جمالي وجود إلى األسطورة أي تحو�ل ؛ موت�فا أو حادثة أو شخص�ة ، لألسطورة المعماري التوظیف على المبدع قدرة -ب
 تلك أو األسطورة هذه على المبدع �حدثها التي التشو�هات وحتىوالتحو�رات،  التحوالت جملة خالل من المبدع رؤى یخدم

 إلى تعود �ه �شرت التي األولى اإلرهاصات وان ، خاصة ب�ار �صفة ید على تبلور قد النقدي المیثولوجي ان المنهج.
 .ال�احثین من والعدید (Jung) ، و�ولس (A. Jolles) ، وفراي   (N. Frye) برونال وآخر�ن مثل   (P. Brunel) أعمال

 ] 9، ص  نورتروب فراي  [
األسطوري  الحضور ذات النقدي المیثولوجي للنصوص المعمار�ة التحلیل الثالث في " برونال " وسیتم اعتماد خطوات  

 : وتلك الخطوات هي 
 التّجلي -
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 انبثاقه أو ورياألسط العنصر ،و�عبر عن بروز  (emergence)مصطلح   " برونال " عل�ه أطلق لما ترجمة وهي   

 أما أساسا، الموجود غیر خاص�ة للشيء هو الظهور ألن ؛ الظهور ال �عني  ومصطلح التجلي .المعماري النص داخل
 أي- تاما �كون  العنصر حضور أن �عني وهذا ؛ للعنصر األسطوري العرض�ة أو الجوهر�ة الخصائص �میز فهو التجلي
 على -تجرأ مهما- األسطوري العنصر �حافظ أن على ، خصائصه من عل�ه یدل حضور ما أي ؛ جزئ�ا أو - مفصال

 والتشو�هات التحو�رات والتعد�الت لجملة األسطوري العنصر �مقاومة تسمى ما وهي ، الممیزة الخصائص األدنى من الحد
  .هو�ته العنصر ذلك فقد وٕاال 

 )التجسید والص�اغة (ال�ات التجلي  -
 بها یتعامل الذي الك�ف�ة لتي تعمل على تحقیق نص میثولوجي معماري معاصر، ولكنمجموعة من االل�ات ا تنضوي     

  الم�اشر االستنساخ تقن�ة وضمن ضمن المألوف تعامالً  ؛ تكون  قد اآلل�ات هذه المفردات المستعارة ضمن مع المصمم
 أو لالستخدام وتعتمد قوانین التعم�م القابلة الجاهزة لغة المعلومات( هي والتي التداول�ة نطاق ضمن عندئذ الرموز ستكون 

 �كون  قد أو ، ]21-4، ص شواني) [التقلید�ة ضمن األنظمة معروفة داخل حدود لالشارات اللغو�ة المألوف االستخدام
تعتمد   التي التواصل�ة نطاق ضمن الرمز یجعل الذي الخرق  ذلك ، للقواعد خرق  ف�ه المفردات المستعارة مع المصمم تعامل
ومن  154] ص ،2000 شواني،[أخرى  إلى حالة من سینتقل فالنص و�هذا النص بن�ة في تحدث التي الداخل�ة احاتاإلنز�

و�ذالك فأن ...) االزاحة ، التفك�ك ، التناص ،التحول ، المماثلة ، الترمیز ، التعقید ، المعاصرة ، اال�حائ�ة ( هذه االل�ات  
ثم  ،درة على اضاءة البیئة المحتضنة للنص المیثولوجي وتحلیل وتفك�ك ذلك النصال�ات التجلي تمثل االدوات الفاعلة القا

اعادة تشكیل مجموعة الرؤى والمفاه�م ضمن نسق �عكس وجهة النظر او االستنتاج المتوقع لرؤ�ة النص  وتشكل عمل�ة 
وأن سرعة إدراك  .ي تفسیر المعنىاستبدال المعنى المتأرجحة بین الذهاب واإل�اب عنصر دفع للقارئ للتفكیر والمشاركة ف

مكامن العمل لدى القاريء تعتمد على الستراتیج�ة المت�عة فالمحاكاة والتناص مثًال تجعل  القاريء یتمعن في نصوص 
 العمل و�قارن بین الفكر التركیبي والداللي للمصمم مع خبرته وتجر�ته السا�قة أي الدخول في الحوار المعماري 

  المطاوعة -
 القدرة تمنحه األسطوري في العنصر كامنة طاقة ، وهي (flexibility)مصطلح   " برونال " عل�ه أطلق لما ترجمة هيو    

 خالل من المبدع لتحو�رات لالستجا�ة ما أسطوري االتساعات الذات�ة لعنصر مجموع فهي ، المبدع رؤ�ة وفق التشكل على
 : منها ، عدیدة أشكاال المطاوعة وتتخذ .لذلك العنصر الواعي توظ�فه

 تبدیلها أو ، عناصره في أحد التصرف خالل من جدید س�اق في وٕادماجه األصلي س�اقه عن األسطوري العنصر بتر  -
 . والجمال�ة الفكر�ة المبدع رؤ�ة یخدم �ما

 ازدادت كلما كبیرا التصرف كان الز�ادة، یؤدي إلى أن كلما أو �الحذف األسطوري العنصر مالمح أحد في التصرف  -
 .العنصر ذلك مطاوعة

 النوع هذا. األسطور�ین كتشو�ه األ�طال العكسي التوظیف خالل من العنصر ذلك قلب أي االسطوري، العنصر تشو�ه  -
 المبدع بین طو�لة الزمن�ة الفترة كانت وكلما . له األسطوري وتفسیرا العنصر لذلك المبدع قراءة �عكس المطاوعة من

والدین�ة  الس�اس�ة االعت�ارات بزوال مشروط أو مقید غیر والتعامل أفضل، كان التصرف كلما ، ورياألسط والعنصر
 . واإلیدیولوج�ة

 اإلشعاع -
 �ستغلها ذات�ة �متلك خصائص األسطوري العنصر أن ومفاده ، (Irradiation)لمصطلح   "برونال "ترجمة  هي      
 �شكل حینها القرائ�ة المساحة مجموع على العنصر �ضالله ذلك یلقي حینما المعماري ، العمل مجمل على تشع كي المبدع
على مستوى  �كون  كأن النصي موقعه من انطالقا ، األسطوري و�شع العنصر .المعماري العمل لذلك القرائ�ة الخلف�ة

 تجل�ه واضحا �كون  ال قد ياألسطور  العنصر أن ذلك ، عل�ه تدل إشارة الموقع او مجرد أو أو المخطط الوظ�فة الواجهه أو
 .و�مكن اعت�ار مفردتي المطاوعة واالشعاع مق�اس لدرجة تجلي العنصر االسطوري داخل النص المیثولوجي . النص في
 
 

 
 

   التطب�قات المعمار�ه  -6
 التي توصف بكونھا أسطوریة لخلودھا مشروع المیثولوجیھ من النتاجات المعماریة التي استثمرت القصص     
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 �المركز االول فازالذي   Solomon R. Guggenheim Museum, Bibao, Spain,  1997" متحف جوجنهام "
تصم�م المعماري فرانك جیري في مسا�قة اعلنت عنها حكومة اقل�م ال�اسك االس�اني تهدف الى انشاء متحف فر�د من نوعه 

مدینة صناع�ة ساحل�ة صغیرة لتكون ذات شهر عالم�ة  من الناح�ة التصم�م�ة �منح مدینة بل�او شخص�ة ممیز و�نقلها من
تحدد ان �كون موقع المشروع مطال على الضفة الجنو��ة لنهر  ،[J. Crosbie, Michael, 2004 PDL.1]س�اح�ا 
  De Deustoجامعة دي دستو (و�عتبر هذا الموقع بؤرة مركز�ة بین ثالث صروح ثقاف�ة هي   Nervion Riverنیرفون 

 ) .واالو�را القد�مة   Museo De Bellasلفني مسیو دي بیلالس والمعرض ا
 

وقد احدث متحف جوجنهام عقب افتتاحه انقال�ا �اعثا بروح الح�اة للمنطقة عن طر�ق انشطة ترفیه�ة     وفن�ة واخرى      
  Catia   اقتصاد�ة وتجاري، استغرق بناء المتحف ثالث سنوات حیث لجأ جیري الى برنامج  كات�ا

في تصم�م كتل المتحف، وابتكر طر�قة في ) او علم تشكیل اجهزة ارت�اد الفضاء   Aerospaceالمستخدم في مجال ( 
ء  Fish، السمكة  Cobraكو�را (االنشاء تسهل على العمال تحدید مكانهم في الموقع فأسمى كل كتله �أسم مثل  ، الحذا

Boot   زورو ،Zorro  بوتمكن ،Potemkin  (رفة الكتلة المقصودة التي یجري العمل فیها ، وحقق تصم�م وذلك لمع
قاعات للعرض الدائم والمؤقت ، مكاتب ادار�ة ، قاعة متعددة االغراض لعدد (جیري البرنامج المطلوب لیتكون المتحف من 

 .)د�قة مائ�ة فرد ، مطعم وكافتر�ا خارج�ة ، محالت تجار�ة لشراء الهدا�ة التذكار�ة ، ساحة مفتوحة للعامة وح 300
 

 
 :المصدر / .مشروع متحف جوجنهام في مدینة بل�او ،اس�ان�ا :)1(شكل

http://rosemariestillarch1390-2010.blogspot.com 
الث�ة وقد وقد استخدم برامج الكومبیوتر للحصول على التشك�الت المنحن�ة للكتل وتحدید المودیول االنشاءي �اال�عاد الث    

الواح   ،الخرسانة المسلحة ، ه�اكل الحدید،  الزجاج مختلف االعتام ، الحجر الجیري االس�اني( اء مواداستخدم في البن
، جاء تصم�م جیري ع�ارة عن عن تجمع غیر منتظم )2(كما في الشكل)تیتانیوم الملساء االلمنیوم المموجة  ، وحدات ال

وم مع الكتل الحجر�ة والجدران الزجاج�ة ، فتتمركز جم�ع الكتل حول من االشكال تت�این ف�ه الكتل المعدن�ة المغطاة �التیتانی
، تنطلق من هذا الفراغ ) 3(قدما كما في الشكل  150فاعه الى الذي �صل ارت  Atriumمحور رئ�سي هو البهو المركزي 

صالة عرض  19لى المركزي مجموعة من الممرات المنحن�ة والمصاعد الزجاج�ة ال�انورام�ة والساللم لتصل �الزوار ا
، تم توز�ع المعروضات على طوابق  [Dal CO, Francesco& W.Forster, Kurt, p.14–15]متنوعة االشكال

المتحف حیث وضع تمثال �ساحة المدخل ع�ارة عن �قطینة برتقال�ة محاطة بزهور ب�ضاء هو نحت للفنان جیف كونس 
Jeff Koons رة بهدف جذب االنظار نحو كتل وفراغات المتحف من الداخل ، تعمد جیري تسط�ح اللوحات الفن�ة المختا

 [Jencks Charles, 1999, p. 168] .والخارج
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 :المصدر/ السكیتشات االولى للمعماري فرانك جیري قبل تثبیت المخططات :)2(الشكل 

 http://rosemariestillarch1390-2010.blogspot.com 
 المؤثرات المیثولوج�ة  6-1
 التاثر بنظرة المجتمع ال�ابلي لخلق الكون   6-1-1

االله  والتي تفید �حدوث معركة اسطور�ة بین االلهة انتهت بجلوس) اینوما ایل�ش(تاثر جیري �ملحمة الخلق ال�ابل�ة     
مردوك على العرش خالقا للكون، تشیر الملحمة ان هذا االله ه�ط من السماء الى االرض لخلق ال�شر وانتشارهم، اكد 
�عض النقاد في ضوء هذا المؤشر ان جیري اقت�س تصم�م كتل المتحف من احداث الخلق �الملحمة السا�قة، �ستدل على 

ي ان اصغر كتل المتحف توجد في اعلى طوا�قه ثم تتدرج �الحجم والعدد في ا(ذلك التدرج الرأسي من االعلى الى االسفل 
   .، وفي ذلك كنا�ة عن هبوط االلهة من السماء الى االرض النتشار الخلق)اسفله

 [http://rosemariestillarch1390-2010].  

 
 :المصدر/التدرج في كتل المعبد :)3(الشكل 

http://rosemariestillarch1390-2010.blogspot.com 
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 التاثر �اسطورة برج �ابل 6-1-2

ا الالى تاثر جیري الواضح �اسطورة برج �ابل المتوارثة عن  David D' Arcy�شیر الناقد د�فید دي اركي       میثولوج�
رود بن كوش تذكر ما حدث الجداده في الطوفان فارتد عن دین ا�ائه فاراد الثار ظهور رجل یدعى نم�ال�ابل�ة والتي تفید 

كما تاثر  ]96،979، ص كارم محمود عز�ز[ه الم�اه في تحد صر�ح لقدرة الربمن االله، فبنى قومه برجا ال تصل ال�
�انه شتتهم وفرق لغتهم في ضوء هذا جیري �النموذج العبراني بهذه القصة الدین�ة والتي تشیر لعقاب یهوه لقوم بناة البرج 

الحجم (المؤثر یرى دي اركي ان المتحف هو تصور مستعاد لبرج �ابل وان جیري اقت�س من البرج االسطوري هذه الصفات 
ف�شیر هذا الناقد �ان جیري قدم عمال معمار�ا قلب  ،)ز، التدرج الراسي، الحلزون�ة،واالرتفاع، التصم�م المتمحور حول المرك

یؤكد مؤ�د هذا  ،واز�ن وكسر الصورة التقلید�ة لم�اني مدینة بل�او التراث�ة والصناع�ة في تحدي جم�ع القیود والمعتقداتالم
الراي �ان جیري اقت�س فكرة العقاب االلهي الوارد �القصص التوراتي الخاص بتشتیت ال�شر ولغتهم، فاص�ح المتحف صورة 

واحد، فتبدو الكتل عدة تشك�الت متفرقة لكل منها قوامها المستقل لكنها جم�عا مفككة لمجموعة من اللغات ذات االصل ال
تنحدر من اصل واحد و�ؤكد جیري على ان اعلى فراغات المتحف هي كتلة واحدة لكن بتصور نزول العقاب االلهي من 

اعلى الى االسفل كما في  من السماء الى االرض تبدا هذه الكتلة الواحدة في التفرق واالنقسام والتناثر في تدرج راسي
 .[D’Arcy,David, 1998].) 4( الشكل

 

 
لمركز، التدرج الراسي، اقتبس جیري من البرج االسطوري صفات الحجم واالرتفاع، التصمیم المتمحور حول ا :)4(الشكل

 :المصدر /الحلزونیة
http://rosemariestillarch1390-2010.blogspot.com 

 
 

 المعبد ال�ابلي التاثر بوظ�فة 6-1-3
تاثر جیري �اهم م�اني الحضارة ال�ابل�ة وهو المعبد او الزقورات، حیث استخدمت هذه الم�اني في الماضي وكمزارات     

،  436ص   ، كوتر�للیونارد [لاللهة وكاماكن للع�ادة ،وقد اعتبرها ال�ابلیون بؤر اشراف�ة اله�ة على ح�اة الناس ومصائرهم 
حیث اص�ح  ،)5(ورة ال�ابل�ة كما في الشكل في ضوء هذا المؤثر االقت�اس من شكل ووظ�فة الزق �ؤكد جیري، و ]437

تراقب ح�اة اهل بل�او وترمومترا �ق�س ن�ض ح�اة المدینة ودل�ال یتم التعرف �ه على حركة  المتحف بؤرة اشراف�ة مماثلة
 .الس�احة الوافدة من والى المدینة
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 االستنتاجات  -7 
  
عن الخروج ، �ستلزم اح�اء الموروث االسطوري واضفاء سمة التار�خان�ة على النصوص المعمار�ة المعاصرة ان  -

استهداف الطاقة التواصل�ة والجمال�ة ، تقوم على االعراف السائدة في انتاج نصوص معمار�ة معاصرة تتسم �االبداع 
تقر�ب النص من القارئ بإزاحة �عض غموضه الناجم عن توظیف  ، من خالل للنتاجات التار�خ�ة عبر الزمن 

 .لرموز المبثوثة في النص تحق�قًا للفهم األساطیر والرموز ذات المناحي الفلكلور�ة، وحلحلة ش�كة ا
صعو�ة قراءة رغم القارئ بتزو�ده ب�عض اآلل�ات التي تمّكنه من الولوج إلى أعماق ذلك النص واستكشاف أسراره ،  اشراك -

النص المیثولوجي المعاصر وفهمه فهمًا صح�حًا في غ�اب مثل هذه الدراسات واالل�ات واإللمام �التراث المیثولوجي 
 .إلنساني عموماً ا

ًا للمألوف فحسب، بل هي بناء أ�ضًا، �معنى أنها شكٌل أدبّي له سماته الممّیزة من األنواع  - إّن األسطورة ل�ست اختراق
ال " األسطرة"األدب�ة األخرى، فالسمة التي تمنح النّص األدبي خص�صة  ف�ه ال تتحّدد �ما هو حكائي مفارق للواقع، وٕا

التي تصوغ عوالم مجاوزة للواقع �مكن عّدها من وجهة النظر تلك أسطورة من نوع " ا�ة الخ�ال العلميرو "فإّن ما ُ�عَرف بـ
والص�اغة األسطورّ�ة للواقع ال تكتفي بتحط�م قوانین العقل فحسب، بل هي أ�ضًا تعید إنتاج هذه القوانین وفق رؤ�ة . ما

،وهي تبتدع قوانینها الخاصة التي تتجاوز السائد في تقّوض الحدود الفاصلة بین ما هو واقعي وما هو فوق واقعي
محاولة منها لتمّلك الواقع الذي تعاینه تمّلكًا جمال�ًا قادرًا على إعادة النظام إلى واقع محتشد �الفوضى،و لو ركزت على 

ة مصنوع من معنى وشكل، فسوف أستقبل داللة أو مغزى غامضا، فأستجیب لآلل�) الدال األسطوري ككل معقد(
 .المكونة لألسطورة لدینام�اتها وفعال�اتها الخاصة

لكي نفهم المغزى الشمولي لألسطورة  ین�غي ان نفتتها الى وحدات من األحداث، وان نصنف هذه األحداث وفق تنظ�م  -
بنائي محدد، وعندئذ یتكشف لنا ان هذه الوحدات ترسل إشارات متجانسة ضمن رسالة واحدة من تلك االسس ، ومن 

اذ إن العالقة بین اشكال … ل الوصول الى الشكل الكلي لهذا النص البد من دراسة األساطیر وفقًا للنهج البنائياج
 .التعبیر وحضارة المجتمع عالقة بنائ�ة

اعتماد منهج محدد ضمن العمل�ة التصم�م�ة لبناء الفكرة التصم�م�ة للمشروع �حیث �متاز بتعدد�ه المراجع الفكر�ة  -
منها لألطار الثانوي الفكرة التي في ضوئها استحضر ذلك المرجع " تعدد�ة المراجع الشكل�ة المجسدة كالو�التالي 
 الشكلي

یزاح مفهوم التكرار في أسطورة " إزاحة حدث مهم في األسطورة المعتمدة آو أزاحه المضمون األساسي لألسطورة مثال -
 عید رفعها الى قمه الجبل ثم تسقط وهكذاسیز�ف �حیث یجسد الجبل والصخرة التي حكم عل�ه أن �

واجب المعمار هو العمل . إن العمارة في أي مرحلة من تار�خها تمتلك نماذجها الخاصة والتي تكون كشكل سائد موجود -
أن ألفة العمل الجدید هي نتیجة حتم�ة لالبتعاد القلیل عن نقطة البدء مما یولد . على تمو�ه العصر الذي نقلت منه 

ل مألوفة تداول�ة في حین االنز�اح األكبر یدرك كاختراع وابتكار وهو االبتعاد عن األصل �طر�قة تواصل�ة للوصول أعما
 .إلى نقطة االنحراف

ان تغر�ب المفردات األسطور�ة على س�اق النص المعماري الجدید �عني إضفاء صفة الال مألوف على الشيء ، �حیث  -
تلقي بدهیتها ، وكأنه �شهدها أول مرة و�عمل على إثارة الدهشة واستفزاز المتلقي إل�قاظ تفقد األش�اء المالوفة لدى الم

حواسه و�التالي خلق حالة من االنفصال بین المتلقي والنص ومنعه من التوحد مع اإلشارة المبثوثة اال �عد ان یجد لغة 
  .حوار�ة ما بینه و�ین البن�ة الدالل�ة المبثوثة في النتاج المعماري

اعتماد آل�ات مختلفة على البن�ة التكو�ن�ة للنص األسطوري كالتفك�ك واعادة التشكیل،وآل�ة المزج لمجموعة من الرموز  -
 . األسطور�ة في س�اقات ال تنتمي لها زمان�ا ومكان�اً 

  ن،وال�الغة، وال�ساطة ، اعتماد االستعارة من التار�خ و�تجر�د النصوص الرمز�ة األسطور�ة التي تتسم �اإل�حائ�ة، والتزمی -
 .�عد ازاحتها من س�اقاتها التي ولدت فیها

استثمار الق�م الدالل�ة الفكر�ة ألشكال تار�خ�ة كالرقم السومر�ة وس�غها �ق�م معاصرة في النص الجدید لخلق الرمز  -
اصًال على الرصید  التواصلي من خالل س�غ الرموز النفس�ة الذات�ة للمبدع بإطار موضوعي اجتماعي شمولي تأسس

 ..الداللي المتفق عل�ه للرمز األسطوري 
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تضمین النص ب�عض الشفرات التي تتداخل مع مفردات النص ، لتعز�ز المعنى ، �معنى ثمة تالقح بین الرؤ�ا  -

 .وخصائص الموروث األسطوري وما �ماثلها في الوقت الحاضر
ثل خلق الفجوة والفراغ أي تكو�ن الشفرة لجعل المتلقي �ساهم في ان ازاحة وتغییب احدى مفردات السلسلة الس�اق�ة �م -

و حتى �عالقات التجاور والتراكب لمفردات تمتلك . ملئها بتداع�اته الذهن�ة المعتمدة على قابل�ة حفر�اته في الذاكرة
الس�اق الشكلي معاني خاصة بها في س�اقاتها المختلفة �مكن ان تؤلف سلسلة س�اق�ة جدیدة كونها از�حت �أتجاه 

 .اذ ال �مكن تاو�ل النص اال �استرجاع الس�اق البیئي واالنثرو�ولوجي العام الذي نما وترعرع ف�ه النص . الجدید
ان التضمین األسطوري �مثل استدعاء نصوص من التراث أو أساطیر الشعوب وتضمینها في جسد النص الجدید  -

�ة تتا�ع بین موقع وآخر في نص وآخر معززة داللة أو دالالت كأسطورة ینهض بها النص المضمن أو أساطیر جزئ
لز�ادة ، تلك األسطورة فیتجلى في ما تمتلئ �ه تلك النصوص من إحاالت داله على سعة المخزون الثقافي والمعرفي 

�قة وتعمیق النص دالل�ا على مستو�ات متعددة من التأو�ل من جهة أخرى فالنص الناتج هو ور�ث كل الظواهر السا
    .وهو استمرار خالق لكثیر من سماتها وق�مها التعبیر�ة
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