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 المستخلص
أحد أهم الجوانب النظریة التي  باعتبارهاف السنین اري فتروفیوس قبل أالوضعها المعممفهوم المالءمة منذ القدم و  برز    

الحداثة بأهمیة المتلقي وقراءاته بعد  ماعمارة  حیث تعلق فيتحقق العمارة المتكاملة وقد تطور المضمون عبر السنین 
،والتعبیریة ،والبیئیة  نشائیةواإلیة ،الوظیف( اذ شملت بالمالءمةالجوانب المتعلقة  ت وتعددتتنوعكما للنص المعماري 

 .)واالقتصادیة  ،واالجتماعیة ،
ت اهمیة الجانب تناول البحث العدید من الدراسات المعماریة وغیر المعماریة المتعلقة بمفهوم المالءمة ،حیث برز     

موضوعي نظري ود تصور عدم وج "المشكلة البحثیة  حددتتو  في النتاج المعماريالتعبیري والمالءمة التعبیریة المتحققة 
وآلیات تحقیق شامل حول مفهوم المالءمة التعبیریة في النتاج المعماري المعاصر والعالقة بین غایات المصمم و 

تشكیل اطار نظري موضوعي  "ـلیتمثل هدف البحث ب "فعال في النتاج من جهة اخرى  تحقق مامن جهة و  المفهوم
غایات المصمم وآلیات لعالقة بین النتاج المعماري المعاصر واستكشاف المالءمة التعبیریة في ا وشامل عن خصائص

 . "من جهة اخرى  تبعا لرأي المتلقيتحقق فعال  من جهة وما تحقیق المفهوم
مفردتي من مجموعة مفردات رئیسیة وثانویة وتم انتخاب الخاص بمفهوم المالءمة التعبیریة  النظري تشكل االطار    

لمتعلقة بالمالءمة التعبیریة وتطبیقها على مجموعة منتخبة من المشاریع المعماریة المعاصرة بعد دراسة ا واآللیاتالغایات 
 وقد توصل البحث الى مجموعة استنتاجات تتعلق بتعدد االلیات المتحققة وتتسلسل حسبتبعا لرأي المصمم تحلیلیة لتلك المشاریع 

 تفاوت تحقیق المالءمة التعبیریة في النتاج یرجع الى التنوع بالغایات واآللیات المعتمدة  وان ،) الترمیز واالستعارة والمماثلة (ظهورها بـ 
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Abstract 
The concept of Appropriateness has emerged by thousands of years, since the architect Vitruvius, as 
one of the most important theoretical aspects that achieve integrated architecture. It has evolved over 
the years in the postmodern architecture to the importance of the recipient and his reading of the 
architectural text. The concept varied and numerous  such as ( functional, structural, expressive , 
environmental, social, and economic) Appropriateness . 
 The research emerged many of the architectural and non architectural studies related to the concept of 
Appropriateness, where achieved to the importance of the expressive side and expressive 
Appropriateness. The research identified problem as "Lack of a comprehensive & objective 
perception about the  expressive Appropriateness in contemporary architectural production and 
the relationship between the designer intentions and the mechanisms of expressive 
Appropriateness on one hand and what actually achieved in production on the other ". The goal 
of this research is to "form an objective and comprehensive framework for expressive 
appropriateness properties in the contemporary architectural production and explore the 
relationship between the designer intentions and the mechanisms on one hand and what actually 
done in the production according to the opinion of the recipient" . 
 The research built a framework contained a primary and secondary items , then elected goals and 
mechanisms of expressive Appropriateness and applied them on an elected group of contemporary 
architectural projects after an analytical study of these projects. The  conclusions concerning the 
multiple mechanisms achieved and concatenated as they arise (encoding and metaphor and 
similarity), and the variation of expressive Appropriateness achievement is due to the diversity of 
goals and mechanisms adopted. 
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 المقدمة  -1
الوظیفیة ( اذ تشملیتناول البحث مفهوم المالءمة في العمارة بشكل عام حیث تتنوع الجوانب المتعلقة بمفهوم المالءمة      

استلزم ذلك تعریف مفهوم المالءمة لغویا واصطالحیا فضال ، )ئیة ،واالجتماعیة ،واالقتصادیة واإلنشائیة ،والتعبیریة ،والبی
والهمیة الجانب التعبیري فقد تم تحدید مجال البحث بالمالءمة التعبیریة في فهوم بالتصمیم المعماري عن توضیح ارتباط الم

 غایاتهدف البحث الى تشكیل اطار نظري یخص المالءمة التعبیریة واستكشاف العالقة بین ی .النتاج المعماري المعاصر 
 .لرأي المتلقي تبعا وما تحقق فعال في ذلك النتاج والیات تحقیقها المصمم 

:سیتم تناول مفهوم المالءمة لغویا واصطالحیا وكاألتي : تعریف مفهوم المالءمة  -2  
مفهوم المالءمة لغویا 2-1  

وأظن أن . و مالئمة اسم فاعل من الفعل الءم مالءمة في اللغة العربیة مصدر للفعل الءم و اسم مفعولترد كلمة      
یعرف المنجد المالءمة على أنها اصالح الشي الءمة ومالئمة كلتاهما صحیحة ، كتابة الكلمة تكون حسب السیاق وم

لئامه أي بمعنى (ویعرفها أیضا هي اجتماع الشیئین ووجوب حصول التوافق بینهما ویقال هو  وافقه وجمعه والءم الشي أي
 . ]709.ص،1986،المنجد [) مثله أو شبیهه 

-) .تكیف او توفیق ،  مالئمأو  مناسبوتأتي بمعنى ) Appropriate(باالنكلیزي ) ویبستر(ویعرفها قاموس 
http://www.merriam-webster.com)  

 :تتلخص الجوانب والمفردات ألتي یشیرٕالیها مفهوم المالءمة في التعاریف اللغویة بمایاتي
حقیق األصالح والجمع الداللة على أن المالءمة تكون بین طرفین لتحقیق التوافق بینهم أو في طرف أوشيء واحد لت -1

 .في ذات الشيء
االشیاء في عالقات معینة ولتحقیق ماتقتضیه الحالة أو  –الداللة على عملیة فعل التالءم والتي توحد وتوافق االجزاء  -2

 .المناسبة مع المكان ولتحقیق الشروط واألهداف المرجوة
  مفهوم المالءمة اصطالحا 2-2

 المخططات خلق عند بیاجیه على أنها عملیة) المواءمة(عرفت المالءمة : اثة المالءمة في علم النفس والور  -اوال
 استیعاب طریق عنالمعرفیة وذلك  البنى في وأرتقاء تغیر العملیتین كال وینجم عن القدیمة، المخططات تحویر أو الجدیدة،
وتعبر المواءمة عن  الجدیدة عناصرال مع نفسها تكیف لكي الصور هذه من یعدل السابقة العامة الصورة في جدیدة عناصر

 )(https://www.uobabylon.edu.iq .تغیر نوعي
أن المالءمة والتكیف صفتان متالزمتان تكمل إحداهما االخرى ، تكون المالءمة : المالءمة في الطبیعة والبیئة : ثانیا

رجیة أو داخلیة وٕاما تكون مالءمة وظیفیة وتكون بأنواع إما تتعلق بصفات شكلیة  تعبیریة خاللصفات الثابتة في الكائنات 
 [https://www.google.iq/url] .وٕاما سلوكیة 

أن مفهوم المالءمة في األدب و البالغة یاتي بمعنى التناسب على انه :المالءمة في الدراسات االدبیة والبالغیة  -ثالثا
وبانتفاءه ینتفي الجمال ووظیفته جعل أجزاء الكالم متماسكة ومنسجمة ومتالئمة مع  الجمالعنصر عند تحقیقه یتحقق 

 ]2005الصحراوي، مسعود، [ ).الناتج(والمؤشر) الغایة أو الهدف(بین القصد )الموازنة (بعضها ، وعرفت المالءمة بأنها تناسب 
مالءمة (ءمة في االقتصاد بأنها ذات أبعاد ثالثة یأتي مفهوم المال: المالءمة في األقتصاد وٕادارة األعمال:رابعا

القیمة التنبؤیة ،القیمة االسترجاعیة ،التوقیت (معاییر المالءمة هي  ، وتكون)للهدف،مالءمة داللیة، مالءمة للقرارات
 ]2012إسماعیل خلیل ،ریان نعوم،[).المناسب

حقل العمارة  تبین أن للمالءمة أنواع خارج حقل بناء على كل ماتقدم من تعاریف لغویة واصطالحیة للمالءمة خارج 
أنها " وأیضا یمكن وضع تعریف إجرائي للمالءمة على ) وظیفیة ،سلوكیة ،بیئیة ، تعبیریة(العمارة تتنوع مابین مالءمة 

ق درجة التوافق والتناسب بین فعل قصدي وغایة معینة یقوم بها طرف معین لتوصیل فكرة أو بلورة مكتسب نظري أو خل
 " . ساسیة للمجتمعاخطط جدیدة مع الطرف الثاني الناتج عن الفعل عند تحویله إلى واقع عملي نفعي یخدم غایات 

 األول هو المالءمة في التصمیم : من خالل ثالثة جوانب في العمارة  سیتم تناول المالءمة: المالءمة في العمارة  -3
المالءمة في التیارات المعماریة السابقة إلى الوقت الحالي  والثاني حول ، الذي یضم المالءمة عند المعماریین والمنظرین و 

  . بهدف نقدها وتحدید المشكلة البحثیة في العمارةالدراسات السابقة التي تخص مفهوم المالءمة  اما الثالث یتناول، 
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 المعماريالمالءمة في التصمیم  3-1
نظریته الثالثیة المعروفة من خالل  )فیتروفیوس(ة هو المعماري الروماني أول من طرح مفهوم المالءمة في العمار      

 من المقصود الغرض تحقیق حالة وهي) المنفعة(عرف المالءمة  في النظریة  بمصطلح  وقد) البهجة،المنفعة،المتانة (
 یتضمن بل فقط المنشأ ودوج جهة من الغرض هذا یرتبط ال إذ )أوتعبیریة، وظیفیة ، اجتماعیة ، بیئیة (المنشأ سواء 

كما ذكر روبرت فنتوري المالءمة كصیغة البرنامج الوظیفي ،  وبالبیئة المحیطة للمنشا أیضا بالمستخدم المباشر إرتباطه
 ، )30،ص1987فنتوري ،(التي تقابل مفردة المنفعة أو المالءمة وقد عرفها هي مدى تحقیق المنشا للبرنامج الوظیفي المطروح 

المظهر الجذاب (المالءمة على أنها التنظیم الفضائي المناسب وقد ذكرها ضمن ثالثیته وهي ) يتشوم(وعرف 
)(attractive appearance  واالستقرار اإلنشائي ،)structural stability ( والتنظیم الفضائي المناسب ، )

appropriate spatial accommodation(كما ذكر ،)یة من ضمن الحاجات الثالثة المالءمة كحاجة نفع )الجادرجي
 في األساسي البقاء متطلبات النفعیة الحاجة تؤمنحیث  )الحاجة الرمزیة والحاجة االستطیقیة ، الحاجة النفعیة( التي ذكرها

 والعربة والكرسي والقلعة الدار وظائف في هذا ویتمثل والحمایة، والنقل البدنیة والراحة والخزن الملجأ كتأمین المعاش،
المعمار البناء لتامین منفعة وحاجة معینة فیجب  ینشئ": بقولها المالءمة ) شیرزاد(وقد ذكرت ،  )1988رفعت الجادرجي ،(یفوالس

إذن أن یكون مصمما ألداء وظیفته في البیئة التي ینشا فیها وبطریقة اقتصادیة وهذا هو معنى المالءمة الوظیفیة للحاجة 
تبرز من خالل نظرته الفنیة التعبیریة للعمارة فهي  )Louis Kahn(المالءمة عند ا ام، )279ص، 1983،زادشیر ( ".والهدف

باعتبارها روح الترتبط بطراز اوطریقة وتكون المالءمة متحققة كونها تمكن المعماري من التعبیر عن نفسه بالمادة واالنشاء 
ها تلبي متطلبات المتانة والمالءمة فني ویجعل العمارة متحققة في الواقع ألن والفعالیة كوسائل لضبط تعبیر

)p2،1997،Joyce(،   كما تبنى)Broadbent(   مفهوم المالءمة في طروحاته حول مواصفات العمارة الجیدة  من ثالثیة
)Vitruvius ( دور البهجة بوصفها أساسي في العمارة مضیفا إلیها شرطین آخرین هما الوقت والكلفة المناسبین مؤكدًا

 .p4،Broadbent,1981.وجود لعمارة غیر متینة  وغیر مالئمة یمكن أن تبهج مستعملیها  ك على أنه المستندا في ذل
تتكامل   والتي ) المبنى الذي یتالئم مع بیئته(مفهوم المالءمة من خالل تعریفه للعمارة بانها  (J.M. Richards)ویذكر  

عناصر من كال تحتوي على  حیث )التي تعد أساس وجودهاالجوانب العملیة و ،الجوانب الفنیة المبدعة (فیها كل من 
 .Richards]،1974،(134-133الفن و الطرفیین و تعمل بوصفها رابطا یربط بین فعالیات كل من العلم 

المالءمة في طروحاته  عن ادائیة المبنى وذلك  باعتبار المالءمة هي المعیار االدائي الذي یلبي  )Rush(ذكر و      
ویعتبر ان المالءمة هي التي تضع الحدود لتقبل اداء المعیار وضمن المستوى ر والمستقبل ستخدم في الحاضمتطلبات الم

  ) .Rush، (1986المنتخب في اي دراسة الدائیة المبنى
جسر : (أوهي وسیلة من خالل كونها، )أو بهجة منفعة (أما هي صفة في النتاج  المالءمة: یتبین مما ذكر سابقا ان

أوهي روح ال ترتبط بطراز ) ن فعالیات العلم و فعالیات الفن، وسیلة لتحقیق البهجة و التعبیر لتحقیق عمارة جیدةیربط بی
 . ، او مقیاس ألدائیة المبنى  أو طریقة

 

ءمة في عدة تیارات معماریة و بتسلسل الزمني عن طریق تحلیل سیتم تناول المال: المالءمة في التیارات المعماریة  3-2
 ) المنفعة، المتانة، الجمال(عمارة بحسب نص نظریة فتروفیوسكل 

عن المنفعة باعتبارها وظیفة دینیة بالدرجة االولى تعكس المعتقدات الدینیة المسیحیة ، وعبرت العمارة الغوطیة  عبرت -1
أما الجمال فقد )حیث حققت ابهار انشائي وفراغي (عن المتانة في التحول من الجدران الحاملة الى االعمدة والهیاكل 

عبرت عنه بأستخدام النسب الحسابیة الدقیقة و االعمدة الریشقة و االبراج المزخرفة بصورة فنیة مبهرة و استخدام 
لذا تحققت المالءمة في العمارة   )85،ص  2007رافت ،علي (.الرمزیة الناتجة من تفاعل النور السماوي مع المادة االنشائیة

 الجوانب الفنیة و الدینیة و االنشائیةالغوطیة بتعبیریتها عن 
ومحاولة الوحدة ) نسب ، ریاضیات (من خالل التحول للفكر الدنیوي العقالني عن المنفعةعمارة عصر النهضة عبرت  -2

بین االنسان والطبیعة أما المتانة فقد تم التعبیرعنها باهتمامها بنظام الجدران الحاملة واستعمال المواد الغالیة خصوصا 
جر واالهتمام بالكتل بدل التفاصیل الزخرفیة وظهرالجانب الجمالي بدایة للتعبیرعن ذات المعماري المتفردة وأستخدام الح

علي رافت .( قة االنسانیة بدل القوة االلهیةالرمزیة واالستلهام من الطبیعة باشكال وتكوینات بسیطة معبرة عن الطا
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ي عصر النهضة كانت بین الجوانب المادیة العقالنیة والجوانب یتبین من ذلك أن المالءمة  ف)  85،ص  2007،
 والجوانب الشكلیة البسیطة الدنیویة االنسانیة

الوظیفي االنتفاعي أما تحقق المضمون توضحت بحاجة المجتمع المادیة لمباني  وعن المنفعة عمارة الحداثة عبرت  -3
 steel(الهیاكل الكونكریتیة و الهیاكل الحدیدیة المتانة برزت في التكنلوجیا المستحدثة من خالل استخدام 

structures( توضح الجمال من تكاملیة الشكل مع المتطلبات الوظیفیة العملیة المعطاة في البرنامج  اما المالءمة ،
افت علي ر [.تأرجحت في عمارة الحداثة ما بین استیفاء الحاجة المادیة للمجتمع مع التكامل الوظیفي االنشائي للمبنى 

   ]85،ص  2007،
تحقیق المضامین الفكریة االجتماعیة من تواصلیة وانتمائیة مكانیة : ظهرت المنفعة في عمارة مابعد الحداثة من خالل  -4

فقد تمثلت باعتماد احدث وسائل التكنولوجیة المتاحة لالنشاء ، كما برز مفهوم الجمال من : وزمانیة ، أما المتانة 
  ]85،ص  2007علي رافت ،[.) لون ، ملمس ، زخارف(هات الرمزیة واالیحائیة والتعبیریة خالل العودة إلى االتجا

 روتعبیریة الشكل المستمد من األشكال التاریخیة التقلیدیة مع االنشاء التكنولوجي المتطوالمالءمة بتحقیق رمزیة  برزت
لموازنة بین التأثیرات االقتصادیة واالجتماعیة كما برزت المالءمة في مفهوم االستدامة من خالل كونها نهج یهدف إلى ا -5

وأن االستدامة في أبعادها وغایتها تمثل كل أبعاد نظریة فتروفیوس من متانة إنشائیة والبیئیة األن وفي المستقبل، 
ا على وبتقنیات حدیثة ومن جمال ألنها تستمد أشكالها من الطبیعة ومن تناغمها معها والمالءمة أوالمنفعة التي تعود به

الجیل الحالي واألجیال في المستقبل أن غایة االستدامة هي مالءمة المبنى مع محیطه من ناحیة اجتماعیة واقتصادیة 
 ]11ص،2004،الباباني سامال عثمان[. وبیئیة

  

ت أنها عبرت في كل عصر عن حاجة معینة كانفي التیارات المعماریة  وم المالءمة هیتلخص من الطرح  السابق لمف   
مالءمة وظیفیة ، مالءمة بیئیة (للمالءمة وهي  عدیدة  أنواع استخالصتسود في فكر المجتمع أنذاك ومن الممكن 

   )،مالءمة تعبیریة ، مالءمة اجتماعیة ، مالءمة اقتصادیة 
 عن المالءمة الدراسات السابقة   3-3

 الدراسات المحلیة -أوال
المؤتمرالهندسي السادس ) " المالءمة والجمال ،المتانة (في ثالثیة العمارة دراسة التحول المفاهیمي " حیدر جاسم  -1 

 2009جامعة بغداد 
 المعماریة المفردات في التسمیات الدراسة التحول المفاهیمي في ثالثیة فتروفیوس موجود ضمنا وظهر في إختالف تناولت
هنا  یأتي االختالف المضمون، هذا في وٕاتحادها لمعماریةا التیارات والحركات من العدید لدى فیتروفیوس لثالثیة المقابلة
 النقاد من أعتِمدت التي التأویالت ختالفاو ، الترجمة اختالف رغم واالجتماعیة، الثقافیة البیئات ومصدره التنوع، بمعنى

التعبیر في  إختالف التاليوب العمارة، في فیتروفیوس لثالثیة المقابلة الموازیة أو المفردات تفسیر في المعماریین والمنظرین
، لم تتطرق الدراسة معینة  زمنیة حقبة في السائد الفكري التوجه إلى مرده كان والذي الواقع، في المعماریة عنها التطبیقات

للمالءمة وٕانما اكتفت وشامال إلى انواع المالءمة التي ظهرت في كل حقبة بصورة مباشرة ولم تعطي تعریفا واضحا 
 . ریة الثالثیة إلى العمارة الحالیة بمسمیات مختلفةبتوضیح استمرا

  ، بغداد1983،" مبادئ في الفن والعمارة "شیرین احسان شیرزاد دراسة  -2
باعتبارها قواعد معماریة ) المالءمة ، المتانة ، الجمال الفني( الدراسة مفهوم المالءمة ضمن ثالثیة فتروفیوس تناولت 

ولت المالءمة من ناحیة الوظیفیة فقط ومالءمتها للحاجة والهدف منها ولم تتطرق إلى أنواع لتحقیق العمارة الجیدة ، تنا
أخرى للمالءمة وأعطت تعریفا للمالءمة الوظیفیة وهي أن یكون البناء مصمما ألداء وظیفته في البیئة التي ینشا فیها 

واعتبرت ) ، الوظیفة ، الظروف البیئیة ، االقتصاد الحاجة ( حددت أربعة ارتباطات للمالءمة هي كما وبطریقة اقتصادیة ، 
ان تحقیق المالءمة جزء مهم في هذه االرتباطات ، أعطت الكاتبة حلول عند مراعاتها تتحقق المالءمة في التصمیم سواء 

الءمة في من الناحیة الوظیفیة أو البیئیة أو االقتصادیة ، لم تطرح تطبیق عملي او امثلة عملیة توضح حالة تحقیق الم
تناولت مفهوم المتانة  والجمال واعتبرتهما مكملین للعمل المعماري المتكامل واعتبرت كما الوظیفة او االقتصاد أو البیئة ، 

أن تحقیق الناحیة الجمالیة الفنیة هي التي تفرق العمل المعماري عن غیره وأكدت على ضرورة تحقیق الغایة التعبیریة 
 .إلنشاء المبنى
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الخصائص الممیزة " نحو بناء نظریة في االبداع وتذوق الجمال في العالم العربي " قاسم حسین صالحة دراس -3
  2008، للمنجزات االبداعیة

تناول الكاتب معاییر النتاجات اإلبداعیة وكیفیة تحدید النتاج المبدع من غیره من النتاجات وذكر المالءمة كاحد المعاییر 
مالءمتها مع رغبة وقصدیة منتجها : مالءمتها مع سیاقها ثانیا : ة یجب ان تتمتع بشرطین أوال ویرى أن النتاجات المالءم

، یالحظ أن الكاتب اعطى المالءمة خاصیة التدرج والتفاوت بالنسب وذكر أنها لیست مفهوما مستمرا أي توجد أو التوجد 
مد على درجة تحققها في النتاج ، لم یطرح الكاتب لكنها توجد بدرجات مختلفة أي تكون قلیلة أو متوسطة أو كثیرة یعت

تعریفا للمالءمة أو یعطي طرحا لوجود أنواع منها أو كیفیة قیاس المالءمة في المباني وعلى ماذا تعتمد تحقیقها بدرجة 
 .البداع في النتاجاتعالیة وتناول الكاتب المفهوم بصورة مقتضبة غیر شاملة لكن أعطى المفهوم بعدا جدیدا وهو استعماله كمعیار ل

 الدراسات العربیة  -ثانیا
  2001،" 2نظریات العمارة " نوبي محمد حسن ،دراسة  -1

بمكوناته (تطرق الكاتب إلى موضوع المالءمة بصورة واضحة ومباشرة جدا وأعطى تعریفا للمالءمة بانها مالءمة المبنى 
للظروف البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي تغلف المشروع ) المختلفة من حیز ، مواد تشطیب ، مواد بناء ، تجهیزات 

هذا من جانب ، ومن جانب أخر فإن المالءمة تعني مالءمة التشكیل المعماري للوظیفة ، واعطى انواعا للمالءمة حددها 
الیة ، المالءمة البیئیة ، المالءمة الوظیفیة ، المالءمة االنشائیة ، المالءمة التشكیلیة أي التعبیریة الجم(بستة انواع هي 

 ) .المالءمة االجتماعیة ، المالءمة االقتصادیة 
وحدد الكاتب كیفیة قیاس مدى تحقیق هذه المالءمة عن طریق قیاس عناصر معینة في كل نوع مطروح ، ولم یعطي دراسة 

 .عملیة تطبیقیة لكیفیة تطبیق ودراسة هذه القیاسات ومدى تحقیق كل نوع من المالءمة 
عناصر قیاس مفصال لو لم یعطي أسلوبا قیاسا واضحا ) التعبیریة ( الحظ أن الكاتب في المحدد الثالث المالءمة التشكیلیة ی

اراء عدة من المنظرین والفالسفة المعماریین عن قیاس التعبیریة  طرحالمطروحة  وٕانما  ةمحددة كما في باقي أنواع المالءم
 .رة عامة الجمالیة وتناول طریقة القیاس بصو 

 عمارة وعمران  مجلة "   خواطر عن التصمیم المعماري "دراسة یاسر محجوب   -2
مالءمة (طرح الكاتب مفهوم المالءمة كهدف یجب تحقیقه في عملیة التصمیم ویتناول عدة أنواع من المالءمة وهي 

) التحلیل، التركیب ، التقییم(عملیة ویرى أنها غایة یجب أن تدرك من خالل ) اجتماعیة، مالءمة بیئیة، مالءمة شكلیة
للوصول الى المالءمة التصمیمیة ویالحظ أن الكاتب لم یعطي تعریف للمالءمة ولم یتطرق بعمق الى تفاصیل انواع 

 .الى نتاج واقع حالوتحول التصمیم  التنفیذالمالءمة وكیفیة تحقیقها بصورة خاصة ولم یتطرق الى المالءمة بعد 
 

 االجنبیة  اساتالدر  -ثالثا
  Sondgrass "Time in Architecture Entry "1990   دراسة -1
لم تتطرق إلى تفاصیل المفهوم ووضحت أن النتاج حیث  بصورة عامة جدا ) المواءمة (تناولت الدراسة مفهوم المالءمة  

...) تاریخیة ، بیئیة ، معاصرة حضاریة ، (المعماري الیتكون من المفاهیم الثالثیة لفتروفیوس فقط وانما یتكون من رموز 
تتعدد هذه المفاهیم بتعدد المراجع للتكوین المعماري ویتبین من الدراسة أن التحلیل األصح للنتاج المعماري للوصول الى 
المرجع أو المصدر الصحیح یتم بتوسیعة قاعدة التاویل والحدس ، أكدت الدراسة على االهتمام الواسع بالمعاني الرمزیة 

یریة للنتاجات المرتبط بقصدیة المصمم وأعطت مثاال القدم المدن وتخطیطها وأعطت أهمیة كبیرة لمفهوم الخلود عن التعب
 .طریق الرموز المستعملة في التكوین المعماري

  Ruth Slavid "10 Principles of Architecture  "2012 دراسة  -2
أن كل النظریات أو المبادئ  اعتبرن خالل تناوله الثالثیة ككل  و مفهوم المالءمة بصورة مقتضبة جدا مالدراسة  تتناول

بعدة مفاهیم وكلها تصب ) المتانة ، المالءمة ، الجمال ( التي وضعت من بعدها التعد بدیلة لها وٕانما هي توسع لمفردات 
أعطى الكاتب وجهات نظر عدة في إطار النظریة الثالثیة االصلیة ألنه لم یحددها بزمن معین وألنها الئمت كل االزمان ، 

معماریین لكیفیة تحقیق العمارة الجیدة وتناولت المفاهیم التي ظهرت في عصرهم وأعطى في األخیر وجهة نظره عن كیفیة 
 .ألراء المعماریین ورایه الخاص  هتحقیق العمارة الجیدة ولم یتطرق إلى مفهوم المالءمة من خالل طرح
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 والهدفالمشكلة البحثیة  -4
أجتماعیة ، أقتصادیة ، بیئیة، (سعة الموضوع حیث طرحت انواع كثیرة للمالءمة وهي یتبین من الدراسات السابقة     

حیث برز عدم وجود دراسة سابقة متخصصة بكل نوع وبسبب حدود البحث الحالي ) وظیفیة ، دینیة ، انشائیة ، تعبیریة 
عدم وجود تصور نظري موضوعي وشامل حول  ( بـ المشكلة البحثیة حددتت  وقد) المالءمة التعبیریة (لى سیتم التركیز ع

من جهة  مفهوم المالءمة التعبیریة في النتاج المعماري المعاصر والعالقة بین غایات المصمم وآلیات تحقیق المفهوم
خصائص  تشكیل اطار نظري موضوعي وشامل عن( ، وتمثل هدف البحث )وما تحقق فعال في النتاج من جهة اخرى 

من جهة  المالءمة التعبیریة في النتاج المعماري المعاصر واستكشاف العالقة بین غایات المصمم وآلیات تحقیق المفهوم
  ).وما تحقق فعال تبعا لرأي المتلقي من جهة اخرى 

 منهج البحث  -5
 .ماریة موضوعي وشامل یخص مفردات المالءمة التعبیریة في النتاجات المعإطار نظري  تشكیل -1
 :یها وبطریقین علالنظري اإلطار بدراسة تحلیلیة لعینة من المشاریع المتخصصة وتطبیق  وتبدأالدراسة العملیة  -2
 . تطبیق االطار على المشاریع وفق راي المصمم  - أ

  .لعینة منتخبة من المتلقین  استبیانیهتطبیق االطار على المشاریع من خالل دراسة  - ب
یقصده المصمم وما هو متحقق فعال في  وتحدید العالقة بین ماحول المالءمة التعبیریة اجات التوصل الى االستنت -3

 . التطبیقین من خالل المقارنة بین النتاج 
 

سیتم في هذه الفقرة تعریف مفهوم التعبیریة بهدف وضع تعریف اجرائي : وم المالءمة التعبیریة هاألطار النظري لمف -6
 .النظري  باإلطارسیتم التطرق الى الدراسات المتعلقة بالمالءمة التعبیریة لتحدید المفردات الخاصة  للمالءمة التعبیریة كما

 تعریف مفهوم التعبیریة ) 6-1(
 التعبیر في اللغة : أوال

ویعرف بأنها االفصاح واالظهار للعواطف واالفكار بالكالم أو ) عبر(یشتق مفهوم التعبیر في اللغة العربیة من الفعل 
) expression(یرد مفهوم التعبیر في اللغة االنكلیزیة ك،  )435ص-434،ص2005الفیروز ابادي ،(الحركات أو قسمات الوجه 

 .   expression to give)مشاعره مثال(اعراب عن أو االفصاح عن ،ابداء، ابانة،تصریح ،تعبیر: والذي یعرف بأنه 
 ).فكرة معینة  أو،كمشاعر(أو االفصاح عن شعور ذاتي لدى االنسان التعبیر هو االعراب واالظهار  مما یدل على ان 

 

 التعبیر في االصطالح : ثانیا
 : من خالل تعریف مصطلح التعبیر في الدراسات الفنیة واألدبیة والفلسفیة یمكن التوصل إلى مایاتي

في تصویر الحوادث والمواقف  فضال عن الجانب الموضوعي المتمثل، أرتباط فكرة التعبیر بالجانب الذاتي للباعث  -1
توفیق [.فضال عن الدراسات الفنیة ، كما أوضحه الجانب الفلسفي واللغوي واألصطالحي ،ذات الدالالت المتمیزة 

  ]212 ،ص1983،محمد ،
 .كون معنى النص هو مایحاول األدیب أن یعبر من خالله ، أشارت الدراسات األدبیة إلى عالقة المعنى بالتعبیر -2

 ]24 ،ص1989كورك،[
أعتبار الكلمات ذات تعبیرات خاصة على ضوء الدالالت المتمثلة فیها والتي تدل على شيء ما أوفكرة معینة فهي  -3

  .]18 ،ص1987،راي[لیست أشیاء بل دال إلى مدلول ما 
یتجاوز اإلدراك  فالتعبیر، وجود مقابلة ما بین اإلدراك والتعبیر إذ أن اإلدراك هو عملیة مجردة إذا ماقورنت بالتعبیر  -4

إلى دالالت ذلك الشيء أي أنتقال من اإلحساس بالشيء إلى الحدس المتمثل في دالالت ذلك الشي وكما ، بشيء ما 
 .]1983،ریدهربرت [.رید أشار إلیه 

) نهالمعبرع(وبین الناتج ) الشي المعبر(أن التعبیر یكون بین جانبین جانب الفكرة الموجودة في ذهن الفنان أو المصمم  -5
 .]1983هربرت رید،[ألجانبینبین ) المالءمة(ووجود شرط اإلندماج والتوافق 

 ]111،ص1963دیوي،جون،[.أن التعبیر هو إنفعاالت خضعت للتعدیل والتطویر ویرتبط بإستراتیجیة التجرید والترمیز -6
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صه هو بذاته أما ذلك بأن الشكل المجرد الیعبر إال عن خصائ، وجود فصل بین عناصر الشكل وعناصر التعبیر  -7
. الشكل التعبیري فهو یمتلك معانیه الخاصة فضال عن دالالت أخرى یسقطها المصمم على ذلك الشكل

 ]273،ص1974.ستولینتز،جیروم[
والوسیلة أو األسلوب ، إلى ان التعبیر یفترض هناك قصد و غایة) شوبنهاورد(أشارت بعض الدراسات الفلسفیة عند  -8

في البحث والتحلیل للنتاج یجب طرح الغایات والقضایا والقصد فضال عن الوسائل واألسالیب للتعبیرعن الغایة ، إذا 
  .]212،ص1983توفیق ،محمد ،[. المعتمدة للتعبیر عن تلك الغایات

 

 الحركة التعبیریة في الفن والعمارة ) 6-2( 
لتعبیریة في العمل الفني وتحقق ذلك   بعدة تسعى إلى توضیح القیمة االتعبیریة  أن الدراسات الفنیة نجدمن خالل تناول 

 :أسالیب ووسائل منها
 .المبالغات والتحویرات الكثیرة في الخطوط واأللوان  -1
 .االهمال المتعمد لإلتجاه نحو الطبیعة والذي تبناه التأثیریون  -2
  )1962،بهنسي ،عفیف (.المثالیة في األعمال الفنیة والتي أرتبطت بمفاهیم الصرحیة والرمزیة  -3

التحریف، الترمیز، المبالغات  ( وجودعدة الیات متبعة من قبل فناني التعبیریة في نتاجاتهم مثل مماتقدم یوضح 
  ).والتحویر، التجزئة، التبدیل للشكل واللون

لعكس أما الحركة التعبیریة في العمارة أعتمدت على الشفافیة في النتاجات وعلى الخطوط العضویة الحرة واألشكال النحتیة 
وقد أنعكست عملیة ) رمزیة(فكرة الدینامیكیة أو أن تعكس الوظیفة المباشرة للمبنى بصورة مباشرة أوبصورة غیر مباشرة 

خلق تشكیالت ذات تاثیر دینامیكي على العین ،التعبیرات المباشرة عن (تكوین االشكال حسب أتجاهات للتعبیریة هي 
وعلى أساس ماتقدم یمكن أعطاء  ]109،ص  2007علي رافت ،[ ،) ات الرمزیةالوظیفة ،التعبیرات المستقبلیة ،التعبیر 

 تعریف إجرائي للمالءمة التعبیریة على أنها 
مع  مامتحقق فعال في النتاج ) تعبیریة أفكاره المراد إیصالها إلى المتلقي(درجة التوافق والتناسب بین قصدیة المصمم (

 . ) یة مالءمتها لقصدیة المصممالنهائي حیث تتفاوت النتاجات في  تعبیر 
 
 

 عن المالءمة التعبیریةالدراسات السابقة ) 6-3(
 الدراسات الفنیة : أوال
 2010" الیات التعبیر لمفهوم االبداع في التصمیم الداخلي" فهمي دراسة میادة  -1

والتي هي بدورها تعتبر الیات اخلي في التصمیم الد) المماثلة، والمجاز، الكنایة (هي و  تناولت الدراسة الیات التعبیر   
الیحمل صفة الثبات الجوهري وانما هذا الثبات ) الغایة التعبیریة(اعتبرت ان المعنى التعبیري و  تكوین نتاج تصمیمي مبدع

 ).زمانیة ومكانیة (اي حددت مستویات التعبیر ب )  الزمان والمكان (یكون مكتسبا من خالل سیاق 
ة التعبیریة الترتبط باالنسان بل ترتبط بحضارة معینة وان اختالف هذه القیمة التعبیریة ینبع من القیم وذكرت الدراسة أن

مرات یمكن ان تدرك بصورة اوسع بانها تكررت وعند  ةعند تكرار تعبیریة نتاج معینة عد،  عاختالف العصر ولیس المجتم
 .تكرارها ممكن ان تكتسب صفة النمطیة او الطرازیة

وسیلة الكتسابه صفة النفعیة لالنسان وغایة لتحقیق المعنى فهو ن واحد اسة ان التصمیم هو وسیلة وغایة بآاعتبرت الدر 
ان عدم حصول الفهم واالستیعاب من قبل المصمم للمعاني ،  التعبیري اي ان التعبیر هو غایة یراد ادراكها وتحقیقها

طرحت الدراسة  التعبیریة الناتجة عند عدم فهمه من قبل المتلقي المطروحة یعتبر هو االشكالیة االولى للوصول الى الغایة
ان المنظومة التعبیریة مكونة من منظومةاشكال ومنظومة معاني وهذه المنظومة مرتبطة بعالقات فیما بینها هي اما عالقة 

قة الشكل بالتصنیف او عال، ایجاد االشكال المالءمة مع المعاني المطروحة للمعنى الجوهري  وتمثلالشكل بالمضمون 
 .المتلقي  تبعا لثقافة او تصنیف تاریخي ،حسب الوظائف وتكون رئیسیة وثانویة   التصنیف اویكون،
 كلیة الفنون" ألیات التعبیر للتتابع البصري في تصمیم الفضاءات المتضمنة "نصیر عبد الرحمن  دراسة میس. 2

  2015جامعة بغداد ،  –الجمیلة 
 الدراسات في علیها متوافق للتعبیر ألیات هي ) ،المجاز،الكنایة المماثلة( هي التعبیریة المالءمة الیات ةالدراس تناولت    

 ارتباطات لها )المجاز( التعبیر ألیة نأ العملیة النتاجات في معتمدة غیر فكریة ألیات هي ) المجاز،الكنایة( ألیة وأن المطروحة
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 ان ، التصمیمي العمل عن للتعبیر انویةث كمفردات تستعمل ... الجزئیة ، كلیةال( هي أوسع تعبیریة بحاالت عالقات أو

 فلسفة أو ) ثقافة ، أعراف حضارة،تقالید،( مكانیة فلسفات أو الوظیفة فلسفة من أما ةناتج تعبیریتها تكون ةیالتصمیم األشكال

 المصمم النتاج من التعبیریة الغایة إلیصال ممالمص ألیات إن الدراسة طرحت )المجتمع وطبیعة السائد العصر روح( زمانیة

 ،المتلقي معینة بشروط محكومة وتكون الرسالة ، ذاته بحد المصمم وهو المرسل( هي رئیسیة ومكونات مقومات من تتكون

 المتلقي إدراك بعد تحدث عملیة وهي  االسترجاع ، الواحد المجتمع شرائح نفس في ویختلف مجتمع إلى مجتمع من ویختلف

 المشكلة ضمن مختصرة بصورة المالءمة مفهوم  الدراسة ذكرت )كاملة بصورة ویفهم حقیقة إلى التعبیر یتحول وبها تاجللن

 التتابع عملیة بین التوافق خالل من وبرز ضمنیا بصورة ذكر ولكنه تفصیلیة واضحة بصورة إلیه الدراسة تتطرق ولم البحثیة

  . الداخلي لتصمیما في الوظیفي اإلستخدام ونوع البصري
 

  المعماریة الدراسات - ثانیا
 2007، القاهرة ،جامعة المعماري االبداع ثالثیة ) العمارة في الفني االبداع( رأفت علي دراسة -1

 لبیئةا مع أما المتالئم أو المتوائم التعبیر اأنه وعرفها  عام بشكل التعبیریة ) المالءمة( المواءمة مفهوم إلى الدراسة تطرقت    

 ، للعمارة التعبیري أو الفني االبداع الیكتمل وبدونها والجمال االبهار بعد الفني اإلبداع روافد إحدى وأنها الغرض أو الوظیفة أو
 عندما تتحقق التعبیریة المواءمة وأن البشریة األحاسیس عن التعبیر إمكانیة مدى على یعتمد العمل نجاح إن الكاتب ذكر

 ،إذا األصلي بمضمونها المتلقي إلى الرسالة تصل أي عنها التعبیر أرادالمصمم التي التعبیریة األحاسیس بنفس یتأثرالمتلقي

 الیكتمل فأنه واالبهار الجمال له تحقق لو حتى المعماري اإلبداع أن الكاتب ویذكر والمتلقي المصمم بین تعبیریة مالءمة هنالك

 في المناسبة المشاعر وبتحریكه أجله من انشىء الذي والغرض والبیئة المعماري ياالبداع المنتج بین التعبیریة إالبالمواءمة

 وعلى ) وفراغ كتلة( أي الشكل منظومة على تعمل التعبیریة للمواءمة ألیات الكاتب حدد ، الغرض لهذا والمكملة المتلقي

 ).المنشىء الهیكل ، المواد طبیعة ، اللون الملمس،( االظهار منظومة
 ، الحقیقة ، االبداعي الجهد النسب، االیقاع، المقیاس، االستقرار، ، الوحدة( هي التعبیریة للمواءمة تشكیلیة صخصائ حدد

 خاللها من المصمم یستطیع ) بیئیة ، وظیفیة ، زمانیة ، مكانیة( التعبیریة للمالءمة مستویات الكاتب ویطرح ) الذهنیة الصورة

  .والوظیفة والسیاق النتاج بین تعبیریة مالءمة هنالك إذا ، المجتمع تناسب تعبیریة  تحقیق
  1999 " العمارة في التعبیریة الوظیفة " ممفورد  لویس دراسة -2
 و العمارة روحیة یمثل بإعتباره ،والمعنى التعبیري الجانب تشمل أن بد ال ةیوظیف كانت مهما العمارة أن الدراسة طرحت   

 في ضمنیا إنما مباشرة بصورة التعبیریة المالءمة مفهوم إلى تطرقت ولم نسانیةاإل النتاجات من غیرها عن تمیزها التي نكهتها

 .التعبیر تحقیق وغایات ألیات خالل من الدراسة
 :خالل من متالئم مبنى  لتكوین المبنى تعبیریة من الغایة تحقیق كیفیة الدراسة تناولت

 ذات العاطفیة و االنسانیة القیم تمثیل خالل من ، بینهما ما ثنائیة یةحوار  تكوین و العمارة و المتلقي بین ما التواصل -1

 .للمتلقي بالنسبة الخاصة المدلوالت
 .للعمارة التخاطبیة اللغة صیاغة في واثرها الذهنیة بالتداعیات المرتبطة اإلیحائیة الصورة تحقیق -2
 المتطلبات إلى اضافة الشخصیة واألهداف الحضارة وفق ىمبن كل أن " بإعتبار للعمارة والزمانیة المكانیة االنتمائیة تحقیق -3

 المعاني ذات الرموز استثمار خالل من التعبیریة المالءمة تحقیق )ألیات( وسائل إن ، " المیكانیكیة و )الفیزیاویة( المادیة

 .واالجتماعیة التاریخیة
 1996 لعمارةا في التعبیریة للمنظومات دراسة – تفسیرها و العمارة  بونتا دراسة -3

 المعنى عن الشكل الیعبر أي الفیزیاویة حقیقتها عن بعیدة تكون أن ممكن المعنى أي الحضاریة الحقیقة أن بونتا أشار    

 مضمنة تكون أو تاریخیة حضاریة لرموز البنایة تحمیل من تتحقق إنما ) المعنى( الحضاریة الحقیقة وان المقصود أو به المراد

 للدور إستمرار كونه التعبیر إلى تطرقت ولكنها صریح بشكل التعبیریة المالءمة مفهوم الدراسة توضح لم أخرى، ألفكار

 بإعتماد والمتلقي الباعث بین ما بالمعنى واالستمرار االتصال من بمستوى التعبیریة الغایة  تحقیق وان المعماري الحضاري

 ما شي لتعبرعن العمارة إلیها ترمز التي والتاریخیة الفكریة والمضامین الحضاریة القیم إلى اإلشارة ، )SEMIOTIC( العالماتیة

 مستویات الدراسة تحدد ، )INDEX( والدلیل ،)SIGN( باإلشارة المتمثل و اتیةالعالم حقل باستثمار الوسیلة الدراسة وحددت

 زماني بسیاق ) الطرازي ( التاریخي التصنیف خالل من أما التعبیریة المنظومة تقسیم خاللها من یمكن التعبیریة للمنظومة
  ).وظیفة ،مكان، زمان( هي التعبیریة للمالءمة ویاتمست ثالث تحدید یمكن أساسه وعلى الوظیفة طبیعة أي االنماط خالل من أو ومكاني
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 :  1987  "العمارة في والتناقض التعقید"  فنتوري دراسة-4
 ذات العناصر استثمار على وأكدت تعبیریة كوسائل) المفارقة( الذاتي والتناقض واإلزدواجیة اإلقحامات إلى الدراسات أشارت

 بالمعنى ازدواجیة تعطي والتي  المفارقة استراتیجیة مصدرها والتي المتناقضات عجم تعني والتي )معا اإلثنین كال( المفهوم

 أحدهما قراءتین العناصر هذه توفر إذ) المزدوجة الوظیفة ذو العنصر( هو علیه أكدت الذي الثاني المفهوم أما ، والوظیفة

 یحمل العنصر أي(الجدیدة الوظیفة من الناتجة ضرةالحا القراءة عن فضال للعنصر السابقة الوظیفة قراءة أي الذاكرة عن ناتجة

 الدمج أن على أكدت ، الماضي مع واإلستمراریة التواصلیة من حالة لتحقیق المفهومین واستثمار ) رمزي ومعنى إنشائي معنى

 تاریخي معنى نیيبمع یرتبط إلنه التعبیري المعنى وٕاثراء إغناء شأنه من الحالیة العمارة وعناصر التقلیدیة العناصر مابین

 المسلط والتناقض ) عناصره بمعالجة التدخل یمكن والتي( المكیف التناقض هي للتناقض مستویات وأعطى حالي ومعنى

 التعبیر في والبالغة الغموض تحقیق وسائل إحدى واعتبرهما ) للمتلقي فعل كرد الصدمة على تعتمد إقحامات بشكل یكون(

 .تحقیقها وكیفیة التعبیریة ضمن ضمنیة جاءت وٕانما واضحة بصورة المالءمة مفهومل طرحه عدم ماطرح كل من ویالحظ
  1996- التكنولوجیة الجامعة "والتطبیق النظریة الحداثة مابعد عمارة في التقالید محاكاة " البستاني دراسة.5

 االشكال لبلورة خصب منهل یمثل اذ اريالحض الموروث و التاریخ الى االلتفاف ضرورة  وأكدت العمارة تاریخیة الدراسة تناولت

 تعبر والتي الدراسة تناولتها التي المفاهیم من العدید ظهرت وقد .الزماني التكامل و التواصل حالة اعطاء و الحاضرة المعماریة

 : وهي منها والغایة المعنى تعبیریة عن
 . والمكانیة الزمانیة االنتمائیة تحقیق - أ

 . الحضاریة یةواالستمرار  التواصلیة تحقیق - ب
 ) التذكیر( الذاكرة تحقیق - ت
 . الزمانیة التداعیات تحقیق - ث
 األنظمة إلیها تستند التي اإلشارة نوع حددت و المحاكاة -2 النسخ -1 ب التعبیریة الغایات تحقیق الیات حددت كما    

   . )الرمز،المؤشر،األیقون(ـب    التعبیریة
 :2005، التكنولوجیة الجامعة " ارةالعم في المعنى اثراء" الدباغ  دراسة .6
 إنها أي المعماري العمل في المقصودة والمدلوالت المعاني وتعددیة المعنى تعبیریة تعددیة تعني المعنى إثراء ان الدراسة ذكرت 

 على دال بشيء تكون أما المذكورة الطروحات خالل ومن بالمعنى الشكل عالقة إن ، مباشرة غیر ما شي عن معقدة تعبیریة

 تكون أو )ICON( أل عالقة وهي الوظیفة یتبع الشكل أي المبنى صنف عن مباشرة عالقة تكون أو )المؤشر( عالقة هي شي

 االستعارة( ألیات استخدام أي ما شي لداللة توحي أو تحاكي أو رموزمستعارة استخدام أي )SYMBOL( رمزیة عالقة

 ألیات تضم والتي والغموض التعددیة خالل من تكون )المعنى تعبیریة( لمعنىا إثراء تحقیق مستویات ،) ،المحاكاة،االیحائیة

 نوع أو أوجزء ككل مستواه على سواء بالتصنیف )اإلیهام( وتشویش والتناقض المراجع كثرة هي اإلثراء لتحقیق ووسائل

 .رمزیة عالقة أو يءالش عن مباشرة عالقة أما والمضمون شكل بین التعبیریة للمالءمة  أنواع حددت ، التصنیف
 2012، بغداد جامعة ، العمارة وتعبیریة المتكاملة التكنولوجیة المنظومات" التمیمي دراسة .7

 تناولتها لكنها واضح بشكل التعبیریة المالءمة مفهوم الدراسة تذكر ولم تكنولوجیة ناحیة من التعبیریة المالءمة الدراسة تناولت

 من  النتاج في التعبیریة المالءمة إدراك أنماط أیضا طرحت ، تحقیقها وكیفیة المنشا من ةالتعبیری تحقیق غایات ضمن ضمنیا

 بالوسائل أیضا ترتبط األنماط هذه أنو . )الشخصیة ونمط الموضوعي ،النمط الفسیولوجي النمط ، الترابطي النمط( المتلقي قبل

 من مأخوذة أما مكاني أو زماني سیاق من مأخوذة تاریخیة( أما هامستویات تكون التي النتاج في المصمم یستثمرها التي التعبیریة

 للمجتمع والحضاري الثقافي الطابع من مأخوذة أما المتطور والعصر للعمارة الحالي بالواقع وتأثره وشخصه المصمم ذاتي

 وهي التكنولوجیة لتعبیریةا المالءمة تحقیق استراتیجیة إلى ایضا الدراسة تطرقت). خیالي طابع من أو السائدة والتقالید

 على تكون الشكلیة التعریة ،)والمضمون للمعنى أي داللیة ،تعریة شكلیة تعریة( جانبین على وتكون التعریة استراتیجیة

 على تكن المعنى تعریة أما ) الخدمات مستوى الفضاء، مستوى ، اإلنشائي الهیكل ،مستوى األسطح مستوى( هي مستویات

 زيرم بشكل واستثمارها اإلخفاء بدل للمبنى الداخلیة المكنونات اظهار تعني والتعریة )إنشائیة مكانیة، انیة،زم وظیفیة،( مستوى

 .التعبیریة الغایة یخدم تعبیري
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  الدراسات صةخال )6-4(
 الممكنة وقیمها یةالثانو  المفردات تحدید  تم كما ، علیها ركزت التي الرئیسة المفردات من العدید السابقة الدراسات من یتبین

 التعبیریة المالءمة عن نظري اطار تشكیل في االول هدفه حقق قد البحث كونی وبذلك .المستخلص النظري االطار یمثل الذي

 غایات ، التعبیریة المالءمة ألیات ، التعبیریة المالءمة مستویات( االتیة المفردات خالل من المعاصر المعماري النتاج في

 خصائص ، التعبیریة المالءمة إدراك انماط ، التعبیریة المالءمة أنواع ، التعبیریة للمالءمة المنظومات ، یریةالتعب المالءمة

 ) 1( جدولال في موضح كما )التعبیریة للمالءمة تشكیلیة
 

 ) الباحثتان( :المصدر /للبحث النظري االطار: ) 1  ( جدول

 ممكنة القیم ال المفردة الثانویة  المفردة االساسیة 
 تاریخیة  مستویات المالءمة التعبیریة 

 
 زمانیة  
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 )حیوان ،نبات ،رمال ،جبال ،حجر(اشكال مدركة حسیا - بیئیة 
 )قوانین الطبیعة ، ظواهر طبیعیة (اشكال مدركة عقلیا -

 المماثلة  ألیات المالءمة التعبیریة 
 
 
 
 
 
 

 بین جزء،كل -

 بین كل ، كل  -
 بین دال ، دال -

 بین فكرة ،عالقة -
 

 الترمیز 
 
 
 

 اسطورة -
 )مكاني ،زماني(سیاق حضاري -
 بیئي -
 اجتماعي ،عقائدي-
 وظیفي-
 تكنولوجي-
 ذاتیة مصمم -

 مكانیة - االستعارة
 تاریخیة -
 فیزیاویة-
 وظیفیة  -
 خارج حقل العمارة -

 المفارقة 
 

 تهكمیة-
 تغریب-

 اقحام نص شكلي كلي - االقحام

216 

 



2016اذار لسنة ) 1(العدد............................ ...............................المجلة العراقیة للهندسة المعماریة  
 اقحام عنصر -  

 اقحام عالقة شكلیة -

 اقحام مفهوم شكلي -

 التناقض 
 

 سیاقي-

 
 
 استبدالي-

 االزدواجیة 
 

 كال االثنین معا -
 عنصر ذو الوظیفة المزدوجة-

 النسخ 
 

 شكل -
 فكرة-
 نمط-

 اقتباس- المحاكاة
 استلهام -

 التعریة
 
 

 ) ،فضاء، خدمات  اسطح،هیكل(تعریة شكلیة  -
 تعریة داللیة للمعنى  -

 التواصلیة  غایات  المالءمة التعبیریة 
 
 

 )نمط ،طراز(شكلیة  -
 )ثقافة ، سیاق حضاري (معنویة  -

 االیحائیة
 

 رمزیة حضاریة  -
 رمزیة تاریخیة -
 رمزیة وظیفیة  -

 االنتمائیة الزمانیة والمكانیة 
 
 
 
 
 

 )حقبة قدیمة ، حقبة وسطیة ، حقبة حدیثة ( انتماء زماني-
 )اقلیم ،مدینة ،منطقة ضمن مدینة (انتماء مكاني  -

تأكید القیم والمضامین الفكریة 
 والتاریخیة 

 
 

 قیم ثقافیة للمجتمع -
 قیم تاریخیة للمنطقة  -
 قیم انسانیة -

عام مع ترابط الكل مع الجزء ، ترابط ال(تداعي تراكمي - التداعي الفكري 
 )الخاص ،ترابط السبب مع المسبب

ترابط المعنى مع نقیضه ،تقابالت اخرى ( تداعي تقابلي  -
( 

 التعددیة بالمعنى
 
 

 كثرة المراجع -
من داخل حقل العمارة ،خارج حقل العمارة (تنوع المراجع  -
( 

 تناقض المعنى عن الشكل - الغموض
 )وظیفي ،شكلي ، طرازي (تشویش التصنیف -
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المنظومات المحققة للمالءمة 

 التعبیریة
 
 

 )الفكرة(عالقة شكل بمضمونه - منظومة شكل ومعنى 
 ) وظیفة ،تاریخ ،ثقافة (عالقة شكل بتصنیف -

 ملمس - منظومة أظهار 
 لون -
 مادة  -
 هیكل- 

 شي لداللة توحي او تحاكي او رموزمستعارة) رمز(- )رمز ،ایقون ، مؤشر (منظومة 
 صنف المبنى ) ایقون(-
 شيءیدل على شي اخر ) مؤشر(-

 )االبنیة (نمط الوظیفة  منظومة نمطیة
 صحیة -
 ثقافیة -
 تعلیمیة -
 اخرى-

 منظومة تصنیف 
 

 طرازي -
 سیاقي -

 إرتباط الكتلة بالمحیط السیاقي  منظومة كتلة وفراغ 
 عدم وجود ربط بین الكتلة والسیاق 

 ذاتیة المصمم- یة ذات أنواع المالءمة التعبیریة

 مستخدم -متلقي –رب العمل  –مصمم - موضوعیة
 قصدیة المصمم- مقصودة 

 )فطریةالمصمم(بصورة الارادیة - غیر مقصودة
 االشكال واالفكار المباشرةاالدراك- مباشرة 

 ...) حضاریة ،وظیفیة ،اجتماعیة (ترمیز االشكال برموز - رمزیة

 النمط الترابطي  یةلتعبیر ا أنماط ادراك المالءمة
 

 ربط النتاج مع حدث ماضي للمتلقي -

 ادراك النتاج بصورة ذاتیة وتعبیریة المتلقي - النمط الفیسولوجي

 ادراك النتاج بصورة عقلیة  - النمط الموضوعي 

 ادراك النتاج بصورة ذاتیة خیالیة جدا وحیویة من المتلقي - نمط الشخصیة

 للمالءمة  الخصائص التشكیلیة
 التعبیریة

 الوحدة 
 
 
 
 
 
 
 

شكل هندسي مفرد ،شكل تراكمي تحولي  (الكتلة الواحدة -
( 
حجم ، ارتفاع ، معالجات " (السیطرة"تعدد الكتل  -

 )معماریة ، خطوط منحنیة 
 )توازن عناصر متناقضة (التناقض  -
 )بین العناصر مهما تباینت(التوافق  -

 االستقرار
 

 ئي استقرار انشا -
 )اتزان متماثل(استقرار شكلي  -
 )اتزان غیر متماثل (

 االیقاع 
 

 )تكرار احداث(ایقاع زمني  -
 ایقاع تشكیلي  -
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 المقیاس

 
 

 مقیاس انساني -
 مقیاس عمراني  -
 

 محددات تشخیصیة - النسب 
 محددات میتافیزیقیة  -
 محددات شكلیة هندسیة  -
 )ةانشائیة ،وظیفی(محددات عقالنیة  -

 الجهد االبداعي 
 

 التناقض -
 التنوع والعددیة -
 التعقید-

 الحقیقة الوظیفیة - الحقیقة
 الحقیقة االنشائیة -
 الحقیقة التكنولوجیة -
 بیئي،اجتماعي ،عقائدي(حقیقة الطابع -

 الصورة الذهنیة 
 

 الصورة الواقعیة -
 الصورة التعبیریة-
 الصورة العمرانیة -

   
 

 وللضرورة المشاریع من منتخبة مجموعة على النظري االطار تطبیق العملیة الدراسة في سیتم : العملیة الدراسة -7

  التطبیق هذا في الغایات مع التعبیریة المالءمة آلیات مفردة اختیار سیتم البحثیة
  البحث فرضیة )7-1(

 .متحقق فعال في النتاج حسب رأي المتلقین  مع ما هاتحقیق العالقة بین غایات المصمم التعبیریة في النتاج وآلیات في  توافقهناك 
  العملیة الدراسة مشاریع انتخاب معاییر )7-2(
 :هي معاییر مجموعةل تبعا العملي التطبیق اجراء لغرض ) المعماریة المشاریع( العینات من مجموعة أنتخاب تم
 ) .2012-1980(لفترة المحصورة بینلالمعاصرة المعماریة تم تحدید النتاجات  -1
ألعتبارها من المباني ) المسارح ، المتاحف، مراكز الثقافة والفنون (لمباني الثقافیة  المتمثلة بـلتم تثبیت النمط الوظیفي  -2

 .التي تمتاز بتعبیریة عالیة وهو مایخدم الغرض البحثي
غایاته التعبیریة المقصودة  (تم اختیار المشاریع التي یتوفر تحلیل وصفي للفكرة المطروحة من قبل المصمم أي  -3

 .والمأخوذة من المواقع المعتمدة للمصممین وهو مایخدم الجانب التطبیقي)ومؤشرات التجسید في النتاج
 .من اماكن مختلفة للوصول إلى نتائج أوسع نتاجانما تناولت للمشاریع لم تحدد حدود مكانیة  -4
 تصمیم استمارة االستبیان) 7-3(

د التحصیل االكادیمي للمستبین فضًال عن جنسه ومجال عمله الحالي ثم جدول القیم ،مثلت العینة تمثلت االستمارة بتحدی
من طلبة % 40منهم من االستشاریین و% 40معماري یمثل  40المستبینة في التطبیق العملي شریحة منتخبة من 

للشكل رقم ناث والذكور، أما بالنسبة من خریجي طلبة الهندسة المعماریة وبنسب متعادلة من اإل% 20الدراسات العلیا و
في النتاج تبعا للغایة  اآللیات المنفذةفهي تعبر عن العالقة بین مفردة غایات المالءمة التعبیریة الموضحة أفقیا ومفردة  )1(

 .المقصودة 
 طریقة القیاس) 7-4( 
 .راي المصمموحسب ر علیها وتطبیق المفردات المنتخبة من االطاتحلیل ووصف النماذج والمشاریع المنتخبة  -1
لتحدید الغایات وااللیات المتحققة في النتاج وحسب راي المتلقین من خالل اعتماد االستمارة إجراء دراسة استبیانیة  -2

 )  1( كل رقم كما مبین في شو 
بواسطة المالءمة التعبیریة في النتاج  الكتشاف مدى تحقق) 2(و).1(اجراء دراسة مقارنة بین كال التطبیقین في  -3

 ) Excel(برنامج 
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 ) الباحثتان(  :المصدر/االستمارة االستبیانیة  :) 1( شكل 

 
 

  وصف المشاریع المنتخبة) 7-5( 
 Daniel Libeskind- 2007/مشروع توسیع متحف أونتاریو الملكي  في كندا  -1

نة بإضافته المعماریة الجدیدة  إذ عملت تورنتو وقد أصبح المعرض المركز المحور األهم للمدی –یقع المشروع في كندا    
یتمثل المشروع في عملیة ترمیم للمبنى التاریخي الموجود ، هذه اإلضافة إلى خلق جاذبیة عامة وكبیرة لفضاء المعرض

لقد  یتكون المتحف من قاعات للعرض وقاعات أخرى لعلوم اآلثار والطبیعة، )توسعة للمتحف(مسبقا مع إنشاء جزء جدید 
هدف من تصمیم هذه التوسعة هو جعل المتحف المركز الدینامیكي ومنها تبلورت فكرة تحویل الفضاءات الجدیدة الى كان ال

 وصف تحلیلي) 2(الشكل ضح یو  ) www.strangebuildings.thegrumpyoldlimey.com(. كرستاالت الضافة التمیز والفردانیة للموقع
 روع شلمل
 

 توسیع متحف/ اسم المشروع 
 اونتاریو الملكي 

 االلیات المستخدمة في التصمیم 

 استثمر عدة الیات لتحقیق غایاته  الحظ ان المصمم قدی daniel libeskind/المصمم
 التعبیریة منها 

المماثلة بین كل وكل باستعارة شكل البلورة وجعلها المكون  -
 لرئیسي للتكوین الشكلي للمبنى ا

 

 غایات المصمم -وصف المشروع 
 كندا  یقع المشروع في تورنتو في -
استعارة شكل الكرستاالت :الفكرة التصمیمیة هي  -

 البلوریة 
 لخلق التمیز والدینامیكیة للشكل 
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 تكوین عالقة بین التاریخ والحاضر والقدیم والجدید -
 رة العصریة الحالیة من خاللوالعمارة التقلیدیة والعما 

معنویة للمبنى  هذه العالقة یخلق المصمم تواصلیة
 الموجود 

وجود  االنتمائیة الزمانیة في العصر الحدیث ویؤكد على
 غموض

 االشكال  في الشكل الناتج نتیجة تشویش التصنیف بسبب 
الدینامیكیة المعاصرة خلق نقط جب للزوار من خالل 

 الشكل
 ید المتشابك الجد 

 

 
االقحام ذاتیة المصمم،  یعبر عنانه ظهر المبنى    الترمیز  -

  للتكوین الشكلي الجدید
 مع المبنى القدیم الموجود                

  

 
 البلورة  النسخ      شكل -
 لشكل من خارج حقل العمارة اجاءت االستعارة لتكون  -
 الشكلي للبلورة االقتباسالمحاكاة عن طریق  -

 )الباحثتان ( : المصدر / توسیع متحف أونتاریو الملكي  في كندا لمشروع التحلیلي الوصف :) 2 ( شكل
 

 :Santiago Caletrava- 1998/ في اسبانیا ) hemisferic ’L(مشروع مسرح  -2
 Imax cinema dome(من ثالث أقسام بتقسیم بصري وهي    في مدینة فالنیسیا ویتكون)   ( L'hemisfericمسرح  یقع
محاطة جمیعا بحزام أخضر من النباتات ،الفكرة )  Laserium -قبة سماویة    Planetariumمجمع سینما    - 

الرئیسیة للمشروع ارتبطت بالوظیفة الخاصة به فقد استعمل شكل العین التي تنظر نحو العالم الخارجي لیعكس مقدار 
 تحلیلي وصف )3(الشكل یوضح   )http://www.caletrava .com(.  ائفه للزائرینالمشروع بوظ یوفرهاالمتعة البصریة التي 

 . للمشروع

 االلیات المستخدمة في التصمیم )hemisferic ’L(مسرح / اسم المشروع 

 یق غایاته التعبیریةلتحق استثمر عدة الیات یالحظ ان المصمم قد  Santiago caletrava /المصمم
 )االبصار(طریق فكرة  مابین فكرة وعالقة عن وجود مماثلة شكلیة -
 وتحقیق المتعة البصریة  )المسرح(المبنى  الترمیز الى وظیفة -

    
 والمحاكاة له عن طریق خارج حقل العمارة االستعارة لشكل من -

 ققة عنمتح وجود ازدواجیة كبیرة والوظیفة للشكل،اقتباس الشكل 
 وظیفیة وغایة جمالیة شكلیة  الهیكل االنشائي لغایة طریق استخدام 

 غایات المصمم /وصف المشروع 

 یقع المشروع في مدینة فالینسیا في اسبانیا -
 بنى  استعار من وظیفة الم: الفكرة التصمیمیة هي  -

 شكل العین التي تنظر نحو العالم الخارجي لیعكس 
 مقدار المتعة البصریة التي یوفرها المشروع 

 بوظائفه للزائرین استعارة الماء المحیط بالعین من فلم
 ، حقق المصمم تواصلیة LUIS Bunuelل  
معنویة مابین وظیفة المشروع ومابین الشكل  

خارج العمارة من  االستعارة من المستعار وحدد
 المتلقي نفسه
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 حقق العین والرموش الحافظة للعین شكل  
 المصمم انتمائیة زمانیة للشكل الناتج وذلك عن 

 العالیة لتحقیق الشكل طریق استثمار التكنولوجیة
 . وحركة اغالق وفتح العین المطلوب 

 
 طریق السبب  حقق تداعي فكري تراكمي عن-

 تعددیة، وجود في االبصارووظیفتها  والمسبب للعین
 عن طریق تنوع المراجع من العین بالمعنى المستخدم 

المستوحاة منه فكرة  والرمش وحركتها ومن الفلم
 المبنى

 وجود نوع من الغموض بالشكل ، المحیط به الماء  
 الناتج یؤدي الى تشویش

 ...)وظیفي،شكلي،(التصنیف

  

 
 التعریة الشكلیة عن طریق الهیكل والمواد المستخدمة لتجسید شكل -
 العین  

 
 )الباحثتان(  :المصدر/  في اسبانیا) hemisferic ’L(لمشروع مسرح  التحلیلي الوصف ) 3( شكل

 

  النتائج تحلیل )7-6(
  -:لیات المالءمة التعبیریة عالقة الغایات مع آتحلیل النتائج الخاصة ب  -

األكثر استعماًال وتحقیقا في  اآللیاتمن تحلیل نتائج التطبیق العملي للمشاریع المنتخبة وحسب رأي المتلقین وجد أن 
برزت بأعلى نسبة من خالل سعي المصمم إلعطاء فكرة من خالل الرموز المستعارة التي  آلیة الترمیزت كلها هي النتاجا

 آلیة االستعارةتلتها % ) 21(من جوانب سیاقیة أو تاریخیة أو بیئیة أو وظیفي أو من خارج حقل العمارة وحققت نسبة 
آلیة وتلتها % ) 17(بنسبة  بین فكرة وعالقة اوجزء وكل المماثلةآلیة وتلتها %) 19(بنسبة  لالفكار واألشكال الناتجة

بنسبة  المفارقةأما باقي اآللیات فقد تنوعت نسب تحقیقها وتراوحت مابین المتوسطة إلى القلیلة وهي %) 15(بنسبة  النسخ
بنسبة  والتعریة) %8(بنسبة  والمحاكاة%) 2(بنسبة  االزدواجو%) 3(بنسبة  والتناقض%) 9(بنسبة  واالقحام%) 2(
، أما بالنسبة لأللیات المتحققة في النتاجات وحسب رأي المصممین وجد أن اآللیة األكثر )4(، كما مبین في الشكل %) 4(

%) 18(بنسبة  المحاكاةوآلیة %) 20(بنسبة  یة االستعارةلأتلتها %) 21(وحققت نسبة  ألیة الترمیزاستعماال وتحقیقا هي 
 واالقحام%) 1( المفارقةأما باقي االلیات فقد تنوعت نسبها مابین القلیلة إلى المتوسطة وهي %) 17(بنسبة  والمماثلة

ومن قیاس قوة ، ) 9 (، كما مبین في الشكل %) 8( والتعریة%) 1( والنسخ%) 10( واالزدواج%) 2( والتناقض%) 2(
وهي درجة متوسطة مابین ) 0.62299732(االرتباط مابین رأي المصممین ورأي المتلقین وجدت النتیجة تساوي 

، وبالتالي نجد أّن اآللیات األكثر استعماال وتحقیقا في النتاجات هي  د المالءمة التعبیریة بصورة وسطالرأیین أي وجو 
، % 0أسطورة (الترمیز برزت نسب قیمها ب آلیة وقد برزت نسب القیم الممكنة لكل ، ) الترمیز، االستعارة ، المماثلة (

أما االستعارة %) 15، ذاتیة مصمم %25، تكنولوجي %5، وظیفي %10، اجتماعي % 0، بیئي%45حضاري سیاق 
أما المماثلة تمثلت %) 40، خارج حقل العمارة % 5، وظیفیة %0، فیزیاویة35، تاریخیة %20مكانیة ( فتمثلت نسبها ب
،كما موضح في %) 0ال ودالبین د،%65، بین فكرة وعالقة %10،بین كل وكل %25بین جزء وكل (نسب قیمها ب

ویالحظ من النتائج المطروحة أن المصممین قد ركزوا على الترمیز للسیاق الحضاري من زمانیة ومكانیة ،) 5( الشكل 
اتیة المصمم أیضا لتعطي انطباع خاص ذالموقع وعلى ابراز الجانب التكنولوجي الذي یمثل مفهوم العصر الحالي وبرزت 
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ماد بنسب قلیلة على الجانب االجتماعي والوظیفي أما المماثلة فقد اعتمد المصممین على أبراز للمشروع مع األعت
لة بین جزء من فكرة لشي وتحویلها إلى فكرة كلیة ثالمماثلة بین فكرة وتحویلها إلى عالقات شكلیة تكوینیة وكذلك المما
لى والمراجع التاریخیة للموقع قل العمارة بالدرجة األو للنتاج اما االستعارة فقد ركز المصممون على المراجع من خارج ح

 . تهاحترام خصوصیو 
هي غایة  ، وجد ان الغایة االعلى تحقیقاوحسب رأي المتلقین ولكال المشروعین  بالغایاتالمتعلقة تحلیل النتائج لاما بالنسبة 
یحیط  شكلیة والمعنویة مابین النتاج وماوتعبر عن سعي المصممین لتحقیق التواصلیة ال% ) 21(وحققت نسبة  التواصلیة

، تلیها غایة %) 18(سواء ثقافیة او انسانیة تاریخیة بنسبة  تأكید القیم الفكریةبه والفكرة المطروحة له، تلتها بالنسبة غایة 
وح مابین أما باقي الغایات فقد تحققت بنسب تترا%) 17(من خالل الرموز التاریخیة أو الحضاریة والوظیفیة  االیحائیة

التعددیة بالمعنى %) 10(التداعي الفكري بنسبة %) 13(المتوسطة الى القلیلة وهي االنتمائیة الزمانیة والمكانیة بنسبة 
، أما بالنسبة للغایات التي سعى المصممون لتحقیقها ) 6(، كما مبین في الشكل %) 9(الغموض بنسبة %) 12(بنسبة 

مصممین وجود تنوع كبیر بالغایات المراد تحقیقها وحسب االفكار المطروحة ووجد أن وبأعلى نسب فمن جمع نتائج افكار ال
للمبنى  التواصلیةتلتها بالنسبة غایة %) 23(وتراوحت نسبتها ب  االیحائیةالغایة االكثر نسبة وتحقیق لدى المصممین هي 

أما باقي الغایات فقد %) 20(مراد تحقیقها بنسبة ال تأكید القیم الفكریةوغایة %) 21(من الناحیة الشكلیة والمعنویة بنسبة 
والتعددیة بالمعنى %) 6(والتداعي الفكري بنسبة %) 14(تحققت بنسب قلیلة الى متوسطة وهي االنتمائیة الزمانیة والمكانیة 

 ) . 6(، كما مبین في الشكل %) 4(والغموض بنسبة %) 12(بنسبة 
مما یعني وجود )  0.929226(ن ورأي المتلقین برزت النتیجة بمعدل ومن قیاس قوة االرتباط مابین رأي المصممی

التواصلیة (المالءمة التعبیریة مابین الرأیین في تحقیق الغایات التعبریة ، وبالتالي تبین ان الغایات االكثر تحققا هي 
المعنویة (واصلیة ظهرت نتائج قیمها بالت: وقد برزت نسب القیم الممكنة لكل مفردة كاألتي).،االیحائیة ،تأكید القیم الفكریة 

، رموز وظیفیة %30، رموز تاریخیة %55رموز حضاریة (أما قیم مفردة االیحائیة فجاءت نسبها %)33،الشكلیة 67%
،قیم تاریخیة للمنطقة %25قیم ثقافیة للمجتمع ( أما قیم مفردة تأكید القیم الفكریة والتاریخیة فجاءت نسبها %) 15
أن اكثر المصممین قد جد و  ، ومن خالل النتائج المطروحة) 7(، وكما موضح في الشكل %) 10ة ،قیم أنسانی65%

ركزوا على الجانب المعنوي للشكل وتحقیق تواصلیة معنویة على الجانب الشكلي وان الرموز المستعارة لإلیحاء بأفكار 
الدرجة األولى وتلتها الرموز التاریخیة بینما وغایات المصممین استندت إلى الرموز الحضاریة من سیاق زماني ومكاني ب

الجانب الوظیفي نسبته ضعیفة جدا وهذا دلیل على االهتمام بالشكل أكثر من الوظیفة اما على مستوى تاكید القیم فقد 
سعى المصممون إلى التاكید على القیم التاریخیة لكل منطقة وخصوصیتها بصورة كبیرة ثم قیم المجتمع من عادات 

 .لید وبنسبة قلیلة للقیم االنسانیةوتقا

المماثلة  الترمیز االستعارة  المفارقة  االقحام  التناقض  االزدواج  النسخ  المحاكاة  التعریة 
حسب رأي المصمم 17% 21% 20% 1% 2% 2% 10% 1.00% 18.00% 8%
حسب رأي المتلقین 17% 21% 19% 2% 9% 3.00% 2% 15% 8% 4%

17% 21% 20%
1% 2% 2% 10% 1.00% 18.00% 8%17% 21% 19%

2% 9% 3.00% 2% 15% 8% 4%
0%

10%
20%
30%

حسب رأي المصمم حسب رأي المتلقین

 
 )الباحثتان(المصدر الباحثتان/ نسبة االلیات المتحققة في المشاریع :)  4(الشكل 
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 )الباحثتان( :المصدر/ لیات المالءمة التعبیریةنسبة القیم الممكنة أل : )5( الشكل

 

التواصلیة  االیحائیة 
االنتمائیة 
الزمانیة 
والمكانیة 

تأكید القیم 
الفكریة 

التداعي 
الفكري 

التعددیة 
بالمعنى  الغموض 

حسب رأي المصمم 21% 23% 14% 20% 6% 12% 4%
حسب رأي المتلقین 21% 17% 13% 18% 10% 12.00% 9%

21% 23%

14%
20%

6% 12% 4%

21%
17%

13%
18%

10% 12.00% 9%
0%
5%

10%
15%
20%
25%

حسب رأي المصمم حسب رأي المتلقین

 

 )الباحثتان( :المصدر/ نسبة الغایات  المتحققة في المشاریع :)6(شكل 

 

 )الباحثتان(:المصدر/نسبة القیم الممكنة لغایات المالءمة التعبیریة  :)7(شكل  

 

 األستنتاجات  -8
 بـدرجة التوافق والتناسب بین فعل قصدي وغایة معینة یقوم بها طرف معین لتوصیل فكرة أو بلورةالمالءمة  تتمثل  -

مكتسب نظري أو خلق خطط جدیدة مع الطرف الثاني الناتج عن الفعل عند تحویله الى واقع عملي نفعي یخدم غایات 
 .أساسیة للمجتمع

مالءمة وظیفیة ، مالءمة بیئیة ،مالءمة تعبیریة ، مالءمة اجتماعیة ، مالءمة (تتنوع المالءمة في النتاج المعماري الى  -
أجتماعیة ، أقتصادیة ، بیئیة، وظیفیة ، دینیة ، ( وهيالمالءمة  عنهداف والحاجات التي تعبر األ تتنوع، كما )اقتصادیة 

  ) .انشائیة ، تعبیریة 
مع  ما ) تعبیریة أفكاره المراد إیصالها إلى المتلقي(درجة التوافق والتناسب بین قصدیة المصمم المالءمة التعبیریة هي  -

 )قصدیة المصممعن  تهایتفاوت النتاج في  تعبیری متحقق فعال في النتاج النهائي حیث
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مستویات المالءمة ( نتضملمفهوم المالءمة التعبیریة في النتاج المعماري المعاصر ، انظری اإطار استخلص البحث  -
مة التعبیریة المالءمة التعبیریة ، غایات المالءمة التعبیریة ، منظومات المالءمة التعبیریة ، أنواع المالء آلیاتالتعبیریة ،

 . )، أنماط إدراك المالءمة التعبیریة ، الخصائص التشكیلیة للمالءمة التعبیریة 
 ) .الترمیز، االستعارة ، المماثلة(تتحقق المالءمة التعبیریة باعتماد الیات متنوعة وتتسلسل باهمیتها وهي  -
وعلى ابراز الجانب التكنولوجي  )ومكانیة الموقعزمانیة (یركز المصممون على آلیة الترمیز باعتماد السیاق الحضاري  -

 .ق المالءمة التعبیریةیبهدف تحقالعصر روح الذي یمثل مفهوم 
بین فكرة وعالقة هي النسبة  في حین كانت المماثلة.حققت االستعارة من خارج حقل العمارة النسبة األعلى في النتاج -

 . تحقیق المالءمة التعبیریة في النتاج المعماري المعاصروذلك لاألعلى في النتاج تبعا للغایة من التصمیم 
 .) تأكید القیم الفكریة،و  ألتواصلیة،  االیحائیة(هي حسب تسلسل اهمیتها األكثر اعتمادا لتحقیق المالءمة التعبیریة أن الغایات  -
 في حین.ا غایة متحققة في النتاجیركز المصممون على األیحاء للرموز الحضاریة من السیاق الزماني والمكاني باعتباره -

 .حقق الجانب المعنوي الفكري النسبة االعلى في النتاج على حساب الجانب الشكلي لتحقیق غایة التواصلیة 
لتأكید القیم الفكریة ثالثة جوانب أما قیم ثقافیة تخص ثقافة المجتمع من عادات وتقالید أو قیم تاریخیة وقد حققت القیم  -

 . سبة االعلى في النتاجالتاریخیة الن
تحقیقها وبین قراءة المتلقي لها مما یعني ایات المصمم التعبیریة في النتاج واآللیات المعتمدة لوجود عالقة توافقیة بین غ -

 .وجود مالءمة تعبیریة بین غایات المصمم وقراءة المتلقي للصورة التعبیریة للمبنى
 .الغایات المطلوبةباآللیات و التنوع  ذلك الىویرجع  المعماري المعاصر ة في النتاجتفاوت بنسب تحقیق المالءمة تعبیریوجود  -
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