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Abstract : 
        This research aims to discuss the concept of architecture historically according to intellectual rules of 
Dr. Ali Al-Jabri philosophy as it is the basic model from which the concept of intellectual concepts, including 
the concept of the crossing term (al – uobor), which is the dynamic engine of the Jabri philosophical model, to 
formulate the research vision of architecture according to the philosophy of (al – uobor). The general 
problem of research in the study of architecture as a cultural phenomenon with intellectual roots in 
philosophers. The research problem was formed in the activation of local philosophical frameworks and 
models to interpret architecture as a cultural phenomenon with a cultural dimension that has its specificity 
within the Arab Islamic culture and using the intellectual models of local philosophers such as Dr. Jabri, This 
philosophical model, especially the philosophy of (al – uobor), will shed light on the development of 
architecture as a human product that reflects the human civilization in its passage through obstacles 
throughout history. To develop conclusions and recommendations that pave the way for the possibility of 
building a general outlook for the future explaining the phenomenon of architecture as a cultural act through 
the ideas of one of the most prominent contemporary Iraqi philosophers. 
Key words: philosophy of architecture, philosophy of civilization, contemporary Iraqi philosophy. 
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 :الُمستخلص
كونها هي النموذج  Al-Jabri علي القواعد الفكر�ة لفلسفة الدكتور ضوءفي  تار�خ�ا مفهوم العمارةالى مناقشة  هذا ال�حث یهدف      

تتشكل ل ،الفلسفي Al-Jabriمحرك الدینام�كي لنموذج ال الذي ُ�ّعدومنها مفهوم العبور  الفكر�ة،نظرته للمفاه�م  تنطلق منه ذياالساس ال
حضار�ة لها جذور فكر�ة ثقاف�ة في دراسة العمارة كظاهرة  العامة لل�حثاالشكال�ة فبرزت  .فلسفة العبور ضوءلعمارة في ل ال�حث�ة رؤ�ةال

العمارة كظاهرة ثقاف�ة ذات امتداد  النماذج الفلسف�ة المحل�ة لتفسیرفي تفعیل االطر و  المشكلة ال�حث�ة الخاصةثم تبلورت  عند الفالسفة،
 ان �افتراض ،Al-Jabriمثل الدكتور  محلیینفالسفة ل بنماذج فكر�ةحضاري له خصوصیته ضمن الثقافة العر��ة االسالم�ة و�االستعانة 

لحضارة اإلنسان�ة في ل �عطي انعكاساالضوء على تطور العمارة كنتاج �شري  سیلقىوتحدیدا فلسفة العبور ف�ه هذا النموذج الفلسفي 
ظاهرة  تفسر عامة مستقبل�ة بناء نظرة فكر�ة إلمكان�ةتمهد الطر�ق  استنتاجات وتوص�اتلى وضع إوصوال  . التار�خعبورها للعق�ات عبر 

 .المعاصر�ن العراقیینالفالسفة  أبرزحد أالعمارة كفعل حضاري من خالل أفكار 
 .الفلسفة العراق�ة المعاصرة الحضارة،فلسفة  العمارة،فلسفة  :المفتاح�ةالكلمات 

 :المقدمة  -1
من الكل الى  ، منطلقةال�س�ط منها والمعقد، االنسان تساؤالتلإلجا�ة عن محاولة عبر تار�خ في فكار اإلنسان�ة تعد الفلسفة مولد اال      

لتكون مكمال أساس�ا للعلم الذي غال�ا ما المفكرة في استكشاف الحق�قة ) الذات ( التي تعكس طموح الجزء في مسیرة استن�اط�ة لالفكار 
في تكو�ن اطارها  المعاصرةالعلوم  ئبتد، لذلك هذا الكون من الجزء الى الكلحق�قة او ) موضوع ( لــ ینطلق في مسیرته االستكشاف�ة

في تار�خ العلم  العلماء الملهمینو�عد ان�شتاین احد  ،ي توجهها إزاء المشاكل والمعوقاتعلى األسئلة الفلسف�ة الكبرى الت �االستنادالمعرفي 
حوار وتكامل  هيالعالقة هذه ، لتكون بین الذات والموضوعالت�ادل�ة الدینام�ك�ة العالقة او لهكذا نمط تكاملي وتعاوني بین العلم والفلسفة 

التي تعد قاعدة معرف�ة عامة عن العمارة  لتكون  ، وفي هذا ال�حث تتجلى هذه النظرة �صورة واسعةعالقة صراع وتناقض ان تكون بدال من 
طر�قة " ها �عدّ في مقدمته تعر�ف ابن خلدون للحضارة  رته مناما �مكن استع، حسب سان على هذه األرضمراة السلوب ع�ش االن بدورها

 . مسیرة العمران ال�شري في الحضارة Al-Jabriالدكتور فیها تزل تلك الع�ارة التي یخ" ع�ش الجماعة 
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 :فرض�ة ال�حث 
ة الفلسفي في تفسیر ظاهرة العمارة وتطورها عبر تار�خ التنظیر المعماري �عدها ظاهر  Al-Jabri�مكن االستعانة بنموذج الدكتور      

 ).قلبي(واخالقي ) عقلي(وفكري ) حسي(حضار�ة ذات ا�عاد ثالثة مادي 
وضع االطار النظري لل�حث وفق النموذج الفلسفي للجابري وهندسة العبور ف�ه، وتطب�قه على نظر�ات : خطوات المنهج ال�حثي 

 :ركات العمارة  وت�اراتها عبر التار�خ من خاللوح
من خالل المعا�شة الحضور�ة معه خالل مدة سنة كاملة ، �اإلضافة  Al-Jabriفهم النموذج الفلسفي لتفسیر الوجود عند الدكتور  •

في تفسیره للعمران ال�شري كانعكاس  Al-Jabriالى االطالع على اهم كت�ه و�حوثه في هذا المجال ، لبناء النموذج الهندسي لفكر 
 .ومناقشة هذا النموذج معه شخص�ا  .للحضارة اإلنسان�ة 

وهي مفهوم العبور الذي �مثل الوسیلة الدینام�ك�ة لتطور  Al-Jabriدراسة استقرائ�ة الهم ال�ات التطور الحضاري في نموذج  •
 .ل مختلفة في التقدم والتقهقر الظواهر الحضار�ة ال�شر�ة وانتقالها سل�ا او إیجا�ا نحو مراح

 .وحتى العمارة الرقم�ة المعاصرة القد�مواالل�ات الفكر�ة للجابري في تفسیر العمارة عبر تار�خها  المفاه�مم ااستخد •
  Al-Jabriالنموذج الفلسفي للدكتور وضع تنبؤ مستقبلي للنموذج الفكري للعمارة في ظل الثقافة اإلسالم�ة مشتق من  •

 :الدراسات السا�قة اهم 
• Sources of architectural form : A critical history of Western design theory   الستاذ نظر�ات وتار�خ العمارة

Mark Gelernter كعالقة بین ف�ه تار�خ التنظیر للتصم�م المعماري  عرض، �1995عة مانشستر في ط�عته األولى في جام
، حیث یناقش موضوع تطور العمارة كفكر تصم�مي وتعل�مي )التعل�م–المعرفة–التصم�م(نموذج ثالثي في اطار الذات والموضوع 

في م�اشر  تأثیر �ةللمعرفة الفلسف�ة الغر�ل�ظهر كیف ان  السفة الغرب من طال�س وحتى در�دا،من خالل تطور الفكر الفلسفي لف
 .تطور التصم�م والتعل�م المعماري 

• Building Idea : An Introduction to Architectural Theory  الستاذ نظر�ات العمارة في جامعة بنسیلفان�اJonathan 
A. Hale   وكنتاج تكنلوجي مادي ) ذات(والكتاب �عرض العمارة كفكر رمزي جمالي . 2000والمنشور في ط�عته األولى

معمار�ة الجمالي والمادي ومن خالل طروحات اهم في محاولة منه في فهم العمارة كوعاء لتفاعل وجهي الحق�قة ال) موضوع(
س�اسا او ات�ا ظاهر بنیو�ا او  اطروحات هؤالء الفالسفة تمثل تفسیر ان ، �اعت�ار نیو�ین والظاهراتیین والماركسیینفالسفة الغرب الب

 Criticalمعنى العمارة من خالل ما �سم�ه �النقد التأو�لي  محاوالت لتفسیرهؤالء الفالسفة لالنماذج الفكر�ة  �عدوهو بذلك . للعمارة
Hermeneutics ومن ضمنها العمارةلوجود والحضارة مفردات االكون�ة ل في ب�ان الرؤ�ةالنماذج الفكر�ة  هذه من مستفیًدا. 

• Philosophy and Design: From Engineering to Architecture   لمجموعة اساتذة فلسفة وعمارة عالمیین من تحر�ر ، 
Vermaas and others(2008) عبر التار�خ، ) تجر�ب�ة(، ناقش العالقة الجدل�ة بین العمارة والهندسة من وجهة نظر امبر�ق�ة
تداخلة �شدة س�اس�ة، وكخالصة لكل هذه الطروحات توصل الى ان هناك حدود م اقتصاد�ة ومن وجهة نظر اخالق�ة اجتماع�ة

وكلها تتكامل من اجل خلق الفضاء المعماري  ،فكري جمالي وظ�في والهندسة كعلم تجر�بي تطب�قيذات توجه بین العمارة كعلم 
اي هناك تكامال بین الذات والموضوع ینشأ عنه فضاء معماري �حوي حاجات االنسان  .من س�اقه االجتماعي واال�كولوجيض

 .منسجما مع البیئة والمجتمع
الحصول على دراسة عر��ة او محل�ة تناقش مفهوم العمارة من خالل  فيلم یتمكن ال�احث من خالل المسح الذي قام �ه و     

لالستفادة منهما في توج�ه المسار ال�حثي وفق  هذه الدراساتالتجأ الى تحلیل معط�ات فنماذج فلسف�ة لفالسفة عرب او محلیین ، 
حیث �مكن مالحظة  تفسیر مفهوم العمارة والتنظیر له من خالل دراسة العالقة الفلسف�ة بین  ) . 1( المؤشرات المبینة في الجدول 

جا فكر�ا للتنظیر للعمارة الذات والموضوع، وفي ضوء نماذج فلسف�ة ل�عض الفالسفة العالمیین، للتوصل الى نتائج �حث�ة تكون نتا
فلجأ ال�احث الى هذا التوجه ال�حثي من خالل فیلسوف محلي عراقي ل�قترح توجها في وتفسیرها من تلك الطروحات الفلسف�ة، 
 .تفسیر العمارة وفق رؤ�ة فلسف�ة محل�ة
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ل�احث: المصدر.  اهم مؤشرات الدراسات السا�قة)  1( جدول   ا

 تفسیر مفهوم العمارة النموذج الفلسفي الذات والموضوع الدراسة ت

1 Sources of archi tectural form   ة ة جدل� ى ل عالق فلوطین حت ة من ا فالسف
 در�دا

ة  ة اهم� لمعرف لمعماري وا لتصم�م ا ة بین ا العالق
عل�م المعماري لت فلسف�ة وا لتنظیر للعمارة ال  .في ا

2 Building Idea ة ة جدل� و ل عالق ة من ارسط فالسف
فالطون حتى و وا  ماركس 

 هوسرل

ه لتنظیر ل لمعماري وا لنتاج ا ة لفهم ا ل� لتاو�ل كا  .ا

3 Philosophy and De sign ة مل� ة تكا نل عالق ة معاصر� ب  فالسف لجوان ة وا لفلسف� لجوانب الفكر�ة ا لتكامل بین ا ا
ه  لمعماري ضمن س�اق فضاء ا ة النتاج ال ق� لتطب� ا

لبیئي االجتماعي  .ا
  
 : Al-Jabriفلسفة الدكتور علي حسین  -2

الخمسون مؤلفا  بلغتمؤلفاته  انسیرته العلم�ة  تشیرحیث ،  المهمین المعاصر�ن العراقیین ، من الفالسفة Al-Jabri�عد الدكتور        
في شتى اصول وفروع الفلسفة قد�مها وحدیثها وضمن ما اشتهر �ه من منظور تأصیلي لألعمال الفكر�ة عبر التار�خ ، �اإلضافة الى 

�انها القدرة في االجا�ة : الفلسفة بتعر�ف شمولي موجز  Al-Jabri�عرف و  .1ورة ــ�حث علمي ومقالة وورقة �حث�ة منش 200من  اكثر
على اهم�ة دراسة البیئة او  Al-Jabriكما یؤكد الدكتور  2.السئلة الكون�ة واالخالق�ة والمعرف�ة �اقل عدد ممكن من المفردات على ا

فهو یؤكد اهم�ة تأصیل موضوع الدرس الفلسفي و��ان  التار�خ،المناخ الفكري العام لنشوء الفلسفات المهمة في التار�خ او الفالسفة عبر 
 3.لفكر�ة العامة �صورة شمول�ة �عیدأ عن التفك�ك والتجزئة واالنتقائ�ة جذوره و�یئته ا

ینظر الى الفلسفة كمصطلح �مثل جزء من منظومة فكر�ة ضخمة تمثل الحضارة االنسان�ة �كل تجل�اتها عبر  Al-Jabriف     
، )الفلسفة(، واسئلة الدهشة ) العلم ( اجة وهي اسئلة الح) الوجود ( العصور فیها ثالثة محاور تمثل تساؤالت االنسان عن الكون 

ومن هذه  ،)الدین ( وف والره�ة او اال�مان واسئلة الخ
المنظومة المتكاملة تكون الفلسفة جزءا مستغرقا ومكمال 
لهذه الثالث�ة وال �مكن فصله عنها �اي حال من االحوال 

مي تكونت الحضارات وفي ضوء هذا المثلث الفكري المفاه�
ابتداءا  ]Al-Jabri ،2009 [ . ) طوفان نوح (�عد الطوفان 

�حضارة وادي الرافدین وحتى �الد مصر لتنتقل �عدها 
الحضارة الى الیونانیین ، ثم ترجع الى المسلمین ، ف�فقدوها 

 :وان معادلة الحضارة. یومنا هذا  لصالح الغرب والى
العامل المساعد × التار�خ / الطب�عة + االنسان = الحضارة "

 ".)الدولة المستقرة ( 
�ة ومعنى هذه المعادلة هو ان الحضارة هي نتاج حوار     

التار�خ ( عبر الزمن  )بیئته ( والموضوع ) االنسان ( الذات 
حوار�ة هي الدولة و�مساعدة أرض�ة موضوع�ة داعمة لتلك ال) 

، فاما ان )العبور(مصطلح  Al-Jabri طلق علیهاوكل ذلك وفق رؤ�ة دینام�ك�ة انتقال�ة عبر سیرورة التار�خ وصیرورته �. القو�ة العادلة
ل�كون نتاجه الحضاري إیجابي ، او �كون ) العلمي الفكري األخالقي(لصالح تقدمه ) او �سخرها(على البیئة فیوظفها  �س�طر االنسان

ة ، المقدم الى عمادة كلیة االداب  2014السیرة الذاتیة للدكتور الجابري ،  1 ھ الذاتیة والعلمی ة  –، حسب الملف الشخصي لسیرت  .الجامعة المستنصری
ة یوم االثنین الموافق  2  . 29/12/2014حسب ما جاء في المقابلة الشخصیة معھ في مكتبتھ الشخصی
ھ التي عایشھا في العام  3 ھ ، ومحاضرات اتھ ومؤلفات  . 2015  – 2014ھذا ما لمسھ الباحث في كتاب

یمثل تصور لبنیة الحضارة االنسانیة واھم مرتكزاتھا في ضوء  ) 1( الشكل 
ذاتي لفكر الدكتور الجابري  ءة واالستنتاج ال  المصدر الباحث... القرا
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 فمثال.  ، او �كون في موضع الكفاف والتوازن مع البیئةحضار�ة ف�كون نتاجه الحضاري سلبيمنفعل بها لتتحكم هي في مسیرته ال
الزمن في ضوء دولة مستقرة قو�ة للحصول على نتیجة ایجاب�ة خالل النتیجة المتوقعة للحضارة الغر��ة هو تفاعل االنسان مع الطب�عة 

 من خاللف .]Al-Jabri  ،2009 [ )1-( الم�ة االنــ، واال اص�ح االنسان منفعال مع هذه العوامل كما هو حال بلداننا العر��ة االس1+
، والعلوم المعرف�ة االسالم�ة ،ومن خالل اطالعه الواسع لعلوم القد�مة العراق�ة والعر��ةمعارف واتأصیل ال على Al-Jabriذلك �عمل 

، استطاع ان یبني لنا نموذجه الفكري الشامل عن الح�اة والق�م االخالق�ة الخالدة للوجود المعرف�ة الغر��ة قد�مها وجدیدهاعلى التجر�ة 
تفاصیله �صورة اعمق من خالل لقاءاتنا الشخص�ة  أمكن ب�ان، والذي ، من خالل مثلثه الحضاري المشهوررة واالنسان والحضا

  .)1(النموذج التوض�حي في الشكل تلخ�صه �و 
الحس والعقل  عرفة الثالثة، فهو یؤكد على اهم�ة التوازن المعرفي بین مصادر المومؤلفاتهقا في معظم ان هذا النموذج الفكري مط�    

، فال �مكن للمفكر او تكامل�ة، دینام�ك�ة، شمول�ة ، وكلها تؤدي دورها �صورةم ساحته ومجاله الذي �عمل �ه، وان لكل واحد منهوالقلب
ذاتها  یلة منصهرة في، كون الطب�عة ال�شر�ة والفطرة االنسان�ة هي مخلوقة بهذه التشكني ان �عتمد على احدها دون االخرالعالم او العرفا
وتكامل ول�ست عالقة صراع  فالعالقة بین الذات والموضوع هي عالقة حوار .و�ا للواقع، والوجود الحقآسا مر انعكا لغرض اعطاء

  .]431-410،صAl-Jabri،2010[ .وتناقض
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المحرك او المفهوم الذي �عطي الدینام�ك�ة للنموذج الفلسفي هي ع�ارة عن ف، ]3،صAl-Jabri،2012[ للح�اة الفلسفينا�عة الفهم     
 .دراسة مفهوم العمارة من خالل فلسفة العبور�حاول ال�حث ل. )1ي سبق توض�حه في الشكل الذ( Al-Jabriلهندسي للدكتور ا

 : Al-Jabriموجز لفلسفة العبور عند الدكتور  3-1
، حیث �كمن خلف هذه المفردات ه�كل هندسي العبور عبر التصاعد الى المستقبلالتكامل ثم  مفردات مكونة منفلسفة العبور  بن�ة     

في تجاوز تلك الثنائ�ات  Al-Jabri في محاولة من، تشكل حوار�ة بین ثنائ�ات عدیدة قد تختزل �الذات والموضوع اتمن المفاه�م والعالق
دنى الى االعلى بین فئات یجوز ف�ه العبور من اال مستقبل عن طر�ق منطق المن خالل انصهارها بوحدة حوار�ة تكامل�ة تتصاعد نحو ال

، بل یجوز العبور داخل الفئة الواحدة في ظل تكاملها مع الفئات االخرى مع حفظ س�ادة كل فئة على اخرى مثل س�ادة االنسان�ة الوجود
هو  فالتكامل ل�س انصهار شخص�ة فئة في اخرى �قدر ما. ]11-2،صAl-Jabri،2012[ على الحیوان�ة والن�ات�ة على سبیل المثال

  .]57-49،صAl-Jabri،2010[،]55ص-53،صAl-Jabri،2014[تكامل المتناقضات 
  Al-Jabriالعبور االرتكاسي عند  3-1-1

الى الحر�ة السائ�ة  فقدان بوصلة االتجاه الذي �قود العبور االرتكاسي والتسافل من الكمال الى االنحطاط �سبب Al-Jabriو�نتقد       
، التي قد �كون لها مبرراتها في عالم الالحتم�ة العلمي �عد انتقالها من عالم الحتم�ة ، ولكن المبرر لهذا النوع من الحر�ة )الالمسئولة(

 . ]6-5،صAl-Jabri،2012[في منطق االقتصاد واالجتماع والس�اسة والدین والمجتمع 
  Al-Jabriاحت�اجات العبور عند  3-1-2

، ، وحسن االخت�ار�أر�عة ادوات هي حسن التمییز Al-Jabriوالبد للعبور من ادوات والبد له من استعدادات ، اما االولى فیختصرها     
فیلخصها بجانبین ذاتي مرت�ط �عقالن�ة الذات ومحاسبتها ) االستعدادات(والثان�ة . اخیرا تحمل مسئول�ة ذلك القرارو  ثم القرار السل�م ،

-8،صAl-Jabri،2012[لنفسها والثاني موضوعي مرت�ط بدور الحكومة او الدولة في منع حالة االرتكاس واالنحطاط االخالقي �الذات 
9[. 
  Al-Jabriمق�اس العبور عند  3-1-3

ل المنهج�ة من اجل التي تحتاج الى تظافر كل تلك المفاه�م والوسائالطفرة ال�ه من خالل العبور هو  الوصولان قمة ما �مكن      
ول�ست (تصاعد الجت�از المصاعب الكبیرة ، و�تجاوز العبور المذي الوتیرة الواحدة �أ�سط حاالته، یتجاوز العبور عبور غیر عادي

-3،صAl-Jabri،2012[ورة والحركة من الحال الى المستقبل بخطى شاسعة جدا الى نوع اخر من العبور الذي ینقل السیر ) الصغیرة
4[. 
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  Al-Jabri دمسارات العبور عن 3-1-4
عبر الزمان  والمكان من حالة الى حالة اخرى البد من وجود مسارات وهذه المسارات منها المستق�مة ومنها ) الحركة ( لالنتقال      

الحلزون�ة ، واالهم من ذلك �ان هذه المسارات ال تتقاطع ، فهذا النوع غیر المتقاطع والمتصاعد للحركة من حالة الى حالة اخرى �سم�ه 
Al-Jabri لصیرورةا ]Al-Jabri،201210،ص[. 

كما في  خمسة مرتكزات ضمنلعبور ا فلسفةقي الضوء على العمارة من خالل لُ یل: اعداد اله�كل الفكري الهندسي لفلسفة العبور 3-2
  : )2شكل (

 :مقومات فلسفة العبور  .1
 مفردات اله�كل الهندسي لفلسفة العبور .أ 

 .)المستقبل –تصاعد –عبور–تكامل(
 .فلسفة العبورحوار�ة الثنائ�ات في  .ب 
 .منطق العبور .ج 
 -ادوات العبور .احت�اجات العبور .2

 .استعدادات العبور
 العبور ذي الوتیرة الواحدة .مق�اس العبور .3

 .العبور �الطفرة  -المتصاعد العبور -
 .سارات العبورم .4
  .) الفجائي( العبور االرتكاسي  .5

ومن خالل فلسفة العبور �مرتكزاتها ومحاورها     
الثانو�ة سیتم القاء نظرة �المقابل على المفهوم 

، وكیف ري للعمارة وعلى واقعها التطب�قيالفك
) كونها مرآة الحضارة االنسان�ة ( حاولت العمارة 

عبر التار�خ عبور العق�ات على مستوى مرتكزاتها 
الفكر�ة او على مستوى تجاوز العق�ات التطب�ق�ة 
التكنولوج�ة للوصول الى مبتغاها الفكري ، وكیف 

مستوى الماضي والحاضر ، على الى اخر ) كة معمار�ةات تار�خ�ة لحر ن��مثل متب( من واقع فكري العمارة تتم ا�ضا عمل�ة عبور 
النموذج ، ومن منظار نظر�ات العمارة وتطب�قاتهاخالل  استكشافه �مكناذا البد من وجود ه�كل فكري هندسي للعمارة  .والمستقبل
المقاسة �ار�عة انواع من العبور ( عندهمرتكزات فلسفة العبور و ) الره�ة –الدهشة  –الذي یتلخص بثالث�ة الحاجة (لجابري لالفلسفي 

 .))الفجائي(العبور االرتكاسي  –عبور الطفرة  –العبور المتصاعد  –)العادي(عبور الوتیرة الواحدة : هي
 للحضارة ومحركاتها Al-Jabriفي ظل نموذج الدكتور  4 موجز تار�خ تطور نظر�ة العمارة -4

ة لمسیرة تطور تاریخ النظریة المعماریة   4  .استفاد الباحث من بعض المصادر في ھذا المجال ، واضف لھا رؤیتھ االستنتاجی
 *Summerson, J. 1963, The Classical Language of Architecture, Is' ed ition. The M.I.T. Aress, Cambridge,  
 *Vincent Scully, Jr. 1986. Modern Architecture: The Arch itecture of Democracy, 12th edit ion. George  
 *Vitruv ius. 1960. The Ten Books on Architecture (translated by M.H. Morgan), Ist edition. Dover Publications,. 
 *Scruton, R. 1979. The Aesthetics of Architecture, Is' edition. Methuen and Co. Ltd., London. 
 *Schuiz, N.C. 1965. Intentions m Arch itecture, MIT Press, Cambridge. 
 *Schuiz, N.C. 1979. Gen ius Loci: Towards a Phenomenology ofArchitecture, Ist edition. Rizzoli, New York. 
 *Rowe, C. and Koetter. F. 1978. Collage City, The M.I.T. Press, Massachusetts. 
 *Jotmson, PA. 1994. The Theory of Architecture: Concepts, Themes and Practices, Van Nostrand Reinhold,  
 *Jencks b, C. 1988. Deconstruction: The Pleasune of Absence. .Arcfiiteclwai Design, 58(3-4): 17. 

نموذج لمفردات نموذج  )2(الشكل 
 المصدر الباحث. الجابري لفلسفة العبور
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 )تقني  –تطبیق تكنلوجي + علم ( حاجة العمارة وسؤال ال :الواقع التطب�قي  4-1
، ثم تطورت لتعكس ق�مه الحضار�ة والثقاف�ة كما أوى �قي االنسان الظروف الخارج�ةول ظهور للعمارة في الحضارة االنسان�ة هي كمأ    

، ]36-30،ص1986،ابراه�م أ [ الى العصر الحاليوصوال  وغیرها العمارة الیونان�ة والرومان�ةو في عمارة وادي الرافدین ووادي النیل 
ستبدل كلمة تسفة العبور ومصطلحاتها سلف ومن خالل، ]37-29،ص1996[توفلر حسب الى ثالث موجاتمقسمة حضارة العالم ف

 ألجلالتار�خ في كل طفرة من هذه الطفرات الثالثة   موجة �طفرة ، كونها التعبیر الحق�قي لالنتقالة الهائلة التي تخطت سیرورة
  :هيو  صیرورة جدیدة ، هذه الصیرورة ترجمة �اسم اهم تقن�ة تطب�ق�ة جاءت بها

سنة ، وتحول فیها المجتمع من الح�اة البدائ�ة غیر المستقرة المعتمدة  10000، بدأت منذ  الثورة الزراع�ةالطفرة نحو  :الموجة االولى 
وف�ه نشأت اولى القرى الزراع�ة في وادي الرافدین وانتشرت  .]14،ص2013سعید،[ على الصید وجمع الغذاء الى ح�اة االستقرار والزراعة

في تار�خ العمارة هي  ل�شهد تار�خ العمارة عبورا تصاعد�ا وصوال لطفرة كبیرةثم ، وارت�طت مع �عض لتشكل تلك القرى اكواخ الطین
لینتقل هذا و  ،خلدها التار�خ وخصوصا �ابل التي تمیزت �میزات حضار�ة وابن�ة معمار�ة �ارزة ،لمدن العظ�مة كأور و�ابل واكدظهور ا

التقلید الحضري المعماري الى كافة ارجاء العالم كما حصل في مصر وصوال للحضارات االخرى التي استخدمت ما كانت تجود �ه 
ا المدن�ة بدون وجود واضح ومدون او معلن لتنظیر معماري دقیق الطب�عة من مواد كالحجر والخشب في صنع عمارتها وتكو�ن حواضره

 .]68-66،ص1986ابراه�م،[ خلدون في مقدمته على سبیل المثالدونه ابن  كالذيعامة تخص مجمل العمران ال�شري  غیر كتا�ات
القد�مة والحضارات االولى لیبني منها تجارب تار�خ االمم ماركو فیتروفیوس في القرن االول الم�الدي جمع المهندس الروماني ولكن     

واهداه لق�صر روما اوغسطس " الكتب العشرة " نظر�ة معمار�ة تبین اسس العمارة الفكر�ة ومناهجها التطب�ق�ة وجمعها في كتاب سماه 
  .]12،ص2010فیتروفیوس، [لتتوالى النتاجات الفكر�ة المعمار�ة لیومنا هذا. آنذاك 

، ]14،ص2013سعید،[ ، حضارة تعتمد على اآلالت او التكنلوج�اعام 300قبل التي بدأت  الثورة الصناع�ةالطفرة نحو  :موجة الثان�ةال
 .اوصلها الى عمارة ما �عد الحداثة �عبور تصاعدي قلقلتمر عمارة الحداثة ، وفیها ظهرت العمارة الحدیثة كما في الفقرات القادمة

القوة الذهن�ة محل القوة العضل�ة في االقتصاد ، ان  فیها تحلالتي ،  والتقن�ة الرقم�ة المعلومات حضارةالطفرة نحو  :الموجة الثالثة
، وهذا كان وقعه الم�اشر على العمارة من خالل ]14،ص2013سعید،[ مستقبل الحضارات سوف �كون على اشكال من التنوعات الثقاف�ة

المعاصرة للموجة انتشار ما �سمى �الحركة التفك�ك�ة في العمارة وحتى یومنا هذا تتوالى الحركات المعمار�ة التي تعكس التوجهات الفكر�ة 
الكبیر على  الثالثة اثرهطفرة من هذه الطفرات وكان لكل تطور تكنلوجي تطب�قي في كل  .)طرق ال�ه �عد قلیل م التتوما سی( الثالثة 
وما بین كل موجتین كانت هناك مراحل التكامل والعبور والتصاعد وصوال للطفرة وحدوث الثورة والتغییر نحو الصیرورة  العمارة،

 .الحركات المعمار�ة عبر التار�خل عند استعراض واقع حا ال�ه سیتطرق ، وهذا �الض�ط ما انعكس في تار�خ العمارة كما التار�خ�ة الجدیدة
  )الفلسفة ( لدهشة سؤال او العمارة  :واقع التنظیر الفكري للعمارة  4-2
من خالل استقصاء في ضوء مصطلحات فلسفة العبور،  مفهوم العمارة ماه�ة وف�ه یتم ال�حث عن الجذور الفكر�ة الفلسف�ة ل     

لنظر�ة المعمار�ة ل ، وتحدیدا �عد الظهور العلنيالحركات المعمار�ة بوجه خاصو  منظري االتجاهاتتفسیر النتاج المعماري من قبل 
افكاره حتى الذي استمر تأثیر ) .م.ق 15ت (كتدو�ن نظري وتحلیلي للنتاجات المعمار�ة على ید المنظر الروماني ماركو فیترو فیوس 

هناك ارث معماري ضخم ف .]6-5،ص2010فیتروفیوس،[الحالي، وان كانت �عض م�ادئه التي اكتشفها ح�ة الى عصرنا عمارة الحداثة
على مر التار�خ االنساني لم ینظر له ولم یوضع في قوالب فكر�ة من قبل رواد عصره ابتداءا من عمارة وادي الرافدین مرورا �عمارة وادي 

لذلك سنبین اهم مراحل العبور  .]13-10،ص1986ابراه�م،[ 5وعمارة المسلمینالنیل الى العمارة الیونان�ة وحتى العمارة االسالم�ة 
، مع االشارة الى عدم اكتمال صورة التنظیر عند لطفرات الحضار�ة للموجات الثالثةوالتصاعد وصوال للطفرات المهمة التي ارت�طت مع ا

، تم التطرق الى ، ولكن قبل ذلك)الصناع�ة ( الثان�ة عصر الموجة بدا�ات الثورة الزراع�ة ، لذلك سنبدأ من نها�ات هذه الثورة القر��ة من 

 *Jencks, c. 1997.The Architecture of'the Jumping Universe, Is' edition. Academy Edit ions, London. 
 *Rossi, A. 1982. The Architecture of the City, 1" ed ition. The MIT Press, Massachusetts, and London. 
 ) المطھرة النبویة والسنة الكریم القران خالل من االسالم بھا جاء التي اسسھا عن جدي وتنقیب بحوث الى تحتاج التي(   5
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 .وهما النظر�ة والحركة المعمار�ةهذا ال�حث  �حتاج ب�انهاب�ان مقتضب لمصطلحین 
 ماهو مصطلح  النظر�ة المعمار�ة ؟

ة والمهن�ة للمصمم والتي �طلق ان مفهوم النظر�ة المعمار�ة �اعت�ارها فكر تصم�مي نا�ع من البیئة الثقاف�ة واالجتماع�ة والتكنولوج�    
علیها مفهوم المضمون ، ولكي یتحول هذا الفكر إلى واقع البد أن �كون له هیئة أو شكل وهو ما مثلته الحركة المعمار�ة التي تعد 

 .]8،ص1986ابراه�م،[ انعكاسا تطب�ق�ا للنظر�ة المعمار�ة
 

 ماهو مصطلح الحركة المعمار�ة ؟
الحركة المعمار�ة هي ع�ارة عن نمط تصم�مي معین     

یتبناه مجموعة من المصممین في تصم�م أبنیتهم التي تنفذ 
على ارض الواقع لتلبي الحاجات والمتطل�ات المختلفة 
للمجتمع ، فخلف كل حركة معمار�ة نراها في واقعنا 
المعاصر البد من أن �كون هناك نظر�ة مستمدة من 

 ثقافي اجتماعي تكنولوجي مهني مضمون أو واقع
[Jencks,1997,p.18-39].  3(شكل في وكما(.  

 ا�ان بواكیر الطفرة الصناع�ة  واالعمارة ماقبل  4-2-1
ان لغة االعمدة وطرزها الخمسة التي سادة العمارة      

التاسع عشر والعشر�ن ، كانت تسمى �اللغة الغر��ة منذ عصر الیونان وحتى عمارة ال�اروك والركوكو ال بل حتى عمارة الحداثة في القرن 
 6. [Summerson,1963] الكالس�ك�ة للعمارة

، اذ �قیت العمارة من عصر وادي الرافدین وحتى  درجاته �أضعفكان مثاال واضحا للعبور  للعمارة  ان هذا النمط الكالس�كي     
 البناءنها�ات عصر النهضة �سودها نمطا عمران�ا واحدا �عكس لغة عمران�ة واحدة ، قد تتغیر فیها المواد او االشكال ، ولكن ی�قى طب�عة 

ئط ، وابراز عناصر البناء االنشائ�ة كاالعمدة واستغراق الزمن في زخرفة الجدران والحواواحدا هو االعتماد على المهارات الیدو�ة الحرف�ة 
والجدران كعناصر جمال�ة تكتون�ة مه�منة على واجهات الم�اني ، وكان التالعب والتغییر والتطور الحادث في تغییر هذه الثوابت 

 .المعمار�ة طف�فا جدا حتى مجيء الثورة الصناع�ة 
 للطفرة الصناع�ة  واك�ةالعمارة الم 4-2-2
  كانت  ) ا�ان الثورة الصناع�ة( س تكنلوج�ا الحدید وااللةــــــــــــــــــالتي تعك:  )نحو المستقبل التصاعدينموذجا للعبور (عمارة الحداثة

من العمارة الكالس�ك�ة  طفرةوفیها حدثت  .البدیل الفعلي للعمارة الكالس�ك�ة والمغیرة الحق�ق�ة للغة المعمار�ة السائدة لقرون في اور�ا 
 الى نمط جدید مغایر من العمارة المعتمدة على التكنلوج�ا الجدیدة تكنلوج�ا الحدید والزجاج والخرسانة المسلحة والسطوح الملساء ،

تقال�ة بین ، هي المرحلة االنوتعد عمارة ال�اروكطابوق والسطوح المزخرفة للعمارة الكالس�ك�ة القد�مة بدال من تكنلوج�ا الحجر وال
 العمارة الكالس�ك�ة وعمارة الحداثة كونها حاولت التمرد على قوانین العمارة الكالس�ك�ة الصارمة من خالل استخدام المنحن�ات

[Vincent Scully,1986].  عد الحر�ین  �المجتمع والس�اسة هو احد السمات الممیزة وخصوصا) كفكر وممارسة(ان تأثر العمارة�
، و�عدما فنیت مدنا كاملة عن �كرة ابیها ، توجه االنسان في زمن السالم نحو اعادة جرت الو�الت والدمار على العالم العالمیتین التي

 :  استخدام ادوات العبور االر�عة : وذلك من خالل،  ]24-19،ص1986ابراه�م،[ بناء مادمرته تلك الحروب
o دى صناع القرار المعماري العالميورفض الموت وحب الح�اة واضحا ل، بین الدمار واالعمار، والحرب والسالم حسن التمییز. 
o تصن�ع المبنى  ألجلفي توظیف تكنلوج�ا االنتاج العسكري وما وفرته الثورة الصناع�ة من مصانع ومواد خام  حسن االخت�ار

 .جدید �عكس اجواء التفاؤل �السالم العالمي الجدید  �أسلوب

یوم بالدبل یسمى بما الیوم المتداول المصطلح یكون وقد(   6 .العراق في االبنیة من الكثیر واجھات في اكثر او عمود باستخدام عالقة لھ ، فول  ( 

مخطط یوضح العالقة بین الواقع الفكري والتطبیقي للنظریة المعماریة  ) 3( الشكل 

 المصدر الباحث... وكیفیة نشوء الحركات المعماریة 
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o مع المرحلة التار�خ�ة الجدیدة  المعماري الجدید نحو تبني اسس جدیدة للعمارة تتالئم القرار�صنع االثر  كل ما سبقكان ل
 .عو�ض الخراب بنمط عمراني جدید وت) مرحلة الصناعة والسالم العالمي(

o  ركة �انشاء مدارس معمار�ة تدرس هذا االتجاه العمراني الجدید ، فبرزت بذلك الح مسؤل�ة هذا القرارحث الخطى في تحمل
 .الحدیثة في العمارة ، والطراز العالمي �العمران 

 :للعبور �العمارة  نحو المستقبل ذات�ا وموضوع�ا واضحة من خالل  ت االستعدادحتى �ا 
o للعمارة الجدیدة تبرز نمط وطراز وهو�ة عالم�ة جدیدة في البناء  الذات�ة االستعدادات. 
o  االستعداد الموضوعيتعبیرا النعكاس  آنذاكواالشتراك�ة التي تبنتها الدول العظمى  الرأسمال�ةو�اتت االفكار الفلسف�ة 

 .له�منة الدولة وفلسفتها الس�اس�ة على هذا التوجه العمراني الجدید 
 اكتشاف التي زامنت بدا�ات التحول العلمي من الحتم�ة الى الالحتم�ة  :)للعبور التصاعدي  اخر نموذجا(  ما �عد الحداثة عمارة�

االستلهام من تغیر الواقع المعماري �االتجاه نحو االنسان وعلومه اللغو�ة و  وفیها .النسب�ة وفیز�اء الكم لهایزنبرغ نظر�ات ان�شتاین
في تطور العلم ورؤ�ته ) البرادا�م ( �بدو ان نموذج توماس كون و  .]108-107،ص2014حداد،[ لبناء لغة جدیدة التراث الماضي

على قاعدة من تكامل االدوار ال ت�ادلها ( ]19-4،ص2014موسى،[ النظر�ات العلم�ة بین العلوم الطب�ع�ة والعلوم االنسان�ةلتكامل 
-Al[ ، في دوافع االنسان ومنجزاته على مر العصور والدهور الى یوم الناس هذاهي حق�قة شهدت علیها مسیرة ال�حثو 

Jabri،2010قد اثر �شكل واسع على في النصف االول من القرن العشر�نفي تفسیر الظواهر واالكتشافات الحدیثة و ) ]50،ص ،
، التكامل بینهما وعدم رفض احدهمابین المتناقضات ومحاولة احداث مما ادى ذلك الى التمییز ، [Hale,200,p.47-53] العمارة

خالل الرجوع الى الخصوص�ات الثقاف�ة من تراث المجتمعات وتوظ�فه ة عالم�ة عمارة الحداثة من أادى ذلك الى التخفیف من وط
ضمن االشكال المعمار�ة العالم�ة الجدیدة التي جاءت �ه العمارة الحدیثة مما صاغ نظرة جدیدة هجینة للشكل المعماري بین 

ع ثورة اللسان�ات التي جاء اخت�ار حركة ما �عد الحداثة المعمار�ة على نمط ولغة جدیدة للعمارة تنسجم ف�ه م عالحدیث والقد�م ، فوق
، فكان القرار هو حركة معمار�ة جدیدة تجمع  سوسیر وجومسكي في العلوم االنسان�ة مستغلة التقدم التكنلوجي المعاصر لهادي بها 

، التكنلوجي لعالم الموجة الثان�ة ترجمه في قالب معماري جدید یراعي عالم�ة التطورفي بودقة واحدة بین الحدیث والقد�م وت
 نقاد حركة ما �عد الحداثة المعمار�ة �قول، ولكنه �قي مفتقرا للوحدة الجمال�ة كما ص�ة الثقافات االقل�م�ة والوطن�ةوخصو 

   .]141-139،ص1999حمید،[
 عمارة الموجة الثالثة طفرة الثورة التقن�ة  4-2-3
  حسب تسم�ة االرتكاسي ( المرت�ك للعبور التفك�ك�ة نموذجاالعمارةAl-Jabri ( ان تغیر  : الحدیثةالعمارة  اسسعلى  تمرداو

وهي ) الحدیثة ( ، توجت اعمالها �حركة تمرد ثان�ة على العمارة السائدة اه نحو االنسان وعلومه االنسان�ةالواقع المعماري �االتج
التي تعد �حق كسرا ثان�ا لقیود العمارة ) ا مع الثورة التقن�ة المعلومات�ةالتي ظهرت تسعین�ات القرن العشر�ن تزامن(عمارة التفك�ك 

 التفك�ك�ة تعد تطورا وتمیزا نوع�ا مهما لمفهوم العمارة قاد الى فالعمارة. قیود العمارة الكالس�ك�ة سا�قا مثلما كسرت عمارة الحداثة
لم ، جاء كردة فعل قو�ة للتقالید السائدة كونه )�الرغم من اهمیته النوع�ة( هذا لكن كسر القید .اكثر تقدما عمارة معاصرة ظهور
وهذا شيء طب�عي  .القرار مسؤول�ة، وحسن االخت�ار ، والقرار ، وتحمل حسن التمییزك ادوات العبور في الكامل الوضوح�متلك 

 نها�ات الحرب ال�اردةالعالم هذا النموذج المعماري المتمرد كان انعكاسا لمرحلة القلق والتشاؤم الذي ساد  الن
فجاءت ، ]14-7،ص2004[، وصاحب بدا�ات التصدع في الق�م المجتمع�ة كما �قول فوكو�اما]129-95،ص1995رزوقي،[

س التوجه العلمي للفیز�اء والر�اض�ات تعك فوضىو  )الذي كان معتادا في عمارة الحداثة( االشكال المعمار�ة فاقدة للنظام
ولكنه ذو تاثیر فاعل في ابداع وابتكار  ب�عة الشكل المعماري عبر التار�خنوعا جدیدا من الجمال غر��ا على ط الحدیثة لتخلق
، ومما ساعد على انتاج تلك االشكال المعمار�ة الالنظام�ة هي التقن�ات الرقم�ة الحدیثة التي اعطت �ة جدیدةاشكال معمار 

ان منطق العبور ال یبدأ من "  Al-Jabriفهنا �مكن ان نستشهد �مقولة الدكتور  .وء االخضر لبزوغ عصر معماري جدیدالض
لتصو��ه وتجاوزه الى االفضل واالحسن من الحلول لمشكالت االنسان والحضارة ) االخفاق(صائب والصح�ح �قدر ما ینطلق من ال
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 "]Al-Jabri،2008نقطة انطالق وتغییر جذري �قدر ما ینظر ال�ه �انه  اال ینظر ال�ه اخفاق المعماري ا التمرد ان هذ .]68،ص
 .لمعاصرةفي العمارة ا بدو الیومینحو مستقبل العمارة كما 

الموجة او الحداثة الثالثة بدخول عالم الرقم�ات  ف�ه العمارة التي زامنت :)للعبور التصاعدي  اخر نموذجا(   العمارة المعاصرة •
تعد الجیل الثالث للغة المعمار�ة في العالم والمعتمدة �صورة اساس�ة على انتاج  ، والتي �عد التفك�ك�ة واالتصاالت والمعلومات 

 .[Jencks,1997,p.34-38]) العلمي والفكري لإلنسان( شكل معماري كقانون مادي �عمل �صورة متواز�ة مع القانون الثقافي
، وتطور تكنلوج�ا التصن�ع �الحاسوب فضال عن اندماج عمل�ة عاصرة �محدود�ة المقیدات التقن�ة، فتكنلوج�ا النانوتمیزت العمارة الم

التصم�م المعماري مع التصن�ع التكنلوجي ثم انتاج الشكل المعماري �فضل الحاسوب قد وجه منظري العمارة نحو اهم�ة الق�م 
جدران  فأص�حتة والتقن�ة ، االخالق�ة االنسان�ة في التصم�م �عد ان تمت المعالجة ش�ه النهائ�ة لمشكلة المحددات التكنلوج�

، وامتلكت المعادن النانو كار�ون اعمدة  الزجاج تعوض عن جدران الخرسانة المسلحة السم�كة ، واص�حت الفضاءات كبیرة �فضل
 .]126-100،ص2014حداد،[ ص�انتها وما توفره من امكانات وتسه�الت تصم�م�ةمن ناح�ة ودة دومواد البناء ممیزات ال مح

عدها طفرة معمار�ة كونه لم �ت واقع حال العمارة المعاصر ولم نمط العبور التصاعدي على مستجدا ال�احث اطلقحیث     
كما كان الحال في عمارة الحداثة حیث وضوح القرار ومتانة االسس واالهداف التي جاءت �ه تلك (یتبلور و�تضح �صورة جل�ة 

التي یجمعها كما یبدو توجه نحو ( ة �الحركات المعمار�ة المتنوعةبوفرة وغزار  ، حیث تتمیز العمارة المعاصرة)الحركة المعمار�ة
في بناء عمارة مستجی�ة  )[Kaku,1997] استغالل نتائج الثورة التقن�ة العالم�ة في مجال فیز�اء الكم والبیوجز�ئ�ة والحاسوب

محاكاة االنسان في ذكاءه  معاصرةالحركات المعمار�ة التحاول اخر حیث ، ومتفاعلة مع بیئتها الطب�ع�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة
هذا من االعت�ارات  قد �عدو ، [Kolarevic,2003] من هذه التقن�ات الجدیدة ةمستفیدوسلوك�اته الذات�ة في التعلم والتكیف مع بیئته 

ومتكاملة لبناء فهم او تصور ، ولكنها لم تصل الى االن في تبني اسس واضحة للعبور في هذه الحركات المعمار�ةالمهمة 
 �االضافةالتقن�ة الهائل الذي ما عادة تستط�ع ان تالحقه ، –ل �سبب تالحق االكتشافات العلم�ةمتكامل لعمارة تالئم انسان المستقب

كل تلك  مما یتطلب االمر للتمهید لطفرة معمار�ة تستوعب. اثرا م�اشرا على ذلكله تطورات �سبب تلك ال مجتمع�ةلتصدع الق�م ال
 قد یوفرهالمستجدات العم�قة وال تهمل الق�م االخالق�ة بل توظفها وتنطلق منها في بناء طفرة معمار�ة وعبور نحو المستقبل 

 .ى العمارة �فضل التقن�ات الجدیدةتحیید كافة المؤثرات السلب�ة للتكنلوج�ا الصناع�ة عل
 تمهیدا لعبور الطفرة للمستقبل )العرفان ( الره�ة العمارة وسؤال : الجوانب الروح�ة في العمارة  4-3

 �ین عبورومساراته بین السیرورة والصیرورة و واالنواع المختلفة من درجات العبور  �األحداثالحافل التار�خ ذلك كل كنتیجة ل     
ـــالق�ة الم�ادئمستندة على معمار�ة للعمارة من بناء نظر�ة ال بد  كانتصاعدي وعبور الطفرة  نمطي وعبور ـــ ـــ �عد تحیید (  االخــ

، ومحاولة اعادة كتا�ة نظر�ة معمار�ة مشتقة من لإلنسان�ةاالستفادة من الرصید الفكري الثقافي و  )جات جم�ع العق�ات التقن�ة تقر��اومعال
من االرث المعماري االسالمي الذي واالستفادة  ،االخالق�ة ذات اال�عاد التطب�ق�ةكونه المولد االساس للق�م  لإلسالماالسس الفكر�ة العم�قة 

الذي كان سائدا آنذاك �فكر تحلیلي مدون والخط التسل�مي للرسالة الدمحم�ة �عكس الفكر االسالمي من خالل اعادة ترجمة الفكر االرتكازي 
ن�ة في جوا�ه على لتعكس تلك العمارة النموذج الحضاري لالنسا .ة لإلسالم كموجه لعمارة المستقبلوواضح مستند على االصول الفكر�

النظر�ة اسس بناء في ال�حث عن ( ولتحدید مطلب ال�حث النهائي .7) الدین(، والره�ة )الفلسفة(هشة ، والد)العلم(اسئلة الحاجة 
  .مق�اس ادراك العمارة  تحدیدب�ان اهم المفردات الماد�ة والفكر�ة والروح�ة للعمارة البد من  من خالل )المعمار�ة ذات الطا�ع االسالمي

 العمارة إدراكمق�اس  4-3-1
وفق الحركات المعمار�ة البد من تكو�ن مق�اس نق�م ونق�س �ه تلك الحركات  نتاجات العمارة كما �ظهر في تناول �مكن من لكي     

 ، وإلعطاء تصور كامل عن هذا المق�اس الفكري  سنتطرق لتعر�ف العمارة كمفهوم فكري مجرد ومن هذاوشاملةم�ادئ ومفاه�م  محددة 
) المدركة حس�ا ( هي العالقة المت�ادلة ) كتعر�ف مفاه�مي مجرد عن كل ت�ع�ة فكر�ة (  العمارةف .التعر�ف نستخرج المق�اس المطلوب

 :مجموعة بحوث للدكتور الجابري یثبت من خاللھا ھذه الفكرة  7
-247، ص 2010 الجابري،، )138-137، ص 2014 ، الجابري(، )14-13، ص  2010 ،أ الجابري).( 97- 67، ص 2008 ، الجابري( •

 ).46-45، ص 2009 ،أ-الجابري(، ) 248
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 اكتشفها المعمار الروماني ماركو فیترو فیوس في القرن االول الم�الدي) مدركة عقل�ا ( ل رئ�سة بین الكتلة والفراغ ، و بتحكم ثالثة عوام
 المتانة، و   Commodity , Convenience المنفعة، و Delight , Beautyالجمال  :هي ]39،ص2010فیتروفیوس،[

Firmness , Durability    . ولم �شر فیتروفیوس الى الفراغ فهو مصطلح حدیث نسب�ا درسهZevi   اوMciss  وظهر عند رایت ،
و كارمونا او الظاهرة   Mciss، او المكان عند الشكلوقد اطلق لي كر�وز�ه على التفاعل بین الكتلة والفراغ اسم . في العمارة العضو�ة 

 .]68-67،ص1999حمید،[.  Lang، او البیئة عند النك   Schulzعند شولز 
، التي 8التعار�ف واالسقاطات الفكر�ة المرت�طة �معنى العالقة الفكر�ة او معنى تلك العالقة بین الكتلة والفراغ  وهناك العدید من   

�القران الكر�م �مكن ان �كون مصطلح المكان هي خیر داللة قرآن�ة  من خالل االستنارة، ولكن الكثیر من المصادر قد�ما وحدیثا تناولتها
كما في : في القران الكر�م ، ودالالته المرت�طة �البناء والبن�ان  على المفهوم الفكري للعالقة بین الكتلة والفراغ ، لكثرة ورود هذا المصطلح

ُجودِ �َم َمَكاَن اْلَبْیِت َأن الَّ ُتْشِرْك بِي َشْیًئا َوَطّهِْر بَْیتَِي ِللطَّائِِفیَن َواْلقَاِئِمیَن وَ َوإِْذ َبوَّْأنَا ِإلِْبَراهِ } : قوله عز وجل على سبیل المثال  الرُّكَِّع السُّ
َوَلِكِن انُظْر ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِن اْستََقرَّ َمَكانَهُ َوَلمَّا َجاء ُموَسى ِلِم�َقاتَِنا َوَكلََّمُه َر�ُُّه َقاَل َربِّ أَِرِني أَنُظْر ِإلَْ�َك َقاَل َلن تََراِني : وكذلك  }26/الحج{

 } 143/األعراف{َك ُتْبُت ِإَلْ�َك َوَأَنْا َأوَُّل اْلُمْؤِمِنیَن َفَسْوَف َترَاِني َفَلمَّا َتَجلَّى َر�ُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدك�ا َوَخرَّ موَسى َصِعًقا َفَلمَّا َأفَاَق َقاَل ُسْ�َحانَ 
ي فف .جوهر�ةاو مفردات او مفاه�م ن طب�عة الفكر االنساني على المستو�ین الفیز�ائي والمیتا فیز�ائي مبن�ة على اسس او عناصر ا    

و�ة حقل الفیز�اء مثال هناك مفهومي الكتلة والطاقة والقوى المؤثرة فیهما المقسمة الى الكهرومغناط�س�ة والجاذب�ة والنوو�ة القو�ة والنو 
، وحلم الفیز�اء النظر�ة تكو�ن االجرام السماو�ة والذر�ة واالهم�ة الكبرى التي �ضعها علم الفیز�اء للجاذب�ة كقوة اساس�ة في الضع�فة ،

كل تلك الم�اديء ساهم في اكتشافها  ]2006هوكنغ،[، ز�ل الل�س عن بدا�ة الكون وتشكلهالحدیثة في توحید تلك القوى بنمط واحد ی
وكذلك الحال في مجال الفكر العقلي المجرد هناك مفاه�م عل�ا تشكل االسس المبدئ�ة  ...ایزنبیرك ، ست�فن هوكنك نیوتن ، ان�شتاین ، ه

، وغیرها من ]2011المظفر،[ في منطقهارسطو  قننها، التي والبدیه�ات كبدیه�ة عدم التناقض للفكر االنساني من مثل االسس المنطق�ة
 .]124-91،صAl-Jabri،2014[ �ة بر�غوجینالمفاه�م الفكر�ة وصوال الى كایوس

في القرن  ، التي اكتشفها فیتروفیوس�ضا هي الجمال والوظ�فة واالنشاءنفس الحال ینعكس في العمارة المبن�ة على اسس جوهر�ة ا     
جاء العدید من المنظر�ن المعمار�ین �عد فیتروفیوس واضعین العدید من العناصر المؤثرة في بناء مفهوم العمارة وقد  .االول الم�الدي

 .]53، ص1999حمید،[ولكنها لم تضف اضافة جوهر�ة الى عناصر فیترو فیوس الثالثة 
 في العمارة جوا�ا لسؤال الره�ة العرفاني  مثل� التقوى مفهوم جوهري  4-3-2

الفلسفة ، عل�ه ان لمن اراد متا�عة حوار العلم و "  :قائال الفلسف�ة الى اهم�ة سؤال الره�ة في منظومته Al-Jabriیتطرق الدكتور      
نسان حیثما الذي �ض�ط دوافع اال) الجسد العقل القلب(قد�ة الغرض منها الكشف عن مثلث �مقار�ة ن) الحاجة والدهشة(�قف عند جدل 
، ال ینتمي الى العلوم وال الفلسفة بل هو فوقهما وما خط ثالث نشأ) الحاجة والدهشة(ومع الخطین االنفین ... ، حضارتهاجتهد في بناء 

الشكل او المكان او الظاھرة ، وحسب ( یمكن اللجوء الى القران الكریم للتوصل الى تعریف حسي للعمارة كونھا عالقة بین الكتلة والفراغ لتكوین    8
زوجیة في الخلق وھو الكتلة والفراغ ، وھذا بالحقیقة تأكید إلدراك أھمیة ال) مسمیات ومفاھیم عدیدة ، یمكن ارجاعھا لمصدرھا الحسي المدرك بالفطرة 

َوِمن كُلِّ شَْيٍء َخلَْقنَا } 48/الذاریات{َواْألَْرَض فََرْشنَاھَا فَنِْعمَ اْلَماھِدُوَن } 47/الذاریات{َوالسََّماء بَنَْینَاھَا بِأَْیٍد َوإِنَّا لَمُوسِعُوَن :" االلھي مصداقا لقولھ تعالى 
للنظریة المعماریة  ةحیث یظھر جلیا مدى تعمیم العالقة الزوجیة في كل شيء ، فلماذا ننحیھا في معرفتنا التأسیسی. " }49/الذاریات{لَعَلَّكُْم تَذَكَُّروَن  َزْوجَْینِ 

، نعم قد تكون ھناك طروحات تثار على اھمیة استبدال كلمتي الكتلة بالفراغ ، بمصطلح المكان كونھ اشمل ولتعلقھ ) التي لھا بعد اوسع لتشمل كل تصمیم ( 
( ، فیمكن االشارة ھنا الى مدى عموم االصطالح  Public places-urban spaceفي كتابھ   (Carmona& others , 2003كما عند تفسیر  باإلنسان

ان كان مصمم (مقارنة بالمصطلحات االخرى كالفضاء او المكان التي ترتبط بتعلقات خاصة، ال نستطیع اطالقھا على كل شيء في ھذا الكون ) كتلة وفراغ 
فال نستطیع اال استخدام الكتلة والفراغ ) ) . التكنلوجیا بمختلف مستویاتھا ( ، او مصمم بالفعل االنساني )الكون(الفعل االلھي المطلق كالخلق االلھي المادي ب

، فھو مما ال یدخل الى مستوى عند اشارتنا لمكونات المجموعة الشمسیة او المجرة ، او الذرة واجزائھا ، وحتى ما اثیر مؤخرا من وجود كتلة للفراغ 
 .االدراك الحسي البشري

اھرة او فھذا ھو راي الباحث في تجریده الدراك الشيء حسیا بأبسط التعبیرات ، فاذا ما اضیف لھ االدراك الذھني والعقلي اصبحت تسمى مكانا او ظ    
ما سیكون مفتوحا امام االخرین لتعمیق ھذه العالقة الحسیة المجردة الى مفاھیم  وھذا. بیئة وذلك حسب المعاني المسقطة على التشكیلة الحسیة لما قدم سابقا

این موقع االنسان او : وقد یسأل سائل. عقلیة بمعان مختلفة متعلقة بجذور اخرى تحتاج الى ابحار جدید في كتاب هللا عز وجل الكتشاف كنوزه المعرفیة
ة تكوین مادي یتطور في معزل عن االنسان، وھي اصال مما سخره هللا عز وجل لالنسان لغرض راحتھ المجتمع في تعریف العمارة، والجواب بان العمار

) الدیالكتیك(وكل تعبیر خالف ذلك یرجع في اسسھ الى الفكر الجدلي . وادائھ لحاجاتھ المختلفة ، فالعمارة ال تتفاعل مع االنسان، بل تنفعل من قبل االنسان
" كل شيء یؤثر في كل شيء" بكونھ مادة ایضا حیث یقول " كالعمارة مثال " قائل بمادیة االنسان وتفاعلھ مع المنتج التكنولوجيال(المادي لماركس وانجلز 

الفكر (، وكتاب ) كتاب فلسفتنا(والذي قال فیھا المفكر االسالمي الكبیر دمحم باقر الصدر قولھ الفصل في ") ان كل شيء یحمل نقیضھ في داخلھ" و 
ویشیر الدكتور الجابري الى ذلك االثر السلبي من عدم قدرة االنسان في تطویعھ للبیئة فتكون نتیجة معادلة . للمفكر الكبیر دمحم تقي المدرسي) مياالسال

 .االنسان سلبیة، فیكون بذلك االنسان منفعل بالبیئة، ویكون عاجزا عن مجاراة التقدم التقني في مجال تطویع البیئة لخدمة) 1-(الحضارة لدیھ 

                                                                 



 

 )للدكتور الجابريمفھوم العمارة في ضوء النموذج الفلسفي (العمارة في فلسفة العبور 

 )1999حمید،(الباحث بتصرف عن : المصدر ) 4(شكل 

ومحركها �ما �ش�عه من سالم ) العقیدة الروح�ة(شى المجهول والغامض واالتي انه فوق وسائلها ، الختصاصه بدوافع القلب ، الذي یخ
وما دمنا نتحدث عن جدل الحاجة والدهشة ف�ما یتصل �الجسد والعقل ) ... المصیر(انحه وهو �ع�ش محنة االنسان وجو وحبور بین حنا�ا 

الذي ) مثلث الحضارة(عندها �كتمل ) أي طمأنینة القلب) (العامل الغائب الثالث(�ط سري ال نتلمسه اال عند حضور المر�وطین بخ
عن طر�ق ) عقدة الح�اة ومتطل�ات االنسان( اللتان من غیر توترهما �صعب حل) ةالحر�ة والضرور (تغل داخل االنسان المشدود بوتر �ش

 .]71-70،صAl-Jabri،2008[.. )السلب�ة واالیجاب�ة والمحایدة ( االنجازات الحضار�ة عبر ش�كة معقدة من المحركات والعالقات 
، البد من التطرق الى اهم المعتقدات في تار�خ سؤال الره�ةضفیها االجا�ة على تاالضافة الجوهر�ة التي �مكن ان  الستكشافو       

عبر شرائعه المتعددة من ادم عل�ه حیث جاء االسالم ،  )ص(مصداق�ة وهو الشر�عة الدمحم�ة للرسول االكرم  ااالنساني وارصنها واكثره
، ل�ضع مفهوما جوهر�ا اساس�ا حاكما على المفاه�م الثالثة التي اكتشفها فیتروفیوس ذلك عل�ه واله وسلملى دمحم صلى هللا السالم وا

َرُسوَلهُ َوالَِّذیَن اتََّخُذوْا َمْسِجًدا ِضرَاًرا َوُكْفرًا َوتَْفِر�قًا بَْیَن اْلُمْؤِمِنیَن وَٕاِْرَصاًدا لَِّمْن َحاَرَب للاّاَ وَ  :قال هللا تعالى )4(شكل ( المفهوم هو التقوى 
َس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَِّل َیْوٍم َأَحقُّ َال تَ  }107/التو�ة{ِمن َقْبُل َولََ�ْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ اْلُحْسَنى َوللاّاُ َ�ْشَهُد إِنَُّهْم َلَكاِذُبوَن  ُقْم فِ�ِه أََبًدا لََّمْسِجٌد ُأسِّ
َس بُْنَ�اَنُه َعَلى تَْقَوى ِمَن للاّاِ َوِرْضوَ  }108/التو�ة{َأن َتُقوَم فِ�ِه فِ�ِه ِرَجاٌل ُ�ِحبُّوَن َأن یََتَطهَُّروْا َوللاّاُ ُ�ِحبُّ اْلُمطَّّهِِر�َن  اٍن َخْیٌر َأم مَّْن َأَفَمْن َأسَّ

َس ُبْنَ�اَنُه َعَلَى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِ�ِه ِفي َناِر َجَهنََّم َوللاّاُ َال َیْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمینَ    :لیتبین }109/التو�ة{ َأسَّ

 فالتقوى تملك وجهین احدهما فكري مبني على رؤ�ة كون�ة  ،المین الفیز�ائي والمیتا فیز�ائيان التقوى هو اصرة الترا�ط بین الع
 ،وتعامله مع اخ�ه االنسان من جهة مادي یرت�ط �عمل االنسان وجه االخر، والالوجود الخلق والمعاد والسبیل م�ادئتوحید�ة في 

 .)]71-66،ص2010، الیزدي[.مخافة هللا عز وجل من جهة ثالثة ، في ظلوتعامله مع المادة من جهة ثان�ة
 فیجب ان تخضع نتاجها للعالقة مع هللا عن طر�ق تقواه عز وجل سان مع المادة لخدمة المجتمعالعمارة هي عمل یتعامل �ه االن ،

 .)المجتمع ( ـــــــــــــــــان یتم التعامل مع المادة ومع االنســــــــف) لتتحقق العالقة المقدسة عن طر�ق هللا ( 
  كما اشار ال�ه جمهور  االساس لمبدأ التقوى كعنصر جوهري في كل عمل �قوم �ه االنسان في هذه الدن�االقران الكر�م �ضع حجر

 .]71-66،ص2010، الیزدي[ مفسري القران الكر�م عبر التار�خ
  یورد هللا عز وجل مثال معمار�ا هو المسجد في ب�ان مبدأ التقوى ومن خالل القصص القرآني و�استخدام معلم معماري خاص

، لتختم �عبرة قرآن�ة مبن�ة على اساس توض�ح اهم�ة التقوى في تقو�م لذم النفاق واهله �المسلمین هو المسجد وفي سورة خصصت
 .ان عموما وعمله في العمارة خصوصااعمال االنس

 لمجتمع آنذاكواء ، لم �كن ألس�اب مرت�طة �النواحي الجمال�ة كونها نسب�ة وتحمل مدلوالت عصر البناان تقب�ح مسجد ضرار ،
في  كما، ألنه مصمم لیثبت و�ستقر ذم المسجد ا�ضا من ناح�ة المتانةی م، ولجمال�ة مقبولة عصر بناءه فمسجد ضرار كان �حمل
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بل كان الذم والتقب�ح لعدم تلبیته متطلب ق�مي كبیر ومهم وهو ، �ة والوظ�ف�ة االخرىعصره ، وكذلك الحال للنواحي البیئابن�ة 
البل اجمع مفسروا هذه اآل�ة الى ان التقوى تستند علیها كل االعمال التي �قوم  ،الع�ارات الواردة ضمن س�اق اآل�ةالتقوى �صر�ح 

التقوى اضافة جوهر�ة الى االسس  تعدالجل ذلك  .]329-325ص، 2006 ،الط�اط�ائي [.]71،ص1999حمید،[ بها االنسان
وهي ابرز سمات التاس�س للنظر�ة المعمار�ة ) حسب الفهم الغر�ي لها من فیتروفیوس وحتى االن(االخرى للنظر�ة المعمار�ة 

  .نتاجا لتاثیر عامل الره�ة على العمارة حسب النموذج الفكري للجابري  تعدفكر�ة  اضافة ا�ضا وهي. �طا�عها االسالمي
 :قادت المنهج�ة ال�حث�ة الى تحصیل مجموعة نتائج �مكن مناقشتها �االتي  :المناقشةو  ئجالنتا -5

o  والتطور المعماري) �عد الصناعة ما(ة الزراع�ة والصناع�ة والتقن�ة وثیق بین الطفرات او الموجات الحضار�ة الثالثارت�اط وجود ،
بل ان لتلك الطفرات ما �ماثلها على مستوى التنظیر والتطبیق المعماري كما قد الحظناه من عمارة وادي الرافدین وعمارة وادي 

لعمارة  العبور التصاعديثم ما لمسناه من  ،)الزراع�ة(للعمارة في الموجة الحضار�ة االولى  للعبور التصاعديالنیل كمثال 
ـــالمواك�ة للموجة  الحداثة ـــ ــ ـــ ــ كردة في الحركة التفك�ك�ة  للعمارة المرت�ك الفجائيالعبور ، واخیرا )الصناع�ة(ار�ة الثان�ة الحضــ

الى  عبور تصاعديالذي قاد الى االنطالق الجدید في ) تنظیرا ونتاجا ( فعل لتصدع الق�م المجتمع�ة وتأثیرها على العمارة 
على  معماريالثراء ال في ذلك تلمس�مكن و ، )التقن�ة(في الموجة الحضار�ة الثالثة ) في العمارة المعاصرة(المستقبل الواعد 

، ازال في مراحله االولى�مكن ان �طلق عل�ه مفهوم طفرة معمار�ة اذ ملمالمح واضحة ن ، وان لم �كوّ المستوى التنظیر والتطبیق
عبورا نمط�ا تقلید�ا اذ یبدو بوضوح الجهود المبذولة من منظري العمارة ومصممیها في سعیهم نحو  ل�سولكنه على ا�ة حال 

التكامل بین عمل�ة التصم�م واالنتاج لخلق عمارة لها القدرة في است�عاب المتطل�ات االنسان�ة المتغیرة في ظل العولمة من جهة 
 .ذا ال�حث كعبور تصاعديوالخصوص�ات الثقاف�ة من جهة ثان�ة ، لذلك صنف في ه

o وكالهما مرت�ط �السؤال االزلي لالنسان�ة سؤال القلب والروح واال�مان سؤال االنسان�ة مرت�طة �اسئلة الدهشة ان اسئلة الحاجة ،
كان واضحا في النتاج  سؤال الحاجة في العمارة، فان ل�شكلوا نموذج الحضارة االنسان�ة، فكذلك الحال في العمارةالره�ة 

فهو ا�ضا واضح المعالم  الواقع الفكري للتنظیر المعماري  فيسؤال الدهشة ، اما مادي للعمران ال�شري عبر التار�خعماري الالم
ال الره�ة ، سؤال القلب والوجدان، سؤال الق�م ی�قى سؤ من خالل النظر�ات المعمار�ة منذ فیتروفیوس ولحد االن ، لكن 

الجا�ة عل�ه من خالل �مكن وضع بدا�ة ل هذا ال�حثلذلك ومن خالل  النموذج المعماري ، هو الغائب عن محضر االخالق�ة
كان لدور النموذج ف .مصطلح التقوى الدینيمن  �مكن تلمسه، وهذا ما التوجه للق�م االخالق�ة االصیلة التي یدعو لها االسالم

سفة العبور دورا في ل، كما كان لفلخروج بهذه النتائجل االفكاراالثر االستراتیجي الكبیر في تنظ�م  Al-Jabriالفلسفي للدكتور 
واخر واعد �طفرة وثورة على الحال الى  مرت�ك فجائياكتشاف حرك�ة التار�خ ومساراته بین سیرورة وصیرورة وعبور صاعد واخر 

 .التواليعلى ) 6(و ) 5(كما �ظهر في الشكلین  استق�ال المستقبل الواعد لل�شر�ة ... االستق�ال 
o  نموذج ایجاب�ة فرض�ة ال�حث، �امكان�ةAl-Jabri  و�التاليتفسیر الواقع الحضاري ماض�ا وحاضرا ومستق�ال، في الفلسفي 

تفسیر ظاهرة العمارة وتطورها وارتقاءها في عبور المراحل التار�خ�ة في سیرورة عبور نمط�ة طب�ع�ة واخرى تصاعد�ة، 
  .من استعراض موجز تار�خ العمارة �مكن تلمسهكما  ،ثور�ة في الفكر والنتاج المعماري حدث طفرة وثالثة �صیرورة عبور تُ 

 :االستنتاجات -6
 .وجود عالقة وث�قة بین التطور الحضاري و�ین تطور العمارة كشكل وتكنلوج�ا وتقن�ات وكوظائف  •
یولد نمط معماري  كافة المستو�ات مما مصاح�ة بدا�ة كل انتقالة حضار�ة حالة عدم استقرار وتغییر في النمط المعماري على •

و�دا�ات ) القد�مة ( ، وحتى �مكن ان �عد مشوها النه یجمع بین �قا�ا تاثیرات الموجة الحضار�ة السا�قة هجین غیر مستقر
، في ن�اتة الثمانین�ات و�دا�ة التسعیوهذا ما �مكن مالحظته بوضوح في العمارة التفك�ك�ة نها�) المستقبل�ة ( الموجة الجدیدة 

 .�الموجة الحضار�ة ما�عد الصناع�ةانتقال العمارة من نمط الحداثة وما �عدها الى نمط العمارة المعاصرة الرقم�ة وغیرها المتأثرة 
أهم�ة دراسة الفكر الفلسفي المعاصر دراسة علم�ة من خالل االستفادة من النماذج الفلسف�ة المعاصرة للفالسفة عموما والفالسفة  •

 .ن خصوصا في تفسیر العالم واحداثه الكبرى والتنبؤ �المستقبل ، وعالقة كل ذلك بتطور الفكر والنتاج المعمار�ین المحلیی
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 .عماري السابق والحالي والمستقبليتوظیف الفكر العر�ي اإلسالمي في تفسیر النتاج الم •
تفسیر تار�خ ونظر�ات العمارة وعدم االقتصار مع �عضها ال�عض في ) القلب–العقل–الحس(�ة االستفادة من مصادر المعرفة أهم •

رى عبر الماضي والحاضر على احدها  دون االخر ، مما �عطي دراسة شمول�ة واسعة واكثر مصداق�ة لالحداث الحضار�ة الكب
بناء نموذج  ، االمر الذي �قود الى الوحدة والتكامل بین العلوم التجر�ب�ة والعقل�ة والروح�ة ، وما لذلك من اثر فيوالمستقبل

  .مستقبلي اكثر واقع�ة للعمارة 
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یوضح مخطط لالنتقاالت المھمة في  )5(شكل 
نظریة العمارة عبر التاریخ التي تمثل انماطا 
مختلفة للعبور، معززا بأمثلة لبعض نماذج 
ل  األبنیة  ألغلب المراحل، وصوال الى مستقب
العمارة كظاھرة حضاریة مستقبلیة تحمل ثقافة 

ن وبصماتھ على ھذا الكون بفعل حواره االنسا
بین الذات والموضوع  مع بیئتھ في نظرة تكاملیة

 الباحث:مصدرال .عبر التاریخ

وفلر بثالثة موجــــات : مخطط بیاني بمحورین  )6(شكل        –الزراعیة ( السیني یوضح التطور الحضاري عبر الزمن حسب مقترح ت
والنقاط . ، والمحور الصادي یوضح درجات العبور بدءا باالرتكاسي الى االعتیادي ثم التصاعدي وصوال للطفرة ) التقنیة  –الصناعیة 

بسبب  مردافي تطور العمارة وت ارتباكاالحمراء توضح موقع اھم االحداث المعماریة ، ومنھا یتبین ان بدایة كل تغیر حضاري كبیر یحدث 
، كما نراه بوضوح في العمارة التفكیكیة وما صاحبھ من تطور ھائل بالتقنیة لي للمجتمع اإلنساني ككلالدراك الجماتغیر الفكر والتقنیة وا

ابلھ تغیر في الشكل المعماري لح ، وكذلك عند االنتقال من العمارة ین استقراره في العمارة المعاصرةبسبب دخول موجة حضاریة جدیدة یق
 .الباحث: المصدر.  ، كما یظھر في عمارتي الباروك والركوكو كمرحلة انتقالیة بین الكالسیكیة والحداثة الكالسیكیة الى عمارة الحداثة

العمارة 
 التفكیكیة 

الكھف والقرى 
الزراعیة الطینیة  
 والحجریة وغیرھا

العمارة 
ــــیكیة    الكالســ

عصر النھضة (
  )وحتى الباروك

عمارة الحضارات 
وادي  – قدیمةال

وادي  –الرافدین 
 –الیونانیة  –النیل 
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 الموجة الصناعیة الموجة الزراعیة
 )التكنولوجیة(

 )التقنیة ( الموجة ما بعد الصناعیة 

العمارة 
 الحدیثة 

العمارة 
 المعاصرة

العمارة 
 المستقبلیة

عمارة 
الباروك 

 ركوكو لوا
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 :التوص�ات -7

تفسیر العمارة كظاهرة حضار�ة من خالل الفكر العراقي المعاصر ، لب�ان األثر الكبیر لهذا الفكر  دعم ال�حوث والدراسات في •
 .الكبرى في تار�خ ال�شر�ةاإلنسان�ة  او االحداث في التنظیر السس العمارة وتار�خها كاحدى الظواهر

قدرة الفكر الفلسفي المحلي  إلث�ات معاصرة،ة عراق� بنماذج فكر�ةتعز�ز منطلقات التنظیر المعماري العالم�ة من خالل رفدها  •
 .العمارةكظاهرة في تفسیر الظواهر الحضار�ة في تار�خ اإلنسان�ة 

العمارة والتنبؤ �مستقبلها من خالل إضافة جانب الق�م اإلنسان�ة والمصدر الروحاني  �أسسفتح الطر�ق نحو التفكیر الشمولي  •
 .والعقل�ة في استكشاف واقع االحداث المعمار�ة الكبرى ، والتنبؤ �مستقبلها القلبي إضافة الى مصادر المعرفة الحس�ة 

ضرورة العمل على بناء فكر معماري عر�ي إسالمي عراقي ووضع اللبنات األولى لبناء نموذج للتنظیر المعماري العالمي من  •
في اقسام العمارة من خالل إقامة خصوصا من خالل �حوث طالب الدراسات العل�ا و . خالل نماذج فلسف�ة عراق�ة اصیلة 

ندوات ومؤتمرات �التعاون مع األقسام الفلسف�ة في الجامعات العراق�ة �الخصوص ، كفرصة لالطالع على الواقع العلمي 
  .للفلسفات العالم�ة والعر��ة والمحل�ة المعاصرة 

المتمثلة �القران والسنة النبو�ة ) راق والمنطقة العر��ةكونها العقیدة األكثر انتشارا في الع(تفعیل دور مصادر العقیدة اإلسالم�ة  •
المطهرة كمرتكزات مهمة في اكتشاف ال�عد الثالث للمعرفة الممثل �الجوانب الروح�ة او الق�م األخالق�ة التي یدعو لها اإلسالم 

معه و�یئته المبن�ة وما لذلك من والتي لها انعكاس في ح�اة االنسان العراقي في عالقته مع مجت. المالئمة للفطرة اإلنسان�ة
انعكاس واضح في تبني النمط المستقبلي للعمارة جمال�ا ووظ�ف�ا وانشائ�ا في ظل واقع التطور الحضاري التقني الهائل الذي قلل 

 .كثیرا من المحددات الماد�ة للبناء وسهل من مرونة التعامل مع الشكل المعماري على كافة المستو�ات 
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