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Abstract: 
 Integrity affects in the development methods of the architectural projects, creativity 
contexts carrying new characters which increase it is effectiveness. Finding the way of 
dealing with a designer and recipient of the architectural product. Therefore, the research 
question in the integrity architectural movement throughout it is history and the compatibility 
between the product and movement of architecture. 
    The research determined methodology included the answer of the question with two 
methods in; Analytical approach, and represent ;( 1) agreement method in a change of place. 
by using design act in how it integrates architecture between it is visible and invisible systems 
thought architectural product.(2)The difference method in the movement of time, the 
integration of architectural movement ,by measurement concept of Aristotle through the 
behavior of designer .and from these methods achieved between the constituent elements of 
the architectural product to demonstrate the integration and decadence of the production 
cycle, while the rational approach  was used as a special integrative approach. 
The research found that the loss of boundaries between integration and decadence, and they're 
being two degrees of degrees the presence of the integrity architectural product movement.  
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 :                                                              ملخص
تبرز هذه الحیو�ة في ُحسن ترا�ط  .مستمراً �اعت�ار الَعمارة لغة ح�ة تتطلب تجددًا  وحیو�ة،الَعمارة في نتاجاتها تعكس تجدد 

وهكذا �كون التصم�م الحي هو ناتج لتكامل مجموعة انظمة مترا�طة مع �عضها �أخذ  ،وتكاملهاعناصر النتاج التصم�م�ة 
في ابداع انساق تحمل  الَعمارة،وهنا تؤثر فكرة التكامل�ة على اسالیب تطو�ر نتاجات . كل منها دورًا مؤثرا في النتاج النهائي

سؤال اهتمام ال�حث في تكامل�ة حركة  .َعمارةوصاغ التعامل مع مصمم ومتلقي نتاج  .فاعلیتهاصفات جدیدة تز�د من 
وقد حدد ال�حث منهج�ة تضمنت االجا�ة على السؤال �منهجین . الَعمارة عبر تار�خها، في التوافق بین النتاج وحركة الَعمارة

صم�م في عند اعتماد فعل الت المكان،منهج االتفاق في تغیر ) 1: (ب، وتمثل )منهج تكاملي عام(التحلیلي المنهج  :هما
منهج االختالف في حركة و ) 2( .الَعمارةفكر نتاج  والظاهر عبرالك�ف�ة التي تتكامل فیها الَعمارة بین نظامها الكامن 

تتحقق  ومن المنهجین.  عند تكامل الحركات المعمار�ة حسب مفهوم الق�اس لدى ارسطو عبر سلوك المصمم الزمن،
تم استخدام المنهج العقلي �اعت�اره  بینما. واالنحطاطاري لب�ان دورة انتاج التكامل الحركة بین العناصر المكونة للنتاج المعم

 .منهجا تكامل�ا خاصا
وكونهما درجتان من درجات وجود التكامل�ة في حركة  واالنحطاط،وتوصل ال�حث إلى فقدان الحدود الفاصلة بین التكامل 
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 مقدمة 
أثار التكامل اهتمام المصمم عبر نتاجه واعت�ار التكامل�ة حركة قابلة للتحقق في الَعمارة كمنهج مؤثر على أسلوب المصمم 

التكنولوج�ة كأسلوب لتكامل معرفة التصم�م �مفهوم  مثال مشاركة له،تطور النتاج عبر شكل الحركة كتجر�ة، و�ضاف  في
، �اتجاه استحداث نسق جدید لذلك االهتمام ل�عطي نتاجات متعددة تحمل صفات تز�د AKİPEK, 2007/2] [ةزمان التكنولوج�

سمة  :التكامل�ةوقد أص�حت . في اداء مفهوم التكامل�ة في الَعمارة أفضلتائج من فاعلیتها وتعمل على التجدید فیها �اتجاه ن
وُعّدت حالة معتمدة في  األمثل؛وعبر مناهج عدة للوصول إلى الحل  للمجتمعات،من السمات المرافقة للتطور الحضاري 

في حركة . ]1[ التكامل�ةل�ة واعتمد تحدید سؤال ال�حث بإشكا .المجتمعالتصدي إلى المشكالت التي تعترض اهتمامات 
بجانب الك�ف�ة التي تتكامل بها الحركات  الیها،على ب�ان تأثر الَعمارة �المنتفعین والمنتجین ) الزمن(الَعمارة عبر تار�خها

من خالل اعتماد منهج�ة یتم االجا�ة من خاللهما على سؤال ال�حث في منهج تكامل الَعمارة  .مجتمعالمعمار�ة عبر حركة 
ومنهج تكامل الحركات المعمار�ة زمان�ا حسب مفهوم الق�اس لدى  والظاهر،تمع معین مكان�ا بین نظامها الكامن لمج

 .ارسطو، الذي س�ظهر جل�ا في الفقرات القادمة
، Saliba  ،1982[فقد یت�این إمكان إث�ات أحد نتاجات َعمارة مجتمع معین أو إحدى مراحلها التار�خ�ة ، في الكمال

Part2 ،p.243 []2[  فعندما نتعامل مع َعمارة الیونان القد�مة ، مثال ،  ∙من َعمارة مجتمع آخر أو مرحلة تار�خ�ة أخرى
لتعطي مستو�ات معرف�ة في تكامل�ة (والفلسفة والَعمارة والتجارب اإلنسان�ة التي عاصرت حق�ة زمن�ة معینة تتكامل فیها العلم

تتكامل علوم الَعمارة مع الفلسفة كارت�اطات ذهن�ة ؛ وتكامل : فقد ) م وعلم الَعمارةتحددت في فلسفة الَعمارة وفلسفة العلو 
. فلسفة الَعمارة مع العلوم كارت�اط في الواقع الخارجي ؛ وتكامل فلسفة العلوم مع الَعمارة كظاهرة یتعامل معها االنسان 

ة والعلوم والفلسفة التي یتحرك بها االنسان من الخارج إلى مستوى من تكامل�ة النتاج في الَعمار  :مستو�ینمقابل التكامل�ة في 
حتى إّننا ال نرى منها الیوم إّال معالم محددة من  ،)1(شكل الخارج،مستوى اخر في االضمحالل من الداخل إلى  الداخل،

إن العالم : ثال ُیذكرفم .التكاملبینما أخذت األمم في الشرق األوسط أ�ان آخذهم �اإلسالم في  ∙ ]3[ نتاجهاعلماءها أو 
العر�ي جابر بن ح�ان في قرن واحد كان من العلماء لمختلف الفنون من الر�اض�ات والفلك والهندسة والحساب والفقه 

 .]4[ والقانون واألصول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Scope of the searchال�حثمجال  .1
لك�ف�ة التي تتكامل بها حركات الَعمارة او ا المجتمع،عبر حركة  المعمار�ةیهتم ال�حث في دراسة تكامل الحركات  

قد رّشح فكرة كون الَعمارة  .المختلفةاستكشاف حصول التكامل بین الحركات المعمار�ة في الفترات الزمن�ة وان  .التار�خعبر 
 :و�التالي فسحت المجال في. متكاملة تكامال فكر�ا وعمل�ًا عبر تار�خها

 
A = مقابل الفلسفة عَمارةعلم النتاج 
B = مقابل العلم عَمارةفلسفة نتاج 
C = َعمارةفلسفة العلوم مقابل النتاج 
 

 
 تكاملیة النتاج بین حركة) 1(شكل

 عَمارةالتكامل واالنحطاط بین العلم وال
 الباحث/  والفلسفة
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 التكاملیة في نتاج وحركة العمارة 

-Al [ة �عد تداول مفهوم التكامل كمنهج تكاملي عام �التكیف والمالءمة فيالتعامل مع متغیرات القض�ة ال�حث� 2.1
Yousif  ،2012 ،Vol.30 ،No.8  [ . 

، فــي امكـان تكامــل الحركــة فكر�ــا فـي فعــل تصــم�م نتــاج ]5[ المكــان Becomingمــنهج االتفــاق عبــر صــیرورة 
حقیـق التكامـل بــین نتاجـات حركـات الَعمـارة، مـن خــالل وافتـراض ت. الَعمـارة �صـ�غة تكامـل العالقـة فـي النظــام الكـامن والظـاهر

انتهــت ال�ــه الَعمــارة االولــى �عــد مرورهــا �مراحـــل  والظــاهر ف�مــاالك�ف�ــة التــي توجــد بهــا كحالــة تكامــل بــین نظامهــا الكــامن فــي 
ل�كـون ارت�ـاط عالقــة . ج�التـالي تتحقــق للَعمـارة التكیـف والتنظــ�م عبـر المكـان �االســتجا�ة للتغیـر �متطل�ـات النتــا. زمن�ـة عدیـدة

المـــرت�ط �النظـــام  فهـــم اخـــتالف اإلحـــداثاالتفــاق بـــین الظـــاهر والكـــامن بتحدیـــد القـــدرات المح�طـــة �النتــاج المعمـــاري، وتعطـــي 
ي نظـــام الحق�قــة وعـــالم الوحـــدة أ .الكــامن فـــي تولیــد صـــور متعــددة للنتـــاج یتحقـــق منهــا معـــاني متعــددة إلحـــداث معـــاني قد�مــة

أّي نظــام �ضــمن . المــرت�ط �النظــام الظــاهر فــي تولیـد شــكل محــدد ممكــن تفهــم اخـتالف اإلمكــانو. لعقــلوالسـكون وهــو عــالم ا
 . التعدد والكثرة وتغیر وحركة، وهو عالم حواس ووهم

امكــان تكامـل حركــة الَعمــارة عمل�ـا فــي فعــل المصــمم فــي  ،]6[ الــزمن Processمــنهج االخــتالف عبــر ســیرورة 
الك�ف�ـــة التـــي بهـــا تتكامــــل مـــن خـــالل  الَعمـــارة،تحقیـــق التكامل�ـــة بــــین حركـــات وافتـــراض  .ارســـطوحســـب مفهـــوم الق�ـــاس لـــدى 

تتحقـق للَعمـارة التكیـف  �التـالي،. حركـة سـیر الـزمنكحالـة . الحركـات المعمار�ـة عبـر التـار�خ حسـب مفهـوم الق�ـاس لـدى ارسـطو
ة االخـتالف بـین مـا كانـت عل�ـه الحركـة ومـا تصـ�ح والمرونة عبر الزمن إلش�اع التغیر في حركة النتاج ل�كون التغیر هـو حالـ

 . وتهدف إلى تحقیق فعل االستمرار في نتاج حركة الَعمارة. عل�ه نتیجة لص�غة معینة تحصل وفق فترة زمن�ة معینة
 Louniri [.هناك افكار تسبق وجود الَعمارة ماد�ًا، وهذه االفكار تعود �مرجعیتها إلى مواض�ع خارج الَعمارة ومنهما،

حیث �مكن اعت�ار . من تعاملنا مع الوقائع المكررة أكثرنتعامل مع الَعمارة عبر تار�خها �فهم إلى الوقائع المتتا�عة ي ، أ]1997،
الَعمارة ظاهرة تار�خ�ة، والتار�خ هو ذلك الجر�ان الدائم لت�ار اإلحداث، والحادثة �انه شيء حصل في نقطة واحدة في مكان وزمان 

 .ضمن قالب الزمان وقالب المكان]. Hawking ،1990 ،p.49. [معین
اعتمد ال�حث على المذهب العقلي، كمنهج تكاملي خاص في تحدید المصدر الرئ�سي لمعرفة النتاج من خالل  2.2

كما في قض�ة  معارف ومعلومات نظر�ةوأخرى  سبب،كما في الحادث ال یوجد من دون معارف ضرور�ة او بدیه�ة 
 Al-Sadr ،1426AH،P.160 [.�عتمد المذهب العقلي على طر�قة التوالد الموضوعي في نمو المعرفةكما  .كرو�ةاالرض 

الموضوعي كما إّن المعرفة تبدأ احتمال�ة و�نمو االحتمال �استمرار و�سیر نمو االحتمال في هذه المرحلة �طر�قة التوالد ]
]Al-Sadr ،1426AH،P.161[ ]7[الموضوعي رفتنا �المقدمات على أساس التوالد ، فتنشأ معرفتنا �النتیجة من مع]Al-

Haidari ،2001 .[حتى تحظى المعرفة بدرجة كبیرة جدا من االحتمال . 
وٕاّن كل معرفة انما تتولد من معرفة  .ب�عض�عضها  المعلومات،و�ؤمن �ق�ام عالقة سبب�ة في المعرفة ال�شر�ة بین 

، التي لم تنشأ من "إّن لكل حادث ال بد من سبب" ل�ة االول�ة، كقولنا سا�قة وهكذا التسلسل الصاعد إلى المعارف العق
 .معارف سا�قة

 

  .التكامل�ة في حركات الَعمارة .2
وافرد إلى الَعمارة تكامل�ة خاصة بها ارت�طت �أفكار التكو�ن  مستو�ات،إلى رؤ�ته في وجود التكامل�ة في ) نیلسون (اشار 

والمستعمل اضافة إلى التكامل�ة التكنولوج�ة والدالل�ة  بنائ�ة،انها �التركی�ات الغیر والعالقات بین عناصره ومستخدمه اال 
]Nilsson، E.G ،Erik &Others,1990 .[ مستوى تكامل  :�مستو�یناما ما یتعلق �حركات الَعمارة فقد ارت�طت التكامل�ة

 العلم،حیث تتحقق س�طرة التقن�ة في حقل . ، من خالل حقول التنم�ة والعلم واالتصاالت)داخل�ا(مقومات الحركة ذاتها
 الحداثة،وعندما نتكلم عن ] Taha،2006 ،p.78. [االتصاالتوس�طرة الش�كة في حقل  التنم�ة،وس�طرة االقتصاد في حقل 
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التي بدأت ببدا�ة الثورة الصناع�ة في اواخر القرن الثامن عشر حیث تكاملت العوامل االقتصاد�ة واالجتماع�ة  مثًال،
ومراحل لتشكیل سلسلة حلقات زمن�ة متالحقة  وما یلحقهاومستوى سیرورة أطوار تعالق الحركة مع ما س�قها  الفكر�ة؛و 

 . حیث ان زمن الحركة هو الطور الذي یبدأ عند ظهور حركة و�نتهي عند ظهور حركة غیرها .وعصور متعاق�ة متصلة
وتشتق معاییرها من المتطل�ات االنسان�ة كحاالت  دائ�ة،اال، إلى التكامل�ة �اعت�ارها صفة )Rush(بینما �شیر 

ووظ�فة البناء في الحاجات الفسیولوج�ة  االتصال�ة،المستخدم في االدائ�ة  االنظمة،انعكاس إلى المصمم في تقر�ر تكامل 
في تحقیق  وهذا متقارب مع نهج صفة االدائ�ة]. Rush, D.Richard, 1986[واالقتصاد�ة والس�كولوج�ة واالجتماع�ة 

 . االتفاق بین الظاهر والكامن في تحدید قدرات النتاج للمتطل�ات االنسان�ة والوظ�ف�ة واالستخدام
ول�س فقد ال �ظهر هذا االتفاق بوضوح مع الحركة التي س�قتها �سبب كونه كامنا في القضا�ا الجزئ�ة من الحركة 

م یتوحد و�تناسق و�نسجم و�توافق و�تماسك مع ما س�قه من التوجهات فعندما نأخذ الحداثة فان فكرها الذي ل .الكل�ة قضا�اها
تحل المشاكل التي عانت منها  والخروج بنتاجاتوما تاله من حركات قامت على نقد فكر الحداثة  الكالس�ك�ة،المعمار�ة 

فقد  المذكورة و�التاليتتا�عة فان هنالك حالة من التكامل في القضا�ا الجزئ�ة التي امنت بها الحركات الم .الحداثةَعمارة 
ومن ذلك  .المعمار�ةتحقق ضمن الحركة تكامًال افق�ًا للخروج بنتاج معماري یلبي االحت�اجات المعاصرة لظهور تلك الحركة 

 :تكون 
ازمنة الحركات ل�ست بدرجة واحدة وٕانما درجات �عضها فوق �عض �كون زمن حركة الالحق اعلى رت�ة من زمن 

وان  المعمار�ة،وفي هذا اشارة إلى توجه حركة الحركات نحو التكامل في التكو�نات . اذ یز�د عل�ه و�طو�هالحركة السابق 
كونها حق�ة تار�خ�ة متواصلة ابتدأت في �الد  الحداثة،وعندما نتعامل مع حركة . التقلب في االطوار یتقدم �اتجاه هذه الغا�ة

او ممارسة الس�ادات الثالثة عن طر�ق العلم  والتحرر،�أس�اب العقل والتقدم لالرتقاء  �أسره،الغرب ثم انتقلت إلى العالم 
 ] Taha ،2006 ،p.23: بتصرف. [الذاتالس�ادة على الطب�عة والس�ادة على المجتمع والس�ادة على  :فيوالتقن�ة 

لضعف ومناطق التشا�ه مكامن القوة وا وٕابراز) الحاضرمن َعمارة الحداثة إلى الوقت (التعرض إلى حركات الَعمارة 
 Abdin[والجمال یبدو إن هناك خط عام تشترك �ه كل التوجهات المعمار�ة في تحقیق المتانة والمالءمة  واالختالف،

،2010 ،p.39[بینما تت�این . ، للوصول إلى التفرد والتمیز في النتاج لكون الَعمارة تعكس حالة المجتمع في زمن تشیده
  .السائدةي االختالف واالتفاق عن الَعمارة اسالیب تحق�قها بین منهج

 

 مناقشة واستنتاجات  .3
وصممها اإلنسان لنفسه نظام  َعمارة وضعهاتمثل نشوء النظام الذي أص�ح جزء من  أساس�ة،توجد في الَعمارة قوانین 

 المصمم،صاغ في ذهن حیث ت. تمثل المعرفة التصم�م�ة كل من االفكار والعناصر والقواعد العامةبینما  .وٕا�قاعوترتیب 
، Al-Yousif[جدید قبوال كصور ذهن�ة �مصاح�ة عمل�ات عقل�ة، كعمل�ة الفهم والتخییل وتطب�قها للحصول على نتاج 

 للنتاجوصفات ممیزة في نسق وترتیب وٕا�قاع�ة وتناظر واقتصاد ومالئمة كخصائص ) Ching(، وكما طرحها]8[ ]2014
]Maamouri ،2008 ،28p.[ .ه �التكامل التام عندما ُینجز النتاج وفق م�ادئ معتمدة وعالقاتالذي ّعرف . 
أما عندما نتعامل مع الَعمارة كنظام �فسر النتاج و�یئته من خالل مبدأ ما، و�شتمل على أشكال غیر محددة في  

ثمار قوة الصور كتسب سمة التكامل�ة عبر حركة االنسان في استس�اق، والى صور متعددة �س�طر علیها �شفرات، فإّنه �
 ). 2(شكل بها،المتعددة وصوال إلى تجسید تقالید وأعراف مجتمع�ة �أشكال تعكس نظم متعددة یهتم 
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مستوى اعتمد فیها ال�حث على فعل  مستو�ین،�مكن طرح التكامل�ة في الَعمارة من خالل مستوى بین  ال�حث،وحسب س�اق 
ومستوى اإلنسان  ؛االتفاقصفة المتمثل بنتاج الَعمارة واكتسا�ه  المعلوم،الذي یؤثر في حیث إن فعل االنسان . االنسان

وف�ما لو  الخارجي،في الواقع  لعلة االختالفالذي له علم �الَعمارة ال یؤثر نتاجه على اسلوب تفكیره بل �كون تا�عا حتما 
 :كاالتيض�حهما واللذان �مكن تو  لد�ه،اراد ان یتدخل في الواقع الخارجي الواضع 

على . تكامل الَعمارة �الموازنة بین النظام الكامن والنظام الظاهر. منهج االتفاق عند صیرورة المكان: المستوى االول
في ذاته من ، �اعت�اره تغییرًا بوجود منهج االتفاق عبر صیرورة المكانافتراض تحقیق التكامل بین نتاجات حركات الَعمارة 

مع  .فكر نتاج الَعمارةفي ] Madkour  ،1983،p.107[والسكون حال إلى اخرى و�قابل الث�ات  حیث إّنه انتقال من
 .المتصف �السكون والث�ات وهو حالة متوسطة بین العدم والوجود التام الشيءالمتصف �الصیرورة نق�ض  الشيءان مراعاة 

 اال�مان �صحةحیث اعتمد  .وما قبلهاا �عدها �مكن حدوث نوع من التكامل الفكري بین حركة َعمارة معینة ومكما إنه 
، على نقد حركة سا�قة ولو لم تكن مشكلة ما ظهرت حركة في ص�غة ]9[ االنسانحركة معینة وكمالها في تلب�ة حاجات 

سا�قة  آخريتكون والدة حال التكامل في فكر حركة نتیجة لمشاكل حركة  ذلك،ومن  .جدیدة مرت�طة �قناعات المنتجین لها
 جدید،على البیئة لما توجه الفكر االنساني نحو فكر  والتأثیر السلبيوما �عد الحداثة في استهالك الموارد  مثًال،لحداثة كا

ما �عد الحداثة من كما إن ظهور . فتلك المراحل اساس�ة للوصول إلى الفكر الحالي الذي �عتبر مثال�ا في فكر المر�دین ال�ه
 :ومما تقدم فإن الحداثة، الحداثة هي استجا�ة عكس�ة إلى

إن كل . حركة معمار�ة آن�ة وتضاد مع سا�قة،ظهور اي حركة معمار�ة الحقة هو ناتج تكیف مع حركة معمار�ة  :أوال
مع مراعاة كون والدة حركة جدیدة فإنها ل�س . حركة تتناقض مع التوجه الذي س�قها وتتفق إلى حد ما مع التوجه الذي قبله

ض مع ما قبلها كل�اً ولكن التناقض �كون على مستوى جزئي خاصًة �مكامن االختالف والتي ترت�ط �الضرورة أن تتناق
 .في تحق�قه التوجه القد�م أخفق�النقاط التي 

ن تكامل الحركة في الَعمارة هي �ص�غة الموازنة بین تكامل النظام فإ وموضوع،وكما ان الَعمارة تتكون من ذات  :ثان�ا
وتكون . حیث �مر الطر�ق إلى ال�اطن من خالل اتقان الظاهر وض�طه كوسیلة لبلوغ ال�اطنالظاهر، الكامن مع النظام 

على اعت�ار إن هناك تدرج في الظاهر حتى نصل إلى . هناك حاجة یتطلبها تفسیر تكامل الظاهر للوصول إلى ال�اطن
و�ذا . تفسیرها وال�اطن في معانیها وتأو�لها معاوٕان الطر�ق الصح�ح هو العمل بتالزم الظاهر في صور الَعمارة و . ال�اطن

 ):3(تتحقق التكامل�ة في النتاج من خالل مستوى واحد ومكونات عدة، شكل
وعلیهما تأو�ل للصور الظاهرة والتي تتكامل مع  الظاهر،، خط ال�اطن )خارجي ــــ ذهني(الصورة فكرة ): 1(مكون 

 ).أ-3(شكل ال�اطنة،تفسیر المعاني 

 الباحث/ كنظام تحولي ویشمل االشكال والصور عَمارةال) 2(شكل

 التكاملیة تمعیةتجسید تقالید واعراف مج

 ابقةسحالة 
 صور

 الحقةحالة 
 اشكال

 شفرات
code 

 سیاق

context 

 نظام معماري
 علة

 = 
 تحولينظام 

ـ اقتصاد  )صفات(تكامل التكوینات المعماریة ـ ایقاع ــ ترتیب ــ تناظر ــ مالءمة ـ  نظام ـ
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وعلیهما تأو�ل للمعاني الظاهرة والتي تتكامل مع  ال�اطن،، خط الظاهر )ذهن�ة ــــ ذهن�ة(المعاني فكرة  :)2(مكون 
 ).ب-3(شكل  ال�اطنة،تفسیر الصور 

 
 
 
 

  
 

 
 Al-Yousif[غیرها على الحركة، والحركة على الحداثة أو ) أش�اء مجردة(إّن حمل مفردات وعناصر النتاج كصفات 

وتظهر لنا حالتین من التكامل الفكري في حركة تأو�ل المعاني والصور في ذهن االنسان ). 3(رها الشكل، �فس]10[ ]2012،
والتكامل العملي في تفسیر المعاني والصور في . ]11[ معنىوتسمى إسم  الذهن،هي معاني �ما هي في  خالل مفاه�ممن 

محدد في  شيءفتكون تصورات دالة على ) اء ثابتةأش�(غیرها الواقع الخارجي، من خالل مفردات تكون على حركة دون 
 .]12[ ذاتالواقع الخارجي فتعطي ث�ات المفردات ومصداقها، وهو إسم 

ومن كلیهما تظهر التكامل�ة كحاجة ظاهر�ة تتحقق في تعاقب التكامل العملي والفكري عبر تحول وتغیر في طب�عة نتاج او 
 ).4(شكل َعمارة،حركة 

  
  
 
 
 

  
 
 

على  المعماري،ن خروج الفكرة في الَعمارة إلى الواقع ال بد من تفعیل منظومة الَعمارة في الشكل والمادة لواقع النتاج ا: ثالثا
بینما تعكس الَعمارة الفكر الناشئ منها حیث انها تمثل  .االفكاران توظف عناصر المنظومة وعالقاتها �طر�قة تستفید من 

وتحكم الَعمارة �كل كل�ة و�التالي فان  وموضوع،لذا فأن الَعمارة تتكون من ذات  تها،ممارسا وتطب�قات فيظاهرة لها خواص 
والصورة تعكس طب�عة  �علتها،فالفكر �غائیته وعلته ینتج الصورة  �صورته،العالقة بین الذات والموضوع هي عالقة فكر 

لك الفكر في أنتاج صورته و�التالي فأن الفكر المكون لها وهذه �عني �أن الذات المنتجة لصورة معینة تحمل جدوى ذ
 .وفكرهالظاهر عن هذا النظام الكامن المتجسد س�عكس كتحصیل حاصل غائ�ة النظام 

 

 : تكامل الحركة في مفهوم الق�اس لدى ارسطو. منهج االختالف عند سیرورة الزمن. المستوى الثاني
أن تتكامل ظهور و�مكن  .ود منهج االختالف عبر سیرورة الزمنتحقیق التكامل�ة بین حركات الَعمارة بوج ]13[ افتراضارت�ط 

مع الحركات السا�قة �اعت�ارها  االول�ة،، �اعت�ارها معارف ثانو�ة تستنتج من المعلومات )التال�ة(الحركات المعمار�ة الالحقة 
كان الناتج هو التكیف مع  إذا. معارف اول�ة توجد بداهة في الذهن ال�شري وال تحتاج إلى دلیل او �مكن ان یبرهن علیها

مع الَعمارة الحال�ة قد ترت�ط لعدد من  الَعمارة السا�قةان فكرة تكیف . حركة معمار�ة سا�قة ومتضادة مع حركة معمار�ة أن�ة

 معانيتكامل 
 ذاتتكامل 

 تكامل ذھني
 تكامل عملي

 ظاھر

B B1  اطن( ذهنيتكامل�( 
A A1  ظاهر(تكامل عملي( 

 تعاقب التكامل الفكري والعملي التكامل�ة في) 4(شكل 

 باطن ظاھر
 تأویل      ظاھر        صور

 معاني تفسیر      باطن     
 باطن

 معاني      ظاھر تأویل       

 صور       باطن      تفسیر

 �اطن الظاهرخط ال) أ-3(شكل خط الظاهر ال�اطن) ب-3(شكل

 الباحث/ تكاملیة الباطن والظاھر في الصورة والمعنى) 3(شكل
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 Al-Yousif, The Problem of Complexity in Architecture, Applied Study in[الحركات المعمار�ة الحدیثة 
Postmodern Architecture,2014] او حتى الفكر الن عدد  المضمون او  الشكلمستوى  التي قد تنعكس على

 ،Al-sadr ،1426AH [)معارف ثانو�ة(الحركات من مما یولد عدد كبیر ) معارف اول�ة(جدا االجزاء لكل كل�ة كبیر 
P.64[ ]14[ . فيوعل�ه �مكن طرح معرف اول�ة عبر حاالت تؤدي في تكامل الحركات:  

مفردات الَعمارة السا�قة بوصفها ادوات تتحرك بها  الحال�ة �استخداموهو ان تقوم الَعمارة  :المتكیفلة الشكل حا
وفیها الوصول إلى التكامل من خالل استخدام مفردات الَعمارة المحل�ة في ق�ام َعمارة . وتتكیف مع الَعمارة السا�قة لسا�قتها

في َعمارة ال تتواصل مع حركات ) غیر تام(وجود حالتین من التكامل الجزئي  مع السا�قة،جدیدة متك�فة مع الَعمارة 
  .المحل�ةوانحطاط غیر تام في َعمارة مستسلمة فقدت العناصر المتمیزة من َعمارة  الَعمارة،

ه وُ�ظهر َعمارته التي تلبي مرتكزات �ه،ان تار�خ االنسان هو حوار مع بیئته المح�طة  :المتكیفحالة المضمون 
 .وما ینتج من علوم وفلسفات وعقائد ]Al-Jaberi,2011,p.7[والره�ة االساس�ة في الحاجة والدهشة 

 
وأن  منهج،تكون حق�قة التكامل في وجود الَعمارة من خالل مطا�قة الصور الظاهرة للفكر عن طر�ق  تقدم،مما 

مارة من خالل عكسها فكرًا نق�ًا من خالل صور الَعمارة بنظامها الكامن واحد، ولكن مدى حق�قة المنهج �عكس تقدم العَ 
مقابل رؤ�ة في تكامل�ة الَعمارة المرت�طة بتكامل المنظومات المختلفة المكونة للم�اني لتكو�ن َعمارة . تؤدي إلى تكاملها

 Visible) يجمال�ات تكامل األنظمة المعمار�ة المرت�ط �فعل معمار له إدراك محدد للتكامل المرئتنوعت فیها  تكامل�ة،
Integration)  ًمع امكان�ة وجود تصور لكل مبنى، �مثل تجر�ة �صر�ة قد تكون قب�حة وتعمل . �اتجاه تنظ�م البیئة �صر�ا

تنتج من تكامل فعل االنسان  جید،�شكل جید في س�اقات أخرى مقابل تصورها جمیلة اال انها ال تؤدي وظ�فتها �شكل 
 . المؤثر في فكر الَعمارة

 
 :فكر الَعمارة وفعل االنسانتكامل  .3.1

 ،]Al-Yousif  ،2014[�حالتین وترت�ط حر�ة المصمم  االنسان،�مكن ان �فرز الفكر المعماري اتجاهات رئ�سة من فعل 
من  وقوانینها،في أنه یجعل من الممكن إیجاد أو خلق عالقة بین المنتج و�ین المعرفة العلم�ة  الَعمارة،فكرة نتاج  :هما

ال �ستط�ع أن ینسلخ عنه فهو  المجتمع،كونه جزأ من  المصمم،وفكرة  التصم�مي؛وتأثیرات تقن�ة للناتج  ،و�یئة وظ�فة،
مع مراعاة كون االخت�ار غیر صدور الفعل من اإلنسان المصمم فقد یتوصل المصمم إلى نتاج هو . مرت�ط �ق�مه وتقالیده

انما �كون مع اخت�ار ) تار�خا(ووقوعه) نظر�ا(ل التصم�مصدور الفعل من رؤ�ة سا�قة أي فعل الحس، كذلك ان صدور فع
 : ]15[ اتجاهاتالفاعل ووفق ثالثة منهج�ات لثالثة 

 
حیث ان المصمم . ال عالقة له بها ؟، وال استقالل بها االنسان،النظر إلى األفعال التي تصدر من  ،االولالمنهج 

المصمم المعماري غیر مؤثرة في نتاج بدون معط�ات إلى وان قدرة  تركه،المعماري غیر مستقل في فعل التصم�م او 
 .الوجود

تعطل حر�ة  كونها. الوضوحومن الحالتین �كون الحال في التكیف لتصح�ح الفعل وهو ف�ه الغموض والصعو�ة وعدم 
 .االنسان المصمم على الفعل

. �اشر و�استقالل تام، مجال اهتمام ال�حثالنظر إلى االفعال التي تصدر من االنسان هي فعل االنسان الم، المنهج الثاني
حیث المصمم �حتاج إلى قدرة الم�ادئ االساس في الَعمارة من خالل دور تشكیل  .المصممو�عتمد على تحدید موقف من 

الشكل والوظ�فة المتحققة ف�ه وطب�عة الحركة في تحدید العالقات الفضائ�ة الداخل�ة والخارج�ة اضافة إلى مؤثرات اخرى 
واستخدام القدرة في الفعل هو مستقل تماما أي ان سلوك المصمم محتاجة الینا  المطلوب،�ط بنوع التصم�م للنتاج ترت
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حیث ان حصول الفعل هو قدرة المصمم على سبیل االستقالل وٕان حاجة الفعل إلى الفاعل المصمم . ومتعلقة بنا لحدوثها
 .   او حاجة الممكن انما تكمن في حدوث الفعل

 .أي هناك نصیب لكال المنهجین السا�قین ف�ه السا�قین،وهو بین المنهجین  ،الثالثهج المن
 

وتــم تعر�فهمــا فــي متغیـــر�ن  والتصــم�م،ومــن المنــاهج الثالثــة تمكــن ال�حــث مـــن تحدیــد المــؤثرات التــي تخــص المصـــمم 
ن ذات التصـم�م ركّبـت �حیـث یـتمكن إ التصـم�م،و�قابلهمـا المصـمم وذات  النتـاج،صفة فعـل المصـمم وعلـة فعـل  :همااساسین 

و�التـالي التحقـق مـن التصـم�م الـذي . ولـوال ذلـك لمـا تمكـن المصـمم مـن تصـم�م المبنـى. المصمم من بناء عالقات من عناصـر
 ،Lawson[ �الموضـوعلكــون التصـم�م الجیـد هــو نتـاج حــل غیـر متوقــع وذو صـلة . یلبـي المتطل�ـات التــي صـمم مــن اجلهـا

Bryan: , 2005 p.154[ومنهما نفرز حالتین ،: 
من خالل دور فعل اإلنسان عند  النتاج،حالة استخدام المكونات للنتاج في التركیز على الفاعل المصمم والفعل في  )1(

التحقق من وجود فعال�ة �استخدام معین كما في االبن�ة الترفیه�ة، أو دور الم�ادئ التي ال دخل لإلنسان فیها عندما 
معین كما في تصم�م االبن�ة ال�حث�ة والصناع�ة المتخصصة، أو الدور إلى المصمم تفرض قیود على تصم�م 

  .الخاصةواألفكار عندما تكون حاجة االنسان واج�ة الوجود في النتاج كما في متطل�ات فئة لذوي االحت�اجات 
وقد �كون مبدأ . عدمه حالة تحدید الموقف من قض�ة االخت�ار، مهما كان الفعل فهو حال من حالین في االخت�ار من )2(

 .الفعل هو اإلنسان المصمم لكن الفعل ل�س اخت�ار�ا وٕانما �صدر على نحو المصممین الذین ال �عتمدون على البرامج
 .   لكون الفاعل هو االنسان مع وجود احتمال كونه فاعال �ال اخت�ار الحالتین،�التالي فان ال�حث �حاجة إلى 

 
االفكار في اظهار النتاج، �مكن التحقق من ظهور بوادر التكامل واالنحطاط في  �اإلفادة من فعل المصمم وفعل .3.2

  :و�مكن تأشیر أآلتي المعمار�ة،توجهات النتاجات المعمار�ة أو الحكم على الحركات 
�عتمد ال�حث في تأشیر كال من التكامل واالنحطاط على عدد من العناصر  ،التصم�م�ةعناصر العمل�ة  .االولالمؤشر 
من خالل ما ارت�ط �النتاج المعماري عبر عناصر من واقع العمل�ة  ال�عض،ألساس�ة التي تتفاعل �عضها مع ا

وما �میزها هو التكامل بین دور فعل المصمم في التحوالت الكامنة مع  ،النتاجو المصممو التصم�مالتصم�م�ة في 
النتاج في التحوالت الظاهرة في التكو�نات الشكل�ة  و�ین دور فعل العمل�ة التصم�م�ة،حاالت التغییر المتزامنة مع 

 .للناتج
وتكرر الدورات واألنظمة المختلفة  مؤثرة،تحقق الحركة بین مكونات التصم�م كعناصر  ،التصم�مافعال . المؤشر الثاني

 :للعناصر المرت�طة �فكرة الفاعل كمصمم ی�حث عن التكامل�ة من خالل فعل التصم�م
او مناسب لط�عه أي  وٕارادة،�قوم المصمم �فعل تصم�م مخالف لط�عه أي �ال شعور  ختارة،مافعال تصم�م غیر  )1

وهذه االفعال تكون �الحالة الجبر�ة في بناء . او �كون الفعل �ال اخت�ار في وجود النتاج من عدمه. �ال شعور منه
 .    ال�حثوهذا ل�س من اهتمام . النتاج المعتمد على قسر او الط�ع او الجبر في النتاج

ما �صدر عن المصمم من قصد في فعل النتاج  :ب�قوم المصمم �فعل التصم�م المرت�ط  مختارة،افعال تصم�م  )2
وما �صدر عن المصمم من عنا�ة في  النتاج؛التصم�مي المسبوق بإرادته المسبوقة �علمه المتعلق �غرضه من ذلك 

او ما �صدر عن المصمم من رضا في فعل النتاج  ف�ه؛ة فعل النتاج التصم�مي الذي یت�ع العلم �الخیر والفائد
 .االش�اءالتصم�مي الذي هو سب�ا لوجود 

كعناصر مولدة  والشفرة،تتحقق الحركة بین المصمم والفكرة والمتلقي والس�اق  ،التصم�ميعناصر النتاج . المؤشر الثالث
في  ال�عض،المت�ادلة والمحددة ل�عضها و�حمل كل عنصر سمة ممیزة وتحافظ على العالقات  .المعماريللنتاج 

كما انها تشكل نظام �س�ط لفهم اطوار النتاج المتكامل  النتاج،التعرف على االطوار االیجاب�ة والسلب�ة لطب�عة 
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و�ذلك �كون  .المح�طةللتكو�ن الناتج من خالل طرق تفاعل بین الطاقة الكامنة للنتاج ومع كل من المصمم والبیئة 
و�كون النتاج في ذلك تكامال من خالل ظهور االنتاج  معماري،�ا في مزج عناصر بناء أي نتاج اقترانا ایجا

 . بینما �كون االنحطاط اقترانا سلب�ا عند ظهور االنتاج غیر المت�ادل للمزج للمزج،المت�ادل 
: عناصر بناء نتاج معماريفإن ال�حث �عتمد على قاعدة االقتران في مزج  للنتاج،ومن تشخ�ص العناصر الخمسة المولدة 

استظهار  سلب�ا،بینما �كون االنحطاط اقترانا  للمزج؛عبر استظهار االنتاج المت�ادل  تكامال،و�كون في ذلك  ایجاب�ا،اقترانا 
عالقة تتا�ع في دورة انتاج  :دورتینحیث تعطى وصف للعالقات بین العناصر من خالل . االنتاج غیر المت�ادل للمزج

المصمم �عمل لینتج  :كون في ) تكامل�ا(حیث �كون االنتاج المت�ادل. القة ال تتا�ع في دورة انتاج االنحطاطوع التكامل؛
�كون عمل المعماري هو تتحول الفكرة إلى تكو�نات هندس�ة مستقرة لمصمم �عتمد الشفرة في تصم�م النتاج، حیث  فكرة،

و�االستعمال �كون التشكیل المعماري الُمنتج إلى المتلقي  ثان�ا،س�ة التفكیر �الصور أوال ثم االنتقال إلى التشك�الت الهند
لتفكیرفي فعل التصم�م في إیجاد نوع من العالقة بین الذي �عتمد الس�اق في تحقیق قبول النتاج  التي �قوم بها  أفعال ا

 : حیث) 5(من خالل الر�ط بین آل�ات التفكیر، شكل. وما بین عمل�ات اإلنتاج في الَعمارة الذهن،
 
 
 
 
 
 
 
  
 

فمن  .عالقة�موجب  تظهر دورة االنتاج عندما ینتج عنصر واحد عنصر اخر او �حقق االنسجام مع عنصر اخر -
لذا تكون العالقة بین  المساعدة،یجب ان �قدم المصمم  المصمم،ان تظهر عالقة ت�ادل لعناصر الفكرة لدى : اجل

 .فكرة النتاج والمصمم كعنصر�ن مت�ادلین
مثلما ننظر الى قوة فكرة متحف كوكنهام الذي اعتمد في فكرته  الفكرة،ل تنفیذ المبنى على قوته الحیو�ة من و�حص -

على ال�ة الدخول والحركة في معبد قد�م بجانب ما ظهر من عمل�ة استخدام التكو�نات من الحالة االستات�ك�ة إلى 
) تدمیر النتاج(و�عد فقدان مقومات النتاج وحاجاته . ة مترا�طةلذا تكون الفكرة والتنفیذ على عالق .الدینام�ك�ةالحالة 

وهنا االرض والتنفیذ في عالقة متناغمة حیث یتم تشكیل المواد من االرض وتحصل على . تعود مواده إلى االرض
 .قوتها الحیو�ة من االرض

في  الشفراتقة متسلسلة فیها تكون عمل�ة التصم�م من تركیب العناصر أي ان دورة االنتاج كحالة تكامل�ة هي حل -
والتشكیل  س�اق،في  التشكیل المعماريوالفكرة تولد  ،الفكرةوالمصمم ینتج  ،المصممذاكرة المتلقي والمجتمع �عتمدها 

 .بهیئة تكو�نات وهم�ة ش�ح�ة من نسیج خیل االنسان كتكو�نات غیر مألوفة في مبنى المواد�ستخدم 
 

دور انتاج عنصر اخر مقابل انتاجه من قبل عنصر اخر فالمصمم  :وهماذه الدورة من ذلك �كون لكل عنصر دور�ن في ه
عالقة ایجاب�ة في اتجاه : وعندما یتم الجمع بین العناصر والعمل معا في توازن �مكن ان ینتج .فكرة�عتمد شفرات لتولید 

). ترا�ط�ة(لساعة من دورة االنتاج ؛ وعالقة سلب�ة في عكس اتجاه عقارب ا)ت�ادل�ة(عقارب الساعة من دورة االنتاج 
 ).6(شكل

 )وتكامل انحطاط(المبنى . دورة انتاج التكوین الھندسي) 5(شكل

 دورة تكامل         

 )ضاالر (ذ                  نتاج في موقعالتنفی                فكرة النتاج                 الفكرة        

 عالقة تناغم      عالقة ترابط               عالقة تبادل             

 نعم

 ال

 دورة انحطاط         
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بینما تتحقق دورة انتاج االنحطاط عندما �طغي عنصر واحدا عنصرا اخرا، وعندما تكون بینهما عالقة نفور مت�ادل أّي 
لة نتاج فالمنشأ المنفذ مس�طر عل�ه من قبل المصمم و�مكن بإزا النتاج،یتعارض مع �عضهما �اتجاه التنافس مما �ضعف 

ولكن �ص�ح العنصر عاجزا عندما تتالشى المواد . قد�م �قدرة المصمم �ابتكار افكار جدیدة في بناء ه�اكل غیر متینة
�قلل من شان  والموقع. موقعهاوتعاد إلى . وتجزئة الفكرة وتنتج �مواد غیر صح�حة وغیر متینة للمصمم،�أفكار غیر مقبولة 

 .النتاج المنفذ
 مالئم،وتدمیر االفكار إلى موقع غیر  المبدعة،ى دورة االنحطاط من خالل تدمیر مواد البناء لألفكار و�مكن التعرف عل

كل أي ان  .اول�ةإلى مواد بناء  المنشأوتحو�ل  التصم�مي،وتدمیر المصمم إلى النتاج  المصمم،وتدمیر المكان إلى جهود 
المقابل یتعرض للتدمیر من قبل عنصر اخر،  وفي-اخرر تدمیر عنص –من العناصر یلعب دور�ن في هذه الدورة  عنصر
 ). 7(، شكلدورة منظومة االنحطاط على شكل عالقة متقاطعةوتمثل 

 
 
 
 
 
 
 
 

تمیز العصر الحدیث �المشكالت المتداخلة والمتعارضة في  عندما نتعامل مع التكامل�ة في حركة الَعمارة، فقد تقدم،مما 
ص�ة سمة من السمات المرافقة للتطور الحضاري وتعقد متطل�ات الح�اة وأنظمتها وقد أص�حت هذه الخا. طل�اتهامت

وأص�حت المشكالت أكثر حاجة للفهم والتحلیل ضمن جم�ع مرافق الح�اة، كما أص�ح ال�حث عن الحل األمثل . المختلفة
 .ألي مشكلة تواجه اإلنسان هو ال�حث عن الص�غة األقرب إلرضاء جم�ع المتطل�ات

التي �حقق التصم�م  المجتمع،ان تعقد المشاكل التصم�م�ة للَعمارة ناتج عن التأثر الم�اشر �طب�عة  المعماري،النتاج  )1
فقد تمیزت  واالنحطاط،وما یتعرض له النتاج في دورة التكامل . منها أغراض متعددة وفق اسالیب ومناهج مختلفة

حیث تتجلى  التكامل،متطل�ات مختلفة وفق منظومة دورة الَعمارة الجیدة �استحضارها عدة مستو�ات للمعنى وتلب�ة 
حیو�ة النتاج في ُحسن ترا�ط مفرداتها التصم�م�ة وتكاملها، وهكذا فان التصم�م الحي هو ناتج لتكامل مجموعة 

ي أّي إن كل األش�اء ف. انظمة وعوامل ومتطل�ات مترا�طة مع �عضها �أخذ كل منها دورًا في التأثیر �الناتج النهائي
  .واالضمحاللوعندما تتكامل فأنها تبدأ �السقوط . مسیرتها الزمن�ة والتطور�ة تهدف إلى التكامل

 مكونات منظومة دورة االنحطاط في االنتاج المعماري ) 7(شكل

 دورة االنتاج

 دورة التدمیر

 المكان

 

 المصمم

 

 التنفیذ

 

 الفكرة المواد

 

 المصمم التشكیل المعماري  المبنى الفكرة 

 )انحطاط(انتاج تدمیر )تنفیذ(عالقة ترابط دورة االنحطاط

 )يتكامل(انتاج متبادل )تصمیم(عالقة تبادل دورة التكامل

 النتاج في دورة التكامل ودورة االنحطاط) 6(شكل

+ 
-
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وعبر الزمن  معمار�ة،یبدأ الفكر �صنع أشكال ونتاجات  نظري،قد تبدأ الحركات المعمار�ة �شكل  المعمار�ة،الحركة  )2
مقابل الرغ�ة في  .�الظهورالنماذج المعمار�ة  بدأتثم  .التكامللتصل إلى ذروة  سر�عًا،تبدأ هذه الحركة �التقدم 

 )واالجتماع�ة الوظ�ف�ة(الجدیدة  اإلنسان�ةتظهر المتطل�ات  معها،و�تزامن  .معمار�ةالتكامل ألي فكر ونتاج وحركة 
كتشف �صاحب ذلك دائمًا تطور �الفكر الفلسفي النظري للَعمارة ل� جدیدة،وتبدأ معها التكنولوج�ا بتقد�م طرق ومواد 

لتلك ... یبدأ االضمحالل والسقوط  عندها، تقدم،أص�حت ال تلبي كل ما  المعمار�ة،أن حركته  حینئذ،المعمار 
 .حركة اخرى في مسار تطور الَعمارة كردة فعل في البدء ثم تبدأ في التطور الحركة، وتبدأ

 
 حیث  ة،التكامل�وحتى نستوفي االجا�ة على قض�ة ال�حث في بلوغ : وخالصة ما تقدم

 بینما تساعد رغ�ة المصمم في. إن تجسید النتاج المعماري للفكر كحالة اتفاق في تكامل الَعمارة عبر حركة الزمن :اوال
 و�التالي تنتج التكامل�ة من خالل التوافق  .التغیرالمختلفة عبر التكیف في  ]16[ العمائرانجاز التكامل كحالة اختالف بین 

 .   النتاج المعماري المجسد للفكر والمكان�ة و�یندة للتك�فات الزمان�ة بین حركة الَعمارة المجس
او الجزء ) in between(بین  �التالي فان الحركة تكمن في منطقة الفراغ الكامنة بین التكامل واالنحطاط وهي الما: ثان�ا

املها حتى تتجرد من مادیتها وتص�ح حیث تتكامل المادة بوجودها في حركتها وتستمر في تك .والصورةالثالث بین المادة 
و�التالي . فل�س بین المادة والصورة من حدود فاصلة وانما هما درجتان في وجود النتاج). غیر صوري(مادي تكو�ن غیر 

وهذا  المعماري،ل�س بین التكامل واالنحطاط من حدود فاصلة بل هما درجتان من درجات وجود التكامل�ة في حركة النتاج 
المرت�ط ) The Languages of Post Modern ,1977(في كتا�ه ) Charles Jencks(ع طروحات یتعارض م

 .المشید وفق م�ادئ الحداثة) 1956-1952(بتفجیر الحي السكني في سانت لو�س، میزوري 
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التفاعل بین معطیات الحركات المعماریة السابقة والحاضرة انجاز " ب اعتمد البحث تعریف التكاملیة في العَمارة  ]1[
ن المفردات والفكر ابعاد التكامل في العَمارة م كافةعلى  ھذا التعریفویطبق  ،"سیاق كلي موحد مترابط  والمستقبلیة ضمن

 .والمنھج
ا"یشیر  ]2[ وتتحقق بھ طبیعتھ، ویطلق  الشيء، وھو ما یتم بھ وجود Perfectionالكمال : في المعجم الفلسفي الى" صلیبی

مكن القوة الى الفعل،  الشيء، وعند ارسطو ھو الصورة والعلة التي تخرج )كمال اول(على ما یكمل بھ النوع في ذاتھ فھو 
 ).Saliba ،1982 ،part2 ،p.243( .كالعلمالمرتبط بالعوارض ) كمال ثاني(فھو ھ او في صفات

                                                                 

http://www.shshrour.org/


 التكاملیة في نتاج وحركة العمارة 

ٌ  ة الكالسیكیة من التاریخ الیونانيإلى الفتر الیونان القدیمة یشیر مصطلح] 3[ قبل   1100من العصر الیوناني القدیمبدءا
جنوب غرب اسیا وشمال ي جمیع أنحاءوشكلت الثقافات ف اس للحضارة الغربیةقافة أصیلة وضعت األسوتعد ث المیالد،
  .أفریقیا

وعلم  م الكیمیاء والھندسة والفلكبرع في علو. )م 813-721(العالم المسلم العربي جابر بن حیان بن عبد هللا األزدي ] 4[
 . chemistry4u.yoo7.com .ن والطب والصیدلة والفلسفةالمعاد

الى اخرى او من زمان الى أخر وھي مرادفة للحركة والتغییر  من حالة الشيءھي انتقال  )Becoming(الصیرورة ]5[
 .The Official Site of Dr ( ... كاالنتقال من الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل ألخرى،من جھة كونھما انتقاال من حالة 

www.shshrour.org , Ahmed Shahrour, Towards New Foundations of Islamic Jurisprudence    
ھي سلسلة م�ن االج�راءات او العملی�ات تتمی�ز بتغی�رات تدریجی�ة تق�ود ال�ى نتیج�ة معین�ة مث�ل عملی�ة )Process(السیرورة ]6[

 ,The Official Site of Dr. Ahmed Shahrour . (المعلوم�اتاو عملی�ات ووظ�ائف العق�ل او معالج�ة  ح�ي،نم�و ك�ائن 
New Foundations of Islamic JurisprudenceTowards  ، www.shshrour.org .( 

یعد التوالد الموضعي االساس في كل استنتاج یقوم على القیاس االرسطي، فھو یشیر الى انھ متى ما وجد تالزم بین ] 7[
. ا بالقضایا التي تستلزمھاان تنشا معرفتنا بتلك القضیة من معرفتن فباإلمكانقضیة او مجموعة من القضایا وقضیة اخرى، 
 ).Al-Sadr ،1426AH، P.161(. االرسطيویعد االساس في كل استنتاج یقوم على القیاس 

، مجلة كلیة الھندسة، جامعة النھرین، بحث "القبولیة في فعل بناء النتاج" ،2014ابراھیم جواد، .د ال یوسف،] 8[
 .27/1/2014في ) 10/م(كتاب قبول النشر بالعدد) 408(رقم

، االمن، الحب واالنتماء، والتقدیر الفسیولوجیة: االساسیة الحاجات): 1943(في الدافعیة والحاجات االنسانیة ھرم ماسلو ]9[
 . المعرفیة والجمالیة وتحقیق الذات: واالحترام، وحاجات انمائیة

ة تحلیلیة في مراحل توافق دراس المعماري،ذاتیة الحركة وعرضیة النتاج " ،2012ابراھیم جواد،. ال یوسف، د ]10[
في  /)أ/4801/ ھ(بالعدد ، جامعة النھرین، مجلة كلیة الھندسة، مقبول للنشر بموجب كتاب "الحركة ونتاجھا

29/11/2012. 
ھو التصور الذي یدل على شيء مجرد، وعلى، إنھ متحرك، ومحمول، وفرع وبناء، مترتب على غیره، إسم المعنى،  ]11[

، ،  Almadrasi  ،1424AH ":Islamic logic, its Origins and Methods(. ھو في الذھنوھو مفھوم كمعنى بما 
P.289.( 

معین، إنھ ثابت، وموضوع، واصل، وأساس، وھو مصداق كمعنى بما ھو  شئھو التصور الذي یدل على إسم الذات،  ]12[
 ).Almadrasi  ،P.289(في الواقع الخارجي 

  . الباحث/ نجاز ھدف البحث، وبھ یتم التعامل مع متغیرات اھتمام البحثاالفتراض ھو خط سیر یتبع إل ]13[
 المبدأیقسم المنطق االرسطي المعارف العقلیة الى معرف اولیة واخرى ثانویة، وبالتالي فان المنطق االرسطي یرى ] 14[

 ،Al-Sadr ،1426AH(. للمعرفةالعقلي كمنھج خاص الى البحث ھو معرفة عقلیة اولیة وان التجربة مصدرا رئیسا 
P.64.( 

 إطارمركب في  وممیز ویكونوالنظرات التي تشیع في عمل فكري واضح  واآلراءاالتجاه ھو مجموعة االفكار  ]15[
 .نظري وفكري

ویبقى الفرق بینھما  .عمائركما تُجمع على فعائل صیغة منتھى الجموع  عمارات،تُجمع َعمارة جمع مؤنث سالم على  ]16[
     .الكثرةأما صیغة منتھى الجموع فتَدُلُّ على  غالباً،فجمع المؤنث یُستعمل للعدد المحدود  :وسیاق الكالم ،المعنىمن حیث 
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