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Research examines the concept of ethical imagination as one of the influential
concepts in the architectural design process. Who is known as "the Architect's
ability to think according to moral frameworks to become an important source
and then to be the task of balancing the poetic and the disciplined imagination
to produce an ethical architectural text that benefits the individual and society.
", thus be the research problem (implications of morally imaginative concept
in architecture ). So the research aims to explain the basics of moral fiction in
architecture, and we are on it. Research assumes that the foundations of moral
fiction have an impact on the formulation of the architectural product . For
the purpose of addressing the research issue and achieving the objectives of
research and verification of its hypothesis, a knowledge framework was first
built . Then a comprehensive theoretical framework for the imagination of
the moral architecture extracted from the architectural propositions to be
finalized in three main indicators is. Principles of moral constructional
imagination, the foundations of moral and ethical imagination, moral logic of
the Moral imagination architecture. Then apply them to elected projects to
illustrate their impact on the architectural output and to arrive at conclusions
that show the architectural imagination according its basics .
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 -1المقدمة :

يحاول البحث الحالي تقصي واستكشاف استراتيجيه معتمده في حقل االنتاج الروائي االدبي وفي محور السرد منه  ،اذ لم يتم
تناول المفهوم مسبقا في الحقل المعماري  ،ولكون العمارة تسعى لتحقيق االنفتاح على الحقول االبداعيه المعرفيه االخرى بهدف
توظيف ومقاربة منهجيات وصيغ متبناة في تلك الحقول الغناء حقل العمارة وفي جانب العمليه التصميميه الهادفه النتاج النصوص
المعماريه المعاصرة
برؤى ابداعيه معاصرة  ،وألحداث عالقه تتسم بالعمق في طرح االفكار وايصالها الى المتلقي عبر منظومة شفرات تبث من
خالل التصورات الشكليه المتبناة في العمليه التصميميه كأركان اساسيه لصياغة النص الداللي المبني على النص الشكلي في
المنجز المعماري  ،سيحاول البحث الحالي الكشف عن مستويات وعالقات وصيغ توظيف مفهوم التبئير كأستراتيجية انتاج للنص
المعماري من قبل المصمم من جهة وصيغ تبنيها كاسترتيجيه قراءة وتحليل للنص المعماري من قبل المصمم والمتلقي من جهة
ثانيه  ،تطلب ذلك االجابه عن مشكلة البحث الرئيسة والمتمثله ب(وجود قصور معرفي حول التبئير كاستراتيجية تصميم وقراءة في
حقل العمارة المعاصرة )
وكخطوة اولى لحل المشكله البحثيه اتجه البحث لتعريف المفهوم واجراء مسح معرفي حوله لتوضيح ارتباطاته المفاهيميه ثم
الخوض في اليات توظيفه على المستويين لحل المشكله البحثيه .
 -2تعريف المفهوم :

 -1-2لغة:
جاء ف لسا الع ب َبأَ ْ ُ أ َْبأَ ُ َب ْأ ًا حف
والبؤ موق النا ومن البئ مكا تجتم في الميا ( .بؤ مؤن  ،بئ م ك )
بؤ يطبخ فيها

وكلها معان ت عل الجم والحص  .)285pg،Ibn Manzoor (.وف قاموس Oxfordجاء
بؤ ي،م ك ي ،وتعن م ك الش ء اوالج ء االه  ،وال م البؤ ي هو السيا او التاج .

كلم ( Focalصف ) بمعن

(Focusاس ) بمعن ت كي  ،وتعن م ك االهتما والنشاط وجمعها بؤ focuses

 Focal pointوه النقط المحو

 -2-2اصطالحا:

 Focalizationتبؤ او تبئي
يت تق ي الس .

 ،وف البص ا

تعن م ك الع س .

هو مصطلح صاغ المنظ الف نس

 Gerard Ginetteفإن يشي إل وجه نظ م خاللها

وتشي اال بيا ال نفس المعن ولك بمف ا مختلف وه "ال ؤي الس ي " أو "وجه النظ " أو" اوي ال ؤي " أو "الجه " أو
"المنظو " وا كا مصطلح "التبئي "هو المفض ألن مصطلح تقن يقص ك ال الال النفسي واألي يولوجي الت ق توح بها
المصطلحا األخ ى.

فمفهو التبئي هو تقلي حق ال ؤي عن ال اوي وحص معلومات وسم ه ا الحص بالتبئي أل الس يج ي في م خال
حق ال ؤي عن ال اوي وحص
بؤ تح إطا ال ؤي وتحص أي عملي جع العنص او المكو بؤ ف الكال  .هو تقلي
معلومات وسم ه ا الحص بالتبئي أل الس يج ي في م خالل بؤرة تحدد إطار الرؤية وتحصره .والتبئي سم أساسي م سما
المنظو الس ي أي م ي ى (  ) 40 pg،Zaytoniاستعم مصطلح البؤ أو التبئي ف اللسانيا الت اولي قب أ ينتق إل مي ا
ال واي والنق ال وائ وهو ت جم ع بي اقت حها أو م أحم المتوك ث شاع بي النقا الع ب فيما ب والتبئي أو بؤ الس هو
مصطلح اقت ح ك م الناق ي كليني ب وكس و وبي وا ب ال م مصطلح " ؤي " و"وجه نظ " ومنهما استم ه ا المفهو
اإلج ائ لتحلي البني الس ي ( . )91pg،Ben Threel
 -3التبئير في المدونة النقدية الغربية
م بي الكثي م مقوال

الحك الت يعج بها مي ا "الس يا
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البنيوي " والت أسال

الكثي م حب المنظ

والنقا والت

الالتها واختلف أبعا ها حسب تصو ك باح ونظ ت الت ينطل منها ،مقول " التبئي " أو "ال ؤي الس ي " أو "وجه
تع
النظ " أو" اوي ال ؤي " أو "الجه " أو "المنظو " وا كا مصطلح "التبئي "هو المفض ألن مصطلح تقن يقص ك ال الال
النفسي واألي يولوجي الت ق توح بها المصطلحا األخ ى .م " وجه النظ الشكلي عن الكاتب األم ك وأي كلو بوط وال ي
عب عنها بوجه النظ أو اوي ال ؤي ف مقال الشهي (المساف ووجه النظ ) "(  )14pg،Qajoorحي عب ع لك ب"إننا
متفقو جميعا عل أ اوي ال ؤي بمعن م المعان مسأل تقني ووسيل م الوسائ لبلوغ غايا طموح  ،بمعن أ اوي ال ؤي
ه التقني المستخ م لحك القص الت يقص م و اءها التأثي عل القا ئ بصو عام  .نفس ه الفك م ناحي المضمو نج
أصلها األو ل ى جو بو والت عب عنها بمصطلح "ال ؤي "( )15 pg ، Qajoor

است حو
ه النظ استثم ف نصو الشكالنيي ال وس مث بو س إخنباو ال ي أثا إشكالي وجها النظ ف
سرد موضوعي يكو الكاتب في مضطل عل ك ش ء
"غوغو " و"لينكو "  ،كما ا توماتشفسك ق مي بي نمطي م الس ٌ ،
وسرد ذاتي تق في األح ا م اوي نظ ال اوي ال ي يخب بها ويفس ها ويعطيها تأويال
فال اوي محاي ال يت خ ليفس األح ا ،
ٌ
معينا ،ف حي ا ت فيتا تو و و يستعم مصطلح "ال ؤي " ويعن بها الكيفي الت يت فيها إ اك القص م ط السا أي ه
" العالق بي ضمي الغائب هو ف القص وبي ضمي المتكل أنا ف الخطاب " معتب ا ب لك مجمو وايا ال ؤي الس ي مج
مظاه للحك  .أما جي ا جني فيعب ع ه ا المصطلح عن تحليل للمنظو بالتبئي ف ع م كتب بع ما الحظ عل سابقي م
النقا ال ي تناولوا مفهو ه ا المصطلح نوعا م الخلط بي م ي ى وم يتكل أي بي الصو وال ؤي  ،ويقسم إل ثالث أنوا ،
فالتبئي عن يعن حص مجا ال ؤي ف م ي ى؟ وم أي موق ي ى؟ ( . ) 15pg،Qajoor
 -4التبئير في المدونة النقدية العربية :

لق ع ف الم ون النق ي الس ي الع بي ع مصطلحا  ،حي أشا سعي يقطي إ جمل منها تختل م حي اللفظ لكنها
تشت ك اصطالحا ولو ف اإلطا ال الل العا عل غ ا مصطلحا مث (وجه النظ  ،المنظو  ،ال ؤي  ،البؤ  ،التبئي )Abu ( .
 )225فالتبئي هو
التبئي بكون "ي تبط بالموق ال ي يحتل ال اوي ف عالقت بالشخصيا " (يقطي
 )24 pg،Hatemويع
المفهو الج ي ال ي جاء ليح مح مصطلح "وجه النظ " و" المنظو " ف ال اسا ما قب الس ي .
أما حمي لحمي ا فإن يوظ مصطلح "زاوية الرؤية" و"التبئي " بنفس المفهو ف كتاب بني الن الس ي حي يقو
" إ اوي ال ؤي عن ال اوي ه متعلق بالتقني المستخ م لحك القص المتخيل وأ ال ي يح ش وط اختيا ه التقني
إليها الكاتب عب ال اوي" (  )46pg،Lhaidanو"كثي ا ما تسه عملي التبئي ف تح ي انتماء الن
ه الغاي الت يه
فف الن الواقع يكو ال اوي محاي ا ال يت خ ليفس األح ا ب يت ك الح للقا ئ ليفس و ؤ ما يحك ل  ،بينما
ال ومانس فإ األح ا تق م وجه نظ ال اوي فهو يعط تأويال معيناً يف ض عل القا ئ" ( . )47pg،Lhaidan

ف لك:
و غي ها
األ ب ،
ف الن

أما يمن العي ف كتابها (ال اوي :الموق والشك ) فق عالج ه ا المصطلح م وجه نظ إي يولوجي اجتماعي أي م ناحي
المضمو ف حي عالج عب الوهاب ال قي ف كتاب (ف الس  ،اسا تطبيقي ) م ناحي الشك والمضمو معاً، Qajoor( .
.)48 pg
 -5انواع التبئير الروائي :
التبئي هو عالق بي "السا " و"الشخصي ” وانواع ه :

أ -الرواية ذات التبئير الصفر  :وه تلك الت ال يوج فيها شخصي تنق لنا م بؤ ما ،ما ت ا  ،أي ان محاي  .او ا ال اوي
علي بما ي و ف نفوس شخصيات فال يكو تبئي ا كما ف واي الطيب صالح "موس الهج إل الشما "

يتعم أ يبتس :
وخي إل ّ أ ّ ما بي عيني ق ّ
(فوجئ ال ج قليالّ ،
تعك  ،لكن بس ع ومها عا إل ه وئ  ،وقا ل وهو ّ
) )...
يتعم االبتسا وكأن عال بما ي و ف نفسيت  ،فنح هنا أما او
فال اوي ف ه ا المقط علِ أ محّ ث فوجئ  ،كما عل ّأن
ّ
يعل ك ّ ش ء ع شخصيات ومحاي بينه وهو ما يسم بالتبئي الصف .
ب -الرواية ذات "التبئير الداخلي سواء أكا ثاب  ،أي أ الشخ ال ي ينق لنا م البؤ الت ي ي منها األح ا هو نفس
طوا الوق  ،أ "تبئي اخل متغي " فيختل ع ال ي يبئ و األح ا اخ ال واي  ،أو تبئي اخل متع  ،والفا ق هنا أ أكث
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م مبئ ينقلو لنا الح

الواح م بؤ متع  ،وليس األح ا

المختلف كما ف المتغي ،

ج -الرواية ذات "التبئير الخارجي" ،هو اك ال ي تكو بؤ ت خا ج ع الشخصي الم وي عنها وبالتال فال اوي أو القا ئ
يع أق م الشخصي الت ي وي عنها كما يعتم في كثي ا عل الوص الخا ج و ال اوي ال يع ما ي و ف خل األبطا  ،فهو
يق لنا الشخصي متلبس بالحاض و تفسي ألفعالها أو تحلي لمشاع ها وأفكا ها  ،وق ا تبط استخ ا ه التقني ب غب المنتج ف
تحقي التشو واحاط الشخصي بالغموض م خال اخفاء المعلوما المتعلق بها أو ف بعض األحيا لتق ي ع ض موضوع
لألح ا و س للشخصيا و أ اء مسبق تؤث ف ق اء المتلق  .ه ا النو م التبئي ت تبني م قب ال وائيي أصحاب الن ع
السلوكي أو ف افتتاحيا ع م ال وايا لتق ي الشخصي بصو المجهو ي الهوي المتلبس  .وما تج اإلشا إلي هو ّأن م
الس ّي اخ الخطاب القصص بالتنو ) 12 pg Zaytoni( .
ّ
النا أ يلت الّاوي ب ّ
ؤي س ّي أحا ّي ،ا تتس الّ ؤى ّ
ٍ
أ ك ن يف ض أ وا إج ائي تناسب  ،وتنب م اخل  ،وتستطي أ تق ق اء فني جمالي تكش ع خصوصي الكائ
والمحتم  ،وتقتض ه الق اء ت سان م المفاهي الكفيل بتق ي كتابا
و القا ئ عل ح سواء.
تج ب المب

كثي يكو فيها المتلق مستهلكاً ومنتجاً لن

ج ي تمت ج في

ط  ،يخض للتتاب المنطق لألح ا  ،و م متعّ األبعا  ،ال يتقي ب لك التتاب  .وعام ،
يتضم ك ّ ن
وائ مني  :م خ ّ
ّ
وائ  ،أيضاً ،ينتج تعا ضاً بي ال مني  ،لصل األو بالمت الحكائ  /القص  /الحكاي كما ه ف الواق  ،ولصل
فإ ّ ك ّ ن
الثان بفعاليا تبئي األح ا اخ الن  ،أي بالمبن الحكائ  /الحبك  /الخطاب  /الس .

وغالباً ما ينتج ه ا التعا ض بي نظا القص و نظا الس  ،بسبب المفا قا
مظه س يي أساسيي  ،تتحّ صيغ ك ّ منهما بالنسب إل موقع م اه الس :
" -الس االست كا ي" ال ي يعن استعا أح ا

الس ي الت

يوّل ها الن

 ،والت

تت ّجح بي

سابق للحظ  /اه الس .

 الس االستش اف  ،ال ي يعن "ك ّ ح ك س ي تقو عل واي ح الح أو ك مقّ ماً".ا تُمثّ تقني االست جا التقني الس ي المهيمن الت غالباً ما تُقَّ األح ا فيها بوصفها ماضياً ت ّ وانته  ،ويقو ال وائ
باست جاع أو باست عائ ليحق  ،م خال ت هين ل  ،أه افاً مضموني وفني بآ  .وال تتحّ ه السم بما ل صل بال م الخا ج
للن ال وائ  ،ب تمت لتشم أ منت ال اخلي أيضاً ،إ يلجأ كثي م الكتّاب ال إيقا الح عن نقط مح م ح ك الس
إما إلضاء ماض شخصي ت ّ إ خالها ح يثاً إل ه الح ك  ،أو الستعا ماض شخصي غاب ع تلك
ل واي ح ساب علي ّ ،
ثم ما يمك االصطالح علي بر"االستباق الضمن " ،اي ( التبئي ) ال ي ال
الح ك لفت م ال م أو لسّ ثغ مني ف الن  ،فإ ّ ّ
تجه ب ال واي  ،وت ف بقا ئها إل استنتاج ) 35pg ، Abboud ( .
مما سبق فأن التبئير استراتيجيه سرديه توصف طبيعة العالقه بين االحداث والشخوص وتتحرك في فضاء النص الروائي بفعل
طي الزمان والمكان ومحركها هو ماهية البؤرة الداللية التي يحاول الراوي تضمينها وفق زاوية الرؤيه المقررة من قبله مسبقا قبل
صياغة النص النهائي والمعتمدة على طبيعة السياقات االجتماعيه والثقافية للبيئة التي يولد فيها النص وتدور احداثه فيها كون
القارىء هدفا من قبل الراوي الشركه في اعادة انتاج النص بعد استكشافع للبؤرة الفكرة ..وهذا وما سبق حفز الباحث للخوض في
عملية نقل هذه االستراتيجيه الى حقل العمارة ومقاربتها مع العمليه التصميميه بهدف اغناء قنوات االنتاج المعماري بخط مسار
جديد سيتم استقاء معالمه من حقل الروايه وفي سطور هذا البحث .
 -6التبئير والعمارة:
اذا كانت العمارة هي "لغة مرئية" تتضمن جميع عناصر ووسائل االتصال األخرى التي يستخدمها اإلنسان .المعتمدد علدى حواسده فدي
تلقى عدد كبير من الرسائل من خالل منظومة الرموز المتوفرة في البيئة المحيطة والتي توجهه للتفاعل معها بصورة معينة.

واذا كان لكل معماري طريقته المفضلة في استخدام مفردات الطراز السائد من خالل طبيعدة توظيفده لمكوندات نظدام معدين كمدا يكدون
في كالمه مستخدما لكلمات معينة يصف بها أعماله.

ف دالتبئير كاسددتراتيجية تصددميمية تتمحددور حددول كيفيددة التعامددل مددع لغددة الددنص ومكوناتدده المرجعيدده والدالليدده وقراءتدده مددن قبددل

المصمم اوال و المتلقي ثانيا  .وظهر هذا المفهوم في النص السردي المسرحي والقصصي وانتقل الى فن العمارة بأعتباره احد الفنون
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المرئيددة التددي تشددترك مددع الفنددون االخددرى بقابليددة قدراءة نصوصددها مددن قبددل المتلقددي ،عليدده فددأن معرفددة السددياا شددرر أسددا

للقدراءة

الصحيحة ،وال يمكن أن نأخذ إال إذا كانت منطلقة من السياا ،ألن النص توليد سياقي ينشدأ عبدر التعالقدات المصداغه بدين منظومدة
فدي داخلده شدفرة خاصدة تميدزه

التصورات الداللية والشكلية المتبناة من قبل المصمم وطبيعة توظيفه لشبكة العالقات بينها  ،ليؤسد

كنص يسميها الباحث الفكرة المبئرة  ،المضمرة  ،المغمضه  ،المستفزة للقدارى الجدراء حفرياتده فدي البئدر الدنص بحثدا عنهدا  .والقدار
حر في تفسير هذه الشفرة وتحليلها .رغم تقيده بأحاالت السياا .
فا ا ت ام اكتشا

البؤ المكاني للن

م ب أ عملي تفكيك الن

الخررا ج الر البررؤ الم كر  .ثر يررت اجر اء عملير عر

تتحقر فر تكرو

ومنها ما هو مت اخ  ،وفائ الع

جمي ر للعررال  .وبع ر ها م حل ر التعمرري  ،وتعن ر اكتشررا
بهر

اكتشررا

الر الال

الوحر ا

ال وح ا

فمنهررا مرراهو خررا

بالبنير العميقر ومنهررا مرراهو خررا

ال ؤير لبلرو مفهرو فكر ي يجعر مر فعر المبر
عموميررا

الررن

الفك ر واالجتماعير المحلير فر وحر ا

الررن

الم ج  .لغ ض بط ماهو ج ي ف الن

متناقض او متوافق فالمتناقض تلك الت تنشأ م برؤ

 ،واعتبررا ا ك ر وح ر م ر الررن
 .والعررو الر ينررابي الررن

بالفك االنسان المعاص ) 43 pg ،Al-Nasir( .

بالبنير السررطحي

وفعر المتلقر متوافقراً لبنراء فهر

تتش ر ب بررالفك والموضررو .

الميثولوجير والت اثير أي اسررته ا

 1-6مستويات التبئير في العمارة
ويمكن قراءة النص المعماري استنادا لمفهوم التبئير وفق ما ياتي من مستويات :
 1-1-6التبئير الصفري:

وهي النصوص التي يمكن قراءتها وفهم فحواها التصميمي فهي ال تحتاج الى تفسير من النخبة اذ ان الوضدوحيه المتبنداة مدن

قبل المصمم تجعلها سهلة القراءة وتعتبر ابنية تيار العمارة الحديثة مثاال جليا على صفرية المنظومه الدالليه المبئرة في ثنايدا الدنص
بحكم تبني المصممين لمبادىء تبتعد عن اطر توظيف استراتيتيجيات انتاج وقراءة المعاني المضمنه في النص المعماري والتي غلدب

عليها التوجه الوظيفي (الشكل ،الوظيفة).مثال على ذلك مشروع (مدينة ثالثة ماليين نسمة المعاصرة في عام  1922وعدام )1925

لي كربوزيه في باري

فتظهر المباني بشكل يشبه فقاعة الصابون ،فتكون مثالية ومتناغمة فسدطحها وشدكلها الخدارجي هدو نتيجدة

لما داخلها .فهي مباشرة وواضحة.
 2-1-6التبئير الداخلي :

شخصي ف ّي ثابت أو متحِّ ك  ،وتتح مع ف الّاوي
ي تبط التبئي ال اخل بالت هي الس ي وتكو ال ؤي في تعبي ع وجه نظ
ّ
ِ
الشخصر ّري نفسررها ق ر
الشخصر ّري
أي معلومررا أو تفسرري ا إالّ بعر أ تكررو ّ
( المصررم ) هنررا عل ر ق ر مع فر ّ
ّ
الحكائي ر  ،فررال يقرّ لنررا ّ
توصل إليها".وبتجس التبئي ال اخل ف الخطاب غي المباش الح و بل ح و القصوى ف البنير ال اخلير حير تتحرو الشخصري
ّ
إل مج بؤ ( اللي ) يعم المصم ال اوي عل تبئي هرا  ،أمرا حر و التبئير الر اخل

الر نيا فهر تماثر مرا سرمها وال برا

تع ف لصيغ الخطاب الشخص وه أن يمك إعا كتاب مقطر التبئير الر اخل بصريغ او اسرلوبي الر اوي المصرم المرتكل
يؤ ي لك إل تغيي ف الن

بتجاو تب ي الضمائ " ويكو التبئي مثبتا عل شخصي واح حي تم معلوما

هر الشخصرري ويكررو متغي ر ا حرري ينتق ر مصر

الشخصي األول  ،ويكو متع ا حي ُي وى الح
وال وايا البوليسي ،) 45pg Zaytoni( .

المعلومررا

أثنراء

و أ

القا ئ عب منظا

مر منظررا شخصرري إل ر منظررا شخصرري أخر ى م ر إمكانير العررو إل ر

الواح عل لسا ع شخصيا
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ك ّ حسب وجه نظ كمرا فر ال وايرا

الت اسرلي

وا ا كان

ق اء الن

تتح

بمجموع م العوام او المؤث ا  ،ا تط ق

ع السياق العا للن

ال اس ال ض و البح

ال ي يتح م نوعر  ،فالسرياق الر اخل للمبر

ع السياق الر اخل لفكر مبر

ال يلتر التسلسر البنرائ للعمر الفنر وال

الن

 ،وال ي يختل

يقر

عنر كر الظرواه الفنير وانمررا يعتمر التكر ا والتروال لفكر مررا أو الاسررلوب ما.فضررال" عر ا السررياق النقر ي يجررب ا يفتر ض ا

المكا /ال ما واح غ اختال نو الن  ،فالغ ض ليس جع المكا /ال ما مفهوما مج ا م ال الل االجتماعي  ،وانما ليالً كاشفاً
للن وانا ت م ال اخ والخا ج))) 54pg،Al-Nasir ( .
و إلنقا الرن

– أي تحو لر مر تروه للمعنر إلر اإل اك برأ المعنر ال نهرائ البر للقرا ئ مر الظر برأ كر جر ء فر الرن

معنر سر اً رخر  ،لتطر ح بر لك فكر اال جرراء " أو أنر يمكر للنصرو
ي ع اكتشا

يخفر

أ تقرو كر شر ء عر ا مرا ي ر منتجوهرا أ تعنير وبمجر أ

المعن الم عو نكرو علر يقري مر أنر لريس المعنر الحقيقر ا يكرو

ينهو عملي الق اء بقوله (أفه ) أما القا ئ الحقيق فهو م ي ك أ س الن

لرك األخير هرو األبعر  ،فالخاسر و هر الر ي

ل يق أ او يكتش

بع ،Shaheen ( .

)52

ليفترض المصمم والذي يعتبر القارىء االول لمرجعيات الدنص بدان عمليدة الكشدف عدن المعداني الخفيدة المطمدورة فدي البندى العميقدة
للنص  ،تضفي على فكرته المبئرة داخليا اي في بنية النص سمات الديمومة والتوالدية مما تجهله قابال للقراءة من قبل المتلقين فدي
كل حين بغية استكشاف دالالته .
 - 7التبئير كأستراتيجية انتاج :
يمكن توظيف التبئير كاستراتيجيه انتاج للنص المعماري على المستوى الداللي والفكري باعتماد منهجية تصميميه تسدتند علدى قدراءة

امكانددات المشددروع وطبيعدة محدداتدده وتصددا فددي ضددوء ذلددك الفكددره التصددميميه المدراد التعبيددر عنهددا فددي ذهددن المصددمم عبددر منظومددة
حواريه تقوم في

-المستوى االول على تحديدد الفكدره االسدا

ويسدميها الباحدث الفكدره ) (Aوكمدا موضدح فدي الشدكل ( ) 1حيدث يدتم اسدتقاء الفكدرة

Aبفعل تاثير محدد او اثنين او ثالثه من المحددات الرئيسة الي مشروع وهي (الموقع -الوظيفة-الجهة المستفيده) والتي لهدا تداثير
كبير في رسم خطور ال) (Aوتحديد مرجعياته مثال اذا كان المشروع تصميم مجل

النواب (البرلمدان) فمدن المؤكدد ان تداثير محددد (

الجهة المستفيده ) كونها اعلى سلطة تشريعية اهم من محدد الموقع ومحدد الوظيفه كون مبانيها ادارية بحته ،وعليه فان المفهدوم

والفكرة  Aتستقى في ضوء سلطة التشريع وبتحديد هذا المفهوم ينتقل المصمم من المستوى االول الذي يتسم بالموضوعيه العاليده
كون المفهوم ال) (Aمتفق عليه جمعيا  ،ويحمل من سمات التداوليه ما يجعله مرتبطا بذهنية العامة قبل الخاصه الى

المستوى الثاني الذي يمثل مرحلة تجزئه هذا المفهوم  -الفكرة عبر منظومدة" تصدورات دالليده و فكريدة تحيدل فدي جاندب منهدا الدى

المفهوم ( ) Aبمعنى يحاول المصمم استجالب منظومة تصورات داللية لها تجسدات شكليه حتما  ،للتعبيدر عدن المفهدوم ) (Aالدذي

ربما يكون تصو ار مفاهيميا مجردا ال يمتلك بعدا تجسيديا شكليا وللمصمم الحريه في تبني تصور فكري واحد يرمز له ب  A1او عددة
تصورات فكرية في المستوى الثاني لتكون ترميزاتها

A1,A2,A3,A4

وما يزيد النص المعماري بالغة كون سياقات هذه التصورات الفكرية القابله للتجسديد الشدكلي تنتمدي لمرجعيدات مختلفدة ومدا يجمعهدا
وجود دالالت تشير للمفهوم المبئر الرئيسي) (Aالفكرة بمعنى يشدترر وجدود ارتبدار عالئقدي داللدي بينهدا وبدين المفهدوم الفكدرة المبئدرة
وهذا االرتبار هو سبب انتقائها من قبل المصمم لصياغة البناء الداللي للمشروع رغم اختالف سياقاتها الي تنتمي اليها واغلبهدا مدن

خارج حقل العمارة  ،واحيانا تتناقض هذه التصورات الفكرية فيمدا بينهدا  ،وهدذا يضدفي سدمة االثدارة علدى الدنص المشدكل دالليدا كونده
يثير منظومة تساؤالت في مرحلة القراءة من قبل المتلقي وينتقل بعد ذلك المصمم الى
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المستوى الثالث وهو مستوى تحديد التصورات الشكلية المعبرة عن التصدورات الفكريدة فدي المسدتوى الثداني ويعتمدد عدددها علدى تلدك
التصورات لتكون B1,B2,B3........ext

وكددل تصددور شددكلي يستحضدر ضددمن هددذا المسددتوى يدزاح مددن سددياقة الزمنددي والمددوقعي باتجدداه زمنيدده وموقددع الددنص الجديددد كاشددترار
ابتدائي من قبل المفهوم المبئر  Aبمعنى تطوى االزمان وتتداخل فيما بينهدا لتجسدد لحظدة زمنيده معاصدرة تعبدر عدن الحددث المتبندى

لتجسيد المفهوم المبئر الرئيسي  ،ويتزامن هذا الطي الزمني مع الية ازاحة مواقع التصدورات الشدكليه المعتمدده فدي المسدتوى الثالدث

بأتجاه الموقع الجديد للمشروع وفق طباقيه محدده من قبل المصمم تستثمر الرصيد الداللي لتلك المواقع وفدق رؤيدا ينهجهدا المصدمم

ويمكن ان يجرد التصور الشكلي المتبنى مثال  B3من مقياسه وحجمة ليكون حضوره توافقيا مع بداقي التصدورات الشدكلية للمسدتوى
الثالث (مثال يجرد شكل الملويه من مقياسها وحجمها وتزاح لتجاور شكل سعفة النخلة B2او جناح طائر ...B4وهكذا ......

المسددتوى الرابددع ان مددا يميددز المسددتويات الثالثدده كونهددا تمثددل انتقدداءات المصددمم وازاحاتدده الفكددار وتجسدديداتها الشددكليه التددي تتسددم
بالموضوعيه العاليه وان سمة الذاتيه فيها تقتصر على ميل المصمم بتبنيها واستدعاءها لصياغة تلك النصوص المستند علدى تبئيدر

المفهوم ( )Aواخفائه في ثنايا البنية الداللية العميقة للنص المعماري وهذا التركيب يختلف من مصمم الى اخر ولدنف

المصدمم مدن

وقت الى اخر ويستند على مجموعة معايير منها خبرته السابقة ومواقفة الفكرية

 -8التبئير كأسترايجية قراءة للنص :
إ للقا ئ بوصف مما سراً إلسرت اتيجي تأو لير أو وظيفر خطير  ،لر سرلط تنراظ سرلط األب فر النظرا األبروي بر ت ر علير كثير اً،
فهرو يقر

بصررو اسررتب ا ي  ،ليتحررو إلر وثر أو صررن (اإلنسررا األعلر ) الر ي ير ك الحقيقر ( ،

أ يفر ض قصر علر قصر المؤلر

 .) pg 2000 Shaheenوتتأسس ا كا ه السلط علر السرياق الثقراف العرا الر ي يحروي منظومر االشرا ا
عل االتفاقا

الجمعي ف سياق المجتم ول لك يشي  Jencksبقول " ا سربب االجمرا فر الر اي علر اسرتعا معينر وتقييمهرا سرلباً

او ايجاباً م متلقيها ي تبط بالسياق الثقراف العرا واالشرا ا

م الشف ا

وا ا كان
التساؤال

الف عير المتعلقر بر  ،وا المتلقري يلجرأو الر السرياق و نتقرو مرا يالئمهر

المتضمن في ويصنفو ما يتوف ف خب اته الحياتي عنها و خلونها ضم سالس

متلق الخ

).(Jencks,p240

ق اء العالقا

الت ت بط عناص الن

 ،أي الكش

م قب القا ىء مث ماه القوى المح ك للن

مكررا الررن

و من ر ؟ مرراه الج ر ف ر الررن

ع المسرتويا

؟ ماه م اج الرن

؟ وه ر منفتح ر عل ر الررن

ع الت ابط العضوي لمواق صناع األح ا

اللي تصنيفي خاص ق تختل

م

المح كر والفاعلر ل يناميكير الفعر اإلبر اع تقرو علر
؟ مراه ت كيبر العقر المجتمعر ضرم الرن

 ،ال تع ر

الح ر و  ،متع ر

المستقي ل مني التا خ ،والت اخ بي األ من واألمكن  ،وت ك عل البن الفاعل أينما وج

الج لي الكش

والشرف ا

التر تقترا

المتباين م خال استكشرا

بتع ر

الق ر اءا

؟ مرا هرو

ال تعتم ر المسررا

فك اً أ صياغ أ شكالً  ،وتحاو القر اء

السرياق ال مران والمكران الت اثر للرن

.)).

.1985 Al-Nasir

وقراءته الي مستوى يمكن ان يبئر المفهوم  Aفي السياا المجتمعي الحاوي كموقع لدنص معمداري بمعندى قراءتده المكاندات المكدان
االجتماعيددة وتوقعدده لطبيعددة المسددتويات التاويليدده للبنيدده المجتمعيدده المحيطدده بنصدده وفكرتدده المبئددرة  ،عنددد ق دراءة نصددوص تنتمددي

لمنظومات ارثية مختلفة وكمحاولة أولى لفهم تلك النصوص يجب استثمار الرصيد االرثي المتدراكم فدي ذهدن القدارىء فدي استشدفاف
بعض المفاهيم ضمن اإلطار العام للنص والنزوع إلى اعتماد نوع من التقابل الداللي للوصول إلى حقيقة محددة ضمن بنية النص ،

وبدون شك فان الغنى االرثي الثقافي واالجتماعي يشكل ركيزة مهمة ضمن سلطة المصمم والقارى المعرفية .حيث تدرتبط هدذه القدراءة

بزاوية تبئير المفهوم  Aوالشكل ( ) 2يوضح مجموعة مقاطع مجرده تشير الى زوايه تبئير الفكرة االسدا
135

وطبيعدة التعامدل معهدا مدن

قبل المصمم الخفاء الفكرة  Aفي مستوى معين من البنية العميقه صعودا باتجداه البنيدة السدطحيه والتدي تمثدل التبئيدر بدرجدة صدفر
اي التبئير الصفري كونه المفهوم القريب من السطح القابل للقراءه السريعه من قبل المتلقي كما في المقطع-5 -من نف

الشكل .

 -9التطبيق  :قراءة في كيفية توظيف استراتيجية التبئير:
مشروع (مسابقة مباني محافظة كربالء – المركز الثاني – المصمم د .عبا

كريزة ) 2010..

تحليل البناء الفكري والشكلي للمشروع في ضوء استرتيجية التبئير – قراءة في اليات التوظيف -

لكل مصمم قراءة خاصة به لحيثيات أي مشروع ،تختلف في صياغتها لمفرداته الشكلية حسب خضوع تلك القراءة لسلطددة متددغير مدا

من متغيراته كدد (الوظيفدة  ،الموقدع  ،المعندى  ) ،ولكدن أن يعديا المصدمم صدراعا" نفسديا" مدع ذاتده ويددخل معهدا فدي سدجال كبيدر
تتقدداطع فيدده الق دراءات ولددنف
االحاسددي

المشددروع فهددي حالددة تتسددم بالندددرة قلمددا يعيشددها المصددممون وقلمددا يحظ دوا بمشدداريع تثيددر فدديهم تلددك

..هددذا مددا أضددافه مشددروع مبدداني محافظددة كددربالء علددى المصددمم أي بعدددا" اخددر للتصددميم  .بعدددا تعددرف وقددام علددى البندداء

النفسي أوآل قبل البناء الرمزي والفكري والداللي ...ومن ثم الشدكلي للمشدروع  ..اعتمدد هدذا البنداء علدى التهيدؤ نفسديا" لالجابدة علدى
منظومة تساؤالت كانت عنوانا" للصراع النفسي بين المصمم وذاته وهي :

 -ماذا تفعل ازاء محافظة احتضن ثراها جسد الحسين واصحابه عليهم السالم .؟

 -مددداذا تفعدددل ازاء محافظدددة تدددأطرت قدسددديتها االبديدددة بأحدددداث يدددوم واحدددد فقدددط هدددو يدددوم الملحمدددة ( الطدددف )...؟ -مددداذا ....؟

وماذا......؟

 هل يمكن أن تتجرد من قدسيتها كمصمم وتتعامل مع المشدروع كمجموعدة مبداني اداريدة مألوفدة.؟  -هدل يمكدن للمصدمم تجداوزمنظومة الدالالت الهائلة لواقعة الطف دون أن يسرد قصة ذلك اليوم معماريا" وليجسد فكرة مستوحاه من رحم الطف نفسه ؟ هدل ..؟

وهل؟  ...حاول المصمم أن يجيب عن منظومدة التسداؤالت هدذه بفدتح حدوار مدع عاشدوراء أي فدتح حدوار مدع يدوم الطدف ومدن خدالل

تجسدديد شددكلي للمفددردات الرئيسددة التددي تميددز هددذا الحدددث عددن طريددق تبئيددره فددي البنيدده الدالليدده التددي تددوحي بهددا مجموعددة االليددات
والتصورات الشكليه المزاحه باتجاه النص الجديد ووفق مفردات القراءة االتيه :

 -أن عاشوراء اتسم بصفة االنسانية أي أن طبيعة الصراع الدائر في الطف لم يكن ذو حدود محدودة بثرى كربالء فقط فهدو عدالمي

التأثير اوالا  ،أن هذا الصراع الوحيد الذي تميز بانتصار المظلوم على الظالم بمعنى انتصار الدم على السيف وهو مدا يعتبدر المفهدوم
الفكرة  Aالمراد تبئيرها في ثنايا النص  ،لتوحي بالمفارقة اذ :
كيف يمكن ماديا" انتصددار الدددددددم على السيف في اي صددراع أو حدث مددددددا ....

هددذا مايجيبدده حزمددة المضددامين الثوريددة والفكريددة التددي يحملهددا االمددام الحسددين ( عليدده السددالم) فددي ثورتدده  ....هددذه الحزمددة حدداول

المصمم أن يجسدها بمجموعة أليات تصميمية تحاول ترجمة تلك الحزمدة وظدروف الواقعدة تجسديدا" شدكليا" ضدمن مبندى المحافظدة ،

وبذا سوف تتولد منظومة االجابات للتساؤالت التي اثيرت حول ماذا تفعل في كدربالء المقدسدة ......وهدذه االليدات (االجابدات)تمحوت

بالتالي :

المدينة اسالمية الطابع نعم لكن الصراع عالمي التأثير وآال ما قال غاندي (تعلمت من الحسين كيف اكون مظلوما" فأنتصر ) ....

العلوي العباسي (  ) B1ولكن بصياغة

 بداية للتعبير عن شمولية الصراع (  ) A1واعتماده اطا اَر مكوناَ للحدث تم ازاحة القوغير مألوفة أذ تم تضخيمه واعتماده على المستوى االفقي ليكون اضدخم قدو علدى مسدتوى حددود الموقدع حاضدنا" لكتلدة المحافظدة

في القلب وتتشكل في اضالعه باقي االبنية الملحقة اي اعتمد المصمم الية ال  scalingفي تضدخيم عنصدر واعتمداده اطدا ار جامعدا
للمشروع واخراجه من مألوفية التوظيف السائده باتجاه اخر ومعالجه اخرى تتسق مع الفكره في النص الجديد .
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 -التعبير عن زمكانية الحدث ( ) A 2ولتجسيد هذا التصور الفكري تم استحضار نهر الحسينية القريب مدن مدن مكدان واقعدة الطدف

(  ) B2والذي يعتبر شاهدا رمزيا على تلك الملحمة الحدث  ،ليكون جافدا اجدردا والمداء علدى احددى حافتيده وفدي ذلدك ايحداءا لفكدرة
عطا حتى النهر اتساقا مع حالة العطا التي رافقت الحدث الملحمه " ،واذا كدان الشديء المددرك حسدب هوسدرل يمتلدك وجدوده فدي
كيفيددة معالجاتنددا لدده  ،فاالمدداكن ليسددت مجددرد مجموعدده مددن المعطيددات المتراكمدده وانمددا تضددمين للمقاصددد البشددريه " ،وبددذا فددان مقصددد

تعطيا النهر في النتاج ذو قصديه رمزيه عاليه ومما يعزز هذه القصديه وجود الماء على جانبي النهر وهذا فيه مفارقه عاليده بدين
ما كان وبين ما يفترض ان يكون  ،ولينحرف النهر بدخول القو

االطار عليه ليحدث تمفصال شكليا مكانيا للحدث من خالل حددوث

اال زاحه الحاصلة في شكل ومحورية النهر العطشان االجرد .وهذا يؤشر اعتماد المصمم اليتين ( المفارقه واال زاحه ) .

وما يعزز االشارة الى توظيف العطا كسياا داللي هو أزاحة تصور يشير الى بحر(الني جدف ) الجداف وازاحدة المداء بأتجداه الحافدة

القريبة من كتلة الدم المطويه .

-التعبير عن سياقية الحدث االسالميه (  ) A3ولتجسيد هذا التصور تم تبني الرواا االسالمي كجزء مكمل لالطدار الزمندي للملحمدة

الحدددث والمتسددمه بمنهجيددات واهددداف اسددالميه بثددورة االمددام الحسددين ع ضددد الظلددم مددن جهددة واالطددار السددياقي االسددالمي لمحافظددة

كربالء المقدسة من جهدة ثانيدة  ،اذ يحتداج المصدمم هندا الدى االشدارة المباشدرة السدالموية الحددث فدالثورة ضدد الظلدم تحددث فدي كدل
العصور ومختلف الممالك والبلدان اال ان التعبير عن هذا الحدث استدعى المصمم لالشارة الى اسالمية الصراع على عددة مسدتويات

في النص.

التعبير عن الصراع بين الخير والشر ( ) A4تم تجسديده عبدر انتقداء الصدراع بدين الددم والسديف ( )B4كمعبدر عدن ادوات الصدراعالتاريخية وتبني الية الطي لعنصدر الددم ( الكتدل المطيدة الحمدراء ) الضدفاء سدمة الديناميده والحيداه للخيدر  ،وألتحامهدا بكتلدة السديف

(المبندى المسددتطيل المجددرد)  ،واظهددار تهشددم جددزء مددن كتلددة السديف وانحد ارف الجددزء األخددر (المركددزي) اليصددال ايحدداء داللددي بأنكسددار

الجهة الممثلة للشر وهي اعداء االمام واصحابه (ع) مما يؤشر توظيف المصمم اللية الطي ضمن استراتيجية التبئير .

 التعبير عن الحياة والديمومة للحدث الملحمه (  ، ) A5تجسدت من خالل اعتماد مسطح مائي ( ) B5في بداية المدخل واعتمدادشريط مائي يبدأ مدن مددخل المشدروع بعدرض  12mالدذي تكدرر كدرقم فدي اغلدب مفاصدل المشدروع كأشدارة الدى الدرقم المقدد

نفسده

واشارة الى االئمة االثني عشرية للتعبير عن سياقية الحدث الملحمه المرتبط بثالث ائمة ال البيت (عليهم السالم) .

 تم تبني منظومة سيوف مباشرة واعتمادها كهيكدل حديددي للطريدق المدؤدي الدى مبندى المحافظدة ( ) Rampالعطداء اشدارة فكريدةمباشرة عن وجود الصراع بالنسبة للمتلقي وتضمين النص المعماري بمفردات شكلية مباشرة عن السياا ا لزمني (لعاشوراء) .

 -تم اعتماد اللونين االحمر للتعبير عن الدم واالبيض للتعبير عن السيف .

كل االجراءات السابقه واالليات المتبناة من قبل المصمم تؤشدر وتندث بأطدار الفكدرة الرئيسدية المبئدرة فدي الدنص وهدي انتصدددار الددددددددم

على السيف والصور التوضيحيه في الشكل ( رقم  ) 3توضح ذلك .
 -10االستنتاجات :

 اثبت التطبيق صدقية فرضية البحث والتي تنص على أن النصوص المعمارية هي احدى الصيغ السردية ذات الددالالت المبئدرة فدينقل حدث او وصف ظاهرة مجتمعية ما "

التبئير انتاجا  ..استراتيجية انتاج للنص المعماري المعاصدر تتمدراى علدى مسدتويين مسدتوى داللدي ومسدتوى شدكلي تقدوم علدى تبندي
مفهوم اوحث او فكرة رئيسة وتبئيرها ضمن بنية النص وفق زاويدة رؤيويده يفترضدها المصدمم ويدتحكم بدرجدة اغماضدها عدن المتلقدي
اتساقا مع طبيعة المشروع الرمزيه والوظيفيه والموقعيه وطبيعة النخبه المجتمعيه المبئرة لها ذلك المفهوم او تلك الفكرة علدى ان يدتم

تشظية الفكرة المبئرة الى مجموعدة تصدورات فكريده تشدير اليهدا فدي جاندب مدا ويشدترر وجدود تصدورات شدكليه تجسدد هدذه التصدورات
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الفكريدده وملتصددقه بهددا دالليددا لتبدددأ عمليددة التركيددب بتوظيددف مجموعدده مددن االليددات التصددميميه كاال زاحدده والتجريددد والمفارقدده والطددي

....بهدف انتاج نص مهماري تواصلي يتسم بعدة سمات .

التبئير قراءة ..محاولة انتاج رؤية محددة تجاه اليات انتاج النص ولحظة ترويضه تبدأ مدع االدراك االول الشداراته التدي تدأتي مدعتندامي الرغبددة فدي التواصددل  ،اللحظدة التددي تالمد

البندى الخارجيدة وتتحددرى الهيكليدة المفصددلية للدنص  ،فتدداتي لحظدة تثددوير المعنددى

بشكله المبسط الختبدار عدوالم الدنص وتاكيدد الدوات القدراءة  ،تنبدع مدن التواصدل مدع الدنص يجدب ان تكدون مدعومدة برؤيدة واضدحة

للنبا في خبايا النص  ،رؤية تسعى لربط العالقات بين التصورات الشكليه لفهم دالالتها وصوال للكشف عن الفكرة المبئرة .A

 -تعد الية التناص احدى اليات التبئير المهمة الن التبئير بحد ذاتده يحتداج الدى عالقدة بدين نصدين داللدين علدى االقدل للتعبيدر عدن

المفهوم المبئر اما من خالل الحوار بين النصين كداللتين او بهيمندة احدداهما علدى االخدرى  ،ويمكدن ان تنددرج بداقي االسدتراتيجيات
كأليات يوظفها المصمم في التعبير عن المفهوم المبئر المتضمن تجسيد حدث ما او وصفا لظاهرة معينه .

 -في التبئير الخارجي العنصر المهيمن هدو الحدوار الفكدري بدين الددالالت ويشدمل آليدات الترميدز والتجريدد والتنداص او المفارقدة بدين

الدالالت في حين ان التبئير الداخلي يكون العنصر المهيمن احد الددالالت الشدكلية فدي الدنص ويشدمل آليدات التنداص ليدتم تدرويض
العنصر المهيمن او تجريده او ترميزه .

 -إن كل نص يرتبط بسياا معرفي خاص به ،عليه فأن التقرب من نص ما هو كنموذج للتالقح الثقافي اإلنساني ،يحتداج قدار هدذا

النص إلى حمولة معرفية حتى يتمكن من مفاتيح النص وعلى المنتج أن يتزود بأدوات إجرائية أكثر نضجا ورقيا وجاعال من المتلقدي

جزءا من عمليدة إنتداج الدنص المضدمن باشدارات تدم تبئيرهدا فدي ثنايدا الدنص  ،تحيدل كدال منهدا الدى نصدوص غائبده علدى المتلقدي ان

يستكشفها .

 -إن الداللة المقروءة قد تخفى وقد تكون خالقة للمخفي بعد أن تتم إزاحتهدا كدنص شدكلي مدن نطداا التداوليدة إلدى آفداا التواصدلية

بفعل استراتيجية التبئير المتبناة بهدف فتح المجدال لتأويدل دالالتده ،لكدون كدال القطبدين المعلدن والمخفدي يعتمددا علدى وجودهمدا معد ا،
فالمعلن استجواب لذاكرة وذهن المتلقي ،أما المخفي فاحتيار لها ،رغم انزوائه على شكل نو اى فكرية مبئرة في إطار المعلدن وكالهمدا

يحددان مجال النتاج الجديد الذي يحاول القارىء بنائه استنادا الى فهمه .
 أن سلطة القارى للنص المبئر تمثل ماهية االدوات الفاعلة القادرة على اضاءة البيئدة المحتضدنة للدنص وتحليدل وتفكيدك الدنص ،ثم اعادة تشكيل مجموعة الرؤى والمفاهيم ضمن نسق يعك

وجهة النظر او الفكدرة المبئدرة والمتوقدع لرؤيدة الدنص  .وتشدكل عمليدة

اسدددتبدال المعندددى عنصدددر تحفيدددز للقدددار للتفكيدددر فدددي تفسدددير المعندددى  .وأن سدددرعة إدراك مكدددامن العمدددل لددددى القددداريء تعتمدددد علدددى

االستراتيجية المتبعة فالمحاكاة والتناص مثالا تجعل القاريء يتمعن في نصوص العمل ويقارن بين الفكر التركيبدي والدداللي للمصدمم
مع خبرته وتجربته السابقة أي الدخول في الحوار المعماري التكتشاف الفكرة المبئرة . A
 تتالزم الية التضمين مع ستراتيجية التبئير فدي العمدارة ليوضدح المعندى الدداللي للعنصدر ضدمن الدنص ويكدون التضدمين الغدراضتوضح وجهة نظر المصمم االيدولوجية والثقافية وموقفه الفكري منها .
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