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  :المستخلص
ة  ة لإلنسان. حاملة مالمح منسجمة مع  ُتّعد العمارة وعاًء الى الحاالت االبداع والجمال

عاب مظاهر عدة لتنمو.  است یئته.على انها تتمیز  ما یتف مع تقالیده و حاجات االنسان و
ر اان لبینما  ك النصیب االوفر من التعامل ف ال لتف أش ار المعمارة  استثمار االف

اهتمام  . وأثارنات اعتمدت علیهامعتمدة من قبلها او النصوص المطروحة فیها لخل تكو
حث في  ال من الَعمارة " ال ة وأخر اش ال غر حث عن اش ة بین ال م ار تصم تولید اف

ة  ال مرغوب فیها وغیر مستهلكة  واالعر ن اش ة لتكو حث  ،“المحل لة ال وهذا ما حدد مش
ك في بناء صور لعمارة االسالمفي  ان أثر فكر التف منهج وعندما ننظ .ب ك  ر الى التف

الدراسة والتأمل خاصة في عصر  ره جدیرة  ة تكون دراسة ف من مناهج المعرفة االسالم
حث الى ان صورة العمارة  ادتها خارج بیئتها. وقد توصل ال ة وس ان المعرفة الغر طغ
قه ل ما س ات المعنى وارتكازها على حالتي االختالف الكامل عن  ة قد اعطت ث ا االسالم

ر  ال ف انا. بینما تؤشر اش ة م زمانا، والتالف المتماثل في الكثیر من الخصائص الذات
ك في ارتكازها على حالة االختالف المتقاطع في القلیل من خصائص ما قبلها  االخر (التف

ه في االشتراك في القلیل من الخصائص  وهو صور عمارة االسالم) زمانا ؤ، والتالف المتشا
انا فأع ل.  م   طت التغیر في الش

 1بغداد–قسم ھندسة العمارة/ العراق–الجامعة التكنولوجیة

Deconstruction thought in image of Islam architecture  
Prof.Ibrahim Jawad Al-Yousif 

1University of Technology / Department of Architecture Iraq / Baghdad   

Abstract:
Prepare architecture, Pot to the creative and aesthetic situations of 
man, Carrying features consistent with the needs of man, and in 
accordance with his traditions and environment, Characterized by the 
absorption of several aspects to grow While , for the thought of 
deconstruction, the most important part of dealing with the 
investment of architectural ideas in forms approved by it or the texts 
presented therein, to create configurations relied upon. 
In addition, the research interest in "generating design ideas between 
the search for strange forms and other forms of architecture, Arab or 
local to form forms desirable and non-expendable."  This is what 
determined the problem of research in explaining the impact of the 
thought of deconstruction in building images of the architecture of 
Islam. In addition, When we look at deconstruction as a curriculum of 
Islamic knowledge, the study of an idea is worthy of study and 
reflection especially in an era   dominance Western knowledge and 
sovereignty outside its environment. 
In addition, the research concluded that the image of Islamic 
architecture gave the fixed meaning and its foundation to the two 
situations of complete disagreement over everything that preceded it 
and correlative symmetry in many self-characteristics a place. While 
the forms of thought reflective based on the case of cross-difference 
in a few characteristics of the previous (the other is images 
architecture of Islam) time and the similar damage to the participation 
in a few characteristics of a place gave the change in shape. 
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  :تمهید .1
االدیو  ).ق.م ۸۵عاش حوالي عام (فتروفیوس أن أول من نّظر للعمارة في العالم هو الروماني  ثم ورد اسم البرتي و
ن المعمار  التدو سیروا  ا عصر النهضة ل طال ف االنسان،ن إما  قدما.في إ ع في سبیل  لم  عن الفحص والتدقی والتت

ان الحقائ رة التي یزخر بها التارخ المعمار التعرف على االمور واستب ات ف انت الثمرة في الَعمارة توجهات وحر . و
م  ان التقلید  الزمان.منذ قد احث  إلیها،و ار ألغیر هو ما اعطى الى ال ون ما ینتجه معمارو الیوم من تقلید ألف فقد 

حث عن أصل  ة نوع من الفنون  لغیرَعمارة االمبرر في ال ما ان تعود عین االنسان على رؤ قد  واألعمال،(األخر). 
ونه عمل فني الى عمل  . یتحول من  ة اإلحساس تقلید ة التي ینظر بها الى فن الَعمارة وتنم  بها،التالي یلزم تغییر الناح

ة، لتعطي مالمح َعمار  :التي ُأخذت أصال من حضارة أخر قد ال تكون إسالم   ة ُمّعرفة فرضت نفسها وسعت الى تحقی
ونها  االنتقال )1 عاب حمي  مأو في فهم الَعمارة من  ة الى است  .تطور حاجات اإلنسانمن الظروف الخارج
فة المعطاةتأثیر  )2 اجات نوع التوظیف لنوع الفهم.المعمارالذ یؤسسه فهم العلى نوع  الوظ  . اذ تحدد االحت

حضارة االخرإن التوجه نحو التأثر الم   عیدة عن تراث المعمارین(Taha,2006, p. 252) اشر   ، قد خل نتاجات 
ما  المحلیین میز عمارتهم.  عیدة عن الطراز المعمار الذ  ان هندسة عمارتهم في نتاجات  ة الَعمارة). ونس (وحتى طل

طت بتطور نظرات وات حصل علیها المعمار قد ارت عة المعرفة التي  ر العالمي للَعمارة ابتداًء من ان طب جاهات الف
ة الى عصر النهضة ووصوال الى االتجاهات الحدیثة، في حین ال تتعرض بذات االهتمام الى االتجاهات  الَعمارة الرومان

ة.  ة والغر ادل بین الَعمارة المحل ة او التأثیر المت   المعمارة المحل
م من  تبدألى مجموعة من معارف إن الحاجة إ ادئ والق اطاتها.علم المعرفة الى معرفة الَعمارة واإلنسان والم  وارت

ة في إظهار  نات تساعد في تأشیر نظرة َعمارة إسالم اكل وتكو ة ضمن ه ه نشاطاته التقلید مارس ف ُیوِجدها اإلنسان ل
عة غیر المرغوب فیها. نات تفصله عن مؤثرات الطب المعرفة األخیرة التي بها تتحدد في الضرورة  ةمعرفال تحددوت تكو

عني ال والفعل وسیلة لإلنتاج. وهذا  اعتماد الخ ة) عَ ن تسارع التوجهات في تحدید إ نجاح المدرسة المعمارة  مارة(عر
ة متمیزة ذا تأثیر على فنون  ل  االخر،اسالم حث )1(ش ة أ. وعندما یبّین ال ة،صول الَعمارة العر ن هناك إف االسالم

ة من الحضارة أر مظاه ة،خذتها الحضارات الغر عاب ثقافة وحضارة اخر  العر عتها قد انتفعت من است التالي فان طب و
ائن جدید له سمات  ة وغیرها وحولتها الى  ة واإلیران الهند اتها  خاصة،لتنمو حیث اجتذبت َعمارة من االخر  انت بدا و

ل( ان للتالقح الحضار بین اإلسالم واآلخرن أثره في خروج طرز معمارة متعددة لقد  ).2في َعمارة المدینة المنورة، ش
اروك انها ، و الرومانسك والقوطي وال طت من أالتي لم تكن ولیدة م ار  السماءو ه ل  التخلف،لى ظروف إمع اعت اذ تش

ارة اخر المجتمع وتتمثل في  األرقى،تلك الطرز امتدادات لجذور جلبتها العمائر والفنون المجاورة  ع عمائر اإلسالم. 
ات عدة. ه تسم ا لتعطى ال   اإلسالمي ثمرة نتاجه المعمار إلى اورو
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ـة أكثـر مـن االصـالة إ ع غلب علیها التقلید والت ط من طرز معمارة مختلفة،  اآلخر ما هو إال خل ن تأثر المهندس المعمار 
ة. مــن ذلــك فقــد اثــارت العَ  ــون .  )Louis,1996, P.36( االخــر مــارةووضــوح الشخصــ  تعبیــرن مــن مــن خــالل النظــام الم

ن م   اآلخر. عن أحدهما فصل متالزمان ال 
  

نــه إاال  التــراث،تعــارض العــودة الــى مــثال فأنهــا  الحدیثــة،ظهــور التوجهــات المتعــددة فــي الَعمــارة وعنــدما نتعامــل مــع 
ــان ات واســـعة فــي ظهـــور توجهـــات عمـــدت  التـــراث،تجدیـــد الَعمـــارة بــدون الرجـــوع الـــى  اإلم اســـتثمار  الــى:وهــذا یؤشـــر مـــد
ــان؛خلقــت منهــا نتاجــات لهــا القــدرة علــى التــأثیر فــي المجتمــع دون الزمــان مفــردات  ونــات و والم عــةاالســتفادة مــن م  الطب

ة (مصادر من خارج حقل الَعمارة). في ظهور عالمات ودالالت متحققة في نتاجات لطرز ة او تشرح وهي اسـتمرار  تف
ل( ل أكثر حداثة، ش ش ـان لهـا . فال توجد في النتاجات زخارف او نقـوش او تنـاظر.  )4الى الحداثة  طـراز و سـت  وهـي ل

ات ا مة من خالل: الحدیثة، ارةلمعمالنصیب األوفر من التعامل مع الحر ار المِعمارة القد   بجانب استثمار األف
ال المعتمــدةاســتثمار  اوال: الت معمارــة  األشــ ــار  جدیــدة،مــن قبلهــا فــي تولیــد تشــ تقــدم عــدد أكبــر مــن بــدائل الحلــول واألف

الت  ة للمش م م  فیھاالتصم عطـي تصـام عاد ل ة األ نات ثالث ال وتكو اس الخطو واأللوان وما تكونه من أش انع اإلبداع 
ــة التــي تُ تمیــز ت ــال والمثال . فقــد أشــار جیــر فــي مشــروعه متحــف د غیــر قابلــة للتنفیــذ فــي منــاط دو ّعــالخ الطیــران، ن أخــر

ل( عیدًا عن المشارع ، )5ش مثل معلمًا مهمًا في تحرك جیر  ات  ونـه اكتشـاف المشابهة،الذ  ـة،لكنـز الـدینام ان  الم
ًا مستقًال.فقد استعان  ًا نحت ًال صرح ل ش عها لتش هها ثم تجم ة مجردة تم تشو ة أساس ال هندس   أش

   
  

  
  
  
  
  

    
ًا: ـة فـي مشـارع استثمار النصوص أو  ثان نات اعتمدت علیها لترسـم مالمحهـا الذات ات المعمارة لخل تكو المطروحة في الحر

مات معمارة  ك تنتمي في تصم ما في عد الحداثة إلى َعمارة ماتف م )،  م  تلفزیون الصین المركزيمبنى تصـم اري ری للمعم

ل( ،م)1944( كولھاس قـراءة الـنص واسـتثماره حالـة  :)Al-Wakeel,1998(حـالتین حق أحـدأ نص حیث ان قراءة . )6ش
صـه والكشـف عـن عالقاتـهالتـي ءة مغلقة؛ وحالة القراقراءة  ـة  تحـاول تمح ـة،الداخل حـث  والخارج فعـن الوت بهـا  حـاور ـة التـيك

قاء على مبدأ االنسجام  عثها في نتاجه مع اال   .اخليالدنصوصا اخر و
مته في  ستمد مفهوم استثمار النصوص ق ات ومنهما  مـع المرجـع  المعمارـة، واألعمـالتحلیـل النصـوص فـي تالقي مستو

مــه- ونــه حالــة ظــاهرة مــن نــص-النتــاج تأشــیرالمعتمــد فــي  ــات  وتح تا ــارفــي انتــاج النتاجــات وتوالــدها المســتمر بوصــفها   وأف
م فضاءات.     وتنظ

  

ة الَعمارة  .2 ال ك واإلسالمن بیاش  :التف
ــة  ــه لماه ة(الَعمــارةمــن الصــعب ایجــاد تعرــف متفــ عل ل )اإلســالم ــة اســتعملها المســلمون لتشــ ، فهــي خصــائص بنائ

تهم. ة  فاإلســالم هــو اســ ة والس ــة واالقتصــاد ــل المجــاالت االجتماع غطــي  ــاة  ضــا اســلوب للح ونــه عقیــدة فهــو ا بجانــب 
ة ة والســلو ــة والصــح م عــة للمجتمعــات التــي تعــد . بینمــا حالــة خاصــة والتعل ــة والطب عــي للبیئــة الثقاف ــاس طب الَعمــارة انع

ش فیها ـان مـن العـالم ،حالة عامة تع ـل م ـة  ) جـزء منـه.االسـالمي(وهذه الظاهرة تنطبـ علـى الَعمـارة فـي  بینمـا تعـود بدا

تصمیم تلفزیون الصین ) 6شكل(
 2003*(CCTV)المركزي

لمشروع  األمامیةالواجھة  )5شكل(
  متحف الطیران

  ) ناطحة سحاب، نیویورك،4شكل(
  فرانك جیري
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مجموعــة مــن المعمــارین ــر الــذ بــدأ  ــك الــى مصــدرن: االول الف التشــرحیین المنجــذبین الــى نظرــات دیرــدا وفلســفته  التف
ة التي وقعت في نفـس الوقـت  ة الروس ة البنائ ك لمسة من الحر ون التف تعني العمارة وسیلة من وسائل االتصال؛ والثاني 

  )Mykola Stepanyuk,2010( من المصدر
ل  الحاضـر،ن المشاكل التي تواجـه الَعمـارة فـي الوقـت إ   شـ س  فتشـیر مقولـة  سـطحي،تحتـاج الـى تفهـم مـن الـداخل ولـ

وروزــه علــى ان الخــارج  ل هــو تفاعــل بــین بیئــة  الــداخل،هــو نتیجــة منهــا لو فــة. حیــث ان الشــ ل نتیجــة الوظ ــة خوالشــ ارج
ة للمب م ـــات تصـــم ـــین متطل فـــة  ،األولـــى الَعمـــارة:نـــى. أ ان هنـــاك حـــالتین تواجـــه مصـــمم و ـــل؛لمبنـــى وعالقتهـــا اوظ  اله

ةو عنـي ،الثان فـة. وهـذا  الوظ ل  ات الش ا متطل الان هنـاك  ارت ین أثنـاء  ةإشـ عـض المهندسـین المعمـار عـاني منهـا 
ـة فـي  حالـة فكر م المعمار  ة مـثالمتخصصـة اسـتظهار صـورة لعمـارة مرحلة التصم اإلسـالم ـان وزمـان  متـأثرة  فـي م

ــك فــي افكــار  ــر التف ة،أفكــار ف م ال  تتمثــل فــي تصــم حــث عــن أشــ ــك الصــراع بــین ال م تف م ومفــاه ــس قــ ــة تع غر
ة ة لتكون ین و  ،تكنولوج م اجتماع س ق ة تع ال من َعمارة عر ال مرغوب فیها وغیر مستهلكة. ونـر ذلـك صور ألأش ش
ة والحضارة في واقع في تأثیر ال این، وفي المدینةتغیرات التكنولوج ة مت نات محل ار وحلـول  ةالقدرة على إنتاج تكو تمثل أف

ة.للمش م    اكل تصم
حث ذلك الى وّ    عاب المهنـدس المرجع ال ـة أو عمـار لعـدم اسـت لمـؤثرات المحتملـة مـن دراسـة أو اسـتثمار الـدروس النظر

حقــالقــراءة التــي تهــتم فــي الَعمــ مــا  ر أفكارهــا  ال ارة وتطــو ر  اســتثمار األشــ ــادة علــى األنمــاط. وتطــو افكــار تفهــم ز
ة.المدارس المتعددة   التف

ان  اإلم حث أنه  فترض ال ذلك  ون ما و في الواقع الخارجي من نتاجات ظهرت التوصل إلى تصور یتحق من 
ة ة(هي ولیدة الَعمارة العر ان معینیینومرحلة من مرا )اإلسالم ط بزمان وم رها المرت م  حل تطو ح او مبتعدة عنهما 

اطها بنظام   . محدد ارت
حث  روعندما ی ان محددین، ع ف حث عن معینا لزمان وم َعمارة الغرب في ال ر دون التأثر  ن تحقی تواصل ف

رة في الَعمارة الجوانب  ة والف نات غیر تسؤال في  ن هناكفإموروثات المعمارة. الواعتماد الثقاف عرف َعمارة التكو
اني لالمستقرة  ة. حیث إن الم ةَعمارة إسالم ال المعمارة من خالل  والصورة الفن المعبرة في نتاج المعمار هي تداخل األش

   .البناء
التالي  م تحققت في تھشیفھي  ،الجزءمعرفة صحة ثم العمارة من خالل صحة الكل یتحقق االستنباط في ھل إن و

م ،األجزاءصادقة والعملیة ظاھرة في فعل  الى أجزاءالكل  ظهر التصم  الصورة والخارج لتعبر الداخل في الغرب فقد 
ة ة في المدر یب في عال عن تعقید مبنىل النها ة في أنتج مماالمختلفة،  عناصرها الكتلة تر ال النها ا ش ، الخارج في غر

ا التك ه سمات انض اكل والذ یتحق ف نات ذا ه طة والتكو ار المترا ن المتماسك في التسلسل الهرمي المعقد لألف و
ما في مسجد ابي دلف ( ة  نات اسالم ة فردة. بینما اظهرت صور مألوفة في تكو الذ .  )M.S Diamond,1958داخل

ه  ة جامظهر ف ه ملو ه مئذنة تش م جامع سامّراء وف ین تصم ه الكبیر بینه و ة الكبیر وقد بنیت على شاكلتها التشا ع الملو
ل( ،حجماً منها  أصغرإال أنها  حث. )7ش طرحها ال فید التخصص في المعرفة التي    .وهذا ما 
ة،ن ایجاد قاعدة عامة لتعرف الَعمارة إ ة فالعامل  االسالم متغیرات وثوابت تؤثر على الَعمارة االسالم ط  قد ارت

م االسالم.  ة المختلفة من منطقة الثابت هو تعال العوامل المناخ ط  ه  .ألخر اما المتغیر فقد ارت وهذا یتطلب اعتماد توج
حث  ك واإلسالم نحوال م التف ر والَعمارة. تقصي معرفة تخص مفاه   في الف
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كافكر  .2.1 ار ذاتها وهذ .لتف ار أكثر من االف حث في القدرة المنتجة لألف ون اهتمام ال سه العالقة قد  ا تداخل تع
ار ذاتها وهذا  ر بوصفه مجموع تلك االف ار والف أداة إلنتاج االف ر  ین الف ا من جانب، و ر واالیدولوج بین الف

سه اللغة من جانب اخر  ون:). Al-Jabri, 2009, p10(تداخل تع  ومن ذلك، 
محتو ضرور  - ر  أداة والف ر  ك في  ، (Al-Jabri, 2009, p. 12)دلف التمییز بین الف ون تحقی التف حیث 

ار، ون اداة إلنتاج االف ر عندما  ة الف ل ومضمون  حر سه لغة العمارة في ش نتاجات تع ار  ون مجموع االف و
ة  ) عبر ال ة في ال(المحتو ون هناك تداخل بین االداة والمحتو نتیجة خرق إلى الشرو الواج ار  ن. مع اعت التكو

ر االحتكا ط االجتماعي الثقافي الذ یتعامل معه الف عبر بها مجتمع عن (ك مع المح ار التي  اآلراء واألف
یله عبر  یر ساهم الواقع في تش س واقع معین وطرقة او اسلوب في التف اهتماماته)، أ ان التداخل هو نتیجة تع

 صور متعددة لعمارة. 
یر بواسطة ثقافة ما، من خالل منظومة م - وناتها ومنها التف اتها من محددات هذه الثقافة وم ل احداث ة تتش رجع

ط االجتماعي والنظرة الى االنسان والكون.       الموروث الثقافي والمح
  

حث في  ة لها خصوصیتها الى ال ة أو محل ونه أداة إلنتاج نظر صنعتها ثقافة عر ك  ر التف ساعد ف من ذلك، 
ة من خالل ادئ وقواعد،  المجاالت المعرف اره م اعت ونه اداة لإلنتاج المعمار  ادوات انتاج صور لعمارة االسالم. أ 

نظام معرفي الكتساب المعرفة، ولكونها مختلفة من عصر ألخر اال انها نشا  مقبولة في زمان ما، تعتمد في االستدالل 
ة في الصور. وهذا ما یبرر عطي تعدد ه انسان عن اخر ل ادئ وقواعد  ذهني یتمیز  اره م اعت ك  ر التف حث في ف ال

أخر جدیدة تفعل من داخل  ادئ  عني حال تغیر الم ة محددة، والذ  تؤسس معرفة محددة الى عمارة االسالم في فترة زمن
حال رون وجود تأثیر االخر  ة وال ین رن ینتمون الى ثقافة عر یر بواسطة ثقافة ما، ظهور صور جدیدة لمف ة تعارض التف

قصد التمییز.      وٕانما حالة اختالف 
ون  النص)،(ال شيء یوجد خارج  ـفدیردا المفهوم عن األسلوب وهذه إشارة بینما تذهب العمارة في االستفادة من 
قة  یل الموضوع والحق سهم في تش قدر ما یترك  أثرالنص  فرض نفسه  التالي یخل واقعه و ل مجاله أثرهمن آثاره و ش  و

)Ali Harb, 2004(.  اكالاما وعندما یتم عزل  ،والوجودالمفهوم أو بین  المعنى والعالمةهو عدم التطاب بین  ال انف
قار  ط  قولها مصممها أو  ئهالمعنى عن مؤلفه وجعل المعنى مرت اء التي  حث عن األش ة  اتبها،الذ ی بینما تكون الكتا

ونه ة أكثر من  ونها تعبیرا عنها و ا نشا ثقافي رسالة تطاردها قوة دین ة الغاء للذات أكثر من  شیر اخر الى ان في الكتا
ونها فعل ابداعي.  مي أكثر من  ة فعل تهد ة والكاتب و أ الكتا ینذا تعطي العالقة بین المعنى في الكتا  هما: مستو

ه  أثرهرف من عّ مستو التشاكل بین المعنى والنص إال انه ُ  عط انا قارئ اختالف  فاالختالف  ومستو تعدد ،)األثر (م
صعب المعاني اع األثر المتداخل مع  المستنتجة التي  م لض قوله  قارئ اللذا یذهب  ،الداللةفیها الح حث عما لم  إلى ال
ر الفلسفي وتأثیره قد. مؤلفه ات الف رة تعتمد على خلخلة بدیه ة ف ونه قض ك إلى  ر التف ون تأشیر ف ه  وصل إلى  عل

ة فیترا  امتحف شر   1989ألمان

إسالمیةتكوینات 

 الباحث-) النظام الكامن في تفكیك العمارة7شكل(

 النظام الكامن

 إسالمیةتفكیك عمارة 

صورة حقیقة 
  مألوفة

صورة خیالیة 
مألوفةغیر
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شر عبر العقل ل شيالذهن ال فلسفة تسعى الى الكشف عن  ة في االتقان  ما ان التوجه في الرغ ونها  ء،  مع مراعاة 
ط ومن ذلك ف). James Gilbert-Walsh, 2007, P.328تبدأ من نقطة محددة ( ك:قد ارت    عمل التف

ك هو انتشار الضمیر بین المعطوف  ون  .)Al-Jarjani,1983(هعلالمعطوف و ون التف ك هو  عني ان التف وهذا 
ه ال ینفك عن  ه الوهم یتداخل والعقل معطوفه،المعطوف عل قة ال تنفك عن التضلیل والقاسم المشترك بین ذلك ، ف والحق

ن الس. له هو النص م النصوص التي ال  یلها  وناته فان عناصره التي نقوم بتش م  طرة علیها.وعندما نتعامل مع نتاج 
االستقرار  ون في اعتماد ألوجود الغامض للطرفین  قة تتطلب ان  ضهوهذه الحق ه من االلتواء  وهذا یتطلب ،ونق ف

ة المعاني وجهل مخارجها التي والمخادعة وال ة إلعطاء تعدد ل نات الش نات في التعامل مع التكو متشابهات في التكو
لئها تعتمد على قار  نات ش   .مشوشةة لخل تكو

ة ون  ك هو الفرز والفصل والتنق عیـدا عـن لنصوص أو النتاجات لفهم المعارف التي تتضمنها ا خالصاً  ءوجعل الشي التف
) الرأ وعن محاوالت التحمیل واإلسقا ل والتفسیر  ة التأو    .  )Hakimi,p.16عمل

ن َعدّ  م ه،  ما  عل ة،  ك من مناهج المعرفة االسالم ك منهج التف حتاج الى مناقشة وتحلیل وتف مي،  اشار الیها ح
قصد  ادتها خارج بیئتها وفضائها الجغرافي المحلي أثر التطور في وسائل االتصال،  ة وس ان المعرفة الغر في عصر طغ

ة .  بینما تخضع التف ان واإلطار الحضار الزمان والم ة خالصة ال تتأثر   )p.8Hakimi,( الحصول على معرفة نق
استخدام أسالیب متعارضة لخل في حقل الَعمارة الى معرفة  م المعنى  ه من تناقضات لغرض تطع للوصول إلى ما تخف

ة  ل نات ش ة.تكو  عمل
  

 االسالم  َعمارة .2.2
ة في اسقا  ة االسالم ر االسالمي هو ما ابدعته العقل ون الف ر دین االسالم، مع مراعاة  تتأثر الَعمارة بوحدة ف

عك االسالم الذ ینسب الى هللا ا قه أ هو اجتهاد عقلي في النصوص وسب الى االنسان  السالم على الواقع وتطب
ة تعالى. فعندما نتكلم عن ا عد ظهورعمارتها المتمیزة منذ القدم فلها ألّمة العر حت هذه المنطقة أكثر  اإلسالم و أص

ة. حیث  شرة جمعاء إأهم ة هي التي قامتأن اإلسالم هو دین ال ة والقرآن بلغتهابنشره  ال أن األمة العر  مما رط العرو
ات وجعل  ة الوضوح والث ة للحضارة االسالم رة والعقائد ا الثوابت الف التالي اعطى ارت   لها معالم متمیزة.اإلسالم. و

ةالع :)Tamimi, 2011( وقد وردت عدة مصطلحات للداللة على عمارة اإلسالم منها  Saraascenic مارة الساراسین
Arch.،  .ة ة ، .Mohammadan Archالعمارة المحمد العمارة ، و .Arab Arch (عمارة العرب)أو العمارة العر

ة ة أو المسلمان ن  .Muslim Arch اإلسالم م م في هذا المصطلح الجانب اللغو الى حد ما. و اروتح ذلك المفهوم  اعت
ه الذ أصدره عام هو االقرب الى الصواب.  تا ة (صالح الدین) في  الفرنس تب بهذا المصطلح   ۱۹۰۷ومن أوائل من 

ذلك  را و ة رفو ة ظمع تحف ،سبیرستحت عنوان (ملزمة الفن اإلسالمي)، وقد عاضده في هذه التسم هم على مشار
عض المعالم المعمارة ا ة.معمارین او عمال مهرة من النصار العرب واألجانب في  ة للحضارة اإلسالم العمارة  لمنسو

ان على المغارة، ثم حدث أن انتقلت لتدل على المسلمین تحدیدا وتوسعت حتى .MoorishArchالمورة  الذ أطلقها األس
. وقد  سمي بها مسلمي الفلیبین وجزر ط الهاد ط  انتقلتالمح ة، وجزر المح ا الالتین ة الى أمر الطرز (المورة) اإلسالم

. الد   الهاد خالل القرن السادس عشر الم
ل تتفاعل مع ما حولها من حضارات سواًء حضارات الشرق أو ما ان مناط المسلمین و  على مد تارخ طو

ة فيمن ذلك و  الغرب. َعمارة الحضارات  فقد تأثرت الَعمارة اإلسالم ة عهدها  ة فهناك تأثیر لل ،المجاورةبدا َعمارة الرومان
ة علىد الشام ال على ح.منطقة الرافدین  والفارس س صح ة، الدولةواستقرار عد تطور و  والع  وتطورت عناصرها اإلسالم
ة ألسلوبمما جعل لها سماتها الخاصة  الحرفیین،أید  على اة والمتمیزة والمواك ة  الح ة في أنحاء الدولة اإلسالم اإلسالم
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ة  ه فقد انتشر أسلو  األطراف.المترام ة في أرجاء هذه  بوعل ة َعمارةالمعاینة  ومن ]1[ الدولةالَعمارة اإلسالم  اإلسالم
  یتضح:

ة عناصر ال - ة  َعمارةرؤ اب هي من السمات  المسلمین) َعمارة(اإلسالم على أنها عناصر ثابتة مثل األروقة والق
ة لل ما هي دون  َعمارةاألساس ة وأنها غیر قابلة للتغییر وأننا إذا أردنا التواصل مع الماضي علینا استعمالها  اإلسالم

 تغییر.
ة المصمم في اإلبداع وأنها انبثاق من الماضي إلى  الَعمارة - ة والبیئة ورغ ل التجارب والمحددات االجتماع لها من 

اغة المستقبل  الحاضر ومنه إلى المستقبل فهي تولد في الحاضر من ًا في ص تجارب الماضي لتلعب دورًا أساس
ة وتطورات  ات اقتصاد ة جدیدة ومتطل ا.برسم عالقات اجتماع هو تقلید التراث  الغرب، َعمارةأن تقلید  التكنولوج

م هذا العنصر المعمار وم ل غیر داٍع وفي غیر محله نتیجته نتیجة سیئة حول تقی ش ن ثم عناصر. وأن استعمالها 
اس سلبي على ال ة. َعمارةانع  اإلسالم

ة، َعمارةاتصفت ال - فة إضافة الى تأثیر عدد  اإلسالم أسلوب التعبیر عن اإلنشاء أو عن الوظ مد التزامها القو 
م المعمارة لل الق ة، َعمارةمن المعاصرن في الغرب  ة  اإلسالم ضا من ناح م ولكن أ ة التصم س فقط من ناح ل

العوامل التعبی ة،ر المعمار ثم المعالجات المعمارة  م  المناخ وهذا ما نراه في نتاج المعمار خوزه سیرت في تصام
ات  غداد. اال ان التوسع في استخدام مفردات جدیدة للغة العمارة في الكتل المائلة والمستو ة في  السفارة األمر

ة غیر مر  بإنتاج ابتدأت المتداخلة، ال تجرد ة. وهذا ما اثار اهتمام معمارو اش التكعیب ا  ان ولها ارت الم طة  ت
عینات  اس ك. َعمارةالقرن الماضي تحت مسمى  توثمانین   التف

 
 مناقشة واستنتاجات: .3
ك فان  مع مفهومدما نتعامل نع القلبالتف عني المعلوم المعروف  ونه في اللغة  مصدره  هناك تعرف محدد الى المفهوم 

ط،ما قال صاحب القاموس  والفهم، م.الفه القلب المح شمل  .) Alfarouis , p. 161( هو العلم والمعرفة  وهو بهذا المعنى 
قابل المصداق الذ هو الموجود خارج الوعي  وعلم.ل معرفة  طل  .والذهنالمفهوم بهذا الشمول لكل معنى  ما  و

طل على معنى أخص منهالمفهوم على ه فهم من اللفظ فحسب ذا المعنى  ن ومن ذلك  .)Al-Bahadli,p.313(وهو ما  م
ل المتعلقة  رة النتاج الحاصلة من داللة الش ط ف ل على نحو مغایر  المعنى،ان ترت ه الش المفهوم الذ هو ما دل عل

ل في محل و لداللته الصرحة وغیر الصرحة.  ه الش رة هو ما دل عل انت الف یر،ٕاذا  ه فان  التف المفهوم هو نتاج دل عل
یر. ل ال في التف یرما  الش ان هناك ون تعرف المفهوم على ضوء تعرف التف اغة تعرف . فاذا  اختالف لص

ونه مخالف عني: مما  ان هناك اتفاق الى مصداقه.ف المفهوم، رة في االیجاب مقابل  ون موافقا الى الف ان المفهوم قد 
عني ان ها ل   .مخالفةومفهوم  ،موافقةون مفهوم  فهوم،الموهذا 

ــالمواف الكــامن فــي  الموافقــة:مفهــوم  ط  ا. وهــو یــرت ــا او ســل ــرة ایجا ــم فــي الف ــم فــي النتــاج موافقــا للح شــیر الــى ان الح
ون مفهوم الموافقة على  النتاج. ه المفهوم اعلى داللة من  نوعین:و ان ف رة؛نوع ما  ـه الم الف ـان ف ا ونـوع مـا  فهـوم مسـاو

رة في قوة الداللة.       الى الف
ـم فـي النتـاج مخـالف  :المخالفةمفهوم  ـان الح ـرة فـي االیجـاب والسـلب.او ان الكـامن مـن النتـاج مخـالف شـیر الـى مـا  للف

م. رة في الح ـوم   للف فهم منه ان موضوع النتـاج مح قید  ـم ینشا هذا المفهوم من تقیید متعل النتاج  ض ح  إذا ـرة،الفبنقـ
فـة مقیـد  ـع الوظ ل یت طة او الشـ سـ ة ال ال الهندسـ الزال عنه القید. فعنـدما تكـون االشـ فهـم منـه ان  الحدیثـة، َعمـارةال أشـ

ة ة غیر واج ال الهندس       .  االش
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ة .3.1  :Visual Image.(Al-Yousif, 2008, p. 54) الصورة الذهن
ط  ال المعتمــدة فــي خلــ صــورة یــرت ــة اســتثمار األشــ ــر ذهن ف ــك،لعمــارة  قاعــدة معمارــة فــي حــالتي التخــالف  التف

، ل( والتطاب   وهما:) 8ش
  
  
  
  
  
  
  
  

حة)، التخالفحالة المخالفة( قها لحالة عمل صح ة تطب ان ة لمهندس الَعمارة وٕام ط في نقد المهارة المعرف من خالل  .ترت
ة  ةحر ك الى  نقد ر التف ال لصورة من ف ل االثار عمارة  نتاجلظاهرة اش ك  حي ینطو على تف یر ش من خالل تف

ح. وفیها  )Laurent Dubr,2006 , P.111(. الحضورة س الواقع على وجهه الصح ع م على النتاج على انه ال  ح
او م في بل ما في متحف جوجنها بیر  م مشارع ضخمة تحق تدف مالي  ، حیث اعطى تخیل المعمارین في اعادة تصم

ة في اعتماد المخطط الحر فتكون  تدخل في التخالفثابتة اال ان هناك حاالت  ).11(لش قین صور في ظهور الحالة ال
ة. مثال، الحدیثة،للَعمارة  ل الممارسة النقد عة الى الَعمارة الحدیثة. أ انها تش ة تا قین ة  ة بینما الكل   حالة جزئ

ل    ة.القلیل من الخصائص  يواآلخر) ف(الحاضر عند اختالف النتاجات  ،المتقاطعالش  الذات
ل    ة.الكثیر من الخصائص  يواآلخر) فعند اختالف النتاجات (الحاضر  ،المتنافرالش  الذات
ل    ل الخصائص  )واآلخرعند اختالف النتاجات (الحاضر  ،التناقضالش ة.في    الذات

ه ا إال ه قد یرجع الى التشا اقيان هذا ال ینفي وجود تشا   وٕانتاجهما. في تلقي النتاجین(النصین) لس
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ط  )،التطــاب(حالــة الموافقــة  )1 ة ل النصــوص.اســتثمار تــرت ــة وصــف ــة ورة مــن نتــاج صــمــن خــالل حر العمــارة الــى لحر
ــكنصــوص فــي  ــر التف ــة  ف ــع اتجــاهین متعاكســین فــي الخبــرة والتجر اكتشــاف مــا قبــل االصــل المنــتج مــن  إلعــادةالــذ یت

اب والمـؤثر علـى الحضـورال قـة وفیهـا ی .)Laurent Dubr,2006, P.113( غ ونـه حق وصـف ذلـك النتـاج الـى حـد الظـن 
قة  ال فـي ظهـور الحالـة  فتكون  ،آلفالتتراف متغیرة ان هناك حاالت  للواقع. إالمطا ـة اش صـح أو خطـأ) فـي اعتمـاد (الظن
ات الَعمارة  أحدونه  مثال، المخطط، ات من  عني،هذا و  الحدیثة.ل ل ارها  اعت ار  والسؤال في  جهة.ان وصف تلك االف

 حركاتال نتاجال

 اإلنسان / بیئة مالئمة مقبولة

وصفیةحالة  حالة نقدیة

 الباحث-  ) القاعدة المعماریة في التطابق/ التخالف8شكل(

التطابق

 خلق صورة ذھنیة 

 خالفالت

 قاعدة التطابق والتخالف

 األشكال  النصوص(االفكار)

 متحف جوجنھایم في بلباو )11شكل(

 متناقض

التخالف

 متنافر متقاطع

 متطابق

ألفالت

 متماثلمتشابھ

  كامنال
 عمارة اسالمیة

  ظاھر لا
 الخرعمارة ا

 ) عالقة الكامن والظاھر. الباحث12شكل(
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حـث عـن حالـة التطـاب  ـة ت ة حالة ظن التالي تكون النقد تنفه الخطأ. و ح أم  ونه صح المعالجة لذلك الجزء من المخطط 
ة. ة ظن   ونها جزئ

هالتالف  صورة   ة.لقلیل من الخصائص )، في اواألخرالحاضر (النتاجین عند اشتراك  ،المتشا  الذات
ة.واألخرالحاضر (النتاجین عند اشتراك  ،المتماثلالتالف  صورة      )، في الكثیر من الخصائص الذات
ل الخصائص  )،واألخرالحاضر (النتاجین شترك  حیث ،المتطابالتالف  صورة   ة،في  ون االختالف  الذات ابو ال  ألس

یب الداخلي للنتاج  التر اق الجدید له.قد  نماوإ تتعل   تكون في الس
انــت  ــون  :الحــالتینومقابــل هــاتین  ــة لإلبــداع ألمعمــار ف ــة تارخ حــث عــن طــرق جدیــدة ال یثیرهــا تــوفیر مرجع ظهــور ال

ــة جدیــدة للمعنــى. ــة التــي بــدأت نتاجاتهــا مبتعــدة عــن التــارخ ووضــعت رؤ ــا  ــذلك، التف االعتمــاد علــى مــا وفرتــه تكنولوج
م  الحاسوب اتجاه تصام ة  ون هناك  ،معقدةوالقدرات ألصناع التالي  ة. مبرر و  لظهور التف

  
ـة فـي  َعمارة.اما عندما نتعامل مع إطار  .3.2 احث منها التعامـل مـع الممارسـة النقد ون موقف ال ات عدة  من خالل حر

ــة فــي  قــة للواقــع. بینمــا ا انهــا تعاملــت مــ َعمــارة،ونهــا الحالــة الثابتــة عنــدما یــتم اســقا حر ــات والظــن بهــا انهــا مطا ع الكل
ــة،التعامــل مــع حالــة التخــالف  قین حــث عنهــا المصــمم او مهنــدس ال ال ــة ی ــة فــي  َعمــارةونهــا معرف مقابــل حالــة التطــاب النقد

ر.  الف
ات تحـدد الآحاالت االخـتالف والتـ ما تقدم فانوم  .3.3 ة َعمـارةلف یـتم تعرـف مسـتو امنـة) مـن خـالل الك-الحاضرة(االسـالم

ــان  ــة َعمــارةبینمــا تظهــر  التــالف.ار ات -االخر(التف ل( التخــالف،الظــاهرة)، مــن خــالل مســتو ل،ومــن هــذا  ).12شــ  الشــ
  نلحظ ما یلي:

ــة لكــال مــن حــالتي االخــتالف  )1 مات الثالث ســت  والتــآلفان التقســ ــة ول م ــة،هــي اساســا  ال اذ ان التــالف المتماثــل  ف
اتجــاه التخــالف  وٕانمــا مفــردات،المتقــاطع  یختلــف عــن االخــتالف عــة العالقــة التــي تــذهب  ط  التــالف،و أطب وهــذا یؤشــر تــرا

اقه، ن) المعمار للنتاج عن س یل (التكو ن  التش ون المحدد فـي ذلـك همـا التكـو ون العالقة بینهما هي عالقة تداخل. و و
ه والمتنافر ة للمتشا النس ذلك الحالة  اق. و  . )13ل(، شوالس

  
 
  
  
  
  
  
  
  

ل( ،التطبیوتكون العالقة بینهما هي    .)14ش
 
  
  
  
  
  
  
  

  / الباحث والتألف ) العالقة الخطیة بین حالتي االختالف14شكل(

اختالف 
 متناقض

تألف 
 متشابھ

اختالف 
 قاطعمت

تآلف 
 متماثل

النتاج المعماري

متماثل

ف متشابھ
تأل

 

متقاطع

ف الم
التخال

تنافر
 

شابھمت

متنافر

طع
ف متقا

تخال
ف متماثل  

تأل
 

B    التالف المتشابھ واالختالف المتنافرA    قاطعواالختالف المتماثلالتالف المت 

 لف والتخالف/ الباحث) العالقة بین التا13شكل(
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م التـــي اعتمـــدت علیهـــا  )2 التـــالي ت ،النتاجـــاتتؤشـــر التـــداخل بـــین  ،النتاجـــاتان المفـــاه حقـــ حـــاالت ان تكـــون هنـــاك و
مات  ةتقس النتاجات  ،ف طة  ن تمیزه ،المعمارةحیث ان هناك عدد من الظواهر المرت م  ا على:التي 

ا عن االخر. ،الكل ظاهرة ل ون نفي الحاضر   حیث 
ظل النتاجین، ذات معنى المتواز ظاهرة  عطي معنى جدید. واحد،، حیث  ون اعتماد المرجع   مع مراعاة 
ا. حیث ،الجزء ظاهرة  ون جزء واحد فقط من النتاج(االخر)منف
ــ عالقــة  ،الثالثــةومــن  ــةنحق م النتــاج وعنــد مقابلــة العالقــ ،خط ــةة بــین مفــاه ه  ،الثالث ــون  ،واالخــتالفوحــاالت المتشــا

ل(   ).15الش
  
  
  
  
  
  

  
ل( ومن   نستشف العالقتین التالیتین: )،15الش

ه  :االولى العالقة ر ال فأعطى متماثل،عالقة المتواز في المعنى بین اختالف متناقض وتشا  َعمارةالحالة الكامنة لف
ة.   االسالم

ون حل ذلك  حث في ان تحدید  و لة ال ل  َعمارةالصورة مش ة قد ارتكز على حالة االختالف الكامل في  االسالم
ة  قها عمنالخصائص الذات انا)ال وحالة التالف المتماثل في الكثیر من الخصائص .(زمانا)س ة(م  َعمارةلنتاجات ال ذات

ة في اماكن  ون  فأعطت عدة،االسالم اعتماد  ات المعنى  رث ه في النتاجات  َعمارة ف عتمد عل االسالم هو االخر الذ 
  الحاضرة.
ةالعالقة  ال  :الثان ر بینما تؤشر اش ك في ارتكازها على حالة االختالف(المتقاطع)ف  عمنفي القلیل من الخصائص  التف

قها(االخر)، وهنا هو  ه في االش َعمارةصور س تراك في القلیل من الخصائص المسلمین(زمانا). مقابل حالة التالف المتشا
انا)  ون  فأعطت(م اعتماد  ل  ر التغیر في الش ر االخر في النتاج.ف عتمد على ف ك هو الحاضر الذ    التف
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