1025 ) كانون االول لسنة4(  العدد.........................................................المجلة العراقية للهندسة المعمارية

آلية التكرار وأثرها في إدراك الشكل المعماري
1

 ميس عزيز ُمحمد رضا:الباحثة

maycealhilu@yahoo.com

د علي ُمحسن جعفر الخفاجي. م.أ

الحلو

alimkhafaji@yahoo.com

1

 قسم هندسة العمارة- الجامعة التكنولوجية
 بغداد- العراق
) 2015/11/24 :  تأريخ القبول--- 2015/10/12 : ( تأريخ اإلستالم

ال ُمستخلص
،برز مفهوم التكرار في بعض الطروحات المعمارية كآلية تصميمية تهدف أما إلى إخفاء المتكرر عن إدراك المتلقي
 مما دفع إلى طرح تساؤل حول خواص التكرار التي تحول الشيء من اإلبتعاد عن،أو زيادة التأكيد على العناصر المتكررة
 وبالتالي ظهور المشكلة البحثية المتمثلة بـ "عدم وجود تصور واضح عن التكرار كآلية تدفع بالشكل،اإلنتباه إلى جذبه
 وتحدد منهج البحث بأربع مراحل؛ أولها التعريف بمفاهيم البحث،"المعماري إلى اإلختفاء أو الظهور في إدراك المتلقي
 وثانيها بيان الطروحات والمشاريع المعمارية التي ناقشت العالقة بين،) واإلخفاء، اإلظهار،الرئيسية المتمثلة بـ (التكرار
ٍ المفاهيم الثالثة بهدف الوصول إلى
 وقد تم،فهم ألبعاد هذه اآللية والعوامل التي تدفعها لإلتجاه نحو اإلختفاء أو الظهور
 نسبة طول إلى،تحليل المعرفة التي تم التطرق لها في المرحلة الثالثة إلى عدد من العوامل الرئيسية المتمثلة بـ (المسافة
 وعدد من العوامل العامة المؤثرة،) والفترة الزمنية لإلبصار، عدد العناصر المتكررة، نوع التكرار،عرض العناصر المتكررة
ً والتي تم إختبار صحتها في المرحلة الرابعة بتطبيقها عمليا،) والفوضى، اإلضاءة،على إدراك األجسام (كالتلوين التمويهي
 ليتم التوصل من ذلك إلى مجموعة من النتائج واإلستنتاجات التي تبين خواص،على عينتي ن منتخبتين وفق معايير محددة
.)التكرار وتساعد المصممم على فهم اآللية وكيفية التعامل معها لدفع الشكل المعماري نحو أحد الطرفين (إختفاء أو ظهور
 الظهور، اإلختفاء، التكرار:الكلمات المفتاحية
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Abstract
Repetition appeared in some architectural studies as a mechanism design aiming at either
hiding the repeated item from the consumer, or emphasizing it. That created a query about the
nature of repetition and its characteristics that change the item from being invisible to being
emphasized. Moreover, the problem of the research emerged as: "the lack of perception of
repetition as a mechanism of invisibility that enables the architectural form to either appear or
disappear, in the consumer's awareness." The research was divided into four stages, the first
of which is introduced meaning of the main terms in the research (which are repetition,
visibility and invisibility); The second, presenting the architectural studies that take
relationship among those terms to reach an understanding of the technique and its limitations.
Acomprehensive analysis of these studies was given in the third part to classify the
information presented in them according to distance, the ratio of the length and the width of
the repeated items, repetition type, the number of repeated elements, as well as the length of
time the consumer is exposed to the item. In addition to that, a number of other general
factors were analysed; these factors (like camouflage colouring, lighting, and chaos) affect the
perception of objects. These are applied on two selected samples in the fourth part according
to certain standards to reach the final results and conclusions to clarify the characteristics of
repetition and help the designer to understand it and, thus, achieve invisibility or visibility.
Key words: repetition, visibility, invisibility
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 -1المقدمة
يظهر التكرار كآلية تصميمية تهدف إلى التأكيد على العناصر في العديد من األعمال المعمارية ،ولكنه يظهر في
أخرى بشكل ثانوي ال يجذب إنتباه المتلقي إليه ،مما دفع إلى التساؤل عن خواص التكرار التي جعلته يتجه أما إلى توكيد
العناصر أو إلى إخفاءها ،ومن هذا يظهر ضرورة التعرف على المفاهيم الرئيسية الثالثة (التكرار ،اإلخفاء ،اإلظهار)
لغرض توفير فهم أوسع لكل من الحالتين؛ اإلتجاه نحو اإلختفاء ،واإلتجاه نحو الظهور ،ثم التطرق إلى الطروحات العلمية
التي ناقشت هذه العالقة وخواص كل من التكرار والعنصر المتكرر والعوامل الخارجية المؤثرة على التكرار ،ثم ينتقل البحث
إلى مرحلة تحليل تلك المعرفة وتلخيصها في مجموعة من العوامل المؤثرة على التكرار ،ليطرح فيما بعد اإلستنتاجات
النهائية والتوصيات وآفاق البحوث المستقبلية.
 -2المحور األول :مفاهيم البحث الرئيسية
يتطرق المحور إلى مفهومي اإلخفاء واإلظهار أوالً قبل الدخول إلى مفهوم التكرار لغرض اإلحاطة بجميع حاالت
اإلختفاء والظهور للتكرار ومناقشتها باإلستناد على ذلك ،وكما يلي:
 1-2مفهومي اإلخفاء واإلظهار :يشتق مفهوم اإلخفاء من جذر الكلمة (خفى) التي تعني في معظم معانيها الستر والكتمان
وخِفي :هو فعل الشيء المخفي على
للشيء ،حيث َخفَى :هي الفعل المطبق على الشيء إلخفاءه [ورتبات ،صَ .]149
نفسه ،أما َخِفي :فيقال للشيء الخفي ،وهو صفة الشيء المخفي [بن فارس ،ص .]189ولإلخفاء عدة إشتقاقات تملك
الخفاء :ما يرتبط بالشيء المخفيِ ،خفاء :ما
جميعاً نفس المعنى العام رغم إختالفها بعالقة المعنى بالشيء المخفي ،حيث َ
يستر شيء آخر به ،الخفا :هو الشيء الخافي أو فعل إخراج الشيء الخفي [إبن منظور ،كلمة :اإلخفاء] .واإلخفاء مرتبط
بجهل معظم الناس له سواءاً كان قوة في الشيء ،أو عليه ،أو صفةً فيه ،أو غير ذلك مما له نفس المعنى .ويظهر
اإلختفاء مماثالً لإلخفاء ويحمل معنيين؛ أَحدهما بمعنى توارى واحتجب .واآلخر بمعنى اإلستِخراج واإلظهار [معلوف،
ص .]189أما ترجمة المفهوم إلى اللغة اإلنكليزية فهي  ،invisible ،hide ،disappearحيث تشير  disappearإلى
معنى التواري واإلضمحالل والزوال بما يشابه معاني كلمة اإلختفاء .وهو ما تشير إليه الكلمة  invisibleأيضاً وتعني
الخفي المحجوب وغير المنظور .أما  hideفهي مماثلة لكلمة اإلخفاء ،وتأتي بمعنى يخفي ،يخبئَ ،يكتمَ ،يحجب وصفتها
.]Wehmeier, pp.609-685[ hidden
ظهََر
أما اإلظهار فتشير المعاجم العربية إلى أن جذر الكلمة إصطالحياً هو (ظهر) ،واإلظهار إسم فعل الظاهر من َ
َيظهَر ظهو اًر فهو ظاهر ،وهو ما إنكشف واتضح معناه للسامع من غير تامل وتفكر .كما جاء بمعنى أعلى الشيء أو فوقه
إذ يقال :ظَهَ َر على الشيء إِذاً غلبه وعاله .وأَظهَرت الشيءَ :بيَّنته .والظُّهور :بدو الشيء الخفي [إبن منظور ،ص.]60
والظاهر فلسفياً (مظهر ،مجلى)  appearanceيأتي بمعنى كل عرض أو حضور [الالند ،ص .]82وهو ما يبدو من
الشيء مقابل ما هو عليه في ذاته ،ويختلف عن الخداع بصدقه الموضوعي أو المنطقي [مدكور ،ص .]114وهو في اللغة
اإلنكليزية بمعاني متنوعة حسب الحركات التي يحملها ،حيث ظاهرٍ :
باد ،بيِّنَ ،جلي ،visible, manifest, obvious
كما تعني الخارجي ،السطح (ضد الباطن) ،وتعني باالنكليزية [ manifestationالبعلبكي،ص.]738-736
نستنتج مما سبق ،أن اإلخفاء  hiddennessهو قوة خارجية مطبقة على الشيء المخفي بهدف إخفاءه ،وتعني الستر
أو كتمان الشيء أو تغطيته .وترتبط دوماً بجهل معظم الناس للشيء (أو القوة نفسها) .في حين أن اإلختفاء disappear/
 invisibleفهو فعل الشيء الخفي على نفسه بحيث يكون مخفياً ،أي أنه يتوارى أو يحتجب أو يتالشى ويكون غير
منظور ،ويأتي بمعنى االستخراج واإلظهار أيضاً .أما اإلظهار  manifestationفهو مقابل لمفهوم اإلخفاء ،وهو كشف
وبيان (توضيح) الشيء من غير تأمل وتفكر ،ويأتي بمعنى أعلى الشيء أو فوقه ،وهو كل عرض وحضور ،يقال لبدو
الشيء الخفي.
كرَر ،وال َكر بمعنى الرجوع .وياتي بمعنى اإلعادة والعطف [عمر ،كلمة:
 2-2مفهوم التكرار :ظهر المفهوم في اللغة من َّ
كرر] .وهو تكرار الكلمة أو اللفظة أكثر من مرة في سياق واحد أما للتوكيد أو لزيادة التنبيه أو التهويل أو التعظيم أو التلذذ
بذكر المكرر .ويعد أحد عالمات الجمال البارزة في اللغة .كما أنه أحد أهم صور التوكيد في اللغة العربية .وكلمة "تكرار"
التينية معناها يحاول مرة اخرى وهي مأخوذة من  Peteredبمعنى يبحث .والكرار باإلنكليزية  ،repetitionيراد به التكثير
مرة بعد أخرى
في األفعال .وهو بالمعنى العام (اإلعادة) [الجاف ،كلمة :كرر] ،والمفعول م َكَّرر ظهر بمعنيين؛ أما اإلعاده َّ
ار) ،أو بمعنى َّ
شدده أو ضاعفه [إبن منظور ،كلمة :كرر] .وجاء فلسفياً بثالثة معاني؛ األول منفذ تواتري ورجوع
(أو ِمرًا
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دوري ،والثاني بمعنى مسار واقعي أو منطقي يرجع إلى نفسه ،بينما الثالث هو القيم الممكنة لواحد من المتغيرات [الالند،
ص.]1183 -1181
التكرار بشكل عام هو ذكر الجملة مرتين أو ثالث مرات فصاعداً ألغراض أولها الوظيفة التأكيدية التي يراد بها إثارة
التوقع لدى المتلقي ،وتأكيد المعنى وترسيخه في الذهن ،أو يظهر بوظيفة إيقاعية لبناء إيقاع داخلي يحقق إنسجاما موسيقياً
خاصاً ،أو هو بوظيفة تزينية (تكرار مختلف في المعنى ومتفق في البنية الصوتية) ،مما يضفي تلويناً جمالياً على النص.
وقد وضع أرسطو التكرار منذ القدم كأحد مقومات قانون الوحدة الذي يعده من أهم أركان الجمال التي تتفرع منها باقي
األركان األخرى كاإلنسجام ،التناسب ،التوازن ،التطور ،التدرج ،التقوية والتمركز .حيث أن تكرار العنصر أو الرمز على كل
العمل يخلق النمط أو يعمل معه ليخلق عمل يبدو فعاالً .ويعرفه (السجلماسي) بأنه :إعادة اللفظ (أو المعنى) الواحد بالعدد
أو النوع في القول مرتين فصاعداً ،وهو إسم لمحمول يشابه به شيء شيئاً في جوهره [الجاف :كلمة تكرار].
التكرار في البالغة يعني اإلتيان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة من العمل ِّ
الفني ،وهو أساس اإليقاع بجميع صوره
(كما في الموسيقى ،أو القافية في ِّ
الشعر) [عمر ،كلمة :تكرار] .ويظهر في العمارة في كل أنواع المباني إلحتوائها على
عناصر متكررة بطبيعتها كالجسور واألعمدة التي تكرر نفسها لتشكل قاعدة أساسية أو وحدة قياس الفضاء ،إضافة إلى
تكرار الفضاءات إلستيعاب متطلبات وظيفية متشابهة في البرنامج الوظيفي [ .]Ching, p.356حيث يعرف  Scottالتكرار
بأنه تواتر متوقع .أما  Chingفيعرفه بأنه مبدأ لتنظيم العناصر المتواترة في التكوين [الدباغ ،ص.]117
نستنتج مما سبق أن التكرار  :repetitionهو إعادة اللفظ (أو المعنى) الواحد بالعدد أو النوع في القول مرتين فصاعداً
برجوع دوري ،أو التشديد عليه أل غراض تأكيدية ،أو إلثارة التوقع لدى المتلقي ،أو لوظائف جمالية أو إيقاعية أو تزيينية.
وهو أحد مقومات أهم أركان الجمال (عند أرسطو) وهو الوحدة الذي تتفرع منه باقي األركان األخرى كاإلنسجام ،التناسب،
التوازن ،التطور ،التدرج ،التقوية والتمركز.
يتحقق التكرار لغوياً عبر عدة مستويات (تكرار الحرف ،اللفظ ،والعبارة) .أما أنواعه فيصنفها  Steen Eilerإلى
الموزون والحر ،الرتيب والمتنوع [ساكاتوما ،ص .]86حيث أن أبسط أشكال التكرار يتضمن فواصل منتظمة لعناصر
متماثلة على طول ممر خطي (تكرار متجانس تماماً) وعندما تتباين أو تتنوع الفواصل أو العناصر يتولد اإليقاع [الدباغ،
ص ،]119ويعتبر التكرار التام من أبسط أشكال التكرار وهو النمط الخطي للعناصر المتعددة ويكون خالياً من اإليقاع
[ ، ]Ching, p.357الذي يسبب بنظر بعض الدراسات إستجابة سلبية لدى المتلقي مفترضة أنه يضايقنا ألنه غير طبيعي،
وتعلل ذلك بأن النظام العصبي يستجيب مباشرة للتعقيد الذي ال يظهر في التكرار التام ،وبالتالي ال ي ِ
وجد إهتماماً بصرياً
(أي ال يثير الفضول) ،وتطرح بعض الدراسات الحل لرتابة التكرار التام بالتنوع الذي يضيف قليالً من التغيير للعناصر
المتكررة ،حيث أن الناتج ليس متطابقاً إال باهمال تلك الفروقات الطفيفة بين التفاصيل أو العناصر .كما تطرح حالً آخر
تكرر بنفسها مما بسبب
هو تجميع العناصر بشكل مجاميع ال تزيد عن ثالثة أو أربعة عناصر للمجموعة الواحدة التي ت ِّ
توزيعاً هرمياً لم يوجد سابقاً في مقياس المبنى كامالً والعناصر المتكررة ،إذ يخلق وحدة وسطية وهي مجموعة العناصر
فيصبح الترتيب هرمي (المبنى ،المجموعة ،العناصر) معرفاً مقياساً جديداً ،شكل (.]Salingaros, pp.4-11[ )1
نستنتج مما سبق ،أن التكرار التام يتحول إلى تكرار متنوع أما بإدخال فروقات طفيفة بين العناصر المتكررة على
مستوى التفاصيل أو العناصر ،أو بتجميع العناصر في مجاميع ال تزيد عن ثالثة أو أربعة تكرر نفسها.

شكل (  : ) 1إزالة تأثير التكرار التام من خالل التناظر والتنوع  /المصدر]Salingaros,p.6[ :

يظهر من ذلك أن أكثر أنواع التكرار قابلية على اإلختفاء هو التام ألنه ال يجذب إهتمام المتلقي ،حيث أن المتنوع
يحاول جذب إنتباه المتلقي بزيادة تعقيده وال تظهر فيه حالة اإلختفاء للعناصر المتكررة ،لذا سيقتصر البحث في التكرار بين
اإلختفاء والظهور في نوع التكرار التام بشكل رئيسي مع بيان بعض خواص التكرار المتنوع التي يمكن أن تسبب اإلختفاء.
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 -3المحور الثاني :الدراسات التي تناولت جوانب المشكلة البحثية
يركز هذا المحور على الطروحات والمشاريع المعمارية التي ناقشت العالقة بين المفاهيم الرئيسية الثالثة (التكرار،
اإلخفاء ،اإلظهار) بهدف الوصول إلى ٍ
فهم ألبعاد التكرار والحدود الفاصلة التي تدفعه لإلتجاه نحو اإلختفاء أو الظهور.
 1-3التكرار المتجه نحو الخفاء والظهور :ظهر في المحور السابق أن التكرار يهدف إلى التوكيد على العنصر من خالل
تك ارره كما في مشروع  Mexican Embassyفي برلين حيث تظهر العارضات العمودية بشكل أعمدة كونكريتية مبالغ في
تكرارها ليس لمقاومة الجا ذبية األرضية أو أحمال الرياح ولكن إلشباع المتطلبات األمنية والجمالية والبيئية ،شكل ()2
[ ، ]Charleson, p.62ويظهر وجه آخر للتكرار لغرض إخفاء العناصر كجزء ضمن الكل ،أو لغرض تحويل مجموعة
العناصر بتكرارها إلى خلفية منتظمة لعناصر أخرى أمامها ،كما في المثال الذي طرحته دراسة  Beaudryعن الفكرة
التجميعية التي تجعل المتلقي غير مدركاً للعمارة من خالل لوحة تحتوي سلسلة من فضاءات تبدو ظاهرياً متطابقة عدا
إحتوائها على أجسام متنوعة داخلها ،بحيث أن كل جزء منها يعبر عن تجربة إلحدى الفضاءات واحساسها .ولكون الغرف
متطابقة في كل اإلحتماالت التي يمكن أن تظهر بعد فتح الباب فإنها تختفي خلف الجسم المتغير فيها (التكرار المستمر
للشيء لدرجة إهماله) ،شكل (.]Beaudry, p.5[ )3
يظهر من ذلك أن الهدف من التكرار بالعالقة مع الخفاء والظهور هو أما التأكيد على المتكرر أو إهماله ،ويكون أما
على مستوى العنصر أو الخلفية.

شكل (  :) 3لوحة تحتوي على فضاءات متشابهة
المصدر]Beaudry,p.6[ :

شكل (  :) 2مشروع Mexican Embassy
المصدر]Charleson,p.62[ :

كما يحدث اإلخفاء للتكرار المتنوع أيضاً من خالل ضياع الجزء ضمن الكل المعقد الذي يقترب من الفوضى بشكل
كبير ،حيث يصف  Chingذلك بقوله " :النظام دون التنوع يمكن أن ينتج الملل أو الرتابة ،والتنوع دون النظام يمكن أن
ينتج الفوضى" .ألن درجات اإليقاع البسيطة تدفع بالعناصر إلى أن تميل لإلرتباط مع بعضها بوجود خاصية مشتركة
(كالحجم ،الهيئة ،الملمس ،أو اللون) تولد أنماطاً مختلفة من اإليقاع تسمح لكل عنصر بأن يكون متمي اًز بشكل متفرد دون
أن يفقد إنتماءه للكل [ ،]Ching, pp.320 -357ولكن زيادة الخواص المشتركة يزيد من إنتماء العناصر للمجموعة وتفرد
كل عنصر بنفسه ،يسبب ذلك تتحقق مستويات متعددة من التعقيد في اإليقاع وزيادة في التنوع وتقليل تركيز اإلنتباه على
كل جزء بمفرده مما يجعل الشعور بالمحفزات غير محدد [النجيدي ،ص .]25أي أن زيادة التنوع تدفع بالعناصر لتقليل
اإلرتباط مع بعضها واإلشتراك بخاصية عامة تساعد على التركيز على كل جزء منها ولكنها تختفي بإقتراب التنوع من
الفوضى وتعود العناصر لإلختفاء بسبب التركيز على كل جزء منفصالً.
ويظهر سبب ذلك واضحاً في الدراسات اإلدراكية التي تبين أن إدراك أي ظاهرة يتم بتجريدها للتركيز على صفات
معينة دون األخرى ،وأن التجريد يعني عزل الصفات األساسية للظاهرة عن محيطها ذو التعقيد الال متناهي ،حيث يمكن
تركيز اإلنتباه على مسائل معينة عن طريق فصل المالمح الرئيسية لها وتشخيصها ،ثم تجمع مع بعضها لتكون صورة تتم
مقارنتها مع محتويات الذاكرة للتعرف عليها .وبذلك فإن عملية اإلدراك تتم عن طريق تمييز اإلختالفات والتشابهات وتحديد
مواضع اإلختالف عن مجاميع أخرى .ويتم ذلك في بمرحلتين أساسيتين هما؛ اإلنتقاء ( selectionإدراك األشياء البارزة
عن محيطاتها غير المتمايزة) ،والتجميع ( collectionإدراك تشابه األشياء بإختالفها عن المحيط عن طريق إهمال
اإلختالفات الجزئية واإلبقاء على إدراك اإلختالف المشترك عن المحيط) [الساعدي ،ص .]11-10
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نستنتج مما سبق ،أن العوامل المؤثرة على إدراك التكرار تكون أما كخواص للتكرار نفسه مثل تجميع العناصر ،أو
خواص العنصر المتكرر وعالقته بخلفيته ،أو عوامل أخرى خارجية تؤثر على إدراك الشكل كالفوضى ،وكما يلي:
 2-3خواص التكرار :هي خواص متعلقة بالتكرار نفسه كآلية ،وتقسم إلى؛ عدد العناصر المتكررة ،أبعاد العناصر بالنسبة
إلى الفراغات بينها ،التجميع والهرمية ،حيث يعد عدد العناصر المتكررة عامالً مؤث اًر على تحويل العنصر من التركيز
واإلظهار إلى اإلختفاء خاصة في نوع التكرار التام للعناصر .إذ تبين دراسة  Salingarosأن تجميع العناصر بشكل ال
يزيد عن ثالثة أو أربعة ضمن التكرار الكلي يؤدي إلى التركيز على كل عنصر منها بشكل أفضل ،شكل ( .)4لذا فإن
زيادة العناصر عن أربعة دون وجود تفسيمات أو فواصل يؤدي إلى زيادة إهمال العنصر نفسه واعطاء نظرة عامة عن
العناصر ،شكل ( .)5وتطرح الدراسة أح د اآلراء التي تفسر سبب عدم الراحة بزيادة عدد العناصر عن أربعة بتكرار تام بأن
ذلك الشعور يزداد ليس خطياً بل بشكل مضاعف مع عدد العناصر المتكررة ،ويعود ذلك إلى أن الدماغ الذي يحسب عدداً
من الوحدات المتطابقة يحاول تعريف كل منها ،إذاً فان اإلحتماالت تزداد أضعافاً ألن الدماغ يثار من محاولة تعريف
عناصر متطابقة وتفسير البيئة المحيطة بكل منها وتقرير رد الفعل الالزم باالضافة إلى أن تطابق الوحدات يزيد من
صعوبة فهرستها وتصنيفها [.]Salingaros, pp.4-6

شكل (  :) 5تكرار تام للعناصر يزيد عن أربعة
المصدر]www.explainers.com[ :

شكل (  :) 4تكرار تام لعناصر يقل عن أربعة
المصدر]Hill,pp.4 - 6[ :

أما أبعاد العناصر بالنسبة إلى الفراغات بينها ضمن حقل النظر فتلعب دو اًر أساسياً في طريقة اإلدراك ،إذ يمثل القرب
أحد العوامل الخاصة بالشكل وتنظيم المجال البصري حيث ينص على أن الوحدات المتقاربة تشكل هيئات كلية خاصة،
ويشير إلى الطريقة التي يميل األشخاص فيها لتشكيل مجاميع حسب المسافة أو البعد الذي يفصل بين األشياء واألشكال
المنظورة ،فإذا كانت المسافة أقل من أصغر أبعاد العنصرين فإنهما يشكالن مجموعة مستمرة غير منفصلة ،أما إذا كانت
المسافة أكبر بكثير من أقل أبعادهما فإنهما سيبدوان منفصلين وأن الفراغ بينهما سيكون أكثر أهمية [الساعدي،ص]56
يظهر ذلك في العمارة بشكل كبير في األنماط الهيكلية بسبب فواصلها المتناسقة والمنتطمة التي توفر اإلستم اررية وتجعلنا
نتوقع ما سيأتي الحقاً [ .]Ching, p.363وتتنوع العالقة بين عرض الفضاء إلى عرض العمود بحسب الحقبة الزمنية التي
تنتمي لها العمارة والمباني التي تقع في نفس الحقبة ،فقد يكون عرض الفضاء بعرض عمودين أو أقل وقد يصل إلى
عرض ثمانية أعمدة .ولكن تلك النسب أصبحت أكبر بكثير في عمارة القرن العشرين بظهور األعمدة النحيفة جداً التي
سميت  pilotisأو  stiltsوالتي أدت إلى توسيع الفصل بين األعمدة بحيث أن الفضاء الوسطي أصبح أكثر من إثني
عشر ضعفاً لعرض العمود [.]Salingaros, p.8
تظهر أهمية الهرمية في تقسيم العناصر المتكررة إلى مجاميع ،حيث أنها تقوم بتكوين مقياس متوسط بين المقياس
الكبير (المبنى كامالً) والمقياس الصغير (العناصر المتكررة) وهو ما لم يكن متواجداً في البداية ،حيث يلعب الحجم دو اًر
هاماً في ت نظيم إنتباه المشاهد خالل العملية اإلدراكية من الهيئة العامة للمشهد ثم ينتقل إلى العناصر كبيرة الحجم إلى تلك
التي تمتلك حجماً متوسطاً ثم إلى العناصر األصغر في التكوين .وفي نفس الوقت فإن األجزاء الكبيرة سوف تفقد قوة
تأثيرها وتصبح كخلفية للعناصر األصغر منها .حيث ينسحب إنتباه المشاهد منها ويشعر بالملل من مراقبتها والتفاعل معها
وبالتالي تجنبها شكل ([ )6الساعدي ،ص .]59ويقوم هذا الترتيب بجذب اإلنتباه في مرحلة متوسطة من اإلدراك إلى
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المجموعة الواحدة لتق أر بشكل منفصل عن المجموعة الكاملة للعناصر المتكررة ،مسبباً تقليص عدد العناصر التي يتم
قراءتها في المرة الواحدة وبالتالي تقليل قابليتها على اإلختفاء ،ولكنه ال يلغي إمكانية إختفاءها ألنها تعتمد على عدد
العناصر ضمن المجموعة الواحدة وضمن القاعدة التي طرحتها دراسة  Salingarosبأن الزيادة عن أربع عناصر يدفع
العنصر نحو اإلختفاء [ .]Salingaros, p.6وينطبق ما سبق على حالة التكرار التام ،أما المتنوع فإن تجميع عناصره
ضمن مجاميع يزيد من قابليته على الظهور بشكل كبير ويزداد ذلك بحسب زيادة عدد العناصر المتكررة ضمن اإليقاع
نفسه (أي  ABABABثم يزداد إلى  ... ،ABCABCABCوهكذا) بسبب نفس القاعدة ،وهي حالة نسبية تعتمد بشكل
كبير على خواص العناصر المتنوعة التي تم تثبيتها ،ويصف  Henriksenمثاالً عن شارع غرب  Wallsendفي عام
 6091شكل ( )7مبيناً أ ن التكرار المتنوع الشديد على طول الشارع وعدم تشابه المنازل لم يؤثر على الوحدة للشارع
والتكرار الظاهر فيه بشكل  AABمن جانب مقابل  Aعلى الجانب اآلخر ،فقد سبب المقياس المتشابه للمنازل المختلفة
إمتالك تلك العناصر نفس التأثير التجميعي للتكرار التام كما لو كانت جميعاً متشابهة .إذ أنها تميل لتكوين مجاميع بسبب
إمتالكها نفس الصفات أو تشكل نمطاً محدداً ويتم إدراكها على أنها موضوع مكون من وحدات متكررة وفق نظام يجمعها
[.]Henriksen, pp.9-11

شكل ( :)6التكرار على مستوى المبنى والعناصر كالنوافذ  /المصدر]www.houzz.com[ :

شكل ( :)7شارع في غرب  Wallsendفي عام  / 1906المصدر]Henriksen, p.9[ :

 3-3خواص العنصر المتكرر :عند البحث عن خواص التكرار التي تدفع به نحو اإلختفاء والظهور برزت مجموعتين
إضافيتين من العوامل؛ تتعلق األولى بالعنصر نفسه ،فيما تكون الثانية عوامالً خارجية مؤثرة على التكرار ،وتقسم المجموعة
األولى إلى تعريف الحواف ،واللون التي تدفع بالعنصر نحو اإلختفاء بغياب التكرار ولكنها تكون ضرورية أحياناً لتحديد
إختفاء أو ظهور العناصر المتكررة ،وكما يلي:
يمكن تعريف الحواف بأشكال متنوعة بحسب العنصر الذي يتم التعامل معه (من الخط على سطح ثنائي البعد إل ـ ـ ـى
إستخدام األلوان أو الم ـ ـ ـ ـواد المتنوعة) ويشترط فيها جميعاً أن ترسم للشكل ح ـ ـدوداً واضحة تعرفه لتعمل عليه ظاهرة الشكل
 /الخلفية ،حيث تعد الحواف أحد الخواص التي بينتها نظرية الجشطالت في اإلدراك في تفسيرها لتلك الظاهرة ،إذ تشير إلى
أن التنظيم اإلدراكي هو تنظيم شكل على خلفية ،فحينما يبدو جزءاً من المجال شكالً فإنه يصبح متماسكاً صلباً وقوياً ،بينما
تبدو األرضية وراءه مائعة ممتدة دون إنقطاع كسطح مطرد متجانس ،وهكذا يكتسب الشكل خاصية الموضوع بينما ال يكون
لألرضية شيء من ذلك [د.الحارث ،ص ،]138وقد أكد  Scottعلى أن التباين بين الشكل واألرضية ضروري لرؤية هيئات
األشكال .وأن ظهور الشكل يؤدي إلى إختفاء األرضية ألنها تبدو أبسط من الشكل [سكوت ،ص ،]22وقد أضافت دراسة
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(د .الحارث) خواصاً أخرى لالشكال مشيرةً إلى أنها أكثر صالدة من خلفياتها ،وتحدد بالحدود المحيطة ،بينما ال تحدد
األرضية بحدود معينة ،كما تتضمن تفصيالت داخلية أكثر وضوحاً من األرضية ،وهي أكثر ثباتاً واستق ار اًر من األرضية.
وتبين النظرية أن قراءة الشكل والخلفية ليست ثابتة بل يمكن تحول قراءة الشكل إلى خلفية بحسب إمتالكه خواص الشكل
أو خواص الخلفية [د.الحارث ،ص .]98من ذلك يظهر ضرورة تعريف الحواف لبيان الشكل من عدمه ،حيث أن عدم
تعريفها يساعد على دفع العنصر بإتجاه قراءته كخلفية فيما تعريفها الواضح يدفع بإتجاه تمييزه كشكل بوضوح مما يقلل من
قدرته على اإلختفاء.
دور مهماً في تمييز الجسم ،وهو يعتبر عامالً مساعداً لخلق التأثيرات البصرية
أما اللون وطبيعة تلوين العنصر فله اً
المطلوبة من العنصر ،ويطرح (شاهين) آلية إخفاء يسميها بـ "التلوين التمويهي" ويعرفه بأنه أحد أساليب التمويه الغرض
منه تغيير عامل التباين بين الهدف وخلفيته أو بين أجزاء الهدف [شاهين ،ص .]115 -114ويكون ذلك من خالل عدة
عوامل؛ أولها خواص اللون ،إذ توجد ألوان يسهل إندماجها مع الخلفية كاأللوان المحايدة والباردة ،وهي تظهر بالضد من
األلوان البراقة والحارة التي تجلب اإلنتباه إليها ،كما بين وجود ألوان يصعب على العين تمييزها بحسب مقدار حساسية
العين لها (يكون اإلنتباه في أقصاه عند اللون األخضر المصفر) .ويطرح عامالً آخ اًر وهو أساليب التلوين ويعني بها
إستخدام أنماط تلوينية لتموه الشكل وتصعب من عملية تمييزه كالبقع غير المنتظمة التي تستخدم على المباني والمالبس،
أو إعطاء العنصر ملمساً أو نمطاً لونياً يماثل الخلفية ليعطي نتيجة مماثلة [المصدر السابق ،ص .]31يتضح أن األجسام
التي تندمج مع خلفياتها تمتاز بخواص لونية أما مطابقة أو غير براقة وال تجلب اإلنتباه إليها (األلوان المحايدة والباردة)
باإلضافة إلى إحتواءها على أساليب تلوين مماثلة للخلفية ،أو بشكل بقع غير منتظمة.
 4-3عوامل خارجية :هي المجموعة الثانية من العوامل المؤثرة على التكرار وتقسم إلى؛ قراءة العناصر كشكل أو خلفية
كيفية تلقي الصور من قبل المتلقي ،والفوضى والنظام .حيث ظهر من الفقرة السابقة أهمية قراءة العناصر المتكررة كشكل
أو كخلفية  ،فتظهر العناصر في القراءة األولى وتختفي في الثانية ،وتبين الدراسات أن ذلك ال يعتمد على التعقيد البصري
بقدر إعتماده على مقدار التناقض مع المحيط ،حيث أن نظامنا اإلدراكي مبرمج على اإلنتباه على أي شيء يتناقض مع
الخلفية ألنه يثير اإلنتباه وي ِ
شعر بعدم الراحة .وتربط دراسة  Salingarosذلك باألشكال المشابهة للطبيعة وتلك المختلفة
عنها كاألشكال اإلفالطونية (المكعب ،الهرم ،الكرة) وتبين أن اإلنسان يتجه إلى األشكال المقاربة للطبيعة عندما يرغب
بإخفاءها لتَ َعود العين البشرية على رؤيتها بينما يتجه نحو األشكال البسيطة إن أراد لها الظهور .ولكن هذه الحالة ليست
دائمة في تحديد قراءة الشكل والخلفية فهي تعتمد بشكل أكبر على خواص كل من الشكل والخلفية (التي تم ذكرها سابقاً).
آخر من اإلتجاه نحو اإلختفاء بمناقشة فكرة الملل الذي تسببه أجزاء المباني المتكررة (التكرار لدرجة
كما تطرح الدراسة نوعاً اً
إهمال العنصر) [ .]Salingaros, pp.10-11وهي بهذا تؤكد على أهمية اإلندماج مع الخلفية حتى مع وجود التكرار التام
الذي يسبب الملل.
يبين  Scottأهمية اإلضاءة لعملية اإلدراك بقوله " :إذا لم يكن هناك ضوء فلن يكون هناك إحساس بالمرئيات ".
ويوضح بأننا ال نستجيب لكمية ونوع الضوء الذي تعكسه السطوح فحسب ،بل أيضاً الطريقة التي تعكس بها السطوح
الضوء .ويعود ذلك اإلدراك لهيئات األشكال إلى اإلختالفات في الحقل المرئي ،فإذا كان هذا الحقل كله صورة واحدة مكررة
فإن ما نراه ما هو إال ضباب ،وبمعنى آخر ،ال شيء سوى إحساس بضوء في فراغ ،ولكننا عندما ندرك هيئة الشكل فإن
ذلك يعني ضرورة وجود إختالفات في المجال المرئي .وأينما توجد إختالفات البد أن يكون هناك تباين ألن وجوده بين
الشكل واألرضية ضروري لرؤية هيئات األشكال .ويصف  Scottمثاالً عن كرة بيضاء أمام صفحة بيضاء مبيناً أن إضاءة
تلك الكرة بقوة متساوية من كال الجانبين يجعل الكرة تختفي واقعياً ألن أوجه التباين في المجال المرئي تصبح بسيطة إلى
حد يجعل إدراكنا لهيئة الشكل ضعيفاً جداً [سكوت ،ص .]22-15ويظهر تأثير التباين أيضاً في العمق والمسافات البعيدةً
ِ
المستقبل على فعل
حيث تظهر األلوان بلون واحد تقريباً نتيجةً لضبابية الجو ويسمى بحساسية تباين النظر ،أي أن رد فعل
اإلشعاع يتوقف على درجة الوضوح الطيفي للهدف الذي يدركه المستقبل .ويبين (شاهين) أن للظالل دو اًر كبي اًر في تمكين
المتلقي من تمييز األشكال ،إذ أن الظل الواضح (الناتج عن أشعة الشمس المباشرة على العنصر) يكون عالمة دالة جيدة
لكشف هذه العناصر ألن ظلها يؤدي إلى كشف شكلها وأبعادها وقياساتها ،إذاً ولجعل التمويه مؤث اًر يجب أن جعل
اإلختالف في الخواص الطيفية لألهداف وخلفياتها أقل ما يمكن [شاهين ،ص .]23 -12وفي الهياكل اإلنشائية فإن
المصممين يستخدمون تأثيرات الضوء لجعل الهياكل اإلنشائية تختفي مع الخلفية ،كما في مشروع Timber Showroom
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في ألمانيا شكل ( )8حيث تختفي فيه العناصر اإلنشائية الحاملة للسقف نتيجة اإلضاءة الشديدة القادمة من النوافذ في
الجزء السفلي من الهيكل جاعلة األعمدة كأنها معلقة تتوقف عند فتحات الشبابيك وغير متصلة مع األرض،فضالً عن
غياب الظالل الذي ساعد على فقدان تلك العناصر تعريفها الكتلي (بسبب لونها المطابق للخلفية أيضاً) مما أدى إلى جعل
السقف يبدو كأنه معلق كامالً فوق فجوة من الضوء ودون أي نقاط إسناد واضحة [ .]Charleson, p.184نستنتج مما
سبق ،أنه يمكن التالعب بوضوح الشكل واختفاءه في الفضاء من خالل الضوء بحالتين؛ األولى هي تجانس اإلضاءة على
كل من الشكل وخلفيته ،إضافة إلى إمكانية إخفاء الشكل من خالل زيادة درجة اإلضاءة إلى معدالت تحول فيها اإلضاءة
إلى إحساس مجرد للضوء في الفراغ دون أي من األجسام المضاءة (اإلبهار) ،أما تقليل الظالل المعرفة لألشكال وخواصها
فإنه يزيد من إختفاء الشكل مع خلفيته .تظهر كيفية تلقي الصور من قبل المتلقي كعامل مهم في تحديد إنتباهه للعناصر
المتكررة من عدمه ،حيث تشير دراسة (د .الحارث) أن إدراك الصور يعتمد على المسافة بين المشاهد والمبنى ،الفترة
الزمنية لإلبصار ،حركة العين ،وزاوية النظر [د.الحارث ،ص .)123حيث أن األشكال متالصقة السطوح تدرك على أنها
شكل واحد ألنها تعطي المشاهد اإلحساس بإكتمالها حسب قانون التقاربية ( proximityنزوع الوحدات المتقاربة لتكوين
كليات خاصة) فالعناصر القريبة من بعضها عادة ما ترى وكأنها تنتمي لبعضها [الجماقجي ،ص ،]112وهو ما يسمى
بالتداخل والتراكب بين العناصر الذي يؤثر على حجب العناصر المجاورة بعضها للبعض اآلخر .أما الفترة الزمنية
لإلبصار فتؤثر على إدراك المتكرر بعالقة عكسية ،حيث يقل التأكيد على المتكرر ويزداد إهماله بزيادة الفترة الزمنية
لإلبصار ،ولكنها تزداد أحياناً في حاالت تكرار العناصر لغرض التأكيد عليها [ .]Beaudry, p.5وتوثر حركة العين
وزاوية النظر على إدراك الصور من خالل تشكيلها لنمطين محددين لحركة العين أثناء عملية إدراك األشكال هما؛ التباين
اإلضمحاللي والتباين اإلنكشافي ،ويبين (شاهين) أن العين تنتقل في األول بقفزات سريعة على جميع عناصر الفضاء
(تبحث عن الهدف) ،بينما تستقر على عنصر واحد في الثاني (أي عند تثبيت خط المراقبة) .هذا يعطي لكل منهما
خصائص مختلفة في كيفية تمييز العناصر المموهة أو صعبة اإلنكشاف ،فيكون التباين اإلنكشافي أكبر من اإلضمحاللي
بثالثة مرات على األقل ،ويعود سبب هذا إلى أن التباين اإلضمحاللي يبحث عن العناصر ضمن الفضاء من خالل
اإلستعانة باألدلة البصرية المتوفرة ،بينما يعتمد الثاني على قدرة العين على التمييز بأعلى حساسية أثناء تثبيت خط المراقبة
مما يسهل كشف العناصر المخفية حتى في درجات الوضوح المنخفضة جداً [شاهين ،ص.]32
نستنتج أن لزاوية النظر أهمية في تحديد نوع التباين (إضمحاللي ،أو إنكشافي) والتالي يؤثر على قيمة إنكشاف الجسم
بثبات خصائصه األخرى .كما يظهر تأثير التداخل على اإلدراك بزيادته قابلية العناصر على االختفاء.
كما تشير الدراسات إلى أهمية الفوضى والنظام بالعالقة مع التكرار ،حيث أنه يساعد على خلق النظام للمبنى
[ .]www.houzz.comويظهر التنظيم بالضد من الفوضى كعاملين مؤثرين على اإلدراك ألن زيادة التنوع يقلل تركيز
اإلنتباه على كل جزء ويصبح الشعور بالمحفزات غير محدد ،سواء في الفوضى أو اإلنتظام التام للعناصر ،لذا تنصح
دراسة (النجيدي) بالتنوع ضمن الوحدة في حالة تعدد العناصر وتكرارها [النجيدي ،ص .]25يظهر من ذلك أن التكرار يتجه
نحو اإلختفاء في كل من حالتي الفوضى الشديدة
واالنتظام التام لضياع الجزء ضمن الكل.
 -4المحور الثالث :المرحلة التحليلية
يهدف هذا المحور إلى تحليل المعرفة العلمية
للتكرار التي ظهرت في المحاور السابقة وتنظيمها
بالعالقة مع الخفاء والظهور للوصول إلى خواص
التكرار المؤثرة على إتجاهه نحو أحد الطرفين ،وقد
ظهرت في مجموعة من المخططات باإلستناد إلى
المتغيرات الرئيسية (زاوية النظر ،المسافة ،نوع
التكرار ،عدد العناصر المتكررة ،نسبة الطول إلى
العرض ،الفترة الزمنية لإلبصار) المستندة على
شكل ( :(8مشروع  Timber Showroomفي المانيا
فرض إتجاه التكرار وعالقته ببقية المتغيرات (كما
المصدر[Charleson,p.184 [ :
في المخطط  )1الذي يبين المسافة وكل من طول
433

المجلة العراقية للهندسة المعمارية .........................................................العدد ( )4كانون االول لسنة 1025

وعرض العنصر المتكرر ( xالبعد الموازي إلتجاه التكرار y ،البعد العمودي على إتجاه التكرار) وزاويتي النظر القريبة من
العناصر المتكررة والبعيدة عنها ،والتي تؤثر بشكل كبير على قيمتي المسافة الظاهرة  sوعرض العنصر الظاهر  wبحسب
نوع الزاوية ،إذ تظهر زاوية النظر البعيدة مشابهة للجزء ( )1في زاوية النظر القريبة في حين تتداخل العناصر في الجزء
( )2مع بعضها مما يلغي تأثير  sوتظل المسافة الظاهرة بين رؤوس األعمدة هي المؤثرة على وضوحية العناصر وتمييزها
عن بعضها.

مخطط ) :(1العالقة بين زوايا النظر والعناصر المتكررة والرموز المفروضة لكل من األبعاد المؤثرة على التكرار ،حيث  xعرض
العنصر الحقيقي y ،طول العنصر الحقيقي s ،المسافة الظاهرة w ،العرض الظاهري  /المصدر] :الباحثين]

بناءاً على الفرضية السابقة يمكن إستنتاج مخطط العالقة بين نسبة عرض العناصر المتكررة إلى المسافة بينها وبين
إخفاء واظهار تلك العناصر ،حيث أن زيادة المسافة الظاهرة  sبين العناصر عن ( 1.5wحيث  wهو عرض العنصر
الظاهر) يدفع بالتكرار التام نحو اإلتجاه للظهور ويصل لإلظهار التام في قيمة المسافة  3wحيث ال يظهر للتكرار أي
تأثير على إخفاء العناصر بعدها ،كما في المخطط ) .(2أما في زوايا النظر القريبة فإنها تتأثر بالنسبة بين قيمتي  xإلى y
لذا فإن قيم المسافة التي تدفع العناصر بإتجاه اإلخفاء تزداد بسبب قرب العناصر من بعضها كما في المخطط ) (2حيث
تؤثر زيادة قيمة  yبالنسبة إلى  xفي زوايا النظر البعيدة بزيادة التأكيد على العنصر دفعه بإتجاه الظهور بسبب تأثير
الظالل العميقة المؤكدة على العناصر ،بينما تدفعه نحو اإلختفاء في زوايا النظر القريبة لظهور عامل التداخل والتراكب
الذي يدمج العناصر ببعضها بزيادة قيمة  ،yأما قيمة  xفإن زيادتها في كال الحالتين يدفع بالعناصر نحو اإلختفاء
إلتجاهها لتشكيل عنصر واحد (بالعالقة مع المسافة) ،وكما يلي:

مخطط ) :(2تأثير نسبة عرض العناصر المتكررة إلى المسافة بينها على إختفاءها وظهورها  /المصدر] :الباحثين]

مخطط ) :(3تأثير قيمة  x/yعلى إختفاء وظهور العناصر في زوايا النظر القريبة والبعيدة  /المصدر] :الباحثين]
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يؤثر نوع التكرار على ظهور عناصره بحيث يكون إخفاءاً تاماً في التكرار التام وتزداد نسبة ظهوره بزيادة تنوع التكرار
وتعقيده ،كما أن ظهور التسلسل الهرمي يجعل العناصر في حالة ظهور تام .ويكون عدد العناصر في المجموعة الواحدة
هو المؤثر على إمكانية إختفاءها ،حيث أن التكرار التام ألقل من  5عناصر يدفع بها نحو الظهور ويزداد حتى اإلخفاء
التام في العدد  6فما فوق ،أما التكرار المتنوع فإنه يستمر حتى  6عناصر بشكل إظهار تام ويتجه نحو اإلختفاء بزيادة ذلك
ولكنه ال يصل إلى اإلخفاء التام إال في التكرار المتنوع المعقد لضياع الجزء ضمن الكل ،كما في المخططين ) (4و ):(5

مخطط ) :(4تاثير نوع التكرار على إختفاء العناصر وظهورها[ /المصدر :الباحثين]

مخطط ) :(5تأثير عدد العناصر المتكررة ونوع التكرار على إختفاء العناصر وظهورها  /المصدر] :الباحثين]

تعد الفترة الزمنية لإلبصار عامالً مؤث اًر على التكرار سواءاً كانت العناصر ظاهرة أوالً أو مختفية ،وتدفع بها نحو
الطرف اآلخر من العالقة ،حيث أن ظهور العناصر أوالً يقل بزيادة الفترة الزمنية لإلبصار بسبب أن التكرار المستمر
للشيء يدفع إلى إهماله أمام العناصر المتغيرة األخرى حوله .أما في حالة غياب العناصر المتكررة عن إدراك المتلقي
(إخفاء تام) فإنها تتجه نحو الظهور بزيادة الفترة الزمنية بسبب تركيز المتلقي على الجزء (ضمن الكل) ،وأن الحاالت
الوسطية التي يبدأ فيها إدراك العنصر من قيم متوسطة  %09تجعل العناصر ذات قابلية على اإلتجاه نحو أحد الطرفين
(كما في المخطط رقم :)1 -

مخطط ) :(6تاثير الفترة الزمنية لالبصار على إختفاء العناصر وظهورها  /المصدر] :الباحثين]

 -5المحور الرابع :إختبار خواص التكرار
تركز هذه المرحلة على إختبار المخططات التي ظهرت من المحور السابق عن طريق تطبيقه على عينتين منتخبتين
وقياسها تحليلياً للتأكد من صحة الفرضيات التي ظهرت من المعرفة العلمية ،ويتم ذلك في مرحلتين ،وكما يلي:

434

المجلة العراقية للهندسة المعمارية .........................................................العدد ( )4كانون االول لسنة 1025

 1-5العينات المنتخبة :إستند إختيار العينات على المعايير التالية:
 -1إحتواء العينة على التكرار لعنصر ما ويكون متأث اًر بعوامل متنوعة أثرت على القراءة النهائية.
 -2إختالف المشاريع من ناحية خصائص التكرار (عدد العناصر ،أبعادها ،تجميعها) ،خواص العناصر (الحواف،
اللون) ،والعوامل الخارجية المؤثرة عليها لغرض التأكد من تأثير تلك الخصائص بشكل أكثر دقة.
 1-1-5المعهد المركزي للعلوم ) Central institute of science (ICCلمصممه  :Niemeyerيقع المعهد
المركزي للعلوم في جامعة ب ارزيليا  ،UnBوهو من تصميم المعماري  Oscar Niemeyerعام  .1963يمتاز بالبساطة
في شكله العام رغم تأويله إلى العديد من األفكار (مثل الدودة الكبيرة  ،Big Wormدودة األرض أو اليرقة ،minhoca
والقصر األلفي السعيد  )the millipedبسبب أعمدته الكثيرة التي تمتد كهيكل ضخم  Mega structureبطول 720م
بما يقارب 30م كإمتداد لكل منها ،مكوناً رواقاً معمداً يمتد على جانبي حديقة طولية تفصل جزئي المبنى إلى نصفين
متوازيين ينحنيان بشكل قوس يشير نحو البحيرة اإلصطناعية .يمتاز المعهد كبقية مباني الجامعة بأعمدته مستطيلة الشكل
التي تعمل كمنظم بيئي يحافظ على الطاقة [ ]Rasmussen, Diary of Brazeliaويعمل على فصل المساحات
الخضراء ذات الهواء الطلق عن المساحات المغطاة من خالل الفضاء اإلنتقالي المتمثل بالممر المسقف لغرض تحقيق
التوازن واإلنتقال التدريجي بين الخارج والداخل [.]www.merge-emerge2012.blogspot.com
يعد المبنى إنموذجاً عن كيفية تحويل الخرسانة إلى مادة ممتازة للمساحات الحضرية وخلق فضاءات ديناميكية ،إذ
شيدت أروقته بواسطة أعمدة خرسانية تبدو كأنها شفافة ومفتوحة بسبب تنظيمها على طول المساحات الحضرية في الوسط،
آخر لتجربة البناء
فضالً عن أن الركائز تخلق أنماطاً من الظالل الديناميكية المتغيرة على األرض والتي تعطي شعو اًر اً
وتصميمه على المقياس البشري (بسبب ضخامة أبعاد الركائز والشعور الذي تسببه) إضافة إلى تغير الظالل على طول
المبنى بسبب إنحناءه كالقوس .مما يجعل تجربة هذه المساحات الحضرية مثيرة لإلهتمام ومتغيرة في كل وقت أثناء النهار،
شكل (.]Rasmussen, Diary of Brazelia[ )9

شكل ( :)9منظور للممر بتغير ضوء النهار وزوايا النظر  /المصدر]www.merge - emerge2012.blogspot.com] :

 Rooftop remodeling 2-1-5لمصممه  :Coopيعتبر المشروع من أول المشاريع التفكيكية ،وقد تم تصميمه
كمكتب محاماة لشركة  Schuppichفي النمسا ،إذ طلب من المصمم  Coopتوسعة المكتب رغم إحاطته بفضاءات
مكتبية مجاورة مما دفعه لإلتجاه إلى األعلى والخارج .يقع المكتب في الطابق األول والثاني من المبنى ،وكانت الفكرة هي
التركيز على قاعة اإلجتماعات الكبيرة [ ،]www.architizer.comوباإلتجاه إلى السطح حيث لم يجد المصمم (بحسب
وصفه) ما يلتزم به من سياق أو ألوان أو مواد ،والشكل الوحيد الذي وجد لمحاكاته هو خط مرئي من خطوط الطاقة في
الجهة المقابلة من الشارع .ومن هنا جاءت فكرة فتح السطح كأنه يصور صاعقة وقوس مشدود ،وقد خلق هذا الفضاء
عنصر التصميم الرئيسي وأصبح تدريجياً أكثر أهميةً كونه العمود الفقري للهيكل الفوالذي وشكله .وقد صممت السطوح
الزجاجية المفتوحة ،المغلقة ،المطوية ،والخطية للقشرة الخارجية للتحكم باإلضاءة والرؤية في كال إتجاهي المنظر الخارجي
والداخلي [ .]www.coop-himmelblau.atونالحظ ما ال نهاية من طرق الربط ألجزاء الهيكل اإلنشائي بعضها مع
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البعض فينتج عن ذلك إطالق تأويالت مختلفة .إذ أن الشكل الناتج كان كهيكل طفيلي يظهر ليشوه بإضطراب وعنف
المبنى الهاديء الموجود أصالً ،واختلِف في تفسير حالته كهبوط إو إنطالق .أما المتلقي فإنه قد يفاجأ بشكل أولي بما يراه،
كأن إشعة الضوء منبثقة كالسهم تحاول تهشيم الهيكل اإلنشائي ،إذ تبدو كقوس كهربائي أو طائر غريب ،هذا اإلنطباع
األولي يسجل في فكر المشاهد وبسرعة ،حيث أن التمثيل المجرد لكل من حالة الطيران أو اإلنفجار يحدث نتيجةً إلطالق
طاقة بشكل مفاجيء ينتج عنها إزاحة العناصر ،أو الخصائص الشكلية للهيكل اإلنشائي الذي لم يعر أية أهمية للمخطط
األصلي للمبنى المتسم بهندسية العناصر التي تأخذ طابع اإلستقامة واإلستطالة واعتماد الشبكة اإلنشائية المتعامدة بين
الفضاءات بدالً من اإلنحناءات .أدى هذا اإلختالف في طبيعة النظامين إلى تداخل معقد بينهما ،مما ينتج شكالً مشوشاً
ظاهرياً ،شكل ([ )10الخفاجي ،ص.)99 -98

شكل ( :)10لقطات منظورية للمشروع  /المصدر]www.architizer.com] :

 2-5تحليل العينات :تبرز األعمدة اإلنشائية للرواق في المعهد المركزي للعلوم  ICCبشكل تكرار تام مستمر لعدد عناصر
كبير مع تغير زوايا النظر بسبب إنحناء المبنى باإلضافة إلى تغير اإلضاءة وزوايا النظر (الحالة  )Aمن شكل ( ،)11أما
 Rooftop remodelingفيحتوي على عدد كبير من مجموعات العناصر المتكررة بعدد قليل وبأشكال وأبعاد ومواقع
متعددة يمكن تلخيصها في ثالث مجموعات (الحاالت  Bو  Cو  )Dمن شكل ( ،)11وكما يلي:
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W S W W
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W SW
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شكل ( :)11تحليل أولي لكال العينتين المنتخبتين  /المصدر] :الباحثين[

يظهر من التركيز على النسبة بين عرض العناصر المتكررة والمسافات بينها لكل من العينتين ،أن األعمدة في ICC
(الحالة  )Aتبتعد عن بعضها بمسافات تتراوح بين  3wإلى  wفي الجزء ( ،)1أي من اإلظهار التام للحالة األولى إلى
اإلقتراب من اإلخفاء للحالة الثانية ،أما في الجزء ( )2فإن  sتصبح أقل من  wوتختفي بزيادة العمق (كما في الحالة )A
كما في المخطط ) ،(7أما في (الحالة  )Cفي مشروع  Rooftopفهي أكثر من  5wوبحالة إظهار تام متأثر أيضاً بعدد
العناصر المتكررة (كما سيتم التطرق له الحقاً) ،في حين أن المسافات (في الحالة  )Bأصبحت أكثر من  10wلنحافة
العناصر المتكررة وضياعها ضمن الفوضى (من الداخل والخارج) مما يطرح تعديل المخطط في القيم المرتفعة لـ ( wأكثر
من  )8wلتعود لإلتجاه نحو اإلختفاء ،أما في (الحالة  )Dفإن قيمة  sأقل من  wبشكل كبير مما يجعلها بنسبة إختفاء
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أكثر من  %75ولكنها في المشروع بنسبة أعلى من المتوقع بسبب ظهور عامل اإلضاءة والظالل المعرفة للشكل ،وكما
يلي:

مخطط ) :(7تأثير نسبة عرض العناصر المتكررة الى المسافة بينها على إختفاءها وظهورها  /المصدر] :الباحثين]

أما تأثير النسبة بين قيمة  xإلى  yفإن تأثير نسبة اإلختفاء في (الحالة  (Aالتي تمتلك نسبة تقترب من  1/4تتغير من
اإلظهار التام في زاوية النظر البعيدة والجزء ( )1من زاوية النظر القريبة إلى اإلخفاء التام في األجزاء البعيدة (الجزء ،)2
أما في (الحالة  )Bفإنها بقيمة متوسطة لتساوي البعدين  xو ( yبتحييد جميع العوامل المؤثرة األخرى كالمسافة بين
العناصر والفوضى التي تجعلها بقراءة تقترب من اإلخفاء) ،كما يظهر ذلك في (الحالة  )Cالتي تنتهي بقراءتها كإظهار تام
بسبب نوع التكرار ،أما (الحالة  )Dفإنها تظهر كإظهار تام بغياب المتغيرات األخرى كاإلضاءة التي تزيد من ظهور
العناصر المتكررة ،وكما يلي:

مخطط ) :(8تأثير قيمة  x/yعلى إختفاء وظهور العناصر في زوايا النظر القريبة والبعيدة  /المصدر] :الباحثين]

ويظهر تأثير نوع التكرار بفرض أن جميع العوامل األخرى (المسافة ،زاوية النظر ،نسب العناصر المتكررة ،وغيرها)
تساعد العناصر على اإلختفاء فإن نوع التكرار التام بدون تجميع العناصر في مجاميع يكون األكثر قابلية على اإلختفاء
التام (كما في الحالة  ،)Aوتظهر (الحالة  )Bبقيمة متوسطة وبنوع تكرار  ABABABبسبب البعد الكبير بين العناصر
الذي يجعل ما بينها يق أر كعنصر متكرر أيضاً إتجه نحو اإلختفاء بسبب تأثير عناصر أخرى كنحافة العناصر المتكررة،
وأبعادها وزاوية النظر ،وهو الحال أيضاً في (الحالة  ) Cحيث المسافات بين العناصر المتكررة يق أر كعنصر ،أما (الحالة
 ) Dفهي تقترب من اإلخفاء التام بتحييد اإلضاءة (كما في المخطط :)9

مخطط ) :(9تاثير نوع التكرار على إختفاء العناصر وظهورها  /المصدر] :الباحثين]
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يرتبط عدم التطابق بين الحاالت في المخطط ( )9السابق بعدد العناصر المتكررة حيث أنه في (الحالة  )Aيزيد عن
 61وبتكرار تام ،أما (الحالة  )Bفهو بتكرار متنوع بسيط بعدد عناصر يزيد عن  12أيضاً (بحساب المسافات كعناصر)
أما (الحالة  )Cفهي تكرار متنوع بسيط بعدد عناصر يساوي  ،5في حين أن (الحالة  )Dفهي تكرار تام بـ  4عناصر مما
يجعله يقترب من الظهور ،أو تكرار متنوع بسيط بـ  7عناصر فهي تقترب من الظهور وكالهما غير مطابق للحالة بوجود
جميع المتغيرات األخرى بسبب تأثير نسبة  xإلى  yوتأثير اإلضاءة والفوضى (كما في المخطط :)10

مخطط ) :(10تأثير عدد العناصر المتكررة ونوع التكرار على إختفاء العناصر وظهورها  /المصدر] :الباحثين]

تؤثر الفترة الزمنية لإلبصار على القراءة األولى (في فترة قصيرة) بحيث تكون (الحالة  )Aفي إحتمالين؛ يبدأ األول من
اإلختفاء التام (في الجزء  )2ويتجه نحو الظهور التام بعد إدراك وجود العناصر المتكررة ،أو يكون بشكل إظهار تام (في
الجزء  1من التكرار) ويتجه نحو اإلختفاء الجزئي بسبب إهمال تلك العناصر وادراك ما خلفها بزيادة الفترة الزمنية
لإلبصار .أما (الحالة  )Bفتبدأ من حالة شبه مخفية بسبب وجود الفوضى وتتجه حالة تقترب من اإلظهار التام وينتقل
بعدها اإلدراك إلى عناصر أخرى بعيداً عن العنصر المدروس ،أما (الحالة  )Cفتبدأ من اإلظهار التام بسبب التركيز
الكبير على العناصر ضمن التكوين وتتجه نحو حالة وسط بين اإلخفاء واإلظهار ثم تترك ليتم التركيز على عناصر
أخرى ،أما (الحالة  )Dفتبدأ من حالة وسط بين اإلخفاء واإلظهار ثم تتجه نحو اإلظهار التام بسبب إضاءة العناصر
والظالل العميقة التي يسببها عمق العناصر المتكررة (كما في المخطط :)11

مخطط ) :(11تاثير الفترة الزمنية لالبصار على إختفاء العناصر وظهورها  /المصدر] :الباحثين]

يتضح مما سبق ظهور ما يلي:
 -1وجود أحد العوامل المؤثرة على الحالة المدروسة بتأثير قوي يكون عادةً هو السبب في القراءة النهائية لنسبة
اإلختفاء ،ولكن تظهر حالة واحدة ال تتطابق مع القراءة النهائية وهي (الحالة  )Dالتي تكون بشكل إخفاء تام أو
حاالت تقترب منه وهي متأثرة بعوامل خارجية كاإلضاءة والفوضى.
 -2المسافة بين العناصر بقيمة أقل من  2wوأكثر من  8wتتجه نحو اإلخفاء لتصل إلى اإلخفاء التام في القيم القريبة
من  0وتصل إلى حالة تقترب من اإلخفاء في القيمة  10wوال تصل إلى اإلخفاء التام لوجود إمكانية إدراك تلك
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العناصر ضمن الفضاء بسهولة (بغياب الخواص التمويهية للعناصر كالتلوين التمويهي) ،وتكون بشكل إظهار تام في
القيم بين  2wو .8w
 -3تلعب المسافة وعدد العناصر المتكررة دو اًر مهماً في تحديد نسبة اإلختفاء في معظم حاالت التكرار.
 -4زيادة قيمة  yفي زوايا النظر القريبة تجعل التكرار يتجه نحو اإلختفاء لتداخل العناصر مع بعضها في حين أن
زيادتها في زوايا النظر البعيدة يزيد من ظهور العناصر بسبب ظهور الظالل المعرفه لها.
 -5يزداد ظهور العناصر المتكررة بزيادة تنوعها ضمن التكرار (بتحييد جميع العوامل المؤثرة األخرى كاإلضاءة
والفوضى وغيرها) فتبدأ من اإلخفاء التام في التكرار التام إلى حالة وسط بينهما في التكرار المتنوع البسيط.
 -6كلما إزداد عدد العناصر إزدادت قابليتها على اإلختفاء بغض النظر عن نوع التكرار ،ولكنها أكثر سرعة في
ال وصول إلى اإلختفاء التام في التكرار التام والمتنوع المعقد ،فيما ال تصل إلى اإلختفاء التام في التكرار المتنوع البسيط
حتى بعدد عناصر كبير ( 12عنصر أو أكثر) بسبب ميل العناصر إلى تكوين تجمعات مع بعضها وتشكيل هرمية
تؤثر على ظهور تلك العناصر.
 -7تؤثر الفترة الزمنية لإلبصار على العناصر المتكررة فتتحه أما إلى اإلظهار التام أو إلى اإلخفاء التام ولكنها قد
تنقطع عند قيم متوسطة بسبب إنتقال اإلنتباه إلى عناصر أخرى ضمن التكوين.
 -8الفوضى عامل يدفع بالتكرار نحو اإلختفاء ،فيما اإلضاءة الواضحة والظالل المعرفة عامل يدفعه نحو الظهور.
 -6المحور الخامس :اإلستنتاجات
 -1اإلخفاء هو قوة خارجية مطبقة على الشيء المخفي بهدف إخفاءه ،وتعني الستر أو كتمان الشيء أو تغطيته.
وترتبط دوماً بجهل معظم الناس للشيء (أو القوة نفسها) ،أما ما ينتج عنها فهو الشيء المخفي أو المستور.
 -2اإلختفاء  disappear/ invisibleفهو فعل الشيء الخفي على نفسه بحيث يكون مخفي ًا ،أي أنه يتوارى أو
يحتجب أو يتالشى ويكون غير منظور (أي مختفي) ،ويأتي بمعنى االستخراج واإلظهار في كالم العرب العالي فقط.
 -3اإلظهار هو مقابل لمفهوم اإلخفاء ،وهو كشف وبيان (توضيح) الشيء من غير تأمل وتفكر ،ويأتي بمعنى أعلى
الشيء أو فوقه (أي أنه خارجي) ،وهو كل عرض وحضور .يقال لبدو الشيء الخفي ،ويمتاز بالصدق الموضوعي أو
المنطقي (يقابل الواقع) وهو متحقق فعالً في أغلب االحيان ،نقيضه اإلخفاء والوهم والخرافة.
 -4التكرار  :repetitionهو إعادة اللفظ (أو المعنى) الواحد بالعدد أو النوع في القول مرتين فصاعداً برجوع دوري أو
مسار ويرجع إلى نفسه كفعل دائري ،أو التشديد عليه ألغراض تأكيدية أو إلثارة التوقع لدى المتلقي أو لوظائف جمالية
أو إيقاعية أو تزيينية.
 -5أكثر أنواع التكرار قابلية على اإلختفاء هو التام ألنه ال يجذب إهتمام المتلقي ،حيث أن المتنوع يحاول جذب إنتباه
المتلقي بزيادة تعقيده وال تظهر فيه حالة اإلختفاء للعناصر المتكررة.
 -6الهدف من التكرار بالعالقة مع اإلختفاء والظهور هو أما التأكيد على المتكرر أو إهماله ،ويكون أما على مستوى
تكرار للعنصر أو تكرار الخلفية.
 -7تدفع زيادة التنوع بالعناصر لتقليل اإلرتباط مع بعضها واإلشتراك بخاصية عامة تساعد على التركيز على كل جزء
منها ولكنها تختفي بإقتراب التنوع من الفوضى وتعود العناصر لإلختفاء بسبب التركيز على كل جزء منفصالً.
 -8تقسم العوامل المؤثرة على اإلدراك إلى ثالثة مجاميع هي؛ التكرار وخواصه المؤثرة على إختفاء العنصر وظهوره،
خواص العنصر المتكرر ،العوامل الخارجية المؤثرة على العناصر المتكررة.
 -9يظهر ضرورة تعريف الحواف لبيان الشكل من عدمه ،حيث أن عدم تعريفها يساعد على دفع العنصر بإتجاه قراءته
كخلفية فيما تعريفها الواضح يدفع بإتجاه تمييزه كشكل مما يقلل من قدرته على اإلختفاء.
 -10تمتاز األجسام التي تندمج مع خلفياتها بخواص لونية غير براقة وال تجلب اإلنتباه إليها (األلوان المحايدة والباردة)،
باإلضافة إلى إحتواءها على أساليب تلوين مماثلة للخلفية ،أو بشكل بقع غير منتظمة.
 -11يمكن التالعب بوضوح الشكل واختفاءه في الفضاء من خالل الضوء بحالتين؛ األولى هي تجانس اإلضاءة على
كل من الشكل وخلفيته ،إضافة إلى إمكانية إخفاء الشكل من خالل زيادة درجة اإلضاءة إلى معدالت تتحول فيها
اإلضاءة إلى إحساس مجرد للضوء في الفراغ دون أي إدراك لألجسام المضاءة (اإلبهار البصري) ،أما تقليل الظالل
المعرفة لألشكال وخواصها فإنه يزيد من إختفاء الشكل مع خلفيته.
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 -12كلما إزداد التداخل بين العناصر إزدادت قابليتها على االختفاء.
 -13يتجه التكرار نحو اإلختفاء في كل من حالتي الفوضى الشديدة واإلنتظام التام لضياع الجزء ضمن الكل.
 -14تعد اإلضاءة ،اللون ،تعريف الحواف من العوامل المساعدة التي قد تساعد على دفع التكرار نحو اإلختفاء (في
حالة اإلضاءة المنتشرة دون وجود الظالل ،التلوين التمويهي ،غياب الحواف) ،أو تدفع به نحو الظهور (اإلضاءة
المباشرة ووجود الظالل ،التلوين المؤكد على العناصر ،وجود الحواف).
 -15يزداد إختفاء العناصر المتكررة بوجود عناصر متغيرة قربها أو أمامها ألنها تجذب االنتباه عن التكرار الذي يصبح
خلفية.
 -16تتباين العوامل المختلفة في تأثيرها على التكرار من حيث القوة ،حيث يكون تأثيرها قوياً في خواص التكرار (كعدد
العناصر ،أبعاد العناصر بالنسبة إلى الفراغات بينها ،والتجميع والهرمية) وفي اإلضاءة والفوضى والنظام ،في حين
يكون متوسطاً في زاوية النظر واللون والشكل والخلفية.
 -17يزداد إختفاء العناصر في زوايا النظر القريبة بزيادة عمق العناصر (البعد العمودي على إتجاه التكرار) ،في حين
يكون ذلك عامالً يساعد على الظهور في زوايا النظر البعيدة بسبب دخول الظالل كعامل معرف للعناصر.
 -18يزداد ظهور العناصر المتكررة بزيادة تنوعها ضمن التكرار (بتحييد جميع العوامل المؤثرة األخرى كاإلضاءة
والفوضى وغيرها).
 -19كلما إزداد عدد العناصر إزدادت قابليتها على اإلختفاء (بتحييد عامل نوع التكرار).
 -20تغير الفترة الزمنية لإلبصار من نسبة إختفاء العناصر المتكررة (أما نحو اإلظهار أو نحو اإلخفاء).
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