
 

 

فلسفة الغياب في العمارة المعاصرة 

 *ال كريزةس علي حمزة عبا

التكنولوجية الجامعة –قسم هندسة العمارة 

   ©2017 AL-Muthanna University. All rights reserved. 

The philosophy of absence in contemporary architecture

 الخالصة

كنهه يتمهمنه، و ل شير اليهو لكنه يوحي به، ما لم يبصورة  مباشرة  النص  بح به النص الغائب هو ما لم ي

 الحمهوراء على البحهث فيمها ورفلسفة الغياب تقوم  وهو كذلك ما لم يصرح به و لكنه يثيره. و البحث في

 والرمههو   دعاء منظومههةاسههتبمعنههى ات تهه اير اكتشههافنا للغيههاب يسههتند علههى قههدرتنا فههي بشههكا اسهها ، 

لعمهارة امن حمور اشارة ما ضمن تركيب اي نتاج ابداعي ومنهها الدالالت و االشارات التي تستنبط من 

نيههه ذه اعهاةة بنههاءنصهو  الحاضههرة بمعنههى عهن اريههح تحليها مسههتويات البنههاء العائقهي لاشههارات او ال

لهنص اتهم اسهتدعائها بفعها و فكريهة ااجتماعيهة  وااشهارات تاريييهة لمنظومهة بنهى مستحمهرة كه ت تكهوت 

ة ال افهح الغيهاب ههو افهح خلفهي للحمهور و بهررم ات ارفهي الثنائيه، كهوت بشكا خفي او ايحهائيالحاضر 

خهر ةي الهى اسهتدعاء االؤاحهدهما امهام الهوعي يه يكوت لهما حمور متهاامن ةاخها الهوعي اال ات حمهور

فههي  . يحههاوا البحههث الحههالي الكشههف عههن فلسههفة الغيههاب فههي العمههارة المعا ههرة مههن خههاا الغههورالغائههب.

نهها معاقته بالحمور كمتا مه وجوةيه لهه اوال واستكشهاع عاقتهه بمجموعهة مفهاهيم تصهور ته ايره و

 االختاع واال احه والتوا ا.
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Abstract: 

Absent text is what is not permissible by the text directly, but he suggests, is not 

referring to him, but it contained, as well as what he did not say it, but he raised. 

And research in the philosophy of absence based on research beyond the audience, 

mainly, in the sense that the framing of our discovery of absence based on our 

ability to call the system of symbols and signs and signals which are derived from 

the presence of a signal as part of the installation of any product of creative 

including architecture by analyzing the construction levels of relational signals or 

present texts sense rebuilding of mind for the system built is formulated as if they 

are historical references, social or intellectual been summoned by the present text is 

hidden or suggestive, the fact that approved absences is rear agreed to attend, and 

even though the bilateral both sides do not have them attend simultaneously within 

consciousness, but the the presence of one of them in front of awareness leads to 

call the other absentee..idol Find current disclosure philosophy of absence in 

contemporary architecture through the valley in relation to attend connected 

existential his first and explore its relationship to formulate a set concepts framed, 

including the difference, displacement, and communication..  
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 :المقدمه

ات تسمى شيئا تحصره و تميفه، لكن ات توحي اليهه      

ات عمليههة استحمههار  ،  فههات ذلههك يعقيههه قههدرة ممههافة

وتسهاهم الى منتج للنص،  متلقيالغائب مفيدة في تحويا ال

النص اثراءا ةائميا باجتاب ةالالت ال تحصهى في ائراء 

فنهها لكشههف مهها ال تعتبههر عمليههة قههراءة الههنص اذ ات  اليههه،

يكشههف فههي الههنص نفسههه الههذي يقههرا، و العاقههة مهه  نههص 

كههههههد ؤيكمههههها  حاضهههههر بغيهههههاب ضههههههروري فهههههي االوا،

على ثنائيهة الحمهور و الغيهاب المعماريوت المعا روت 

ات تقهاوم الوجهوة، يجهب اذ عليهها الجا ةيمومة  العمهارة 

شههتما علههى ات تاعها  بههدوت ات تحقههم كينونتهها و هههذا ي

  عاعة التفسير التقليدي لعنا ره لذا فاشهكالها يمكهن ات

تقههرا باريهها و لههيي جماليهها ياي حمههوريار او اسههتعاريا 

التعههدة فههي واذا كههات  . ياي باالشههارة الههى مهها هههو رائههب

يمسههرحية هاملههثر مههثا  سههببا فههي ايجههاةالمعههاني الكامنههة 

مشههاهدين جههدة و معجبههين مسههتمرين النههها تفسههر تفسههيرا 

الغيهاب ههو الشهي الهذي سهياخذ ، فهات  جديدا م  كها جيها

موضههة عههابرةر كونههه ثبوتيههة و خلههوة اكثههر مههن مجههرة 

كمهههههههها ات الغيههههههههاب يههههههههرتبط ر.Jencks,1988,p.268ي

بالتوا ها ويعتبههر ةعامههه رئيسههه لههه وهههذا مهها ركهها عليههه 

ات بتاكيههده   ههاحب نظريههة الفعهها التوا ههلي  هابرمهها

الغيهههاب بوا هههلية والغيهههاب ههههو احهههد االسهههي الفكريهههة للت

يتحقههههح التوا هههها، يفههههالفكرة التوا ههههلية تشههههكا خرقهههها 

 لانظمة المعلوماتية السهائدة، حهين تهاتي الفكهرة مهن فهو 

ر،  209،   1990منهههابر اخهههرر مغهههايرة، ي هههفدي، 

فالعمههارة المعا ههرة باتههث تنحههى منحههى ينبههذ الوضههوح و 

علهههى مفهههاهيم تهههدعو الهههى االخهههتاع و  لتؤكهههدالمباشهههرية 

و الغيهاب فهي الحمهور و التهي تتقلهب مشهاركة التعدةيهة 

مهههن هنههها تحقهههح التوا هههلية لالمتلقهههي فهههي انتهههاج العمههها و 

جاءت اهمية البحث الحالي في تسليط الموء على فلسهفة 

  الغياب في العمارة المعا رة.

 

 التعريف  :المحور االول .1

 :.تعريفا.الغياب -1-1

  .. لغة.الغياب .1.1.1

نجهد ات  ،الرو  ريي تعريف المعجم العربي االساسهي ف       

رههاب عههن  ،ضههد شهههد و حمههر :رههاب و ريابهها فهههو رائههب ري

رهاب عهن ذاكراتهي ي ،انسهي –رهاب عهن الهذاكرة  ،سافر :باةه

. ..اختفههى نشههااه :رههاب عههن السههاحة  ،اننهها التقينهها مههن قبهها ر

رير موجهوة عكسهه حاضهر  :رائبوت و رياب و ريب –رائب 

عكسههه  ،ريههاب مصههدر رههابر يبلهها الغائههب مهها سههم الحاضههر ي

  .ر 908   ،1982 ،المعجم العربي االساسييحمور 

و اما من جانهب الحمهور و الغيهاب فههي تشهير الهى الوجهوة و 

 رالهاشهمييالاوجوة تشابه التورية فهي اللغهة التهي تعهرع عنهد 

اذا سهههترته و  ،وريهههث اليبهههر توريهههة ،لغهههة بانهههها مصهههدر ورر

ههي ات يهذكر المهتكلم لفظها مفهرةا  :ا قاحا و ،اظهرت ريره

احههدهما قريههب ريههر مقصههوة و ةاللههة اللفهه  عليههه  :لههه معنيههات

وهم و ةاللة اللف  عليه خفية فيت ،و االخر بعيد مقصوة ،ظاهرة

لبعيهد او هو انما يريد المعنهى  ،انه يريد المعنى القريب :السام 

ن متهيق  الفقهبقرينة تشير اليه و ال تظهره و تستره عن ريهر ال

  .ر 362   ،1982 ،الهاشميي

ر Fontanierيو افمهها تحديههد للتوريههة نههراه بههدوت شههك عنههد 

تقههوم علههى  ،فالصههور الباريههة الميتلقههة التههي نسههميها توريههةي

 ،لورههورتياخههذ كلمههة واحههدة بمعنيههين ميتلفههين فههي ات واحههد 

 .ر 200  ،1988

  :فلسفة. .الغياب .1.1.2

ريهاب شهي ياب بانهه يقرح مقا   فدي فهي حديثهه عهن الغيه 

 فالغيهاب ال ،لوت فيهها و شهكا و حجهم ،هو افتقاة ايقونه ،خا 

كهات نقهوا ريهاب  ،يمكنه ات يعني شيئا بدوت ات يلحهح بشهي مها

ريهاب هههذا  ،ريهاب الحبيبههة فهي موعهد لقائهها ،الشهمي فهي الليها

  .)226   ،1990 ، فدير يالشي الذي نعرفه و نفتقده

 بهات المعنهى ههور جوناثهات كهوللريو يؤكد الفيلسوع االمريكي 

مههن االثههار و المقههابات تتيقههى ايههة لحظههة  ،جههاء مههن النظههام

التههههي تثبههههث المعنههههى ر هوسههههرايحاضههههرة و يههههرف  مقولههههة 

فههي هههذا ر كههوللرييقههوا و  ،بالحمههور فههي اللحظههة الحاضههرة

ات المعنى الحاضر في اللحظة الحاليهة يحهدةه عهن ياليصو  

اب المعههاني االخههرر فههي اريههح االختافههات و المقههابات ريهه

 مههن اخههر ذلههك الحمههور المنفصهها للمعنههى فههي ريبههة وعههي 

ريهاب المعنهى الماضهي الهذي كهات حاضهرا و المعنهى  ،بالغياب

فسهههتراتيجية التفكيهههك اكهههدت  ،القهههاةم الهههذي سهههيكوت حاضهههرا ر

حمهههور ذلهههك المركههها المحهههوري اذ ات ي ،اسهههتحالة الحمهههور

و تصهبح  ،بالغيهاباليارجي ةاخا النص او اللغة مرتبط ةائمها 

ات المراورة و الغموض و االنتشار و ال نهائية الداللة هي سهم

الهههنص و المههههم ات الحمهههور لهههم يعهههد حاضهههرا فهههي الهههنص اال 

  .ر 380   ،1993 ،حموةةة.ر يمقرونا بالغياب

في الحمور ي :الى موضو  الغياب بقولهفيشير ر الغذاميياما 

ال يكشف في الهنص و الغياب تصبح قراءة النص فنا لكشف ما 

و العاقهة مه  نهص حاضهر بغيهاب ضهروري  ،نفسه الهذي يقهرا

 ر و يشهههههير  هههههالح105  ،1987 ،الغهههههذامير يفهههههي االوا

الحمههور ههههو رهينههة مرئيهههة و الغيههاب ظالهههها يبهههات  ابههراهيم

  لهه انه المحيط الممقرب الهذي ال قها ،الكثيفة الغائرة العميقة

ى خا هية االنفتهاح و ال شوااى و هو المدلوا الذي ينقوي عل

رر المستمر على القراءة فتحاور م  القارر و يتحاور معه القا

مثلههه مثهها مههاء سههاكن تتمههاعف ةوائههره و تتسهه  اذا مهها  ،فيتسهه 

 .ر 98  ،1990 ،ابراهيمر يالقي فيه حجر

 

 :التعريف االجرائي للغياب  .1.1.3

الغيههاب هههو حالههة اساسههية فههي الشههكا البليهها و لكههن لههيي       

حيث ات الشهكا  ،الغياب في الحمور وانماور كمد من الحم

شهي فهي فالشكا التمثيلهي يمثها ال ،البليا في العمارة ليي تمثيليا

و لجعهها  ،ريابههه فههي حههين ات الشههكا البليهها يشههتما علههى ريابههه

 قليديةالعامة المعمارية اكثر بارة فالمفترض تقليا عتمتها الت

امهها ، ةو ذلههك عههن اريههح اةخههاا الغيههاب  فههي حمههور العمههار

الحمهههور و الغيهههاب فههههي ثنائيهههة تعتمهههد لتوليهههد المعهههاني فهههي 

و  و هي ثنائية متا مة و مترابقة يعما ارفيهها معها ،العمارة

 و ليي الواحد كمد من االخهر لتحقيهح البارهة ،جنبا الى جنب

د و  التعدةيههة و اعههاةة اليلههح و خلههوة العمهها المعمههاري و يعتمهه

حهههة و االخهههتاع بشهههكا اساسهههها الفكهههري علهههى مفهههاهيم اال ا

 .و توةي الى تحقيح التوا يلية م  المتلقي ،اساسي

 

 :والغيابثنائية الحضور  .1.1.4

يعلههن الوجههوة حمههوره فههي اللغههة التههي تيفيههه فههي               

اي ات الهنص  يجهد حمهور الوجهوة و ريابهه فهي ات  ،عاماتها
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يمكهن معرفتهه فقهط ر لهايهدكريفلما كهات الوجهوة بالنسهبة يواحد 

في اللغة فانه يصبح حاضرا في الكلمات و متيفيها وسهقها فهي 

لكهن الحمهور  ،في حركة كشف و تيهف متهاامن ،نفي الوقث

الكشههف و التيههف الههذي تتيحههه اللغههة للوجههوة لههيي  ،و الغيههاب

فاللغة و معرفة الوجوة في حالهة نشهوئه و تاسيسهه  ،ممكنا ةائما

فالتقاليهد بجموةهها تحهوا  ،الصهلداالولى تصقدم بحائط التقاليد 

ر حمههههور الوجههههوةيالحمههههور  ،ةوت تحقيههههح ارفههههي الثنائيههههة

بها يغيهب فهي الواقه   ،ال يتحقهح النهه ييتفهي ،اال يا في اللغة

خلف جهدرات الجمهوة المتتاليهة فهي التقاليهد المتوارثهة جهيا بعهد 

نشههااا ايجابيهها ر هايههدكريو مههن هنهها كههات التههدمير عنههد  ،جيهها

الايهههف للو هههوا الهههى الشهههكا او االشهههكاا يههههدع الهههى كشهههف 

الت مهها تفعلههه التقاليههد هههو حجههب الحمههور و  ،االولههى للوجههوة

ال يصهههبح الهههنص قهههاةرا علهههى  ،منعهههه و ال يتحقهههح اال للغيهههاب

فيكههوت  ائفهها بعيههدا عههن المعرفههة  ،التعبيههر اال عههن الغيههاب فقههط

 .ر 304   ،1993 ،ة. حموةةر يالحقيقة بالوجوة اال يا

 يتوقف عند مجرة تحديد موقف يوةي الى رفه  ات االمر ال  

 ،ميتافيايقيا الحمور و يؤسي لقيهام ثنائيهة الحمهور و الغيهاب

حيث يمكن اعتبار النسح اللغوي او النص االةبي حاضهرا فقهط 

ي لكن االمر ال يتوقف عند نسف المركا اليارج ،او رائبا فقط

يهاب با يتقهور مفههوم ثنائيهة  الحمهور و الغ ،او نفي حموره

الهى عهدة مهن التنويعهات و بعه  ههذه التنوعيهات ال عاقهة لههها 

فههي مجهههرة بههها تبحههث  ،بههالمفهوم االوا لميتافيايقيهها الحمههور

عاقههة العنا ههر و الوحههدات الصههغرر بعمههها بههالبع  فهههي 

ضههههوء الثنائيههههة ةوت  ات يكههههوت هنههههاق حمههههور لميتافيايقيهههها 

او العاقههههة مههههراة ذات  ،و كههههات الوحههههدة اللغويههههة ،الحمههههور

وجه منه مراة فقط تعكي الحمهور امها الوجهه االخهر  ،وجهين

فهو شفاع ينقلنا الى ممالك اخرر مهن الغيهاب الهى حمهور مها 

     .هو رائب

ثنائيههة الحمههور    الفيلسهوع االمريكههي فكهرةر كههوللريو يبسهط 

الغيهههاب فهههي مثهههاا مشههههور و يؤكهههد فيهههه  هههعوبة النظهههر الهههى 

و المثههاا هههو السهههم و قههد  ،المعرفههة باعتبارههها حمههورا فقههط

فكروا على سبيا المثاا في حركهة ايهرات ي :االقته يدا القوا 

فهات  ،اذا كانث الحقيقة مها ههو حاضهر فهي لحظهة بعينهها ،السهم

فالسههم موجهوة فهي نققهة معينهة فهي لحظهة  ،السهم ينتج مفارقة

و  ،حركهة ابهداانه ةائما في نققة معينة و ليي في حالهة  ،معينة

اال ههرار علههى ات السهههم فههي حالههة حركههة فههي كهها نحههن نريههد 

و مهه  ذلههك فههات حركتههه ليسههث  ،لحظههة مههن البدايههة الههى النهايههة

يتمههح ات يمكههن فقههط تصههور  ،حاضهرة فههي ايههة لحظههة حمهور

حمور الحركة بقدر ما تحما كها لحظهة اثهارا فهي الماضهي و 

المستقبا اي ات الحركة يمكن ات تكوت حاضرا فقط اذا لم تكهن 

ر بهها نتيجههة للعاقههات بههين givenاضههرة معقههى ياللحظههة الح

اي يمكههن فقههط لشههي مهها ات يحههد  فههي  ،الماضههي و المسههتقبا

اللحظة الحاضرة اذا كانث اللحظهة منقسهمة بالفعها علهى نفسهها 

ر 381   ،1993 ،ة. حمهوةةر ييقيم فيها ما هو ريهر حاضهر

بكامهههه ههههذا عهههن ر ة. حمهههوةةيات و  .جوناثهههات كهههوللر ريعهههن 

بهههات الحاضهههر لحظهههة الحمهههور ههههي و ههههم و  الحمهههور يؤكهههد

فالماضههي  ،ئبههاتاالنههه يتحههدة بالماضههي و المسههتقبا الغ ،سههراب

و كذلك المستقبا رائهب ايمها النهه فهي ر في الذاكرةيهو رائب 

  .علم الغيب لم يتحقح بعد

ت الحاضههر و الغائههب موجههوةات معهها و ات الظههاهر و وبههذا  فهه 

مها ال يتشهابهات و ات الباان يشغات نفي الحيها النصهي و لكنه

النصههات فههي نههص  ،هنالههك اناياحهها يفصهها احههدهما عههن االخههر

 .مثلما هي لعبة الظهاهر و البهاان او الحاضهر و الغائهب ،واحد

 .معا و يشغات الحيا النصي ذاتهالنهما 

 

 :بالغياب المفاهيم المرتبطه -2-1

ه كينونتهبط بالغياب و تهؤثر علهى تالتي تر اهيمهنالك بع  المف

االخههتاع و اال احههة و التوا هها و فيمهها يههاتي توضههيح  ومنههها

 .اهيم بالغيابهذه المفعاقة ل

 الغياب  ... و.مفهوم االختاع

الميتلههف يتيقههك اشههكالية الامههات والمكههات اذ ييتههر  منهجيههة 

ا التجاور والتفا ا المكاني وكذلك منهجية الديمومة والتوا ه

 يمثها مفهومها   في ابهرا  فرةانيتهه وحدثهه اليها .. واالخهتاع

ظم فهي مكانيا  اذ تتولد االشارة من نسح من االختافات التي تنهت

فههي حههين االخههاع او التاجيهها يعنههي  .ةاخهها النسههح االساسههي

مفههههوم  مهههاني تفهههرض فيهههه الهههدواا عمليهههة تاجيههها ال تنتههههي 

بمعنى ايمهههاح كبيهههر لهههنص الغيهههاب بحكهههم تاجيههها للحمهههور.

 الحمور 

فكهها انتقههاا فههي المكههات، انمهها يسههتغر   منهها  موضههوعيا  يمكههن 

 حسابه باللحظات او الدقائح. 

 

ات ولد نتيجة لاختافن المؤكد ات فكرة الحمور و الغياب تتم

فههاالختاع حركههة و بنههاء ال يمكههن تصههورها علههى  ،و التاجيهها

فههاالختاع يلعههب  ،اسهها  تعههارض ثنائيههة الحمههور و الغيههاب

لهههة و اذا كهههات االخهههتاع ههههو عنصهههر تثبيهههث ةور تحقيهههح الدال

مليهة و ات التاجيا يعني ع ،فالتاجيا هو عنصر تفكيكها ،الداللة

اال احهههة التهههي يفهههاالختاع ههههو  ،مهههن تاجيههها الداللهههةمسهههتمرة 

اي اي نظههام مرجعههي عههام  ،تصههبح بواسههقتها اللغههة او الشههفرة

 ر عبارة عن بنية من االختافات ،ذي مياة تارييية

 :ا   فدي بين االختاع و الغياب حهين يؤكهد بهاتو يربط مق

 واللغة نسيج مهن االشهارات ذات الهدالالت المتميهاة متفا هلة ي

حيههههث  ،بيههههد انههههها ال تنبنههههي اال بههههاختاع ر ،معههههامتشههههابكهة 

فهي حهدثها  ،ييصهص االشهارة العامهة ،االختاع يفرة الحد ي

يهة و ييالمنفرة القائم بذاته في لحظهة نفسهية او اجتماعيهة او تار

ر م  ذلهك فهاالختاع نسهبي هنها النهه يتصها بالماقبها و المابعهد

ما سبح ركا على ابيعة عاقة .ر 185   ،1992 ، فديي

االخههتاع بالغيههاب كههوت االوا يسههاهم فههي تههااير االخيههر الت 

تقبا  منية الماقبا المرتبقه بالماضي والمابعد المرتبقهه بالمسه

بهههه كهههوت االت يهههرتبط تحهههدةات افهههح الغيهههاب والمفهههرةات الغائ

 ..بالحاضهر فقهط ويكههوت رهنها لهه حههاا اةراكهه او التفاعها معههه

كما ات االخهتاع يحيها ةومها باتجهاه مغهايرة حهاا عهن الهراهن 

ليهه المتبنى وهذه االحالة تشير الى الغياب ضمنا كهوت المحهاا ا

 االت كونه يرتبط باالخر الغائب.. رير مكتنف الوجوة

 

 الغياب ....و .مفهوم االزاحة .1.2.1

الفصها بهين الهداا و  ،لواحد –اال احة هي فصا عاقة الواحد 

تعدةيهههة يالمهههدلوا للحصهههوا علهههى احتمهههاالت كثيهههرة المعهههاني 

لواحههد بههين االنسههات و  –ات تفصهها عاقههة الواحههد ي ،المعنههى ر

الشههههكا و  المعنههههى و الممههههموت و  الرمايههههة بحيههههث يمكههههن 

 ور.  Eisenman,1993,p.43ر يالتو ا الى معهاني ميتلفهة

اال احة هي كا  ورة تيهر  قاعهدة مهن قواعهد اللغهة او مبهدا 

مههن مباةئههها و لكههن هههذا االنايههاح ال يكههوت شههعريا اال اذا كههات 

و ات هذه اال احهة  . محكوما بقانوت يجعله ييتلف عن المعقوا

ال تفترض ات العمارة ال تعمها او ر ي   Eisenmanيكما يؤكد 

انهههها ال و لكنهههه يؤكهههد  ،ظيفهههةال تهههوةي وظيفتهههها او ال تكهههوت و
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 .رEisenman ,1993,p.43ر ييفتهرض ات تبهدو بنهها وظيفهة

اريقهههة لتحقيهههح الغيهههاب فهههي الحمهههور و ذلهههك  كمههها ات هنهههاق 

بتجائهة مفهرةة سهابقة و اعههاةة تجميه  اجااءهها كمفهرةة  جديههدة 

ممههها يفقهههده شهههكلها السهههابح و معناهههها ممههها ييلهههح الغيهههاب فهههي 

ي علههى ريابههه اي انههه يحتههوي فالشههكا البليهها يحتههو ،حمههورها

  .فالغياب هو حالة اساسية في الشكا البليا  ،نهاياته المفتوحة

كمهها نجههد ات جميهه  النقههاة و الدارسههين يؤكههدوت علههى ضههرورة 

ب معها كثنائيهة  تتجهد مهن خهاا الواقه  و ئوجوة الحاضر والغا

التعبير عهن ههذا الواقه  و ات التعبيهر الفنهي عهن الواقه  يقتمهي 

استحمار بع  العنا ر و تغييب االخهرر و ههذا  بالمرورة

ات يمهها يؤكههده ايمهها ة. احمههد الاربههي  حيههث ينههاق  كالتهههالي 

كمههها ههههو يفقهههد الهههنص  –استحمههار الواقههه  كلهههه او استحمهههار 

بينمها الحالههة االخهرر تغييهب الواقه  كلههه او  ،خصو هيته الفنيهة

سهوع يفقهد ر الغيهاب التهامياستبداله بمعاةا رماي منققه  عنهه 

ففهههي الحالهههة  ،الهههنص خصائصهههه االبداعيهههة و التاثيريهههة ايمههها

االولى يق  النص في المباشرية و التقريرة و التداوليهة الفجهة و 

الههذي بالتههالي يبعههده عههن الحالههة الفنيههة و االبداعيههة و فههي الحالههة 

الثانيههة يقهه  الههنص فههي رمههوض و ابهههام ريههر مبههررين و فههي 

اةالت مههها بهههين ترميههها سههها ج يقهههوم علهههى المقهههابات و المعههه

و ههذا يعنهي ات  .الموضو  في الهنص و مها يقابلهه فهي الواقه  ر

اجاةة التوا ت بين الحمور و الغياب فهي الهنص بحيهث تكمها ي

بعمههها و تتوا هها و تتههداخا و يفمههي كهها عنصههر فيههها الههى 

النص اثرا فنيها و ابهداعيا هذه االجاةة تجعا  ،العنا ر االخرر

 ،1993 ،الاعبههيي ،جهههة ريشههكا الواقهه  و يجسههد المعنههى مههن 

ذكهره عهن حالهة التسهاوي تهم و هذا يعتبر اسناةا لما  .ر 47  

هنها الثنائيهة عهدم وجهوة سهيقرة او قيمهة ا هلية و يبين االثنهين 

فههالنص  ،لكههن هيكهها مههن المسههاواة و التسههاوي اكثههر مههن ذلههك

اقههة التههي تههربط بههين والعر الثههاني موجههوة بمههمن الههنص االوا

ؤشر ات الحالة المثلى هي حالهة التهوا ت الحمور و الغياب و ت

مباشههههرية و بههههين الحمههههور و الغيههههاب الت الحمههههور الكامهههها 

 و ات رمههوض و ابهههام و انققهها بينمهها الغيههاب الكامهها  وضههوح

في حديثه حالهة االنققها   .حالة التوا ت بينهما تحقح التوا لية

التههي تحصهها فههي بعهه  االعمههاا التههي يصهها فيههها الغيههاب الههى 

و يحههد  انققهها  بههين المعمههاري و ر ريههاب تههامي اعلههى حههدوةه

  ر. 2  ،2010 ،اا كرياة.يالمتلقي
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 :و الغياب... .مفهوم التواصلية -3-1

التوا هههيلية حهههين يتمحهههور حديثهههه ر مقههها  الصهههفديييوضهههح 

ة و و التهداوا و النمذجه ،بجدلية تربط بين التوا ا و االنايهاح

فيهة ات التوا هيلية انمها تشهكا خرقها لانظمهة المعر :يؤكد قهائا

ة النه عنهدما تسهوة النمذجه ،و هي تسير عكي النمذجة ،السائدة

 و حتى ات مفهوم التكهرار يتمهاءا الت ،تنعدم قنوات االتصاا

التكههرار يفتههرض نوعهها مههن االسههتقالية للمكههرور عههن المكههرر 

  .ر 206   ،1990 ، فدييي

ر على ضرورة ظهور عمارة توا يلية تحمها Jencksيوكد ي 

قهد د الناهدافا جديدة باسليب متقورة و ذلك حين يؤكهد بعهد تاايه

و كههذلك العمههارة المجههرةة  ،علههى العمههارة الواضههحة المباشههرة

ات العمههارة المجههرةة جههدا سههوع لههن تلجهها الههى مهها يبشههكا كبيههر 

ق بينمهها العمههارة التمثيليههة سههوع تتههر ،يعرفههه الفههرة او يعتقههده

ر هههاالقليهها للييههاا و تمنهه  اللغههة الذاتيههة للعمههارة ات تعمهها عمل

  .رJencks ,1985,p.234ي

 انههها تتمههمن اكثههر ممههايبههات ميههاة العمههارة التوا ههيلية  و اكههد

يمكههن ات تقههوا و بههذلك فهههي تسههتحث العقهها علههى اتمههام الظهها 

 و لكنهه لهن يصها الهىر الغائب من المعنىيالناقص من البمعنى 

 ر Jencks ,1987, p. 140ر يالمعنى النهائي ابدا

بهههات التوا هههيلية تشهههكا خرقههها لانظمهههة ر  هههفدييو يوضهههح  

ر حهين تهاتي الفغكهرة مهن فهو  منهابر اخهر ،اتية السائدةالمعلوم

و هههي فههي اال هها ال تتقلههب  ،و عبههر قنههوات ميتلفههة ،مغههايرة

 الشههيو  او الههذيو  قبهها احههداثث الفعهها التوا ههيلي فشههائعها او

و  .لفعلههها التوا ههيليمعلومتههها هههي بمثابههة تيههط لههها و احبههاا 

و ههو  ،مهةبذلك فالفعا التوا لي يتقلب خر  القواعهد و االنظ

 .ر 201   ،1990 ، فدير ييتقلب تحقيم ةوائر االنغا 

لفهر  اات يو يشير الى الفر  بين التوا يلية و التداويلية بقوله 

بهههها تقههههف  ،بينهمههها لههههيي مجههههرة فرقهههها بالدرجههههة او المسههههتور

فالتداويليههة تعمهها علههى  ،الفعاليتههات علههى ارفههي نقههي  رالبهها

 ذات سهههلقات ،قهههوانين التعمهههيم و االشهههاعة و التقليهههد و التمثيههها

 ،تستغني عن عاما االقنا  العقلي الكامن في المعلومهة ،خا ة

دام امهها التداوليههة فهههي لغههة المعلومههات الجههاهاة القابلههة لاسههتي

ففهي حهين يتقلهب الفعها التوا هلي  ،ةوت توسط الوعي و النقهد

اي فهي جعها الفههم يصهبح  ،شاركة في عملية الفههمنوعا من الم

ح فالتداوليههة تسههتيدم انظمههة اتصههاا قائمههة فعهها لتسههوي ،تفاهمهها

 ،1990 ، هههههفديي ر اليقهههههاب الجديهههههد ممههههها يجعلهههههه قهههههديما

و امههها عهههن الغيهههاب و ارتبااهههه بالتوا ههها فيؤكهههد  .ر 209 

ي كلما اورا العلم في التجريهد فقهد توا هله الحهيبانه ر  فديي

و اشهتد حنهين المجتمه  مهن جديهد للشهعر و الغيهب  ،تم م  المج

اانيهه مما يعيد الفة االنسات المغترب في جوية التداولية الى مو

 .ر 214   ،1990 ، فدير يالتوا يلية

 

 الغياب في العمارة  :لمحور الثالثا 

عاقههة الشههكا البليهها بالغيههاب الههى ر Eisenmanي يشههير       

حيههث اوضههح مثههاا  ،الشههكا البليههافالغيههاب حالههة اساسههية فههي ي

هو ليي كلمهة بها  ،فهو جدار ،على ذلك انه عندما تبني جداريا

اي انهه الحالهة المعاكسهة  ،هو الشي الذي تشير اليهه كلمهة جهدار

و  ،الت الكلمات شفافة بينما الجدرات معتمة ريهر شهفافة ،للكلمة

عندما نريد ات نجعا الجهدار اقهرب الهى كونهه اشهارة  اي اكثهر 

ات الشهههكا البليههها و ،فتهههرض ات نقلههها العتمهههة التقليديهههة يرههة اب

يحتوي على ريابه اي انه يحوي و يمم نهاياتهه المفتوحهة ر. و 

كمههها ات الغيهههاب و الحمهههور يتحقهههح عنهههد وجهههوة الهههنص االوا 

و ليي المقصوة بالغياب كمهد للحمهور  ،بممن النص الثاني

ب فههي الغيههاب المعههاكي للحمههور و لكههن اال ههح هههو الغيهها او

بههها   و ات اي موقههه  ال يتمهههمن الموجهههوة فحسهههب ،الحمهههور

ذاكرة الحمور السابقة في الماضهي و اقامهة الحمهور الممكهن 

  .رEisenman,1993,p.56يفي المستقبا 

السهههعاةة المتاتيهههة مهههن تحقهههيم  تمثهههامتعهههة الغيهههاب واذا كانهههث 

انهه الشهي الهذي سهياخذ اسهتمرارية و و العاةي و كسر المهالوع

الت بههه حمهههورا و  ،ر مههن مجههرة الموضههة العههابرةثبوتهها اكثهه

 مثها االخهتاع و عن اريح تعالقه م  مفاهيممرجعية لافكار 

تهي االساليب المن اال احة وكسر القواعد و تحقيم الثنائيات و 

اعمهههاا المعمهههاري  مههها جهههاء فهههيتيهههص الحمهههور و الغيهههاب 

 همم العديهد مهن المبهاني التهي تصهور حيث ر Hirumi Fujiي

 ،نوافذ رائبهة ،جدرات مفقوةةي .الاحمور ريالوجوة  جماليات

و كذلك فههي  ،..الخ ر،.سقوح رير ملونة ،ميققات مققوعة

 تمثا اريقة لتحويا الرمهو  و المعهاني المكتسهبة و شهفرات او

  .ليلح عاقات رير متقابقة –رمو  مالوفة 

و التههي المشههرو  ر الفمههاء المحفههور فههي Fujiحيههث و ههف ي

ر و الههذي يعنهههي Inscribingتحفيههها الفمههاء ي اسههماها بعمليههة

ت تنظيم سلسلة من االثار و االختافات و التي يفتهرض ات تكهو

فعنهههدما تكهههوت االنظمهههة و الشهههفرات قهههد  ،مرئيهههة فهههي المصهههدر

 سحبث بعيدا او اهملث في مثا هذه الحالة فهي نص من االثهار

ر عهن الحمهور و الغيهاب Fujiو يعبهري .ر Text of tracesي

  :ا يلجا الىمبقريقة حفر الفماء و ذلك عندكهدع 

االاههار الموجههب و ياالخههتاع بههين السههالب و الموجههب  :اوال

 ر الفرار السالب

 وااليجههايبي ية و االبههي  واالخههتاع بههين االلههوات االسهه :ثانيهها

 ،حاضههر الههى رائههب ر قلههب مهها هههوFujiو يعتمههد ي .السههلبي ر

 ،فرارها و الصهلد يصهبح  ، هلدا بحيث ات الحفر تصبح ااارا 

و عنههدما يسههتيدم اللههوت فههات نفههي المعكوسههات تكههوت ممكنههة و 

  .و يصبح الغياب محفورا ،بنفي القريقة

اريقههة تحفيههر الفمههاء بالتمههاة الشههكلي و اللههوني ويظهههر ات 

و هههذا ييتلههف عههن ر كهههدعيللتعبيههر عههن الحمههور و الغيههاب 

غيهاب للتعبيهر الحمهور و ال ليهةاستيدام المعماريين االخرين ال

اهداع اخرر مثا التعدةية و البارهة و الغمهوض سمات وعن 

ح يههبعهه  اليههات تحق كمهها افههر  القههرح السههابح .و  التوا ههلية

الحمههور و الغيههاب مثههها حفههر الفمهههاء و تراكههب القبقهههات و 

 Inscribing ,  Layering , andتققيهه  الجههدرات ي

Cutting Walls ر. 

 

الغيههاب عنههدما يؤشههر  الههى موضههو ر Broadbentو يشههير ي

بعهه  المفههرةات المتعلقههة و المرتبقههة بههه عنههد تحليلههه العمههاا 

ر ايانمهاتو ، هاء حديديعا رين من امثاا اهم المعماريين الم

انهه قهد ر Eisenmanيو اخرين فههو يؤكهد فهي و هفه العمهاا 

ر بههدوت Pure Syntaxاعتمههد التركيبيههة البحتههة اليالصههة يي

قواعههد هندسههية قههاا عنههها جومسههكي بتوظيفههه ل ،مراجهه  ةالليههة

عنهدما نهتكلم  –نحن البشر نقبح العقها البهاان  -ر 1956يسنة 

وات القواعهههد علهههى نهههوعين  –او نكتهههب جملهههة او نكهههوت جملهههة 

و يشير الى حمور رياب التاريخ فهي كما  ،توليدية و تحويلية 

ر حيههث waxner centerمركهها الفههن البصههري فههي اوهههايو ي

ريخ مههرة اخههرر و هههذه المههرة يشههار الههى هنهها يثههار التههاييؤشههر 

و يؤشهر كهذلك ر التاريخ بمشابهة بصرية العقاء معنهى للفكهرة

الاوايهها الحههاةة المتمههاربة فههي المشههرو  و كمهها فههي مشههاري  ي

 .Broadbent , 1991 , pر ياخرر في فرانكفورت و برلين

31 



Abbas.A./ Muthanna Journal of Engineering and Technology, 5-1-(2017) 27-36 

 

و يصهههههف مشهههههرو  اسهههههكات بهههههرلين للمعمهههههاريين  .ر 15

لقهههد خققهههوا لهههيي للشهههقح  وير Robertson, Eisenmanي

فحسب و انما بلوق مدينة كاملة بمواجههة جهدار بهرلين تمامها و 

و التههي تييلههوا حوليهها سههاحة  ،بمههمنه المبههاني الموجههوةة اساسهها

مدينههههة يمحفههههورة بعمههههح ةاخهههها االرض  ،ذات رمايههههة عاليههههة

ر الامن الماضهييفهو يؤشر هنا الى حمور رياب ر الحفريات

  .رياتو التعبير عنه باسلوب الحف

 الغيههاب مثههاالمفههرةات المرتبقههة بمهها سههبح اوضههح ات بعهه  

و االخههههتاع الههههى التعدةيههههة و التوا ههههلية كاهههههداع   اال احههههة

كسههر فههات ر Eisenmanو فههي اعمههاا ي للحمههور و الغيههاب،

اةة و كسههر الثنائيههات المتمهه القواعههد و تحقههيم التقاليههد السههائدة

بينمهها فههي اعمههاا  ،يؤشههر تجسههيدا لمفههاهيم الغيههاب فههي العمههارة

حهدةت االخهتاع فهي كسهرها للقواعهد السهائدة و ر  هاء حديهدي

 رواسههتثما ،وايهها المتمههاربة و الحههاةة رااليالااسههتمرارية فههي 

ا احهههة الفكريهههة فهههي اسهههتيدامه لر Coop Himmelblauي

ة الغيهاب فهي العمهاروفي ذلك اشارة الى الى توظيهف ر للمابيني

  .المعا رة

 

قهههد شهههيص حالهههة ر Eisenmanالهههى ات ي شهههارةالبهههد مهههن اال 

بدايههة لظهورههها فههي اعمههاا المعمههار  فههيالحمههور و الغيههاب 

ر حيههث يؤكههد علههى وجههوة حمههور الغائههب فههي Mies Vanي

ي تحهة فههالف:يو يشهير الهى ذلهك قائا ،البيهث الكهونكريتي الريفهي

ات  ،لغيهاب االرضهيةر و ليسهث رمهاايواجهة الدار هي اشهارة 

و هههي لههذلك  ،الفتحههة تؤشههر االخههتاع بههين الحمههور و الغيههاب

فهههي  ،ليسههث عنصههرا شههكليا و ال رمايهها و لكههن عنصههرا نصههيا

اشهههههارة لاخهههههتاع و اثهههههر للحمهههههور و ههههههي ةاللهههههة نصهههههية 

فههههي ةار ي :و يحلهههها الههههدار قههههائا .رTextual Notationي

كامنهههة متمهههمنة فهههي ر كاسهههيكيةير هنهههاق عنا هههر Hubbeي

فالتصههميم هههو بيههث حههديث و هههو يحتههوي مهها  ،الشههكا الحههديث

 يحتوي ما يعاكسه تاكيد كاسيكي و لكن هذا التممين هو ليي

موضههوعا سههالبا و ال هههو فههرار بمهها ات العمههارة ةائمهها مشههرو  

ههو  انشائي فالفكرة التقليدية للسهالب فهي العمهارة بهدال عهن ذلهك

حمهههور نظهههامين فهههي نفهههي الوقهههث  ،ريهههاب كحمهههور انشهههائي

  ر.حمور   رياب ،متناظر   ال متناظر ،حداثوي كاسيكي  

موجوةة  ثنائية الحمور و الغيابو هذه اشارة واضحة الى ات 

منهههذ  مهههن بعيهههد و ليسهههث مقتصهههرة او حكهههرا علهههى العمهههارة 

حيهث  ،التفكيكية كما قد يكوت مفهوما بشكا خااى عند البع 

يسههتيدمها و لكنهههه ال يشههير اليهههها او ر Miesكههات المعمهههاري ي

بهها كههات يسههتيدم ثنائيههة الحمههور و  ،صههها بشههكا واضههحيشي

الغيههاب ضههمنيا فههي عمليههة اليلههح و بههدوت تحديههدها و توضههيح 

دا و هذا ات  ةا على شي فانمها يه .كيفية او سبب استيدامه لها

فههي عمليههة اليلههح و توليههد ر الحمههور و الغيههابياهميههة ثنائيههة 

 ،عا هرةالمعاني منذ عصر العمارة الحديثة و حتى العمارة الم

و االختاع الموجوة في كا حركة هو فهي  هيغة التعامها مه  

ح بها و انها في البداية لم تكن مشيصة كستراتيجية خل ،الثانئية

كانههث بدايههة لظهههور ثنائيههة حمههور   ريههاب و بدايههة لظهههور 

بع  الحاالت في بع  االبنية القليلهة عنهد بعه  المعمهاريين 

 .ر le Courbousier  and Miesالمبههدعين مههن امثههاا ي

 .رEisenman,1993,p.55ي

انههها ريههر  ،ات متعههة الفمههاء ال يمكههن و ههفها بمجههرة الكلمههات

حمهور الغيهاب  منقوقة و هي شهكا مهن اشهكاا التجربهة بينمها

اختافهههات ممتعهههة و مسهههرة بهههين السهههها و المغهههارة بهههين  يمثههها

الشهههار  و ررفهههة المعيشهههة و ات متعهههة الفمهههاء تميههها باتجهههاه 

 theية الاوعههي الههى ابعههد مهها يمكههن الههى حالههة الجنههوت شههعري

edge of madnessر يTschumi,1996,p.84 فهههي   .ر

تقبيههح االخههتاع لتحقيههح الحمههور و  فهه تمشههرو  االلفيليههث 

اسهتبداا االسهتعماا ب ثستراتيجية االختاع تمه باعتماةالغياب 

فههالظروع العامههة  ،مههن مقعههم الههى ورشههة الههى مركهها حديقههة

انهههث اليجهههاة هيكههها تنظيمهههي يبقهههى مسهههتقا عهههن للمشهههرو  ك

هيكهها يههرف  اي  ،هيكهها بههدوت مركهها او تههدرج ،االسههتعماا

ر سهببية بهين البرنهامج و النهاتج المعمهاريافتراض عهن  وجهوة 

بانهههه قهههد اشهههار فهههي ممههها سهههبح  .ر Tschumi,1996,p.193ي

ضهمني  ةراسته الى الحمهور و الغيهاب بشهكا مباشهر و بشهكا

و حههدة  ،متعههة الغيههاب و متعههة الفمههاءو ذلههك عنههدما و ههف 

التعدةيههة و كيفيههة تحقيقههها و اسههلوب االختههناع و الههذي يحقههح 

من خالهه الحمهور و الغيهاب و تحهد  عهن فصها الهداا علهى 

 .المدلوا و الي يعتمده لتحقيح االنتشار في المعاني و التعدةية

 

   :الستنتاجاتا

غيهاب فهي ةور الغيهاب و ثنائيهة الحمهور و ال وضح البحهثلقد 

توليد المعنهى فهي العمهارة المعا هرة و ذلهك مهن خهاا مناقشهة 

ة بالموضو  و هي االخهتاع و اال احه اهيم المرتبقه اهم المف

 :او فيما يلي اهم ما تبين من ما تم ارحه سابق ،و التوا لية

ّت كههها نهههص يهههرتبط بسهههيا  معرفهههي خههها  بهههه، إ -

ويصهههبح  مهههر نقلهههه إلهههى نصهههو   خهههرر محفوفههها  

بالمياار، فهالتقرب مهن نهص ههو كنمهوذج للهتاقح 

الثقهههافي اانسهههاني، يحتهههاج قهههارل ههههذا الهههنص إلهههى 

حمولة معرفية حتى يتمكن من مفاتيح النص وعلى 

 المنتج  ت يتاوة ب ةوات إجرائية  كثر نمجا  ورقيا  

وجاعا من المتلقهي جهاءا مهن عمليهة إنتهاج الهنص 

صهو  باشارات تحيا الى الغياب والى ن المممن

  .رائبه على المتلقي ات يستكشفها

ات الغياب الكامها مرفهوض و ات الحمهور الكامها  -

رير محبذ و الحالة المثلى التي يههدع لهها المصهمم 

فالغيههاب فههي  ،ههي تحقيههح حالهة مههن التههوا ت بينهمها

الحمههور و لههيي الغيههاب كمههد مههن الحمههور او 

 .الغياب المعاكي للحمور

يهة تهربط بينهها و ييص اال احة فهنالك عاقة ارة -

اي عنهههدما تهههاةاة اال احهههة يهههاةةاة  ،بهههين الغيهههاب

الغيهههاب و بهههالعكي ففهههي الحمهههور التهههام اال احهههة 

فاال احههههة ال ي ،معدومههههة تقريبهههها و ريههههر موجههههوةة

تحصا عندما يكوت الهنص الواحهد قويها و مسهيقرا 

 .و االحمور كاما ر

و انه حين تهاةاة اال احهة و تبلها حهدا ريهر معقهوا  -

تحصهها  ،بالغيههاب الههى حههدوةه القصههورحههين يههدف  

حالة من االبههام و يحهد  االنققها  بهين المعمهاري 

  .و االمتلقي و ال تتحقح التوا لية

يحقح العما المعماري توا لية مه  المتلقهي عنهدما  -

غيهههاب اليسهههتيدم المصهههمم سهههتراتيجية الحمهههور و 

فالتوا ههلية هههي هههدع الحمههور و الغيههاب و  ،معهها

ة تراكهههب لكههها النصهههين حالهههتتحقهههح حيثمههها تحهههد  

 الحاضر والغائب.

تحههد  حالههة االنققهها  بههين العمهها و المتلقههي عنههدما  -

يدف  المعماري  بالغيهاب الهى حهدوةه القصهور الهى 

بحيث ال يكوت العمها مفهومها حينمها ر ابعد الحدوةي

تمههمين نصو ههه الحاضههرة ال يلجهها المصههمم الههى 

اشههههارات تمكههههن المتلقههههي مههههن تلقيههههها واستكشههههاع 

 .الغائبهالنصو  
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  :المصادر    

 اال وا و المقوالت ،" التفكيك ،1990عبد هللا ،ابراهيم .1

 .،البيماء ،منشورات عيوت المقاالت ،"

 ،" مقدمههة فههي النظريههة االةبيههة "1992 ،تيههري ،ايغلتههين .2

 ،ة. عا هم اليها  :مراجعة ،ابراهيم جاسم العلي :ترجمة

 .،ةار الشؤوت الثقافية العامة

  ." جواهر البارة "1982 ،احمد ،الهاشمي .3

لمرايههها المحدبهههة فهههي "ا1998 ،ة. عبهههد العايههها ،حمهههوةة .4

 .،الكويث ،المجلي الواني للثقافة  ،"التفكيك

" اال احههة فههي 2010 ،ة. عبهها  علههي حمههاة ،اا كريههاة .5

ةراسههة تقبيقيههة لا احههة فههي العمههارة العربيههة  –العمههارة 

مجلهههههههة الهندسهههههههة و  ،بحهههههههث منشهههههههور ،المعا هههههههرة "
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" المعنههى االةبههي مههن الظاهريههة الههى 1987 ،ولههيم ،راي .6
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( يوضح مشروع مركز اطفاء الحريق للمعمارية  5شكل رقم )
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(  ( يوضح مكتب اداري في برلين للمعمارية ) زهاء حديد 6شكل رقم ) 

 .كسر قواعد الطرز المعمارية ،1985
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 1982 -( TSCHUMIللمعماري ) -(PARK LA VILLETTE( يوضح مشروع ) 7شكل رقم ) 

36 


