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انياالنصب وتاثير الهويه زمانيا ومك 
 احمد هاشم حميد العقابي

التكنولوجية,قسم هندسة العمارةالجامعة 

  الخالصة

ركزت الطروحات المعمارية عموما على دراسةةة مهاهيم عدة مهمض نةةمع العمارة    

ومنها مهردة النصةةو واهرها  د دعم اسةةتمرارية التووغ وة اية الايم العامة لوا  

ثلت بالزمان والمكان وةاهيرات ةهصةةةةةةةيليض لمهاهيم العمارة نةةةةةةةمع ادر متعددة ةم

أخرى مهمض نةةةةمع حا  العمارة مث  الهوية مثلت المهصةةةة  الرابو والمونةةةةو 

لوالة االسةةةةةةةتمرارية  د نةةةةةةةوي االدار المعر د المعماري العا  حوغ جمي  ةل 

المهردات وعالقاةها وةمهصالةها.

هو  النصو بشك  عا  يهدف هاا البوث الى ةعريف الرؤى العامة لدراسة مه  

وعالقاةض بمهاهيم الزمان والمكان ودور الهوية  د ةوديد ودعم أسس ةل  العالقة 

بتوديد الطرح المعر د العا  حوغ ك  ما سبق ومع هم التوجض لبناي ادار نظري 

مزدوج لمؤشرات ةل  المهاهيم الهرعيض ومع هم ةطبياض على نتاج معماري 

لوالض مههو  النصو  د العمارة وةولي  نتائج  متخصص منتخو يمث  ةطبيق  علد

ذل  التطبيق الشتكشاف وةونيح حاالت التواق لمؤشرات المهاهيم المطروحة م 

 والتوصيات.درح االستنتاجات النهائية 
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ABSTRACT

Generally architectural proposition has focused on studying 

general concepts in architecture, one of these concepts was the 

monuments and it is impact on supporting the continuity of change and 

feeding the general values for the field of architecture in various frames 

represented by time and place and detail effects to another concepts in 

the field of architecture like the identity which represented the joint 

subject to the continuity state in the general architectural knowledge 

frame work around all these items and it is relationships and detail. This 

research aims to identify the general visions of studying the concepts of 

monuments and it is relationship in time and place concepts and identity 

action on specifying and supporting the basis of that relationship by 

specifying the general knowledge proposition about the goal then move 

to build a multi theoretical frame work to these concepts pointers and 

apply it on specific architectural case study chosen to represent a 

practical application to the monuments concept in architecture and 

analyzing the results to discover , conclude and make the states of 

application clear to the pointers of proposed concepts and state the 

conclusions and future works. 
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 -تمهيد:
ةعاملت الطروحات العامض م  دراسةةةةةةةة جوانو متنوعة مؤهر   د 

باا ومع حا  العمارة ةم ةناوغ بعضةةةةها بصةةةةور  منهرد  ولمرات عدة سةةةةا

متعةةدد  هنةةا وةعلاةةت بةةادر وهةةا  الجوانةةو مةةا ةبلور عنةةض مهةةاهيم مهمةةة 

الزمان المكان وةأهيرها العا   د ةشةةةكي  وبناي شةةةخصةةةية العمار  وهوية 

الواق  المعماري مع خالغ التركيز على مهردة مهمض ومؤهر   د الوا  

 ي ةشةةةكويوي  د المهم وال هاةاهيرووهد مهردة النصةةةو  اال, المعماري 

الواق  المبند وةشكي  أسس التواص  واالستمرارية م  امتداداةض المكانية 

ية مودد  و د حاالت أخرى عامة و ير  لة ا ترانةةةةةةة والزمانية  د حا

موددة وبشك  يجسد ويواق حالة هويتض العامة  د نوي واساس الطرح 

 .المعر د العا  حوغ المونو 

ية ا ةاهير أهمية وجد  و ردان والد وهنا البد مع  لطرح المعر د ال

حوغ المونةةةةةةةو   د اهارة دراسةةةةةةةة الجوانو المهمة  د نةةةةةةةوي وجود 

نةةةةةمع ادار حا   لض ةوصةةةةةيف معر د عا  ومتنو  عع السةةةةةس العامض

العمارة وةناوغ مهرداةة المتعددة وبصةةةةةورة متكررة ومترابطة وصةةةةةوال 

لطرح وةوديد المؤشةةةةةرات العامة والتهصةةةةةيلية للطرح السةةةةةابق  د ادار 

زدوج شةةةةةةم  ةاسةةةةةةيمات عدة ومع ةطبيق ذل  االدار على نتاج نظري م

معماري متخصص يمث  الوالة الواقعية للمهردة الساسية للبوث وةوديد 

قيم التوايق لمهردات االدار وعرض مناقشةةةةة وةولي  النتائج بشةةةةك  عا  

 .وةهصيلد ودرح االستنتاجات النهائية عع المونو 

 -ية مما سبق وكاالةد:وهنا سيتم عرض مشكلة البوث المعر 

على العالقض بيع لهويض مههو  ا" عد  ونوح التصور المعر د حوغ اهر 

 " . مهاهيم )الزمان والمكان( ومههو  النصو

 -اما عع هدف البوث  يطرح كالةد:

اهر مههو  الهويض على العالقض " ةونةةةةةيح التصةةةةةور المعر د حوغ 

 ."  بيع مهاهيم )الزمان والمكان( ومههو  النصو

 -اما عع منهج البوث  يطرح الةد:

 يتم  يض اسةةةةةةةتعراض وةوديد الجوانو  ضر نظريبناي اد

بمهاهيم البوث المرةبطض بالمؤشةةةرات النظريض الخاصةةةض 

المتعةةدد  وعلى مرحلتيع اختصةةةةةةةةةت االولى بمهردات 

الزمان والمكان  يما اختصةةةةةةةت الثانيض بمهردات الهويض 

 .اباضوعالقتها وةرابطها ببايض المهردات الس

 واسةةتخال   ةطبيادنموذج  على ضر النظريةطبيق االد

بشةةةةةةةكليع )احادي وهنائد(  النتائج ومناقشةةةةةةةتها وةوليلها

 .الت ير

  نماد ال اهر التواقةونةةةيح واسةةةتكشةةةاف حاالت مديات

بمهاهيم البوث المختلهض الخاصةةةةةض المؤشةةةةةرات النظريض 

وايضةةةةةةةةةاح االختال ةةةات بيع المرحلتيع بتةةةاهير مههو  

 .الهويض

 العام المفهوم

 النصب. 1

النون مصةةةةةةدر  ل ويا جايت النصةةةةةةو  د معجم الصةةةةةةواح  د الل ة بهتح

وجايت النصةةو  .[1]نصةبت الشةدي اي اقمتض وةعند اقامة الشةدي ور عض

ةاج العروس بم ما بضةةةةةةةم النون  د معجم  عنى ك  مانصةةةةةةةو وجع  عل

والنصةةةو جم  نصةةةيبة كسةةةهينة وسةةةهع وصةةةويهة وصةةةوف .  .كالنصةةةبية

ياا  مع بناي ذكرى  بة هد عالمة ةنصةةةةةةو للاو . والنصةةةةةةو ماوالنصةةةةةةي

 د الل ة االنكليزية و .[2]نصةةةةةو  جع  علما وهد مااو حادهة  لشةةةةةخص

( monumental( والنصةةةةةةةبد )monumentذكرت النصةةةةةةةو بمعنى )

ةسةةةةتخد  لالشةةةةارة الى شةةةةدي  ير عادي  د الوجم والاوة  والتد كثيرا ما

 لىوت الضةةخمة وبشةةك  خا  ةطلق عوالتد يوميها الاانون كما  د النو

بينما  ,عرف بالهع الجنائزي  الهياك  التد ةشةةةةةةةير لاكرى الاتلى وهاا ما

بك  مع المنزلة الرمزية  (monumentalyارةبطت  كلمة النصةةةةةةةبية )

ها  الكلمة مشةةتاة  د االصةة  مع  ,والوضةةور الهيزيائد المادي  للنصةةو 

ويعتبر االنكليز هم اوغ مع  توايرة التد ةعند التاكير او الالكلمة الالةيني

ادلق ها  الكلمة  د مونةةة  والتد اشةةةارت الى مجموعة مع االبنية التد 

 صنهت بانها اهار يوميها الاانون.

يف اما اصةةةةةةةطالحا  ظهرت العديد مع المواوالت العطاي ةهسةةةةةةةير وةعر

اال ان معظمها كان متخصةةص  د جانو  مودد لمههو  النصةةو المعمارية

 ,ر  بهدف الوصةةةةوغ الى  اية خاصةةةةة نةةةةمع هاا المههو  معيع دون  ي

بانها هياك  انشةةةةةةات بشةةةةةةك  صةةةةةةريح مع اج  احياي ذكرى  تحيث عر 

شةةةةةةةخص او حدي ها  لياكر بهترات ةاريخية معينة وجعلض رمزا للتراي 

الثاةةا د  د ذهع مجموعةةة اجتمةةاعيةةة كمةةا يمكع ان ةكون عينةةة لعمةةارة 

ن بعض المنشأت الصناعية او السكنية وحاليا ةشهد البلدا ,ةاريخية مميزة 

يت بدون هدف حتى وان بن ةم وصةةةةهها نةةةةمع  كة الهياك  النصةةةةوالتد 

( الراي الاائ  ان النصو ةسعى نصبد  د وقت انشائها. بينما ينتاد )يونغ

ةاو  بض الدولة  منا وقت دوي  لتو ير مسةةةةةةاحة ةباى  د ذاكرة المتلاد لما

 ,  على اهداف ومبادئ السةةةةةةلطة مع انتصةةةةةةارات وبطوالت موا ظة بال

ةوجد نصةةةةةةو معناها يباى خالد وابدي  اهمية  حيث يرى انض  د الواق  ال

سد معانيها مبنية  او  د اماكع واوقات موددة حيث ةرةبو بالتاريخ السيا

 .[3]والجمالد م  وقتها الراهع

ناوغ  نة والنصةةةةةةةةو كبوث   د العالقة بيع ( Mies)يت مدي مونةةةةةةةو  ال

االجزاي ةجسةةةةد النصةةةةو والك  المنظومة الشةةةةمولية  حيث  االجزاي والك

تماه  الدراسة عالقة النصو بالنسيج الوضري كعالقة العناصر لللمدنية 

 وق لوحة الخلهية. اذ يعطد النسةيج صةورة السةتمرارية رسةم المدينة الى 

كاملة وقابلة لالدراك ككلية  هد عناصةةةةةةةر م لاةماال نهاية  د حيع ان 

خالغ اجتاابها لالهتما  البصةةةري  هد ةعكس صةةةورة والمونةةةوعات  د 

العناصةةةةةةر التد ةنهصةةةةةة  عع خلهية معدة مسةةةةةةباا. ان  كرة لوحة الخلهية 

بنالها الى  (Meiss) والعناصةةةةةةةر ذات االجتااي البصةةةةةةةري التد يادمها

ي  انها ةكّون بانهصالها عع النسيج الوضروالمدينة ةظهر بعض المباند 

لخلهية موايدة ب  هد  د حالة مع التوازن و ال ةكون اداللتها المونةةةةعية 

ان النصةةةةةو المعمارية نمو مع  .[4]الشةةةةةد المتواصةةةةة  م  المونةةةةةوعة

العمارة سةماها عمارة النصةو وهد ةوجض معماري وحضةري ةسةمو  وق 

مسةةةةتوى الجزئيات الى مسةةةةتوى الكلية لتكون نمو معماري مميز نةةةةمع 

م  بيع المثالية التد ادار عا  وةتسةةةةةةم ها  العمارة بالتناقضةةةةةةات حيث ةج

ةعكس وةرمز لأل كةةةار الروحيةةةة والتد ةرةبو بةةةالتوجهةةةات الةةةدينيةةةة او 

اسةةةطورية او سةةةياسةةةية و د نهس الوقت ةظهر الواائق االنية واالنسةةةانية 

بمعاناةها وبطوالةها. وهاا التوجض مع التوجهات الهكرية المهمة  د ةوديد 

ك وملموس  يزيائيا مههو  النصةو الاي يتضةمع وجود جزئيع االوغ مدر

ثاند  يبد وذهند ما الجادرجد  .[3]مع خالغ التكوينات المعمارية وال ا

بموحيات ذات دالالت يتمكع  ر إلى ان ةومي  الجسةةةةةةةم المعماري يشةةةةةةةي

ي قيمة داللية المتلاد مع خاللها مع منح المنشةةةةةةأ قيمة خصةةةةةةوصةةةةةةية , أ

د مع وهاا يأة ةخص معنًى ذاةياً ةمس إنسةةةةةةانية المتلاد وخصةةةةةةوصةةةةةةيتض

واذا ما عجز  متلاد بمرج   كري واحد للموحياتإشةةةةةةةراك المرسةةةةةةة  وال

عنةةد ذاك يوةةاوغ  بيع المتلايع العرف الاةةائم مع ةةةأميع مرج  مشةةةةةةةترك

 . [5]ال راد استوداي قيم جديدة خارج العرف

 النصو بنايات معمارية ةكوينية او عناصر ةشكيلية ةاو  بتجسيد رموزا 

او ميتا يزياية ةرةبو بكينونة وجود االنسةةةةةةةان  كرية او روحية او واقعية 

ومصةةةير  ل رض اسةةةتوواذها والسةةةيطرة عليها او مواولة جلبها الى عالم 

الواياة االدراكية كبنايات مدركة حسيا وبصريا ,  هد ةمث  جزي ةكاملد 

مع مسةةيرة او أهر االنسةةان الهيزيائية والهكرية والعادهية والروحية الهعالة 

حدي ولكع ةجسد ةصورات االنسان وةخيالةض المتوا اة  وال ةجسد  او ما

ياق  .[3]والمنسةةةةةةةجمة م  ر باةض يار السةةةةةةة وقد يلجأ المصةةةةةةةمم إلى اخت

السةةةةتوضةةةةار المعاند الرمزية المرةبطة بض, بمسةةةةتوييع أما كون السةةةةياق 

أو  كرية معينة يود المصةةمم اسةةتوضةةارهاالناةج حضةةاري يوم  مبادئ  

 .[6]يتم استوضارها عند اإلشارة إليض كون السياق يوم  خصائص معينة

ان النصةةو هد التعبير المرئد لأل كار المجسةةدة بتكوينات  يزيائية ةعكس 

واق  الوضارة او مجتم  معيع والتد ةعم  على زيادة ةهاع  االنسان م  

المويو والمجتم  وبال  هد ةرةبو بالبعاد الجمالية للعمارة لتمث  الطرز 

يا. وقد عر ت بالسةةةةةةةياق الرمزي حيث ان العمارة واالعراف والمث  العل

أن لك  سياق اذ  .[3]التد ةستجيو للسياق الرمزي هد النصو المعمارية

حضةةةةاري نظا  مع الترميز يكون ناةجاً عع السةةةةلوك االجتماعد ل راد . 

اذ إن ك   , وأن نظا  الترميز هاا يوم  معاند مرةبطة بالنظم الوضةةارية

هم معناها مع خالغ النظم الوضارية المرمزة التد الشياي والمواني  يه

ةأخا بطرياة مـةةةةةا الشك  المودد لهـةةةةةا الـةةةةةاي يأخا المعنى مـةةةةةع خـةةةةةالغ 

وهنا يتضح ان اعتبار رموز معينة ماوما  د  .[7]المجتمـةةةةةةة  والوضارة

الهوية يعتمد على معنى ها  الرموز وقيمتها عند الهرد والجماعة ومدى 

ك ها  المعاند سةةةةةةةلباً أو ايجاباً أي ان )الماومات امكانية أو درياة ادرا

الشةةةةةةةكلية( للهوية ال ةعند بالاات معالم أو رموزاً بعينها بادر ما ةتوقف 

بطبيعة )الصةةةةورة المتخلية( ى على درياة ادراكها و همها. وهو ما يسةةةةم

صف بأنها حالة مع حاالت مضمون التجربة مع ناحية مونعها ةووالتد 

ناحية العناصةةةةةةةر التد ةتكون منها  هد ةتكون على  د الوعد وليس مع 

و ق االسةةةلوي الاي ةشةةة   بض إنتباهنا وليس على و ق المادة التد ةكونت 

سياق يشير )عكاش( إلى مسألة اقتران معاند الهوية [8]منها . و د هاا ال
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نة باولض م  صةةةةةةة يات معمارية معي ان الصةةةةةةةورة المعمارية ور وشةةةةةةةكل

ام  الاي ي لف اال راد ويويو بكا ة بوضةةةةةةةورها المادي والمرئد الشةةةةةةة

 عالياةهم اليومية أصةةبوت الهدف المنشةةود وصةةاحبض الدور االكبر واالهم 

 د التاهير  د ادراكات اال راد ودرياة ةصةةةةةةورهم وصةةةةةةيا تهم لهويتهم 

ولال   انض ليس مع المسةةةت ري ان يكون لبعض العناصةةةر كالاوس والابة 

على ( Meiss)ركز وقد  .[9]العامةرةباد بالهوية عند والزخر ة ذل  اال

ان قدرة و تا  مع خالغ ةهاع  اجزاي  الدالةان المعنى الشةةمولد للمدينة ين

االجتااي البصةةةري للمباند الدالة ةجعلها ةنهصةةة  عع النسةةةيج الوضةةةري 

السةةتثناي  االشةةكاغ المبنية الدالة ةمث   الشةةمولد لتكون داللتها المونةةعية

 على االق  ةمهصةة  صةةورة على خلهية زغ اوالعو والنهصةةاغ  د الااعدة

لكع بوصةةةةةهها دوما  د حالة  ياصةةةةةد بها هنا الشةةةةةك  الويادي والخلهية ال

 الشةةةك  المبند الداغ  , ةوازن وشةةةد م  مجموعة مع المونةةةوعات الدالة

يخلق حالة التوازن الداللد بهع  الشةةةةةةةد الداخلد م  باقد المونةةةةةةةوعات 

  .[10] ير قابلة لالنهصاغك الك  كوحدة والتد ةؤدي الى ادرا

وهنا يتونةةةح مما سةةةبق الرؤيض العامض لمههو  النصةةةو مع منظور  كري 

لض المههو  نةةةةةةةمع حا  العمار   ليتم الحاا درح ادار ةطبياد يمث  حا

وصةةةةةةةوال لتوديد اهر بايض المهاهيم الهرعيض التد سةةةةةةةتطرح عليض وةوديد 

 وجودها مع عدمض نمع ذل  االدار التطبياد...

 لمفاهيم الفرعيها. 2

واستعراض المعر ض النظريض عنها ب يض  وسيتم هنا درح المهاهيم الهرعيض

ةوديد مؤشةةةةةراةها العامض باصةةةةةد قياس ةوااها الحاا  د النموذج التطبياد 

والماةةةارنةةةض بيع ةةةةاهيرات ةوااهةةةا م   يرهةةةا مع المهةةةاهيم والمؤهرات 

 التهصيليض وستكون على مراح ....

 ولى )الطرح العام(. المرحله اال. 1.2

 مكانال. 1.1.2

الل ة العربية ةعند امتداد الرض أي ك  ما يودأ ويستار عليض المكان  د 

, وهو كال  يمكع أن  ومع هم يصةةةةةةةبح المكان حامال لألشةةةةةةةياي انض الثبات

بالضةةةةم واالن الق. و د  مع هنا يومئ المكان بالعربية يوتويها ويضةةةةمها

 ةةالولى ةعند ( Place( و )Space) تيع همةةاالل ةةة النكليزيةةة هنةةاك كلم

ةشير الثانيض   ضاي  ير معرف بودود مرئية أو ملموسة  د حيع أن كلمة

الى جزي مع ذل  الهضاي  ير المعرف الاي يوم  سمات مادية أو سواها 

ةض بالل ةة اإلنكليزية يوحد ,  والتد ةميز  عع مجةاورا كمةا ان الهضةةةةةةةةاي 

ال  أن ينهد إمكانية االسةةةتيعاي انض قد يثير كباالنهتاح الالمودود مع دون 

 هد مشةةةةةةةتاات كلها ممكنة  د العربيةو  كرة المسةةةةةةةاحة والويز والمجاغ

اد يكون المكان  ير   .[11]رد أن ال يكون وصةةةةةةهها المكان أصةةةةةةالشةةةةةة

شةةكال مسةةباا خارج نطاق ةجربة ألتأم  وهو او خانةة  لسةةيطرة النسةةان 

 د  نتاج الهكرة المطلاة التد ةوجد مجرد صةةةورة للههم اإلنسةةةاند, أو يعد 

إذ إن حدود الهضةةةاي ةمتد الى ك  ما هو  مرحلة معينة مع مراح  ةطورها

المكان ليس  . [12]اؤ  كنية أو أق  ما يمكع للتعريفمسمى أو ممكع إعط

وصور الشياي  كياناً مادياً مجرداً انما عنصرا  نيا مكتنزا بالايم واال كار

وان الجدلية  .[13]لواق  بالمعنى أو الرمز أو الداللة د الواق  وقد يهوق ا

حوغ ماهية المكان نابعة بشك  أساسد مع الخلو بيع المطلق والنسبد  لو 

مد على  نا ان المكان نسةةةةةةةبد  يزيائد أي يعت ية لوجد نظرنا إلى النسةةةةةةةب

ااً  د ك  شةةةةةةةدي مكاند مادة المتوركة وكونض مطل  .[12]خصةةةةةةةائص ال

لكد يعبر بها عع استارار  وانتمائض الى المكان  يستعم  االنسان الرموزو

البيكة الايمة هد البيكة التد  ان اذ وليعبر عع وجود   يض ليؤهر بها عليض 

يدركها السةةةةاكع ويتعادف معها  يزياويا واجتماعيا ويشةةةةعر  يها بارةباد 

ان البيكة المكانية مليكة بالمعاند الرمزية )الظاهرة أو  .[14]رمزي كبير

نة( التد يدركها اال راد بشةةةك  شةةةعوري أو ال شةةةعوري وةؤهر على الكام

كما ان  .[15]مشةةةةاعرهم واحاسةةةةيسةةةةهم وسةةةةلوكهم  د المكان و يما بينهم

ن  قدمض المعاند والرموز مثلت الوسيلة التد حص  بها االنسان على مو

هم مع قبةة  النةةاس مع خالغ .  ل ةةة المكةةان ةهالوجودي وانتمةةائةةض للمكةةان

الرمز  يتعار بروز  ما لم يدرك   عملية ةعبيرية ورمزيةوهد  ةجسةةةةةيدها

كما يتطلو  هم الرمز  هم التهاع   شياي المادية ويههم مع قب  الناس د اال

ما بيع شكلض المادي ومدلوالةض االعتبارية الجمعية مع عوادف واعتاادات 

يعبر عع حاجة  االنتماي احسةةةاس كامع لدى اإلنسةةةانان  .[14]ومث  عليا

  اإلنسةةان م  المكان وم  المجتم  ة اجتماعية أسةةاسةةية ةسةةج  ةهاعنهسةةي

  يمثةان منها اسةةةةباي وةعكس ا عالض وةصةةةةر اةض المختلهة وذل  يعود إلى 

 ضةالً  اإلنسةان البيكة المويطة والمكان االحسةاس الخطوة االولى لتوسةس

يتو ر اال بوجود الوا ز  وهاا االحسةةةةةةةاس ال لعالم الخارجدعع معر ة ا

ان  إذ يرى بعض العلمةةةةاي كد المؤهر والظروف البيكيةةةةة المالئمةةةةة.البي

,  االنتماي حاجة مكتسةةةبة ذات دا   نهسةةةد لصةةةلتها بالتكويع النهسةةةد للهرد

بينما يرى آخرون ان االنتماي حاجة مكتسةةةةةةةبة ذات دا   اجتماعد كونها 

ةنشةةةةةةةأ نتيجة لتهاع  اإلنسةةةةةةةان م  بيكة معينة لها ةااليد ومعايير اجتماعية 

نشأت  اد  ..[16]عينة ةسمح باحداي ةعدي   د نو  وشك  بعض الدوا  م

نظريةةات المكةةان مع الظةةاهراةيةةة والج را يةةة الهيزيةةائيةةة مع خالغ ةةةأكيةةد 

ما   .[17]التجربة الهضةةةةةةةائية وبعض حاالت روح المكان أو ةهرد المكان

يجعةة  الموق  مكةةانةةا هو أن يكون بؤرة لألحةةداي وأن ةكون لةةض عالقةةاةةةض 

زة, والمكان مشهد درامد مركو مع الشخو  اإلنسانية التد ةصن  الممي

عور المودد بالوجود  د مكان واالنتماي المكاند هو الشةةةةةةة. [18]الودي

إذا كان هناك أماكع عدة نواوغ  بالودود المويطةم  الشعور الاوي  مودد

 . [19]التهكير  يها على إنها هناك

ها مع الطرح السةةابق حوغ سةةيتم هنا درح المؤشةةرات التد ةم اسةةتخالصةة

 المههو  وبالصي ض التاليض ..

 (.  1-1جدول رقم )

 المؤشرات الممكنه  المفرده االساسيه

 الخضو  لسيطر  االنسان المكان

 الشك  المسبق خارج نطاق ةجربض التام 

 نتاج الهكر  المطلاض

 امتداد حدود الهضاي

 اكتناز الايم واال كار

 والنسبد الخلو بيع المطلق

 ادراك المعاند الرمزيض بشك  شعوري وال شعوري

 التعرف على هويض المعاند الرمزيض  د البيكض المكانيض

اختالف اال راد  د  هم وةةةاويةة  الرموز و اةةا لثاةةا تهم 

 الهرديض

 االنتماي المكاند

 المكان واالرةباد بالواجض االنسانيض

 يالطاقض الكامنض وربو وجم  االشيا

 زمانال. 2.1.2

مسةةةةةةةتديرة مع جهة المتاد  هو مادار الوركة العند )ابع سةةةةةةةينا( الزمان 

مرةبو بشةةةك  قوي بالوركة, ويعد مههو   والمتأخر وهو سةةةياغ  ير هابت

المكان اشةةةةةةةم  مع مههو  الزمان كون احداي الزمان ةجري  د المكان 

ا ةمر  يض  الزمان معجمياً وسةةةةةةةطا متجانسةةةةةةةا  ير مودد .[20]وةابعة لض

هو ماياس و الزمنية الباقية  د الوحدةالصةةةةةورة ال هو  تالحاةاالحداي الم

 .[22]د معدو  ياد  بض متجدد آخر موهو ويعرف بانض متجد .[21]الوركة

ومع جهة اخرى  اكض مع جهة الزمان يمث  نشةةةةةةةاد وعد االنسةةةةةةةان وأدر

ويتميز بوجود عنصةةةةةةر مزدوج نظا   يمث  مونةةةةةةو  كامع  د الشةةةةةةدي

 انو   مع الديمومة الالزمانية وةاد  مت ير مع الزمانية المتوركة.متصةةةةةة

ةتب  خصائصض المرةبطة باالحتماالت  شمولية ذل  الوسو الرمز المشترك

 ً  ق والعالقة بيع الشةةةةةك  مع خالغ التوا وليس مكانيا  او وةطورها زمانيا

 الت د زمع معيع لكنها ةمر بتوو  اد ةكون اشكاغ معينة مابولة والمعنى

ان  .[14]حيث يختلف ك  مع شةةكلها ومضةةمونها عع مااصةةدها الصةةلية

خبرة اإلنسان بالمكان   التجربة اإلنسانية ممكنة التصور الزمان يجع  مع

اكثر التصاقاً بوياة اإلنسان مع الزمان الن خبرة اإلنسان بالمكان واداركض 

 ً   ير مباشر يختلف عع خبرةض واداركض للزمان  بينما يدرك الزمان ادراكا

مع خالغ  علض  د الشةةةياي  ان المكان يدرك ادراكاً حسةةةياً مباشةةةراً كال  

ةارة مطلق العالقة لوجود   تأرجح الزمان بيع النسةةةةةةةبد والمطلق  هو  ي

 إن مع بيع السةةةب  .[23]بالشةةةياي ويسةةةير بادراد ورةوي ويسةةةمى المدة

ومعر ة  الوعد باختالف الجياغ للتهكير  د الزمع وةصةةةةةةةور أبعاد  هو

المختلف عنةةا بةانتمةةائةض إلى زمع  ير زمننةةا وإلى جيةة   ير جيلنةةا اآلخر 

وعلى نمو  ير نمطنا , والعمارة ةعنى بك  أوجض الزمنية سةةةةةةةواي كانت 

و د حديثنا عع الزمع بما  يض  و هاا ية أو اقتصةةةةةادية أو سةةةةةياسةةةةةية. نية أ

إنهما التاريخ نتعرض  البا لنايضةةةةةةيع مهميع هما )الزائ  والسةةةةةةرمدي( 

أكةةثةةر زوج كةةرر  ةةد الةةخةةطةةةةاي الةةاةةةةائةةم عةةلةةى الةةجةةةةدغ بةةيةةع الةةتةةراي 

إن الزمع ال يعند البالي والزواغ  الىلاد ةهطع المعمار  .[24]والمعاصرة

 او ب  يعند أيضةةةةا الوياة وخصةةةةوبتها بوعادة ةكويع الشةةةةياي وةطويرها 

وإن هةةاا يتم  د صةةةةةةةورة ةراودنةةا وةةةد عنةةا دومةةا لموةةاولةةة التوكم  د 

وليس للزمان قيمة مونوعية اال بالنسبة إلى الظواهر  .[24]يرورةهاص

النها مونةةةوعات لوواسةةةنا إذ نجد ان الزمان حاياة ذات بعد مونةةةوعد 

وشةةكالً مع اشةةكاغ الوس وشةةرداً للوياة اإلنسةةانية  د الوجود  هو  رف 

ية كر( ان المصةةةةةةةير ييداياوغ )هاذ ,  حيوي يتواق  د ك  ةجربة حسةةةةةةة

مع وةوت رايتض  د ادار يشةةةم  ةووالت الوجود اإلنسةةةاند يتواق  د الز

ويوتمها.  الواق  ان الزمان اليجلو الت ير انما الت ير يجلو الزمان حيث 

هناك مثالً حاالت ةجسةةةةد الزمع وهد )المانةةةةد والوانةةةةر والمسةةةةتاب ( 

 .[23]المانةةةةةةد هد الوالة التد لم ةعد موجودة والمسةةةةةةتاب  الاي لم يأت
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رة االسةةةةالمية مع واق  عد  اقتصةةةةارها على وان االسةةةةس الهلسةةةةهية للعما

ية لتشةةةةةةةك بالبعد الزمند البعد  يالت المكان وو يهتضالنظرة االن ةأخا  ب  

اائمة هة واعية مكانيا  الراب  كويز يسةةةةةةةتوعو النظرة ال , لاا  هد  لسةةةةةةة

. [25]وزمانيا ةمتل  قدرا كبيرا مع الثبات المضةةةةةةةموند والايم االخالقية

عالمية يسةةةةعى لباائها صةةةةويوة منا العمارة  مبادئومع خالغ البوث عع 

ية  ترو يوس لة  د هاله مة المتمث ادي ل   ال لت ةهتار الى ة ما زا ها  , إال أن

المبةةادئ الثةةابتةةة ر م ةعريف بعض المنظريع للعمةةارة بةةونهةةا مع العلو  

وصةةةةةوالً إلى النااد الخمسةةةةةة للعمارة الوديثة التد اوجدها لد كوربوزيض 

 المعمارية  ير معر ة و رنةةةةةياةها متعارنةةةةةةوم  ذل   ون المشةةةةةاك  

يعرض الزمان باعتبار  وحدة عضةةةةةةةوية ويميز  ويمكع ان .[26]أحيانا

وةاد     معيع يسةةةةةميض )الزمانية السةةةةةاكنة(وجود عنصةةةةةر مزدوج  يض نظا

ليس   هو سةةةةميض )الزمانية المتوركة(معيع يصةةةةبح بض الوانةةةةر مانةةةةياً ي

خلد للشةةةةةةةدي لةةااةةةض )الوعد وانمةةا هو النسةةةةةةةيج الةةدا كينونةةض بوةةد ذاةهةةا

يصبح بض الوانر  الزمان ة يراً مستمراً متصالً  او يكون .[27]اإلنساند(

 ً الوانةةةةةر و ع وحدة المانةةةةةدويجسةةةةةد ك  ما يتصةةةةة  بض نةةةةةم مانةةةةةيا

يتواق الوضةةور الزماند مع خالغ ل (.7-6, )باشةةالر.[28]والمسةةتاب 

بواسةةةةةطتها الزمع التد /البعد الراب  السةةةةةتمرارية العالقة مابيع الهضةةةةةاي

ةستطي  االشياي التورك خارج حدود الوانر الى مستوى العمومية الاي 

يمكنض رؤية الوانر ,  الوعد الرباعد االبعاد  يمنح المادة و يهة اخالقية

ويرى )الصةةةةةهدي( أن الزمان شةةةةةعور بالالق وان  .[29]والمسةةةةةتاب  معا

لهما إال  حاياتض مرةبطة بنشةةوئض عع الت ير  المانةةد والمسةةتاب  ال وجود

,  الزمع حدسةةد يرةبو  ويرى الزمع مع خالغ  كرة الودي  د الوانةةر

بالودي ولوال ة ير الودي لما كان هناك أي إحسةةةةةاس بالزمان وعبر عع 

عمر اإلنسةةان بال  الخو النوي  مع االنةةطراي المشةةدود بيع المودنيع 

زمع حد عةةابر بيع  وإنمةةا هو حركةةة مؤقتةةة بيع سةةةةةةةةاكنيع الرحم والابر

ذلةة  أن  الةةاي يمكع للوعد إن يلوا التورك , و د السةةةةةةةلوي انيعمكةة

وإلدراك المتورك و همةةض ال بةةد أن  لمتورك  ير المت ير يتعةةار إدراكةةضا

 .[11]عندئا ندرك الزمع ما يجعلض مختلها عع ما كان عليض يطرأ عليض

سةةيتم هنا درح المؤشةةرات التد ةم اسةةتخالصةةها مع الطرح السةةابق حوغ 

 صي ض التاليض ..المههو  وبال

 (.  2-1جدول رقم )

 المؤشرات الممكنه  المفرده االساسيه

 الوالض التجانسيض للزمان الزمان

 امكانيض التصور للتجربض االنسانيض بتاهير الزمان

 التارجح النسبد والمطلق

 الظر يض الويويض والتواق  د التجربض الوسيض

 الزمانيض الساكنض

 الزمانيض المتوركض

 الوعد باختالف االجياغ ومعر ض االخر

 منح الماد  الو يهض االخالقيض

 

 مكانوالزمان الرؤيه المعرفيه المشتركه لل. 3.1.2

يشةةةةةةةك  المكان والزمان ادار ك  حياة وحيز ك  ةجربة وحدي ومع هنا 

نشأت  لسهة اإلنسان وةصوراةض عع عناصر ماهية الوجود وانعكست  د 

لهكر  العالقة المطلاة والمسةةةتديمة والمتصةةةلة بيع المكان مهردات الل ة وا

والزمان لم ةكع عالقة دبيعية مجردة  وسةةةةةةو وانما هد ةعبر عع معاند 

 .[30]اإلنسةةةةةةةةانيةةة ومؤهراةهةةا  د الوجود الويةةاة والهكر وةعمق التجربةةة

 التجدد  د الزمع يصةةةةةةةاحو  ويعتبر )كانت( الزمان والمكان حالة ذاةية

هو الةةاي يمتلةة  الصةةةةةةةهةةة  هر بهةةا النةةاةج , والهع المبةةد اإلبةةدا  التد يظ

. والزمان أما مانةةةةد أو مسةةةةتاب  وليس هناك مع حانةةةةر إال الالزمانية

اآلن  هو نهاية المانةةد وبداية المسةةتاب  وبض يتودد االنهصةةاغ بينهما وبض 

عاد الوجود خارج الوعد وداخلض بعد مع   هويتصةةةةةةةالن أيضةةةةةةةاً  وال  أب

وهاا لنض مندمج بودي نسبد وحسد  عع الودي يوصف  د إدار مستا 

ويرةبو الزمان بالمكان لنهما يؤلهان  .[31]يجع  ك  منهما معر اً لآلخر

ويكون المهصةة  لتل  المتعلاات  ن أسةةاسةةيان مع أشةةكاغ وجود المادةشةةكال

بالزمانهو الوركة  وا ناي هد  لت ير وارةباد ك  منهما  لة االسةةةةةةةتث وحا

لسةةةكونات المكونة للمكان ةعم  على إزاحة المكان الوركة بادر ةعدادات ا

وينظر إلى الزمان باعتبار   .نة أخرى وهاا هو الجانو اإلبداعدنوو أمك

)هايديكر( بنهس سةةةةةةيولة منتظمة أي يكون متماهياً م  المكان وينظر إليض 

 يكون  اغ الزمان مع السةةةةةؤاغ عع الكينونةحيع يبدأ سةةةةةؤ درياة الكينونة

ويكون الضةةةةةةةةد الزمةةاند هو  ييز لمنةةادق مختلهةةة للكةةائعق التمالزمةةان أ 

 لةةة الصةةةةةةةة  لايةةاس الزمةةان هد الوركةةةالالزمةةاند وهو المكةةاند , وحةةا

ةل  السةةةةةةةلسةةةةةةةلة يهضةةةةةةةد بودي إلى واالسةةةةةةةتثناي هو التوقف وةعويض 

ها  الظاهرة عندما ةودي عع آليتيع  )هيرش(لاد ونةةةةةةةح و .[32]مكان

 هما ... للت ير التدريجد للهوية

 االسةةةةتمرارية النوعية  التد يكون  يها الشةةةةدي   :االولى االلية

ض يتعرض لت يرات نوعية اما هابتاً نوعياً  د ك  االوقات أو ان

لة يمكع ان ناوغ ان الت ير النوعد  عبر الزمع وا و د ها  ال

المسةةةةةةةتمر  د البيكة العمرانية يمث  سةةةةةةةلسةةةةةةةلة مع الت يرات 

ما يبدا الناس  د الصةةةةةةة يرة التد نودي  د البيكة المبنية عند

اختيار االوسةةةةةةةاد البصةةةةةةةرية والهرا ية الموتملة للتعبير عع 

 قيمهم الهردية والجماعية. 

  االسةةةةةةةتمرارية الزمكانية  التد ةعند ان المكان الثانيض: االلية

الوةةالةة  د  وكمةةا هد اي يوتلةةض الشةةةةةةةدي يت ير عبر الزمعالةة

جود ةتميز االسةةةةةةتمرارية الزمكانية بو االسةةةةةةتمرارية النوعية

حركة مسةةتمرة مكونة مع حركات صةة يرة يتعرض لها موق  

 .[33] الشدي.

 اإلنسةةةاند على المنظور الوديثال ياتصةةةر التأكيد على أهمية الوضةةةور و

انما هو معروف أيضةةاً  د الرؤية االسةةالمية لمصةةدر الايم االخالقية التد 

ان ,  االنسةةةة ةنطلق مع ربو االرض بالسةةةةماي وعالم الشةةةةهادة بعالم ال يو

ها مع  بالايم اذا  هم موقعض  د الكون والايم بدورها ةسةةةةةةةتمد حايات يلتز  

ها ية ال يمكع نهي ولكع هناك ةميز بيع  .معنى الوجود وةعتبر  اهرة كون

نةةةةةةرورة وجودية ب   ألزا  الايم ليس  الايم االخالقية والظواهر الطبيعية

م وحكمةةةض حك هو نةةةةةةةرورة مثةةةاليةةةة امةةةا الاةةةانون الطبيعد  هو  ةةةاهرة

حيث ان االنسةةةةةةةان جزي مع وحدة المكان يتوا ق معض و د  .[34]واقعد

ال  نهس الوقت  انض جزي مع شةةةةةةدي او مونةةةةةةو  يتعام  معض ويلوق بض 

وان  .يدرك االشةةةةةةةياي والمكان  د ذاةض وانما يدرك العالقات الاائمة  يض

 .[9]   د  اهرها وانما ةكمع  د العمقخلهية الظواهر المكانية ال ةتمث

  يطرح االةد.... انتماي النمو وعع

 .النمو وانتماؤ  الزماند 

 [35]النمو وانتماؤ  المكاند.  

سيتم هنا درح المؤشرات التد ةم استخالصها مع الطرح السابق حوغ    

 المههو  وبالصي ض التاليض 

   (.3-1جدول رقم )..

 المؤشرات الممكنه  المفرده االساسيه

 والمونوعيض االبعاد الااةيض الزمان المكان

 الزمع الخا  والزمع العا 

 الوركض والت ير

 االزاحض

 االستمراريض النوعيض

 االستمراريض الزمكانيض

 النمو واالنتماي الزماند

 النمو واالنتماي المكاند

 فصيلي/المفاهيم المفصليه(ترحله الثانيه )الطرح المال. 2.2

 هويه ال. 1.2.2

لمؤهرة على العالقات المعادة بيع العمارة  وهوية اإلنسةان ان أكثر االدلة ا

 رة المستودنات المستعمرة مثالً قد نجدها  د عمليات التووغ الثاا ية  عما

جنبية هد نتيجة لعملية يخلق  يها اإلنسةةةان حر ياً بيكات مألو ة  د مواق  ا

ع ولك .[33]زي مع هوياةهم منها وهد عماراةهميوتهظون بال  الج دخيلة

اا ة   ما اعتبرت العمارة ةعبيراً عع الث ية الهوية المعمارية  اذا  ه  ان بن

مت يرة ؟ ا  ان الشةةةةةةك  البصةةةةةةري للهوية المعمارية هو المت ير؟ ان بنية 

والوسةةةةةةةو الشةةةةةةةكلد المعبر عع ها  البنية هو  اً الهوية هابتة او أق  ة ير

 ً ً  المااومة الثاا ية أن آلية ؟....المت ير دائما ما ةضةةةةةةةمع اسةةةةةةةتمراراً   البا

او ةضةةة   معينةللمعاند الاديمة  د البيكة العمرانية التد ةشةةةكلت  د حابة 

او قد ةمزج معاٍن قديمة بمعان  دة ةتناسةو م  المت يرات الجديدةمعاٍن جدي

و الباً ما  مسةةةةةةةتوى جديد حام  للاديم والجديدجديدة لتنتا  بالهوية إلى 

ئدة ال لة الخيرة هد السةةةةةةةةا وا بد ةكون ال للايم الجوهرية الاوية ان نض ال 

كما انض ال بد مع التعام  م  الجديد وةو يهض مما يؤدي إلى مزج  ةسةةةةتمر.

ونةةةةةةة   اةد . [36]د النتةاج صةةةةةةةورة متميزة بروح موليةةالاةديم بةالجةدية

 ...المعمارية هالهة اسس لههم الهوية (Correa)المعماري 

 وةنب  مع عة أوالً: الهوية عبارة عع سةةةةةةةلسةةةةةةةلة عمليات متتاب

وةتأهر بالتااليد والعادات الخاصةةةةةةة بتل   خالغ أنهسةةةةةةنا وبيكتنا

 .البيكة

 لة مع العمليات لال  اليمكع هانياً: كون الهوية ةتشك  مع سلس

 .تطور مع خالغ التعام  م  ما يدركة ب  ابتداعها
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  [37]لهوية ليست مرةبطة بالوعد الااةدهالثاً: ا. 

أوالهما مادية حية مع حيث وجود  ...للعمارة حالتان وجوديتان حيث ان

هما إدراك لهاا الوجود الوسةةد وةصةةور لض. وهاني,  العمارة زمانيا ومكانيا

هاا االدراك والتصةةةةةةةور  البا ما ياومان على  كر مدعم بخطاي ومرةو 

طالما كانت البيكة العمرانية  بالثاا ة والوضةةةارة التد أ رزت ها  العمارة 

ا ية وةعبير ةلاائد وعهوي لااكرة جماعية ملمة عبارة عع نتاج لعملية ها

ودالما كانت  والهلسهية واالجتماعية لعمارةها بالماومات الهنية والتشكيلية

التركيبة االجتماعية بتعايدها هد التد ةوتضةةةةةةع وةوهز ةصةةةةةةور العمارة 

بيع الوالتيع لم يكع آنااك أي شرخ  ن ةمييز بيع ةنظير وةصميم وةنهيادو

ويعد اإل ريق الادماي أوغ مع اشةةةر الناد الاي . .[24]لعمارةالوجوديتيع ل

م  المشةةةاك  الهندسةةةية بشةةةك   واةعامل حيثاسةةةتند على المثالية والطبيعية 

عد النظرية التد أوجزها ) اد  يترو يرئيس وة بالن ها عالقة  وس( والتد ل

المبدأ الاي بموجبض نطاية للمالئمة( والتد ةتلخص بـةةةةةةةةةةةةةالنظرية المهد )

المري  يما إذا كان شك  المبنى متالئما م  و يهتض وموقعض و يما إذا يوكم 

 .[38]كانت ةهاصي  المبنى متالئمة م  شكلها اإلجمالد

سةةيتم هنا درح المؤشةةرات التد ةم اسةةتخالصةةها مع الطرح السةةابق حوغ 

 المههو  وبالصي ض التاليض ..

 (.  4-1جدول رقم )

 المؤشرات الممكنه  المفرده االساسيه

 عمليات التووغ الثاا يض الهويه

 الخل  واعاد  التثبيت

 الشك  البصري للهويض المعماريض

 اليض المااومض الثاا يض

 استمرار المعاند الاديمض

 ون  معاند جديد  ةتناسو م  المت يرات الجديد 

 مزج معاند قديمض بمعاند جديد 

 سلسلض العمليات المتتابعض

 التعام  التطور مع خالغ

 عد  االرةباد بالوعد الااةد

 الوالض الوجوديض الماديض الويض

 الوالض الوجوديض االدراكيض الوسيض 

 
 
 زمان الهويه وال. 2.2.2

 (المستاب , الوانر , الماند )يتكون العالم منا نشوي  مع سلسلة زمنية 

الزمع  وهد ذات عالقة جدلية مترابطة وةشةةم  ما يدعى عليها اصةةطالحا

حيث يمث  الزمع ادار شةةةةةةةمولية االحداي التد ةكون وحدة الوياة على 

شك  سلسلة متواصلة وبوركة اةجاهية نوو المعر ة واالكتشاف, وشرد 

المعر ة والكتشةةةةةةةاف هو الوضةةةةةةةور كونض بعدا رابعا كما يونةةةةةةةح ذل  

هو البعد الراب  الاي يجلو  الايالاي ربو الوجود بالوضةةةةور )هايديكر( 

اد الثالهة الولى )المانةةةةةةةد, الوانةةةةةةةر, المسةةةةةةةتاب ( معا وال يتم البع

,  الزمان يتالي  م   كرة المكان ويعكس  الوضةةةةةةةور إال بوجود المكان

ان عبر الزمةةان ةالز   كرة الزمةةان والمكةةان مع خالغ ةبةةدغ مالمح المكةة

الزمان يعكس  كرة  ت ير مالمح المكان م  ة ير  مث  الصةةةةةةةيف والربي 

إن صةةةةةةةناعة الجديد ك  مرة ليسةةةةةةةت مجدية ب  . اذ [19]ماالتالز  بينه

مسةةةةةةةتويلة وعليض ةكمع أهمية الهوية وبالتالد  ون نةةةةةةةرورة التعام  م  

الممكع بصةةةناعة الشةةةدي نهسةةةض ولكع برؤية جديدة ةجع  ما يصةةةن  شةةةيكا 

جديدا باسةةتمرار وةوايق ذل  يتم مع خالغ اإلبدا  بالتوازن بيع المانةةد 

ان الرؤية المونةةةةةوعية للزمان  د و .[33]ت يروالوانةةةةةر والثابت والم

كونض مستاالً  د وجود  ومونوعياً  د كونض مطلااً قائماً على الهص  بيع 

الزمان  د كونض مسةةةةةةةتاالً مادياً ميكانيكياً وانعكسةةةةةةةت ها  العالقة خالغ 

التطور العملد , إذ اصةةبح الزمان على انض بعد كلد وأسةةاسةةد ةااس عليض 

نهصةةةةةة  الزمان عع مضةةةةةةمونض ة االخرى. وبال  االخصةةةةةةائص الهيزيائي

ذاةد  هو  وبناي عليض ةم صةةةةيا ة الرأي الاائ  بان الزمان لض بعد الهيزيائد

وهناك سةةةةةةةمات أخرى للوياة الوديثة عززت  مونةةةةةةةوعد وكلد ومجرد

االحساس بالزمان بوصهض شيكاً خارجياً )منظماً مونوعيا( دعمت منطق 

قو عا ها .[39]الزمان المت عا ل وجود ةهسةةةةةةةيريع للهوية  ا يؤكد النعيموةب

ويطرح  يعبر عع النظرة المعيارية. ( الايالوغ هو )التهسةةةةةةةير الماهوي

التاريخ على إنض مخزن للايم الدائمة التد ةنتا  عبر الزمع على شةةةك   هنا

لهوية  هو مرةبو بالنظرة أسةةادير وحاائق هابتة , أما التهسةةير الديناميكد ل

اريخ على إنض عملية متتابعة للتطور ةمتل   يها الايم التد ةرى الت النسةةةةةبية

ال يوم   الوضارية حاياة نسبية , إن الموقف النسبد ال يعند إن المجتم 

ب  يعند إن هناك أصةةةةوال وهوابت ينطلق منها  ذاكرا  مرةبطة بالمانةةةةد

هاا المجتم  إال إنها أصوغ قابلة للت يير بصورة جديدة , كما ال يجع  مع 

ما يكون هايع ال با  ب  إنهما متالزمان لنض  ال موقهيع خياريع مختلهيع 

وهاا ما حصةةةةةة   لناد الموقف المعياري التاريخد الموقف النسةةةةةةبد نتيجة

  ))لينج ويصف .[33]عندما  هرت العمارة الوديثة كاةجاها نسبيا ونعيا

, إذ ةطور التنظيم الزماند  د  الزمع المونوعد بـةةةةةةة الزمان الخارجد 

ات االكثر ةعايداً إلى ةاسةةةةةةةيمات دقياة وموددة ادلق عليها الزمع المجتمع

 .[40]المجرد الاي بدد احساس الشخص بالوياة

سةةيتم هنا درح المؤشةةرات التد ةم اسةةتخالصةةها مع الطرح السةةابق حوغ 

 المههو  وبالصي ض التاليض .

 (.  5-1.جدول رقم )

 المؤشرات الممكنه  المفرده االساسيه

 الكليض واالساسيض الزمان هويه

 االنهصاغ عع المضمون الهيزياوي

 منطق الزمان المتعاقو

 التهسير الماهوي

 النظر  المعياريض

 التهسير الديناميكد

 النظر  النسبيض

 

 مكانوالهويه ال. 3.2.2

ان المعنى االن متعلق بمههو  هوية المكان بوصهها عالقة ةبادلية لعمليات 

لية االجتماعية الرموز الشةةةةةةكلية. ويهترض ان االدراك  د االدراك والهعا

م ةهسةةةةير  وةابلض مع العمارة يتواق جراي كونض يعطد انطباعاً وانةةةةواً يت

وعلى هاا المسةةةةتوى مع التهاع  بيع المكان واإلنسةةةةان يواق  قب  المتلاد

ان  كرة العمةةارة بوصةةةةةةةههةةا هويةةة ةهتم بهويةةة  .مههو  الهويةةة المعمةةاريةةة

وان اهبات  يع  عاليات اجتماعية وصةةهات شةةكليةقات متبادلة بالمكان كعال

الشةةخصةةية اإلنسةةانية م  المكان ةهترض مسةةبااً ان االمكنض لها شةةخصةةيات 

الخوا  التد ةميز مكةةان عع آخر والتد ةاود إلى ونةةةةةةة  هيكتةةض  ةمثةة 

,  المميزة كما ان ال رض الساسد للعمارة هو لههم مهمة أو عم  المكان

ى مكان معيع ان يكون لنا مودي قد  وجودي باالحسةةةةةةةاس وان ننتمد إل

 ا لو حاجاةنا  د رؤية المانةةةةةةةد  د الوانةةةةةةةر  .[41]الواقعد ك  يو 

 .[42]يمكع ان ةكون وانةةةةةةوة الرؤية  د االشةةةةةةياي التد ةودي نهسةةةةةةها

نا والماند الاي نمتلكض لتأكيد انهسنا ال يبدأ منا والدةنا ب  يتضمع اسال 

حياةنا ةكون موددة ومواوالةنا لتشةةةةةةةكي   قبلنا والمجتمعات التد  هرت

وهو بدور  يتودي بأصةةةةةوات عدة كأن يمثلنا كابطاغ او  بالمانةةةةةد لهترة

كأو اد او كنماذج ةتطلو اعادة صةةةةةةةن  االمثلة للوالة التد لع ةوصةةةةةةة  

ومع هم ةميز  لجوهر الةةاي يكمع  يةةض معنى الهويةةة هةةاا ا ان .[34]هةةانيةةة

كما ان الايم  .دض برموز أو عوام  هابتةيشةةترد ارةبا ال ئص شةةكليةخصةةا

الثاةةا يةةة اصةةةةةةةالً )والتد يهترض ان الهويةةة المعمةةاريةةة معبرة عنهةةا( هد 

مركةو مع الثوابةت والمت يرات ولةالة  يعرف )النعيم( الهويةة العمرانيةة 

بةةانهةةا ادةةار بنيوي يتواق عبر التهةةاعةة  بيع اال راد والجمةةاعةةات, وبيع 

أي ان  ةصبح الهوية  د حالة ةشك  مستمر عناصر البيكة العمرانية وبهاا

ان . [5]الهوية العمرانية جزي مع الهوية الثاا ية لمجتم  مع المجتمعات

الشةةةعور بهوية للمكان هد شةةةك  مع اشةةةكاغ الوس بالمكان. والهوية هد 

المدى الاي يمكع بض لشةةةةخص معيع ان يتعرف على مكان ما )أو يتاكر ( 

ير  مع االمكنة )بومتالكض شخصية حيوية أو لكونض مميزاً أو مختلهاً عع  

 ريدة أو مميزة على االق (. انها واحدة مع الخوا  التد ةشةةةك  هاجسةةةاً 

ن لها و يهة منهعية كما أ , دائمياً للمصةةةةةةمميع وهد اً رئيسةةةةةةاً للعديد منهم

 ً سان على التعرف على الشياي واالمكنة  وانوة ةماما حيث ان قدرة اإلن

 .[15]كهوية والوصةةةةوغ الجيد  د البيكة الوضةةةةريةهد أسةةةةاس الوركة ال

اذا مةةا اعتبرت العمةةارة ةعبيراً عع  لكع هةة  ان بنيةةة الهويةةة المعمةةاريةةةو

؟ ...؟ ا  ان الشك  البصري للهوية المعمارية هو المت ير ...الثاا ة  مت يرة

ان بنية الهوية هابتة او أق  ة يراً  والوسةةةةو الشةةةةكلد المعبر عع ها  البنية 

ً هو ا  الباً ما ةضةةةةمع اسةةةةتمراراً  المااومة الثاا ية أن آلية  ...؟لمت ير دائما

للمعاند الاديمة  د البيكة العمرانية التد ةشكلت  د حابة معينة , او ةض  

معاٍن جديدة ةتناسةةةةةةةو م  المت يرات الجديدة , او قد ةمزج معاٍن قديمة 

و الباً  يم والجديدمسةةةتوى جديد حام  للاد بمعان جديدة لتنتا  بالهوية إلى

للايم الجوهرية الاوية ان  ما ةكون الوالة الخيرة هد السةةةةةةةائدة النض ال بد
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كما انض ال بد مع التعام  م  الجديد وةو يهض مما يؤدي إلى مزج  ةسةةةةتمر.

وةتودد دبيعة  .[36]تميزة بروح موليةالاديم بالجديد النتاج صةةةةةةةورة م

 .هد... اسيةالهوية المكانية بثالهة عوام  شكلية أس

  الموق : أي الخصةةةةائص الطبيعية )الج را ية( للموق  المكاند

 وعالقتض بمظاهر البيكة الطبيعية.

  التكويع الهضةائد: وهو التكويع الشةكلد العا  للبيكة الوضةرية

 وانمادها الساسية.

  الصةةةةةةةيا ة المعمارية: أي العناصةةةةةةةر والمالمح التهصةةةةةةةيلية

 . [43]معينةوالمرةبطة باقترانات حسية ورمزية 

سةةيتم هنا درح المؤشةةرات التد ةم اسةةتخالصةةها مع الطرح السةةابق حوغ 

 المههو  وبالصي ض التاليض .

 (.  6-1.جدول رقم )

 المؤشرات الممكنه  المفرده االساسيه

 العالقض التبادليض لالدراك والهعاليض االجتماعيض المكان هويه

 التوجيض الهكري والبيكد

بيع الهعاليات االجتماعيض والصةةةةةةةهات  العالقض التبادليض

 الشكليض

 شخصيض المكان

 الهويض المعماريض وهاا ض المجتم 

 التعبير عع المعاند الجوهريض

 ادار بنيوي للتهاع  بيع اال راد والجماعات

 ةاوق التجربض المكانيض

 ةوسس االمكنض

 الموق 

 التكويع الهضائد

 الصيا ض المعماريض

 

 يالتطبيقلجانب ا

 التطبيق. 1

ةونح  يما سبق  د الجزي االوغ درح المهاهيم العامض والتهصيليض للبوث 

 جداوغ منهرد ونمع مراح  وةم استخال  مؤشراةها الممكنض وبصي ض 

ب يض قياس ةوااها نةةةمع حالض النتاج التطبياد الاي يمث  االدار التطبياد 

منهرد ولك  مههو  ولك   وبشةةةةةك لمههو  البوث االسةةةةةاسةةةةةد )النصةةةةةو( 

مرحلض. وهنا سةةيتم اوال دمج الجداوغ السةةاباض بجدوليع رئيسةةييع سةةيمثالن 

االداريع النظرييع للبوث وسةةةةةةيتم ةرميز المؤشةةةةةةرات المودد  نةةةةةةمنها 

وعرض نتائج ذل  التواق بشك  )اختصارا للخطوات( وقياس التواق لها 

حلض االولى )الطرح ارقا  حيث سةةةةيمث  الجدوغ االوغ الطار النظري للمر

العةةا ( ومهةةاهيمهةةا العةةامةض  يمةةا سةةةةةةةيمثةة  الجةةدوغ الثةةاند االدةار النظري 

 للمرحلض الثانيض )الطرح التهصيلد( ومهاهيمض الخاصيض. 

وسةةةيتم قبلها عرض المعر ض العامض عع النموذج التطبياد المنتخو والاي 

سةةةةيمث  حالض مههو  )النصةةةةو( وهو المههو  الرئيسةةةةد للبوث وةونةةةةيح 

اهميةةض وبروز الرؤيةةض  العةةامةةض للمههو   د النتةةاج ليتم ةطبيق مؤشةةةةةةةرات 

االدر النظريض عليض وقياس ةوااها  يض ومع هم التوجض لماارنض نتائج ذل  

التواق بيع االداريع باصةةةةةةةد  هم التاهير التهصةةةةةةةيلد لمههو  الهويض على 

 الرؤيض العامض لعالقض مهاهيم الزمان والمكان بالنصو.   

 النموذج التطبيقي. 1.1

 Calatravaللمعمار   HSB Turning Yorsoالمشرو  الوغ : مبنى 

/2005   

ةميز هاا المبنى بكونض يشةةتم  على معالجات ةانية  اية  د الدقة سةةاهمت 

 ضةةةال عع كونض هاند )مالمو , السةةةويد( بجعلض معلما مهما ومميزا لمدينة 

 د معظم ( Calatrava) يعالجو أعلى نادوة سةةةةةواي سةةةةةكنية  د العالم.

مشةةةةةةةاريعض التوديات التانية المعادة بولوغ ممتازة ببسةةةةةةةادتها ورقيها إذ 

يسةةةتسةةةاد عادة ةل  الولوغ مع الطبيعة ,  الشةةةكاغ العضةةةوية لتصةةةاميمض 

يد والزجاج ... ل رض  ود كال ثة  ودي مادا على المواد ال ياها إعت يمكع ةنه

, الشةةةةةةةك  والهيك   إيجاد ةوليهة رائعة مع الضةةةةةةةوي , الهضةةةةةةةاي , المادة

اإلنشةةةةةةائد حيث يتخل  الضةةةةةةوي أ لو  ضةةةةةةايات مبانيض الداخلية ليعطد 

ية . ويجد  د الوركة الطبيعية  (Calatrava) شةةةةةةةعورا بالراحة النهسةةةةةةة

لإلنسةةةةان والويوان مصةةةةدرا لإللها   تأخا أبنيتض شةةةةكال ةجسةةةةيديا لرؤيتض 

 وإنطباعاةض عع ها  الوركات كما ةونةةةةةةةح ذل  رسةةةةةةةوماةض التخطيطية

مكعبةةةات )كةةة  منهةةةا  9مع ( Turning Yorso)يتكون مبنى . الوليةةةض

دوابق( باإلنا ة الى الطوابق الوسطية حيث يص  مجمو   5مؤلف مع 

  ولكون المصةةمم  نان, ونوات 190داباا وهو بورةها   54الطوابق الى 

, ومهندس   ونض يجد  د الوركة الطبيعية لإلنسةةان والويوان مصةةدر إلها  

وهاا المبنى بالاات يمث  جسةةةةم اإلنسةةةةان  د حركتض الدورانية ,  ل كار  ,

ويعد مع بيع اعمالض المميزة التد القت إقباال واسةةةةةةةعا لال  وصةةةةةةةف بأنض 

مبنى متجدد ومثير )ديناميكيا( وو اا لال   اد ناغ جائزة ر يعة المسةةةةتوى 

مع االةواد الدولد للكونكريت إلسةةةةةةةتخدامض ها  المادة  د ةشةةةةةةةكي  بنية 

إعتمدت  كرة المبنى على صةةةةورة . يك  اإلنشةةةةائد بشةةةةك  مرن لل ايةاله

مستوحاة مع الوركة اإللتهاةية للجسم ( Twisting Torso)لتمثاغ يدعى 

البشةةةري . وقد جائت  كرة المبنى بطلو مع مسةةةؤوغ مدينة مالمو )جوند 

 أوربةةاك( الةةاي رأى صةةةةةةةورة التمثةةاغ  د كراس قةةدمةةض  يمةةا بعةةد الى

(Calatrava) مد   د  كرةض لتصةةميم المبنى السةةكند الاي يعد مزيجا ليعت

مةةدهشةةةةةةةةا بيع النوةةت والبنةةاي بةةوعتمةةاد  على هيكةة  مؤلف مع عةةدد مع 

ها م  بعض هة بعضةةةةةةة حد   (Turning Torso) المكعبات الملت ليكون أ

 (.1-1شك  رقم ) .[44]الشواخص التانية المبهرة  د العالم

 التطبيق العملي. 2.1.2

طار النظري للمرحله االولى )الطرح ( اال7-1جدول رقم )

 العام(/)المصدر:الباحث(.

المفرده 

 الرئيسيه

المفرده 

 الثانويه

 التحقق الرمز المؤشرات

الطرح 

 العام

الخضةةةةةةو  لسةةةةةةيطر   المكان

 االنسان

X.1.1  

الشةةك  المسةةبق خارج 

 نطاق ةجربض التام 

X.1.2 O 

  X.1.3 نتاج الهكر  المطلاض

 X.1.4 O لهضايامتداد حدود ا

  X.1.5 اكتناز الايم واال كار

مطلق  ل يع ا ب خلو  ل ا

 والنسبد

X.1.6  

ادراك الةةةةةمةةةةةعةةةةةانةةةةةد 

الةةرمةةزيةةةةض بشةةةةةةةةةكةةةة  

 شعوري وال شعوري

X.1.7 O 

التعرف على هويةةةةض 

المعةةاند الرمزيةةض  د 

 البيكض المكانيض

X.1.8 O 

اخةةتةةالف اال ةةراد  ةةد 

 هم وةةةةاويةةة  الرموز 

 ضو اا لثاا تهم الهردي

X.1.9 O 

 X.1.10 O االنتماي المكاند

الةةمةةكةةةةان واالرةةةبةةةةاد 

 بالواجض االنسانيض

X.1.11 O 

كامنض وربو  قض ال طا ال

 وجم  االشياي

X.1.12 O 

 8 12 المجمو 

الوةةالةةض التجةةانسةةةةةةةيةةض  الزمان

 للزمان

X.2.1  

امكةةةةانيةةةةض التصةةةةةةةور 

للتجربةةض االنسةةةةةةةةانيةةض 

 بتاهير الزمان

X.2.2 O 

الةةنسةةةةةةةةبةةد الةةتةةةةارجةةح 

 والمطلق

X.2.3 O 

الةةظةةر ةةيةةةةض الةةوةةيةةويةةةةض 

والتواق  د التجربةةةض 

 الوسيض

X.2.4 O 

  X.2.5 الزمانيض الساكنض

  X.2.6 الزمانيض المتوركض

الةةةوعةةةد بةةةةاخةةةتةةةالف 

االجةةةيةةةةاغ ومةةةعةةةر ةةةض 

 االخر

X.2.7 O 

منح المةةةةاد  الو يهةةةض 

 االخالقيض

X.2.8 O 

 5 8 المجمو 

الزمان 

 المكان

الةةةةااةةةةةيةةةةض االبةةةةعةةةةاد 

 والمونوعيض

X.3.1 O 

الةةةةةزمةةةةةع الةةةةةخةةةةةا  

 والزمع العا 

X.3.2 O 

  X.3.3 الوركض والت ير

 X.3.4 O االزاحض
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  X.3.5 االستمراريض النوعيض

االسةةةةةةةةةةةتةةةةةمةةةةةراريةةةةةض 

 الزمكانيض

X.3.6 O 

الةةةنةةةمةةةو واالنةةةتةةةمةةةةاي 

 الزماند

X.3.7 O 

الةةةنةةةمةةةو واالنةةةتةةةمةةةةاي 

 المكاند

X.3.8 O 

 6 8 المجموع

 19 28  المجموع

 

( االطار النظري للمرحله الثانيه )الطرح 8-1جدول رقم )

 التفصيلي(/)المصدر:الباحث(.

المفرده 

 الرئيسيه

المفرده 

 الثانويه

 التحقق الرمز المؤشرات

الطرح 

 الخاص

المكان 

 هويه

ليةةةةض  لتةبةةةةاد لعةالقةةةةض ا ا

ليةةةض  هعةةةةا ل لالدراك وا

 االجتماعيض

Y.1.1 O 

الةةتةةوجةةيةةةةض الةةهةةكةةري 

 كدوالبي

Y.1.2 O 

العالقةةض التبةةادليةةض بيع 

الهعاليات االجتماعيض 

 والصهات الشكليض

Y.1.3 O 

  Y.1.4 شخصيض المكان

الهويةةةةض المعمةةةةاريةةةض 

 وهاا ض المجتم 

Y.1.5 O 

التعبير عع المعةةةاند 

 الجوهريض

Y.1.6 O 

دار بنيوي للتهةاع   ا

بةةةةةةةيةةةةةةةع اال ةةةةةةةراد 

 والجماعات

Y.1.7  

ةةةةةاوق الةةةةتةةةةجةةةةربةةةةض 

 كانيضالم

Y.1.8 O 

 Y.1.9 O ةوسس االمكنض

  Y.1.10 الموق 

 Y.1.11 O التكويع الهضائد

 Y.1.12 O الصيا ض المعماريض

 9 12 المجمو 

الزمان 

 هويه

 Y.2.1 O الكليض واالساسيض

االنةةةةهصةةةةةةةةةةاغ عةةةةع 

 المضمون الهيزياوي

Y.2.2 O 

مةةةةنةةةةطةةةةق الةةةةزمةةةةان 

 المتعاقو

Y.2.3  

 Y.2.4 O هويالتهسير الما

 Y.2.5 O النظر  المعياريض

 Y.2.6 O التهسير الديناميكد

  Y.2.7 النظر  النسبيض

 5 7 المجمو 

عةةمةةلةةيةةةةات الةةتةةوةةوغ  الهويه

 الثاا يض

Y.3.1 O 

  Y.3.2 الخل  واعاد  التثبيت

الشةةةةةةةكةة  البصةةةةةةةري 

 للهويض المعماريض

Y.3.3 O 

 Y.3.4 O اليض المااومض الثاا يض

المعةةةةاند  اسةةةةةةةتمرار

 الاديمض

Y.3.5 O 

ونةةةةة  معاند جديد  

ةةةةةتةةةةنةةةةاسةةةةةةةةةةو مةةةة  

 المت يرات الجديد 

Y.3.6 O 

مزج معةةةاند قةةةديمةةةض 

 بمعاند جديد 

Y.3.7 O 

لض العمليات  سةةةةةةةلسةةةةةةة

 المتتابعض

Y.3.8 O 

الةةتةةطةةور مةةع خةةالغ 

 التعام 

Y.3.9 O 

عد  االرةباد بالوعد 

 الااةد

Y.3.10 O 

ض الةةوةةةةالةةةةض الةةوجةةوديةةة

 الماديض الويض

Y.3.11  

الةةوةةةةالةةةةض الةةوجةةوديةةةض 

 االدراكيض الوسيض 

Y.3.12 O 

 10 12 المجمو 

 24 31  المجموع

 

 -طرح وتحليل ومناقشه النتائج :. 2

سةةيتم هنا درح وةولي  ومناقشةةض النتائج الخاصةةض بالتطبيق لالدر النظريض 

 الساباض وبشك  احادي ومتعدد الت ير 

 االحادي التغير التحليل. 1.2

 االطار النظري للمرحله االولى )الطرح العام(.. 1.1.2

 العامالطرح 

 المكان -أ

سةةةةةةةةةةجةةةةلةةةةت الةةةةنةةةةتةةةةائةةةةج ةةةةةوةةةةاةةةةق كةةةة  مةةةةع الةةةةمةةةةؤشةةةةةةةةةةرات االةةةةةيةةةةض 

(X.1.2,X.1.4,X.1.7,X.1.8,X.1.9,X.1.10,X.1.11,X.1.12)

. 

 الزمان -ب

سةةةةةةةةةةجةةةةلةةةةت الةةةةنةةةةتةةةةائةةةةج ةةةةةوةةةةاةةةةق كةةةة  مةةةةع الةةةةمةةةةؤشةةةةةةةةةةرات االةةةةةيةةةةض 

(X.2.2,X.2.3,X.2.4,X.2.7,X.2.8.) 

 الزمان المكان -ت

سةةةةةةةةةةجةةةةلةةةةت الةةةةنةةةةتةةةةائةةةةج ةةةةةوةةةةاةةةةق كةةةة  مةةةةع الةةةةمةةةةؤشةةةةةةةةةةرات االةةةةةيةةةةض 

(X.3.1,X.3.2,X.3.4,X.3.6,X.3.7,X.3.8.) 

 االطار النظري للمرحله الثانيه )الطرح التفصيلي(.. 2.1.2.2

 الخاصالطرح 

 المكان الهويه  -أ

سةةةةةةةةةةجةةةةلةةةةت الةةةةنةةةةتةةةةائةةةةج ةةةةةوةةةةاةةةةق كةةةة  مةةةةع الةةةةمةةةةؤشةةةةةةةةةةرات االةةةةةيةةةةض 

(Y.1.2,Y.1.2,Y.1.3,Y.1.5,Y.1.6,Y.1.8,Y.1.9,Y.1.11, 

Y.1.12.) 

 الزمان الهويه -ب

سةةةةةةةةةةجةةةةلةةةةت الةةةةنةةةةتةةةةائةةةةج ةةةةةوةةةةاةةةةق كةةةة  مةةةةع الةةةةمةةةةؤشةةةةةةةةةةرات االةةةةةيةةةةض 

(Y.2.1,Y.2.2,Y.2.4,Y.2.5,Y.2.6.) 

 الهويه -ت

سةةةةةةةةةةجةةةةلةةةةت الةةةةنةةةةتةةةةائةةةةج ةةةةةوةةةةاةةةةق كةةةة  مةةةةع الةةةةمةةةةؤشةةةةةةةةةةرات االةةةةةيةةةةض 

(Y.3.1,Y.3.3,Y.3.4,Y.3.5,Y.3.6,Y.3.7,Y.3.8,Y.3.9,Y.3

.10, Y.3.12.) 

 التحليل الثنائي التغير. 2.2

 االطار النظري للمرحله االولى )الطرح العام(.. 1.2.2

 العامالطرح 

 المكان -أ

( 12مع مجمو  ) العامضمؤشرات ل( حاالت ل8سجلت النتائج ةواق عدد )

 حالض وهاا ما يؤشر قو  نسبيض للتواق لمؤشرات مت ير المكان عموما.

 الزمان -ب

( 8مجمو  )مع  العامض مؤشةةةراتل( حاالت ل5سةةةجلت النتائج ةواق عدد )

 حالض وهاا ما يؤشر قو  نسبيض للتواق لمؤشرات مت ير الزمان عموما.

 الزمان المكان -ت

( 8مع مجمو  ) العامضلمؤشةةةرات ل( حاالت 6سةةةجلت النتائج ةواق عدد )

حالض وهاا ما يؤشةةةةر قو  نسةةةةبيض للتواق لمؤشةةةةرات مت ير الزمان المكان 

 عموما.

 )الطرح التفصيلي(. االطار النظري للمرحله الثانيه. 2.2.2.2

 الخاصالطرح 

 المكان هويه -أ

مع مجمو   الخاصةةةةضمؤشةةةةرات ل( حاالت ل9سةةةةجلت النتائج ةواق عدد )

( حالض وهاا ما يؤشةةةةةةةر قو  كبير  للتواق لمؤشةةةةةةةرات مت ير المكان 12)

 هويض عموما.

 الزمان هويه -ب

( 7مع مجمو  ) الخاصض لمؤشرات( حاالت ل5سجلت النتائج ةواق عدد )

ما يؤشةةةةةةةر قو  كبير  للتواق لمؤشةةةةةةةرات مت ير الزمان هويض حالض وهاا 

 عموما.

 الهويه -ت
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مع مجمو   الخاصةةةضمؤشةةةرات ل( حاالت ل10سةةةجلت النتائج ةواق عدد )

( حالض وهاا ما يؤشةةر قو  كبير  جدا للتواق لمؤشةةرات مت ير الهويض 12)

 عموما.

 االطار النظري للمرحله االولى )الطرح العام(.. 3.2.2.2

 عامالالطرح  -أ

( 28مع مجمو  ) العامضمؤشرات ل( حالض ل19سجلت النتائج ةواق عدد )

 حالض وهاا ما يؤشر قو  كبير  جدا للتواق لمؤشرات مت ير العا  عموما.

 االطار النظري للمرحله الثانيه )الطرح التفصيلي(.. 4.2.2.2

 الخاصالطرح  -أ

  مع مجمو الخاصةةةةةض لمؤشةةةةةراتل( حالض 24سةةةةةجلت النتائج ةواق عدد )

( حالض وهاا ما يؤشر قو  كبير  جدا للتواق لمؤشرات مت ير الخا  31)

 عموما.

 

 -االستنتاجات:. 

  ةطرح النصةةةو كهياك  صةةةريوض لتمثي  ذكرى شةةةخص او حدي

ها  وكرمز للتراي الثاا د  د ذهع مجموعض اجتماعيض معينض , 

وهد ةسةةةةةةةمو  وق الجزئيةةات الى مسةةةةةةةتوي الكليةةض لتكون نمو 

نةةةةةةةمع ادار عا  وةعكس ا كار روحيض وةرةبو  معماري مميز

 . و يرها بتوجهات دينيض واسطوريض وسياسيض

  ما يان ها عند الهرد والجماعة هد  دد ومعاند النصةةةةةةةو وقيمت

الهوية العامة باالقتران بصةةةةةور وشةةةةةكليات معمارية معينة حيث 

عاند المعمارية والرؤية  اال راد  لة البراز الم جات وسةةةةةةةي تا الن

ظمون المهاةيح الوسةةةةية المسةةةةتخلصةةةةة مع بيكتهم يسةةةةتعملون وين

اا للخلهية  اائد النطباعات عامة يتم  همها و  يار ةل ماد اخت باعت

 الثاا ية واالجتماعية.

  ية او ملموسةةةةةةةة المكان هو الهضةةةةةةةاي  ير المودود بودود مرئ

شةةةك  مسةةةبق خارج نطاق ةجربة وويعرف بانض حيز او مسةةةاحة 

اة وعنصةةةةةةةر  ند مكتنز بالايم نتاج الهكرة المطلاحيانا والتام  

واال كار وصةةةةةةةور االشةةةةةةةياي  د الواق  و يض يبدا الهع  والتاهير 

والبيكة المكانية مليكة بالمعاند الرمزية وان االنتماي احسةةةةةةةاس 

 كامع لدى االنسان يعبر عع حاجة نهسية اجتماعية.

 يرة مع جهة المتاد  والمتاخر الزمان هو مادار الوركة المسةةةةةةةتد

سةةةةتمر بيع الاات والمونةةةةو  وبيع التواصةةةة  مونةةةة  جدغ مو

 هو وسةةةةةةو متجانس  ير مودد ةمر  يض االحداي , واالنهصةةةةةةاغ 

المتالحاة لهاا  هو يوصة  مع التجربة االنسةانية ممكنة التصةور 

والزمان يتارجح بيع , وادراك االنسةةةةةةةان للزمان  ير مباشةةةةةةةر 

النسةةةةةةبد والمطلق  هو حاياة ذات بعد مونةةةةةةوعد وشةةةةةةك  مع 

معر ة  يمث وس ومع بيع سبي   هم الزمان والتهكير بض اشكاغ ال

اال ق المختلف كما ويتواق الوضةةةةةةةور الزماند مع خالغ البعد 

 الراب  الستمرارية العالقة بيع الهضاي والزمع.

  يتموور درح الهويةةة عع التعبير للعمةةارة عع الثاةةا ةةة كون اليةةض

لاديمة  د ةتضةةةةةمع اسةةةةةتمرار المعاند ا المااومة الثاا ية  البا ما

البيكةةة العمرانيةةة الجةةديةةدة وهنةةاك اسةةةةةةةس متعةةددة لههم الهويةةة 

يمكع ابتداعها  المعمارية منها انها سةةةةةلسةةةةةلة عمليات متتابعة وال

 تطورها يكون مع خالغ التعام  م  ما يدرك وليسةةةةةةةت مرةبطة 

بةةالوعد الةةااةد كمةةا ان للعمةةارة حةةالتةةان وجوديتةةان همةةا مةةاديةةة 

 شراةها.وادراكية ةتضمع الهوية ومؤ

  ةكمع اهمية الهوية للزمان مع خالغ نةةرورة درح رؤى جديدة

للتعام  م  االشةةياي ةجع  مما يصةةن  شةةيكا جديدا باالسةةتمرار مع 

خالغ االبدا  بالتوازن بيع المانةةد والوانةةر والثابت والمت ير 

ليطرح بموجو ذل  ةهسةةةةةةةيريع للهوية احدهما ماهوي واالخر 

لمكةان  تطرح ةعلق المعنى بهويةة دينةاميكد, امةا اهميةة الهويةة ل

المكةةان بوصةةةةةةةههةةا عالقةةة ةبةةادليةةة لعمليةةات االدراك والهعةةاليةةة 

االجتماعية وصةةةةةةهات شةةةةةةكلية م  درح ا تراض ان االمكنة لها 

ةميز مكان عع اخر م  اهمية االرةباد   شةةةةةةةخصةةةةةةةيات كخوا

شكاغ  شعور بهوية المكان هو شك  مع ا بثاا ة المجتم  كما ان ال

 الوس بالمكان.

  مهةةاهيم )ةمثةة  انمةةاد متنوعةةض لوةةالتدا رز التطبيق ةواق نتةةائج

 -( وكاالةد :مهاهيم االدار التهصيلد)االدار العا ( و

 : االنماد الرئيسيض- 

نمو رئيسد يؤشر ةواق قوي نسبيا لمؤشرات مت ير المكان نمع  -

 (.مرحلض االدار العا )العا   مهرد 

ت ير الزمان نمع نمو رئيسد يؤشر ةواق قوي نسبيا لمؤشرات م -

 (.مرحلض االدار العا )مهرد  العا  

نمو رئيسد يؤشر ةواق قوي لمؤشرات مت ير الزمان المكان  -

 (.مرحلض االدار العا )مهرد  العا  نمع 

نمو رئيسد يؤشر ةواق قوي كبير جدا لمؤشرات مت ير الهويض  -

 (.مرحلض االدار التهصيلد)الخا   مهرد نمع 

وي كبير لمؤشرات مت ير الزمان نمو رئيسد يؤشر ةواق ق -

 (.مرحلض االدار التهصيلد)الخا   مهرد هويض نمع وال

نمو رئيسد يؤشر ةواق قوي كبير لمؤشرات مت ير المكان  -

 (.مرحلض االدار التهصيلد)الخا   مهرد هويض نمع وال

مهرد  العا  نمو رئيسد يؤشر ةواق قوي كبير جدا لمؤشرات  -

 (.مرحلض االدار العا ) نمع

 مهرد  الخا نمو رئيسد يؤشر ةواق قوي كبير جدا لمؤشرات  -

 (.مرحلض االدار التهصيلدنمع )

 : االنماد الهرعيض- 

 مهرد نمو  رعد يؤشر ةواق لمؤشرات مت ير المكان نمع   -

 (.مرحلض االدار العا )العا  

العا   مهرد نمو  رعد يؤشر ةواق لمؤشرات مت ير الزمان نمع  -

 .(مرحلض االدار العا )

نمو  رعد يؤشر ةواق لمؤشرات مت ير الزمان المكان نمع  -

 (.مرحلض االدار العا )العا   مهرد 

 مهرد نمو  رعد يؤشر ةواق لمؤشرات مت ير الهويض نمع  -

 (.مرحلض االدار التهصيلد)الخا  

نمو  رعد يؤشر ةواق لمؤشرات مت ير الزمان هويض نمع  -

 (.مرحلض االدار التهصيلد)الخا   مهرد 

 مهرد و  رعد يؤشر ةواق لمؤشرات مت ير المكان هويض نمع نم -

 (.مرحلض االدار التهصيلد)الخا  

  يتونةةةةةةةح ان مادار التواق االقوى لمؤشةةةةةةةرات االدار النظري

الخا  بالمرحلض الثانيض )مرحلض االدار التهصيلد( والاي يشتم  

على دور وجود لمههو  الهويةةض وةةةاهيرهةةا على مهردات الزمةةان 

يؤهر لونةةةةةةةوح الةةدور التثبيتد والتةةاديري والتطوري والمكةةان 

لمههو  الهويةةض على المهةةاهيم االخرى )الزمةةان والمكةةان( والتد 

بدورها سةةةةتؤهر على مههو  البوث الرئيسةةةةد )النصةةةةو( ماارنض 

 بتاهيرها االنهرادي بدون مههو  الهويض.

 -التوصيات:         

د البوث بضةةرورة التوسةة   د دراسةةة وةوديد مهردات صةةيو .1

ومهاهيم أخرى يمكع ان يكون لها اسةةةةةةتمرارية وةمهصةةةةةةالت 

وةؤهر  د الرؤيض  نةةةةةةةمع حا  العمارة  ير مههو  النصةةةةةةةو

 .المعماريض العامض

د البوث بضرور  دراسة إمكانية ةاهير الجوانو أخرى صيو .2

متنوعةةة  كريةةة ومعر يةةة و لسةةةةةةةهيةةة ةخص مههو  النصةةةةةةةةو 

حات مسةةةةةتشةةةةةهدا بالرؤى والطرو واسةةةةةتمراريتها  د العمارة

 .الوضريض التخصصيض
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