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ABSTRACT 
The concept of time in architecture remains a questionable path in the absence of an agreed 
interpretation of the term of time itself. Time is the most ambiguous element in the realization 
of architectural work, although it has been reached out that there are two types of time: One of 
them is tangible, has units of measurements, which is the lived time, the other is a personal 
time can be easily moved through, where you can call the past and move towards the future, 
so according to this, time becomes an influential element in the process of imagination, one of 
the components of the creative process of the designer. It is the most prominent in feelings 
and ideas which is expended to stimulate the visual memory of the recipient of the 
architectural work. This turns in the framework of the culture of both: the designer and the 
recipient. Time in architecture is materially intangible but it is tangible sensibly and morally. 
If used as a design tool requires to monitor and adopt a clear philosophy before it appears to 
the user. Time in the contemporary architecture varies between the present time, "the time of 
stability": represents the reality of work and the symbol of stability, which is a continuous 
time break out of the realization of the work, and the “time of retrieval”, which uses the 
symbol and linked to the identity or distinctive character, the future time "time of aspiration" 
refers to the aspiration and motivation to the “spatial experience”. The temporal experience is 
the "rarefaction time". The rarefaction introduces a new dimension, unpredictable and 
rarefacted time contribute to the creation of self-contained worlds to the viewer and receiver. 
“Social time” is the consciousness of the human being itself and the recognition of its value as 
a junction or corner of Time and Place relationship required by action Embodied in the 
required social activities that are part of the design of the architectural work and increase the 
integration between the recipient and work. 
Time in contemporary architecture was associated with the movement where synchronization 
and multiple views in one building according to different points of view resulting from a 
composite form. 
KEY WORDS: Time , Contemporary Architecture , Cognition,  Movement , 
                            Designed Time  

 الزمن كأحد روافد العمل المعماري
 ھابي حسني مصطفي احمد

جمھوریة مصر العربیة، القاھرة ، جامعة حلوان، كلیة الفنون الجمیلة ،قسم العمارة   
 الملخص

 مسار للتساؤل في ظل عدم وجود تفسیر متفق علیھ لمصطلح الزمن ذاتھ، فالزمن ھو العنصر العمارةفي یظل مفھوم الزمن 
 في إدراك العمل المعماري ، وان كان تم التوصل بان ھناك نوعین من الزمن احدھما مادي وضع لھ وتأثیراألكثر غموض 

 فیھ بسھولة حیث یمكن استدعاء الماضي واالنطالق وحدات للقیاس وھو الزمن المعاش ، واألخر زمن نفسي یمكن التحرك
نحو المستقبل ، فالزمن وفق ذلك یصبح العنصر الھام والمؤثر في عملیة التخیل، وھو احد مقومات العملیة اإلبداعیة لدي 

.  المعماريوھو األكثر تأثیرا في المشاعر واألفكار وھو الذي یستخدم لتحفیز الذاكرة البصریة لدي متلقي العمل. المصمم
فالزمن في العمارة یعد عنصر غیر ملموس مادیا ولكنة . حیث یدور ذلك في أطار ثقافة المصمم والمتلقي علي السواء

  .وفي حالة استخدامھ كأداة تصمیمیة یتطلب الي رصد وتبني فلسفة واضحة قبل ظھوره للمستخدم. ملموس حسیا ومعنویا
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ویمثل حقیقة العمل والرمز الي االستقرار وھو ": زمن االستقرار" من الحاضر الزمن في العمارة المعاصرة یتنوع بین ز
زمن مستمر یقطعة الخروج من ادراك العمل ، وزمن االسترجاع وھو یستخدم الرمز وربطھ بالھویة او الطابع الممیز، 

فالخلخلة " خلخلة الزمان"لمخلخل یشیر الي التطلع والتحفز الي التجربة الفراغیة، الزمن ا" زمن التطلع " زمن المستقبل 
تضفي بعد في تشكیالت جدیدة وغیر متوقعة وخلخلة الزمن تساھم في إنشاء عوالم خاصة بالمشاھد والمتلقي، والزمن 
االجتماعي ھو وعى اإلنسان ذاتھ وإدراك قیمتھ بأنھ ركن من أركان أو زاویة من زوایا العالقة المكانیة والزمنیة المطلوبة 

یتجسد في االنشطة االجتماعیة المطلوبة والتي تكون جزء من تصمیم العمل المعماري وتزید من التداخل بین بالعمل و
  .المتلقي والعمل

الزمن في العمارة المعاصرة ارتبط بالحركة حیث التزامن وتعدد المناظر بالمبني الواحد وفق نقاط النظر المختلفة مما ینتج 
 .من شكل مركب
 المصمم الزمن  - الحركة -  اإلدراك – المعاصرة العمارة – الزمن :ةالكلمات المفتاحی

 
  :السؤال البحثي

  .ھل للزمن مفھوم تصمیمي یمكن تفعیلة وتطویره
  

  : البحثیةاإلشكالیة
  . التصمیم وفق الزمن في العمارةمحدداتھي  ما
  

  :فرضیة البحث
 أفكارمیمي حاكم للعمل المعماري التوصل الي  في العمل المعماري، یمكن بواسطتھ كعنصر تصأساسيالزمن عنصر 

  . في التصمیم المعمارياإلبداعیة مختلفة، كأحد عناصر العملیة ورؤى
  

  :ھدف البحث
  . الضوء علي الزمن كمفھوم تصمیمي في العمارة المعاصرةإلقاء -
من   ورصد ذلك،رصد وتحلیل كیفیة استخدام عنصر الزمن كأداة تصمیمیة وكرافد من روافد العمل المعماري  -

 . من أفكار وفلسفة اعتمدت في تكوینھا علي ھذا العنصرت المعاصرة وما احتوخالل العمارة
  :منھجیة البحث

یعتمد البحث علي المنھج االستقرائي التحلیلي، حیث یتم استعراض بعض المفاھیم  المؤثرة علي العناصر الحاكمة للبحث ، 
  . من خاللھا الربط بین آلیة استخدام عنصر الزمن كأداة تصمیمیةلیمدد إلي التطرق الي تحلیل نماذج یمكن

  :مفھوم الزمن ١
  : الزمن لغویا ١-١

ْأزمن، والجمع ،١والوقت مقدار من الزمان قدر ألمر ما . الوقت قلیلة وكثیرة : الزمان  ُ َوأزمن أزمنة، ووأزمان، َ َ ْ  الشيء َ
َأزمن و ، الزمن علیھ طال: َ ْ   .٢ ًنازم بھ أقام : بالمكان َ
 : االصطالحي  المعنى٢-١

 بآخر أو بشكل  لكنھم ربطوا ، المحدثون أم منھم القدامى سواء ،نالمفكری بین واختالف لبس موضع الزمن ظل مفھوم
 التغیر وھذا الحركة ھذه على یعتمد والزمان ، یوجد زمان ال وتغیر حركة فبدون ، األشیاء في والتغیر الحركة وبین بینھ
 حركة مقدار " بأنھ الزمان منھم الكثیر عرف وقد.  3 األشیاء فیھا تتعاقب التي والطویلة القصیرة فواصلبال ویقاس ،

َالفلك  جرم حركة عن تنجم عالقة أنھ أو. ٥منھا  والقصیرة المدة من ذلك للطویل یقال والنھار، اللیل ساعات أو .٤ َ
 إذ كوكب كل مخروط خارج زمان ثمة لیس واكب، بلالك غیر في زمان ثمة نفسھ، فلیس الشمس، وحول حول األرض

 مالحظتھ من اإلنسان لدى ینشأ تصور الزمن إن قال من ومنھم . ٦ ظلھا ھو الكواكب ولیل األرض،  ظل إال اللیل ما
  . كیفیة أم حركیة كانت ًسواء األشیاء في للتغیرات

و الحركة الحادثة من حولھ، وما ینتج عن ذلك من  ، ااإلنسانومن ھذا یستنتج ان الزمن مرتبط بالحركة ، وھي حركة 
  .الثقافیةو الحسیة  ودالالت لھا المرجعیةأحداث

  
  :  الزمن فلسفیا ٣-١

 تعتمد كال من المنطق والعقل، في البحث عن مدلوالت الزمن من حیث الفكر دراساتفكرة الزمن فلسفیا تطرحھا 
 ،)حقیقتھ(الزمن  على ماھیة خاص بشكل اھتمامھم وانصب سفة،الفال تفكیر من حیزا "الزمن "موضوع وشغل. والتلقي

  .ووجوده 
  
 :أفالطون عند الزمن ١-٣-١
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 ماض فیھ زمن، لھ المتحرك العالم أن یرى وھو وحركاتھا، السماویة األجسام خلق مع مخلوق أفالطون عند الزمن
 عنده الزمن معنى فإن وعلیھ تحرك،م حركة وعالم دون لھ، وجود ال متصل كل الزمن أي  وھو ومستقبل، وحاضر
  .٧ المتحركات مدة َإذا فھو العالم مع وبدایتھ بدایة، لھ فالزمن وبالتالي، الصنع في بدایة لھا وھذه بالمتحركات، یتصف

 :أرسطو عند الزمن ٢-٣-١
 الكم، لجوھر، ا : الوجود، وھي أجناس أعم التي ھي العشر مقوالتھ أحد جعلھ حیث باھتمام، الزمن إلى أرسطو نظر

  .٨االنفعال الفعل، الحالة، الوضع، المكان،  الزمان، اإلضافة،  الكیف، 
 والمعدود، فالزمن یُعد الذي العدد بمعنى لھا، عدد ھو بل حركة، ًإذا الزمن فلیس ثم ومن ،)مقیاسھا(الحركة عدد عنده وھو
 وزمان كبیر، زمان :فنقول ، ًأیضا بھا ویحدد ، للحركة تابع وھو بعد، یعد لم منھا وما المعدود الشيء بمعنى للحركة عدد

  ".كداللة حركیة" حیث ینتھي الي الزمن ٩ كثیرة الحركة ألن كثیر زمان أي یسیر،
 وبعده زمان فقبلھ مستقبل، زمن وبدایة مضى، زمن اآلن، واآلن إلى یرتد الزمان ألن نھایة، وال بدایة عنده للزمان ولیس
  .١٠زمان

  
  :عند كانط الزمن ٣-٣-١

 َوفقا األحداث، بین التعاقب بمعنى التوالي على یقوم الزمان أن ھو والمكان الزمان بین الفارق إلى أن كانط إیمانوئیل یري
 أما الخارجیة تجربتنا شكل ھو المكان .أن :ویضیف الھندسة، لعلم َوفقا التجاور بمعنى التتالي على فیقوم المكان أما للسببیة،
  .١١الداخلیة  تجربتنا لشك فھو الزمان

 الواعي اإلدراكوباستعراض اراء الفالسفة یتبین ان الزمن مرتبط بالمكان وتوالي الحركة خاللھ وھو ما یؤدي الي 
یمكن ان یطلق " یجمع االثنین تجربة داخلیة . لمحددات المكان ولكن یتم الربط بین ماضي لھ خبرات بالذاكرة، ووضع حالي

العمران  كاإلنسان من عناصر طبیعیة وصناعیة من صنع یتضمنھ وھي مرتبط بالمكان وما "علیھا تجربة التعایش
  . المبانيو
  
   الزمنأبعاد ٤-١

  . وماض ومستقبل حاضر : ثالثة وأبعاده ان للزمن أبعاد، یستنتجستعراض السابق من اال
 عنھ سیصدر كما عنھ، وصادر ضي،للما نتیجة وھو المستقبل طیاتھ في إنھ یحمل )ھیجل(عنھ فیقول ، الحاضر أما 

  ".وھو بعد لحظة الواقع المعاش واالدراك " .١٢ الزمان لحظات أھم الحاضر یعد ولھذا . المستقبل
 ھو الذي یفھم الوقت انطالقا من اللحظة اآلنیة، یربطھ بالمكان ألن إدراكناوأن .  فالزمن ھذا الشعور بالتعاقب لھذه اللحظات

وفي مقابل ھذا الزمن المادي ھناك الزمن النفسي، حیث الزمن . لزمن، و إنما من طبیعة المكاناآلنیة لیست من طبیعة ا
  . المستقبلالماضي والذي نحیاه و نشعر بھ، وال یتصف باآلنیة وإلنما یختلط فیھ الحاضر ب

ماضي وھو زمن التجربة فھذه األزمنة الثالثة ال تتالى وإنما ھناك زمن واحد یختلط فیھ كل من الحاضر، المستقبل  وال
 .الحسیة والنفسیة، ھذا ھو الزمن قبل أن یتصرف فیھ ذكاؤنا و یفككھ إلى لحظات متمایزة

  
  : والزمن والعمارةاإلدراك ٢

 ، حیث الوعي اإلدراكیة وعلي نمو قدراتھ وملكاتھ اإلنساني لمرور الزمن عالمة كبري علي تطور العقل اإلنساناكتشاف 
 لقد قال كریستان . المسافة بین الماضي والحاضر واال وعي ال یدرك الزمنوإدراك للزمن اإلدراكني واال وعي فالوعي یع

 تحدث في نطاق من السببیة أحداثفالفكرة ھي مجموعة . ١٣ھي عمل ینحو نحو تحقیق عملیة التواصل" الفكرة " میتز ان 
توصیل ما یراه المعماري، فاي عمل معماري وفق ما  في أساسمرتبطة بزمان ما واقعي او غیر واقعي، ویكون المكان ھو 

الفكرة الكامنة في العمل وتعد الرسالة " والرسالة ، والمستقبل، یتحرك بین ثالث اطالع وھي المرسلأفكار من یحملھ
جمع ، والذي یواألفكار وحدة العمل ونقاط التمیز أطرافھبواسطة تلك االطالع یتكون المثلث الذي تكمن بین " المعماري
  .اإلدراك ذلك المثلث ھو عملیة أطراف

  
  دراكإل ا١-٢

 األفعالي المؤثر الخارجي، والجھاز الثاني ھو خاص بردود األول لتلقتعرف البیولوجیا ان لكل كائن حي جھازي استقبال 
ده الذي یمتلك،  فھو وحاإلنسان ، الذي یترجم محصلة المؤثرات الخارجیة ویرد علیھا ویستجیب لتحفیزھا ام التأثیراتاو 

وھذا . ١٤  االستقبال ورد الفعل، جھاز اخر رمزیا ال وجود لھ لدي الكائنات الحیة االخريأجھزة الي ما تقوم بھ باإلضافة
، حیث یتم ١٥ القدرة علي رد الفعل الناتج عن عملیة تفكیر یقوم بھا العقل البشري لإلنسانالجھاز الرمزي ھو الذي جعل 

،  ضمن ألصدي، وھذا ما یعرف بعملیة رجع آخر وفعل آخر في شكل لیعیدھالما حولھ ویفكر فیھا  األفعالاستیعاب ردود 
 والمعرفة حیث یوجد لدیھ رغبات یرید اشباعھا تقوم علي الحاجة النفسیة الي التجدید واالبتكار اإلدراك الي اإلنساناحتیاج 
  .  حیاتھأسالیبلتطویر 



  
  
  

  الزمن كأحد روافد العمل المعماري
 

 

JAUES, 14, 53, 2019 
 
  
 

1652 

 مجموع الخبرات الحسیة المترابطة حیث یكون إدراك الشيء حصیلة الترابط بین وبناء علي ذلك فأن اإلدراك یتكون من
ال نملك شیئا آخر نبني . یرى أرسطو أننا مدینون في كل ما نعرفھ للحواس. اإلحساسات الجزئیة، على غرار كل المعارف

  . ترنة أو مترابطة بالزمان والمكانلكن حدوثھا في الحواس مق. بھ معارفنا غیر تلك اإلحساسات المتفرقة من دون أي عالقة
أن اإلدراك وظیفة ذھنیة، إذا كان الشيء ھو ما یظل ثابتا رغم تغیر معطیات الحس، فاإلدراك ال یمكن » دیكارت « حسب 

فالعقل یشیر ویعرف أن الشيء لیس مجموع اإلحساسات، و إنما ھو ذلك التشكل الذھني لھ ووفق . أن یكون إال تركیبا ذھنیا
  . حملھ من رموزما ی

  
   والزمناإلدراك ٢-٢

إذا نظرت إلى داخل ذاتك، لن تجد أشیاء محددة . كیف أن الوعي ال یمكن أن ینفصل عن الزمن» إدموند ھوسل « اظھر 
الھویة مسبقا، لكن تجد تتال من اإلدراكات ال عالقة بینھا، أن الوعي بالزمن ھو الذي یسمح لنا بوضع ھویتنا، الوعي 

  . ١٦فھویتنا إذن ھي الزمن. ضح لنا من خالل تتالي ھذه اإلدراكاتبالزمن یو
خاصة و أن االدراك یعني أن الوعي ھو الذي یركب بین مختلف اللحظات اإلدراكیة ویتم ذلك بالتركیب بین مختلف 

  .اإلدراكات الحسیة الجزئیة، و ھذا التركیب یعود إلى الزمن نفسھ و إلى العالم الخارجي
أن الزمن لیس حدسا، وال مفھوما، و إنما ھو قالب كل إدركاتنا، حیث ال یمكن أن ندرك األشیاء إال في إطار رى كانط  یاكم

 . الزمان والمكان
  
   في العمارةاإلدراك ٣-٢

، "حسي محض: "أما الحسیة فتقسم لقسمین. حسیة وال حسیة: یري إخوان الصفا، أن الماھیات في الكون تقسم الى نوعین
 ، فالمادي ما یدرك بالحواس من المادة والروح" حسي خلیط"و. ومثالھ الجماد،  بدالالت مادیة فقطیتحدد ویعرف

فال " الال حسیة"وأما الماھیات .  وذلك بالتحرك بھااألماكن أدراك ومثالھ .١٧والروحاني ما یدرك بالعقل، ویتصور بالفكر 
 حدود الحیز أدراك الحسیات، ومثالھا ضوء الشمس أو الظل أو یمكن رصدھا إنما یمكن تبین آثارھا، وغالبھا یتحدد بداللة

  .الفراغي
وھذه . أن الفراغ أو الحیز الفراغي ھو موجود بالجدران المحیطة وبدونھا) Bill Hillier(وضمن ھذا اإلطار یناقش 

، تذھب )Space Syntax(الفرضیة قامت علیھا نظریة شھیرة في التخطیط والتصمیم المعماري والحضري ھي نظریة 
 والثقافیة والسیاسیة أكثر من ربطھ بالمحسوسات من االجتماعیةحسیات من البیئات  ھذه النظریة لربط الحیز الفراغي بالال

 االجتماعیةحسیات وبالذات العوامل  حیث أن الفراغ ھو مستقل بذاتھ ككینونة، ویمكن الداللة علیھ بالال. المكان والجدران
بل إن األخیرة إنما ھي .  أكثر مما تفعل الحسیات والحوائط والجدراناالجتماعیةاطا بالبیئة مما یعطیھ صبغة وارتب

 وقراءة العقلیة التي ، والثقافیة التي أفرزتھااالجتماعیةمؤشرات ودالالت لقراءة العالقات الفراغیة وربطھا بالمؤثرات 
  .١٨رصد اآللیة ولیس لتحدید الكم الناتج فقطكانت وراءھا، ولیست بحال محددا لھا، فھي وعاء ومؤشر لقراءة و

تصور، :  وشكل وتشكل الشئأشكالالشبھ والمثل ، والجمع " الشكل في اللغة كما عرفة ابن منظور ھو :  الشكلأداراك
 .١٩"صوره: وشكلھ
 أدراككیفیة اما " ، حیث یقول اخوان الصفا اإلنسان وتمییزھا من خصائص القوة الباصرة ووظائفھا عند األشكال وأدراك

 وأشكالھا أنفاسھا واألجسام والسطوح واأللوان ، اولھا الضوء والظالم أنواعالقوة الباصرة لمحسوستھا التي ھي عشرة 
 صارت مرئیة األجسام ال توجد اال في سطوح األلوان ، ویقولون كذلك ولما كانت وأوضاعھا وحركتھا وسكونھا وأبعادھا

 ال تخلو أیضا األجسام، صارت مرئیة بتوسط سطوحھا، ولما كانت األجسام توجد اال في  الأیضابھا ، ولما كانت السطوح 
 ما ھي اال وسیلة لمعرفة واألشكال. ٢٠"  والحركات صارت ھذه مرتبة بالعرض ال بالذاتواألبعاد واألوضاع األشكالمن 

اھریة والمعالم الرئیسیة المشتركة  من خالل ربط العناصر والمواد التي تشترك مع بعضھا بنفس الخصائص الظاألشیاء
 عن طریق القیاس مع اإلنسان عن ذلك الشئ سابقا في ذاكرة ھبینھا، بعد ربط ما ھو في الواقع بالصورة الذھنیة المتكون

  .  او ما یشبھھا واألجسام األشكال في العقول عن تلك أصالالمعلومات الموجودة 
 تتكون – التشكیالت –ن خالل علم البصریات، وتوصل الي ان الصور  ماألشكالكما طرح ابن الھیثم عرضا لتكوین 

الضوء ، واللون ، والبعد ، والوضع، والتجسیم، والشكل، " وتدرك من خالل المعاني الجزئیة المكونة لھا، وحددھا بما یلي 
، والكثافة، والظل، والظلمة، ، والتفرق، واالتصال، والعدد، والحركة، والسكون، والخشونة، والمالمسة، والشفافیةالھیكلو

  .٢١والحسن، والقبح، والتشابھ، واالختالف
 من خالل التذكر، حیث نسترجع صورھا الي الذھن، وتتم استعادتھا بالصورة التي سبق األشكالویتم استعادة صور ھذه 

  .٢٢ وفھمھاإدراكھا وتخزینھا بھا، ومن ثم ربطھا بما یتطابق والواقع، بحیث یتم إدراكھاوتم 
 الدیالكتیك، األسس المعماریة بالقرن الماضي اعتمدت علي األشكالمعظم النظریات والمفاھیم المعماریة التي تناولت 

والجدل او الدیالكتیك ھو منطق یقوم علي الحركة بدال من الثبات او االختبار النقدي للمبادئ والمفاھیم من اجل تحدید معناھا 
 ألمانیة وجشطالت كلمة –ومن ضمن تلك النظریات نظریة الجشطالت . ٢٣ا الضمنیةوالفروض التي ترتكز علیھا ونتائجھ

 أدراكوفي علم النفس تعني . واألجزاءتعني الشكل او النمط او الصبغة، وھي الكل المتكامل ولیس مجرد مجموع للوحدات 
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كلي للعمارة في نھایة القرن وفي حقل نظریات العمارة تم التركیز علي الجانب الش. ٢٤ ضمن الشكلاألجزاءالشكل ثم 
 تفسر فلسفیا ولغویا األشكال أخذتحیث .  باالھتمام بالجانب الرمزي واالجتماعي للشكل للمعمارياألخذالعشرین، حیث تم 

  .وسلوكیا
 ھو عملیة تحصل اإلدراكي، حیث ان النمو اإلدراكي، او ما یسمي بالنمو اإلدراككما للخبرة دورا مھما في عملیة 

 بین المتمیزا العناصر المدركة بصورة تدریجیة علي ترابطات مختلفة من خالل الخبرة ، ویتم ذلك من خالل بوساطتھ
المثیرات المتشابھة والعمل علي التوحید بینھا بالرغم من التغییرات في المظھر ثم العمل علي ربطھا من خالل قواعد 

  .  ٢٥وأنماط
  
   والحركةاإلدراك ٤-٢

یر الحدث، عن طریق نقالت مكانیة وزمانیة من خالل تحریك داخلي وفعل حركة مؤثرة علي أساس تتعاعقب األحداث ویتغ
التغیر من وضع الي وضع ، وقد تحدث الحركة  ضمن نظام مخطط لھ او أسلوب محدد، ألحداث تغیرات ظاھریة تخص 

 الحركة بھ، واإلدراك للعناصر المكونة الشكل الخارجي، او الداخلي حیث العالقة بین الحیز الزمني ومقدار الحركة وسرعة
للحیز حیث عامل الزمن كقیاس لالنتقال من مكان الخر، ویتم ھذا االنتقال بواسطة المتلقي نفسھ، حیث إدراك الفراغ والحیز 

  .من أكثر من نقطة مشاھدة وزاویة رؤیة
 الجسم في المكان من دون استبدال وھناك الحركة الموضوعیة او الوضعیة وھي الحركة في الوضع، وتتم بتبدیل وضع

  .المكان نفسھ، وترتبط الحركة بالفعل الكشفي الذي یمكن بھ الرؤیة واإلحساس واإلدراك بالعالم المكاني والزمني
فالحركة الموضوعیة في العمارة ھي سلسلة مستمرة للتحوالت المنظوریة في الشكل، فھي سلسلة من األشكال الثابتة لمسار 

  .ك فان نتیجة الحركة تحدث تغیرات تطراء علي إدراك الشكل تؤدي الي إدراك قراءات تصوریة مختلفةالزمن، وبذل
  
  :  الزمن والعمارة٥-٢

المادة والحركة  " األخرىأطرافھا  مطلقة مع المكان او انھ طرف في رباعیة تن ، ان الزمان طرف ابدي في ثنائھیري نیو
، وان وجد احدھما یعني حتمیة وجود اآلخرین دون وجود األطراف احد ھذه باعتبار انھ یستحیل ان یوجد" والمكان
  . أیضا اآلخرین
 تخیل البعد الواحد والبعدین ویمكن رسمھما ولكن البعد الثالث یحتاج منھ إلى قدرات تخیلیة إضافیة ولكن اإلنسانیستطیع 

یمكن رؤیتھ ولكننا نعیشھ وندركھ  لرابع وھو الزمن ال معا وخصوصا أن البعد ااألربعة باإلبعادمن الصعب التفكیر والتخیل 
 التعقید في غایة ستكون حساباتھا فإن أبعاد أربعة على تعتمد الكون ھندسة أن اعتبرنا فإذا  .كمسلمة من مسلمات الوجود

ى أنھ بعد من األبعاد والتعامل مع الزمن عل  بمفھوم اینشتین.النسبیة نظریتھ في آینشتین فعلھ ما وھذا متوقعة غیر ونتائجھا
حیث ) البعد الرابع( لم یكتف آینشتین بأن أثبت أن المكان نسبي ولكن عمم نسبیة المكان على الزمان  ً.یصبح كل شيء نسبیا

 ھي نسبیة ال بد وان x,y,zأنھ قال طالما أننا نعیش في عالم ذو أربعة ابعاد ووجد أن األبعاد المكانیة الثالثة التي تحدد بـ 
َالزمكاني المكاني_ الزماني  الفضاء المتصل  حیث حصل.ًنسبیا أیضا) البعد الرابع( الزمان یكون  محل األبعاد الرباعي (َ

 الزمن لتناول الطریق الوحید أن یرى العلمي البحث ناحیة فمن ,كشفیة علمیة قاعدة یضع بأن اینشتاین اھتم ولقد.٢٦األثیر 
 بالقیاس یسمى ما وھو , القیاس بآلة - بالضرورة -مرتبطة األعداد وھذه ,بقیاسھ ترتبط التي األعداد طریق عن یكون إنما

 في أن نبحث یجب لذلك ,السرعة خالل من تظھر والحركة ا،وثیق ارتباطا بالحركة یرتبط الزمن ان وبما للزمن اإلجرائي
" ب "  النقطة إلى"أ "  النقطة من مستقیم خط في متحركا ما لجسم " س"فالسرعة  , اتجاھھا ذكر مع ,السرعة مقیاس
َیُحصل  الزمن،  على المسافة نقسم ثم , المسافة طریق في قطع یستغرق الذي الزمن وقیاس "أب" المسافة  قیاس من علیھا ْ
   .٢٧الزمن  فسینتج السرعة على قسمنا المسافة لو إذ " صحیح والعكس  السرعة فننتج

 على ویعتمد بالحیز وثیقة بصورة فالزمن مرتبط.  الحیز المعماري والعمرانيوھذا البناء ھو الذي یطبق علي الحركة داخل
 مشاھدة منھا یتم التي للنقطةً وفقا یتغیر ان نظام المراقبة  أي..." یتمثل في المشاھدة واالدراك بواسطة الناس "المراقبة نظام

 یعني السرعة، ھنا المراقبة نظام ،اك العمل المستغرق في الحركة والمشاھدة وھو الممثل الدر ...الزمن الحدث وحساب
 ولیس أن تقع أبعاد أربعة لھ توجد الذي الزمكان في تقع أن األحداث رؤیة یفضلون الفیزیائیون بعده، جاء ومن فمنذ آینشتین

  . فقطالزمن من ما نقطة في
  
  : واالدراكن والمكانا التصمیم وفق الزم-٣

ر بالتصمیم عن االفكار في أشكال مختلفة، وھذا ناتج عن تكوین وامتالك التجربة حیث یكون التعبیوفق ما تم مناقشتة سابقا 
یستطیع المصمم ان یستدعي من خالل شكل تعبیري، عن طریق البحث عن قیمة شكلیة یستطیع ان یعبر بھا او یكون رمزا 

" العمل المعماري ذاتھ" ق الوسیط ویحدث ذلك ضمن القدرة علي التعبیر والتي تختلف من مصمم ألخر عن طری. لفكرة ما
 ویتمثل ذلك في تشكیل الحیزات والكتل الذي من خاللھ یستطیع ان یترجم ما یفكر فیھ او ما یشعر بھ او ما یتخیلھ

 علي نقاط المشاھدة المطلوبة، وذلك وفق عملیة التصمیم، التي ھي مع التاكیدوالواجھات، كما یوجھ حركة الناس بالمبني 
  .ة إبداعیةعملیة عقلی
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 تحددھا اتجاھات مختلفة بینما الزمن لھ بعد واتجاه واحد من الماضي أبعاد لھ ثالث مما سبق یمكن التوصل الي ان المكان
والمكان یعبر عن تجمیع العناصر المادیة سویا بینما الزمن یشیر الي تتبع وجود الظاھر اذا . الي الحاضر في توجھ للمستقبل

السلوك في المكان ھو بدایة الحركة . ق، فالزمان یحكم العملیات المادیة بان یكون تتبعھا متناسقل الجدید محل السابیح
ان زوایا الرؤیة المختلفة والمسافات والمقاییس المتغیرة والملمس واللون واإلضاءة تحقق . ویكون كل فعل في حیز زماني

 مع .ماج في الحدث، للتطور للشعور ان المتلقي داخل الحدثتأثیرا نفسیا في االندماج داخل الحدث والعمل عن طریق االند
اللغة الكامنة في العمارة تتطور بالتعبیر والمفاھیم المختلفة وفق ثقافة المجتمعات لتصنع مضمونا جدیدا التأكید علي ان 

  .تختلف من ثقافة الي اخريللقواعد اللغویة في العمارة 
  
  :  الزمن عند المصمم ١-٣

 األفعال وردود واألفعال األفكارف بالزمن النفسي ففي حركة ل مع العملیة التصمیمیة ما ھو معر عند التفاعیعتمد المصمم
 ة وتجسیدھا في صورة مشاھداألفكارفمن خالل تتابع .  یاتي الفعل او الحدث او الشكلاألفكار تواصل او تقاطع زمن أثناء

 بحدث ومؤثرات تتشكل الصورة البصریة للعمل ارتباطھ وفي او صورة تصمیمیة تھیئ لمرور زمن في محیط مكاني ما
التفاصیل لیست صورة التعبیر  حرة بشكل متناقض لینتھي بتصمیمات أحداثفالتصمیم یعتمد علي الخیال وفق . المعماري

میم العام  عملیة اتساق عالقات التفاصیل بالتصوتأتي، األفكار ولكن انما ھي تحدد الشكل الذي نستوعب بھ األفكارعن 
 عنصر الثقافة االجتماعیة  فیھاوإدراك ھذه العالقات یؤثر.  والتعرف علي العمل المعمارياإلدراك مباشرة لعملیة كنتیجة

 مدروس بھ إیقاعحیث تتبع الصورة البصریة في .  المؤثرةوعناصره اإلدراك المجتمع مع إفرادوعواملھا المحیطة بكل 
 التأكید بالعمل المعماري بواسطتھ، مع األفكار درامي للعمل المعماري یتم عرض إیقاع المرئي الي اإلیقاعتناغم یحول 

علي استخدام عناصر التخیل والتداعي من ترك الفرصة للمتلقي الستكمال جزء من الصورة البصریة سواء باستخدام 
 كالرمز لحضارة" ا زمن خاص بھا الرموز في العمل المعماري او استكمال المشاھد الناقصة او استدعاء صورة بصریة لھ

 علي ان عنصري الزمان والمكان ال یمكن التأكیدوھنا یاتي ....."  المختلفة باتجاھاتھا او عصر ما مثل العمارة الكالسیكیة
 . بالمفھوم النفسي لشخصیة المتلقيالربط عناصر تشكیل العمل المعماري، مع تحدید مقدار الحركة، مع ألنھماالفصل بینھم 

وھذا الزمن النفسي یكون دائما ھو أكثر حریة وأسھل في استدعائھ او " علیھ فأننا نجد ان ھناك زمنا معاشا وزمنا نفسیا و
ونتیجة لھذا الزمن یمكن االبتكار فاألفكار في ھذا الزمن تھئ لنا األشیاء كثیرة ومتراكبة ومتسلسلة او " قطعة او وصلة 

وھنا یظھر ان للزمن . ل األحاسیس الي أفعال او سلوك في داخل نطاق الزمنمنقطعة، تكون جوھر الوجود حیث تتحو
كثافة حیث ال یبدو متصال اال في ارتباطھ بعدة أزمنة آخري مستقلة ماضیة او حاضرة او سیكولوجیة، فالزمن النفسي یمكن 

سي یمكن أثارتھ بطریقة مصممة او ان یكون أسرع او أبطء من الزمن في الواقع وفق الحالة النفسیة ذاتھا ، والزمن النف
  .بالصدفة

لقد ذكر أرسطو ان الحبكة ھي الصفة األكثر جوھریة في " ویتم ذلك ضمن ما ھو معروف بالحبكة التصمیمیة للعمل 
 بسبب ما تحملھ من أفكار ورموز ، بینما یري أفالطون استقبال االدراك الخیالالعمل، وان األعمال المتمیزة ھي التي تمنح 

فحبكة العمل ھي تفسیر حتي ... عمل مدفوعة عن طریق رغبة المتلقي للمعرفة او الرغبة في ان تكتشف المعاني والرموز ال
  .٢٨"نھایتھا 

  
  :الزمن المصمم  ٢-٣

  :الزمن المصمم یعد الزمن المتمثل في محددات التصمیم والذي یمكن ان یتم تقسیمة وفق االستنتاج الي
  
ّالشيء  ّویمثل حقیقة العمل والرمز الي االستقرار، ووفق القاموس اللغوي استمر": رارزمن االستق" زمن الحاضر  ١- ٢-٣

ّأو الشخص، مضى على طریقة واحدة ، دام وثبت ، بقي ، اطرد ّمصدر صناعي  لالوضعُ ّاستمر - ًصامتا ّاستمر -: ّ
 وھو الزمن الذي .٢٩َّ، أو ثبات عن منھج معین من دون تغییر قدرة على التواصل من دون انقطاع: من استمرار 

یمثل للمتلقي اللحظة االنیة التي یمكن ان یسترجع بھا الماضي او ینطلق نحو المستقبل ، وھو زمن مستمر یقطعة 
 .الخروج من ادراك العمل والتوجھ نحو اخر

 كونھ التطلع الي الوراء والنظر في وبالنظر في مفھوم االسترجاع في علم النفس، یعرف: زمن االسترجاع ٢- ٢-٣
 الي الماضي من خالل االستعارة التاریخیة والتراثیة، اإلشارة. التجارب والخبرات التي عاشھا المرء في الماضي

حیث ینقطع الزمن السردي الحاضر .  ورموز یتم استحضرھا من الماضيبإحداث الیھ واالرتباط اإلشارةیتم 
واسترجاع . من نسیجھ وفكرهیتجزأ ویوظف في الحاضر السردي، فیصبح جزء ال ویستدعي الماضي او مؤشراتھ

الماضي واستمراریتھ في الحاضر ال یخضع لتسلسل منسق ، وانما یتم االختیار واالنتقاء من الماضي وفق ما 
ظریات النفس  تقنیة االسترجاع في العمارة المعاصرة، نتیجة لتطور نتطورهوقد .  انفعال اللحظة الحاضرةیستدعیھ

 ومستویات تشكیلھا ودرجة وعیھا الزھني عبر تطور مراحل الزمن اإلنسانیةالتي تختص بدراسة الشخصیة 
 النفسي ما یسمي للمصطلح االسترجاع كونھا تقنیة تتمحور حول تجربة الذات، وتعادل وفقا أھمیة وتأتي. ونظریاتھ

 الماضیة واإلحداثلیل الذات والتأمل في خبرات الماضي،  ما یكون بتحأشبةوھو .  او التأمل الباطنباالستیطان
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 حالة الخبرة والمعایشة، بعد استقرار عناصرھا في أعقاب تتم في االستیطانبطریقة غیر مباشرة، الن عملیة 
قراءة عالمات الزمن في صورة تلك الثقافات، وبذلك یقدم مفھوم الطبع او السلوك التأویلي لتفسیر ما . الذاكرة
 الي إضافة التاریخ الثقافي وھي الحركات إعراض القصیرة، بناء علي ما یظھر من الذھنیة بالدورات یسمي

 . وھو یستخدم الرمز وربطھ بالھویة او الطابع الممیز.الفترات الزمنیة
 ھو شيء :المستقبل . یشیر الي التطلع وعدم التوقع بھ، التحفز الي التجربة الفراغیة" زمن التطلع " زمن المستقبل  ٣- ٢-٣

، فھو یشیر الي فترة من الزمن لم تأت بعد النھ موجود حینما یصبح حاضرا او عند اآلنیةغیر موجود في اللحظة 
التوقع واالستقراء للمستقبل یكون ب المستقبل في العمارة .٣٠ جینكیززلریري تشا. ھذه النقطة ال یعود مستقبال

تحیل تجنبھ فھو شيء طبیعي مألوف وذلك عن طریق التوقع حتوم ال یمكن تجاوز التفكیر فیھ، ویسمصمم مشيء ك
، وان ظھر االتجاة المستقبلي كاحد حركات عمارة الحداثة وكان یھدف الي التوجھ والرغبة ان تأتي االشباء الجدیدة

شمل أیضا ت لت وتطورتنحو المستقبل واالنفصال عن الماضي متأثرا بالتقنیة الحدیثة من حیث التنفیذ واستمر
 ذلك  التشویق واالثارة المعرفیة احد اھم مقوماتر ویمثل عنص.ذاتھا  في عملیة التصمیم والتكنولوجیاخال التقنیةاد

  .الزمن
، َّ عدم التماسك بین الجزئیات التي یتألف منھا الجسمبأنھاتعرف الخلخلة " : خلخلة الزمان " الزمن المخلخل  ٤- ٢-٣

ُالشيء  تخلخل ً كأن بینھا فراغا وفروجا غیر متضام األجزاءَّصار ذا مسام وخروق ، صار: َّ ً ، تخلخل ٣١ّ
rarefaction والخلخلة تنتقل في موجات ، تنتشر الموجات التخلخلیة مع " البناء"  وھو انخفاض في كثافة المادة

  تخیلیةأجزاء المعماري الي توظیف یلجأ. الخلخلة ھي توظیف عناصر ال یقبلھا سوي منطق العمل الفني ". الزمن 
 بالخیالوخیالیة ، ویسمو العمل الي مرتبة فوق الواقع، او غیر المتوقع من الزائر، ومن ھنا شحن المعماري عملة 

فأضفي علیھ جمالیة خاصة حیث تنطلق قوة المشاھدة من الالوعي البشري حیث لحظة البدایات ھي لحظة تتمیز 
 عوالم خاصة إنشاءخلخلة الزمن تساھم في . فالخلخلة تضفي بعد في تشكیالت جدیدة وغیر متوقعة. بالغموض
 . والمتلقيبالمشاھد

وفقا لجورفیتش ، یختلف الزمن االجتماعي لیس فقط بین الثقافات المختلفة والمجتمعات، ولكن : الزمن االجتماعي  ٥- ٢-٣
 من  بدال،في كل مجتمع" أحادي"ال یوجد وقت واحد . أیضا داخل كل نظام اجتماعي ثقافي كدالة وظیفیة داخلیة

من طبیعة الجماعات ھي ذلك ، ھناك توجد سلسلة كاملة من اإلیقاع االجتماعي تحكمھا قوانین العملیات المختلفة و
  االجتماعيیرتبط مفھوم الزمنحیث . المجتمع وثقافتھ تتشكل في بنیة الوعي االجتماعي. ٣٢البشریة المختلفة

العملیات االجتماعیة التي  وكذلك " والنفسي واالجتماعيالمرئي"التواصل التجربة، الحركة، : بمفاھیم أخرى مثل
تحول تصور وی كون تلك االماكنتتو شكلتحین . التصمیم وفق المكان المصمم والمرغوب لذلكینطوي علیھا 

 عملیة تقلیل المسافة ویمكن ان تتمثل فيمساحات المؤھلة لألوقات الجدیدة الھي  ،مساحات جدیدة كالزمن 
مدى ووفق ذلك یقاس  . للمتلقي"النفسي"یتعلق باالمتداد لما  تصمیمھا وإنتاجھا یتم -ة ملموسة  مساح-"المادیة"

، وأن مشاركة الناس في النسق االجتماعي وفق األنشطة أو األعمال المنظمة بدرجات متفاوتة في عالقاتھا بالزمن
یس على ھامش المبني فھو ركن من فیھا ھو وعى اإلنسان ذاتھ وإدراك قیمتھ بأنھ لاالجتماعي مضمون الزمن 

 المطلوبة لالنشطة االجتماعیة المطلوبة والتي تكون جزء من أركان أو زاویة من زوایا العالقة المكانیة والزمنیة
 .تصمیم العمل المعماري

  
  : المعاصرةالعمارة الزمن في -٤

 التناسب والسیطرة وأھمھا جمالیة حاكمة ألنظمةوامتثلت  استمرت العمارة الكالسیكیة الي نھایة القرن التاسع عشر،
نقط مشاھدة میزت بفرغاتھا التي صممت لتدرك من تكما  .٣٣والتعقید الشكلي والتوازن والتماثل والوضوح والتجانس

 تنظیم الفراغ داخلیا وخارجیا یتبع المنطق النسبي، واستعاراتھا وحیث، معینة وفق التصمیم بالمنظور حاكم اساسي
 مثلت العمارة الكالسیكیة منطلق لعمارة . العقل والوجدان باثارة العاطفة التاریخیة وجزورھا التراثیةھخاطبمالتاریخیة ل

الحداثة برفض األخیرة لكافة عناصرھا الزخرفیة والشكلیة وان اشتركت معھا في أھمیة التوافق كعنصر حاكم لعمارة 
ور عمارة الحداثة ذاصره المعماریة المتمیزة، وانطلقت جالحداثة، وھو التوافق الذي یصمم علي مستوي المبني وعن

  .  انتشار واسع بعد الحرب العالمیة الثانیةتمنذ نھایة القرن التاسع عشر وان شھد
التكوین المعماري حیث یكون المتلقي داخل ھذا الجزء من عالم المبني، حیث تبنت االتجاھات المعماریة المعاصرة 

 وعلیھ فقد تم "سان ال تؤثر فیھ فقط، بل اإلنسان ایضا یقوم برد الفعل علي كل ما یحیط بھ ااألشیاء التي تحیط باإلن
  .اختیار مجموعة من اتجاھات العمارة المعاصرة لدراسة وبیان الزمن المصمم بھا

  
  :عمارة الحداثة  ١-٤

ید الكالسیكیة واالبتعاد عن التعقید حیث تحطیم التقال القطیعة مع التوافقات االكادیمیة، أمبدنشأت عمارة الحداثة علي 
الشكلي، وتجریم الزخرفة ، والقطیعة مع الماضي ، واختزال الشكل الي الحد االدني وتجریده من ایة تفاصیل ،وتبني 

، والحجوم الھندسیة البسیطة والجمال المبني علي تحقیق الوظیفة وتلبیة النفعیة االجتماعیة، وسھولة األشكالبساطة 
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والتطور التقني الحاكم في .  لعناصر المبني الداخلیة والخارجیة والتواصل بین الداخل والخارجدراكاإلووضوح 
مع .  كعناصر شكلیة وجمالیةاإلنشائیة تظھر العناصر وأحیانا البناء والمعالجة الشكلیة بشكل كلي وجزئي، أسالیب

  .تجاه الحداثة غیر قابل للتحدید وال التوقع ، والتصمیم في ارفض التنویع والتعقید المركب في التكوین البصري
الفراغ في عمارة الحداثة حر، یتم ادراكة وفق التحرك بھ ورؤیتھ من زوایا متعددة فھو فراغ قابل للتجدید، ھناك 
التفاعل بین الفراغات وبعضھا والتمییز بالتعبیر والتداخل الحجمي والدینامیكیة والمورنة، ظھور عنصر الزمن كحاكم 

، بل یمكن القول إن التصمیم ینطلق من تفاعل وترابط ھذین الفراغین میمي من خالل التحرك حول وداخل المبنيتص
حیث یحتاج المتلقي الي زوایا متعددة الحتواء وادراك . بشكل كبیر مما أعطى صفة دینامیكیة للعمل المعماري ككل

  .عت وسائل التعبیر وان ثبتت المبادئتنوعت الحركات المعماریة داخل اتجاه الحداثة وتنو .العمل
  

  عمارة الحداثة
متمثل في التعبیر عن   زمن الحاضر 

العصر بتكنولوجیا 
البناء والبعد عن 

 الزخرفة
زمن 

  االسترجاع 
حیث القطیعة "ال یوجد 

  "مع الماضي
متمثل في اثارة الخیال   زمن المستقبل

والربط بین الداخل 
  والخارج

ن المخلخل الزم
خلخلة " 

  "الزمان 

  ال یوجد

  
  

  

  
  

  
  "٢" شكل   "١" شكل 

الزمن 
  االجتماعي

جزء من التعایش مع 
العمل حیث یعد ھدف 

  مصمم
Villa Tugendhat  

  ٣٤  تصمیم
Mies van der Roher 

Mill Owners' Association  
  ٣٥  تصمیم

  Le Corbusier  
 جزء ھام في العمل وسھولة التواصل بین الفراغات الداخلیة یعد ، حیثتبین في بساطة التصمیمی بعمارة الحداثة  المصمملزمنا" ١جدول " 

 .وكذلك بین الفراغات الداخلیة والخارجیة وسھولة االدراك لعناصرة
  :بعد الحداثة عمارة ما ٢-٤

وإثارة المشاعر  المتلقي تبنت عمارة ما بعد الحداثة الصلة مع المتلقي من خالل القومیات وتبایناتھا ، حیث تحفیز
العمارة بالموقع، فھي تتعدي مجرد كونھا صورة جمالیة مفھوم الرمز وعبر الرموز ومضمونھا، ارتباط بإدراك 

 للواجھة والعناصر أھمیة تبني الرموز، مع تولي وإعادةمنفصلة عن المكان، حیث االستلھام من روح المكان، 
وظیفة االختالف الرمزي، واللجوء الي وتبني  في دورة ولغة جدیدة للعمارة، الزخرفیة ، والتعبیر عنھا بشكل تجریدي

كما تبنت عمارة ما بعد الحداثة التجدید في المجال الشكلي . ثةا الحد قدیمة دون كسر الطابع الوظیفي لعمارةأسالیب
المرح والغموض، واسترجاع ، وفي العملتحرك الوتنوع زوایا الرؤیة البصریة، مخاطبة المتعة الحسیة متبنیة فكرة 

 .الماضي بتقنیات حدیثة
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  عمارة ما بعد الحداثة
متمثل في التعبیر عن   زمن الحاضر 

العصر بتكنولوجیا 
 البناء 

زمن 
  االسترجاع 

االستلھام من عناصر 
  التراث

  ال یوجد  زمن المستقبل
الزمن المخلخل 

خلخلة " 
  "الزمان 

 الربط بین الحاضر
والماضي، وتنوع 

  الفرغات

 
 

 

 
 

  
  "٤" شكل   " ٣" شكل 

الزمن 
  االجتماعي

جزء من التعایش مع 
  العمل وھدف مصمم

Piazza d'Italia 
  ٣٦  تصمیم

Charles W. Moore  

Theatre of Abraxas 
  ٣٧  تصمیم

Ricardo Bofill  
ین بساطة وتعقید التصمیم واسترجاع الزمن واالشارة الي الھویة تبین في التناقض بی بعمارة ما بعد الحداثة  المصممالزمن " ٢" جدول 

 .كجزء ھام من الزمن المصمم وھو یتطلب التعایش في العمل لتعقید االدراك
  

  :التفكیكیةعمارة ال ٣-٤
فراغات فكیك المبني الي وت التقلیدیة باإلشكال تحریر الشكل من القیود واالنتظام ومن ارتباطھ تبنت العمارة التفكیكیة

میز كتل عن كتل بشكل واضح ومستقل، وكذلك تفكیك الكتل الي توحیزات واضحة لكل منھا كتلة خاصة تمیزھا، و
ید دكما یصعب تح. مكوناتھا والتجدید وتحریر الشكل الھندسي والتوجھ الي الطبیعة المتموجة والمتكسرة والدینامیكیة

 الفراغ، والعمل ككل متخذ عنصر ألدراك الفكر إعمالیتطلب  مكوناتھا عن بعضھا، وھذا لمحددات الفراغات وفص
 المحددات الفراغیة، وأدراك إلدراكھ، وبالتالي ھو ما یتطلب التجوال في المكان األساسیةالتشویق احد العناصر 

ھیئتھ والعالقة بینھا، كما یتطلب الدوران حول المبني ورؤیتھ من زوایا عدیدة لمحاولة فھمھ والتعرف علي محددات 
 علي وجدان المتلقي، والتعقید في تركیب الكتل  والتأثیراالعتماد علي الصورة الذھنیة المتغیرة باستمرار. الخارجیة

بعناصرھا المختلفة، حیث المیل نحو التجزئة والتفكیك بدال من التجمیع، واالنفصال واالزدواجیة بدال من االتصال 
  .غات تقدیم تصورات مختلفة وغیر متوقعة للفرا. والحركة والتطور الدینامیكیةأھدافواالستمراریة، وتجلت 

  

  عمارة التفكیكیة
متمثل في تكنولوجیا   زمن الحاضر 

 البناء 
زمن 

  االسترجاع 
  ال یوجد

متمثل في االختالف   زمن المستقبل
  عن السائد

الزمن 
المخلخل 

خلخلة "
  "الزمان

التنوع في التكوین 
نوع في ذاتھ والت
  الفراغات

 
 

  

 
 

  

  "٦" شكل   " ٥" شكل 
الزمن 

  االجتماعي
جزء من التعایش مع 
  العمل وھدف مصمم

MAXXI Museum 
  ٣٨ تصمیم

Zaha Hadid 

Walt Disney Concert Hall 
  ٣٩تصمیم

Frank Gehry  
عقید التصمیم واالشارة الي المستقبل  بالعمارة التفكیكیة یتبین في التناقض، والتابین في الكتل وت المصممالزمن " ٣" جدول 

 .كجزء ھام من الزمن المصمم وھو یتطلب التعایش مع العمل خارجیا وداخلیا لتعقید االدراك
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  :العمارة المتحركة ٤-٤
لحركة حول محور دوران، ویتولد عن ذلك ا  ان تكون المبني ككل او احد عناصرة یمكن ان یتحرك، ویمكنحیث

  :نوعین من الحركة 
 .منفصلة الحركة وفیھا یكون كل جزء او طابق مسؤل عن حركتھ -
 .متصلة الحركة وفیھا یكون المبني بجمیع أجزائھ متصل بحركة واحدة -

  :ویتولد ذلك عن ثالث عناصر حاكمة وھي 
مكان فالزمان وال"  إستراتیجیة الجمال والحركة- إستراتیجیة البناء والتقنیة -إستراتیجیة المصمم في فكر الحركة "

  .مطلقان بالمعني الفلسفي، نسبیا بالمعني الفیزیائي، تعبیریان بالمعني المعماري
 

  العمارة المتحركة
متمثل في تكنولوجیا   زمن الحاضر 

 البناء 
زمن 

  االسترجاع 
  ال یوجد

متمثل في االختالف   زمن المستقبل
  عن السائد

الزمن 
المخلخل 

خلخلة "
  "الزمان

في حركة متاعقب 
  المبني

 
  

 
 

  

  "٨" شكل   " ٧" شكل 

الزمن 
  االجتماعي

خاص بالتعایش 
  الداخلي ذاتھ

Kiefer Technic Showroom 
  ٤٠   تصمیم

 Ernst Ciselbrech + Partner 

Dubai's rotating tower 
  ٤١  تصمیم

David Fisher  
، والتغییر الشكلي في الواجھات والكتل وتعقید التصمیم كجزء من التعبیر  في التنوع  بالعمارة المتحركة یتبین المصمم الزمن  "٤" جدول 

 .عن العصر واالشارة الي المستقبل كزمن مصمم ویتنوع بین بساطة وتعقید االدراك
  
  

   :Genetic Architectureالعمارة الجینیة  ٥-٤
الجینیة، والعمارة الجینیة ال تعني عرضا لعلم  واالحیاء اآلليتمثل العمارة الجینیة عالقة مواءمة ما بین عالم الحاسب 

، حیث یتكون الشكل المعماري في ٤٢ نظريوأساس أطاراالحیاء او تقلید لالحیاء ذاتھا ، بقدر ما ھي تستمد من الجینات 
 الخوارزمیة تطبیقات ومن برامج اآلليالعمارة الجینیة من وضع الخالیا او الوحدات تبعا لنظام خوارزمیات الحاسب 

 ھجینة غیر متوقعة بدال من تصمیمھا، باستخدام الھیئات المتحركة أشكال تتولد genetic Algorithmالجینیة 
Dynamical Features  مكونة من جزیئات والمتاحة من خالل برامج الحاسب االلي، حیث أنظمة الناتجة عن واألشكال 

  . ي جدلي ونقدي، حیث التالعب الحر بالشكل المعماري جدیدة ، تخلو من اي معنأشكالیطرح ھذا التكاثر الال واعي 
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  العمارة الجینیة

متمثل في تكنولوجیا   زمن الحاضر 
 البناء 

  ال یوجد  زمن االسترجاع 

   
  

متمثل في االختالف والال   زمن المستقبل
متوقع في شكل الفراغات 

  وأسلوب االنشاء
الزمن المخلخل 

  "خلخلة الزمان"
 في التكوین ذاتھ التنوع

والتنوع في الفراغات 
والربط بین الداخل 

  والخارج
 

  
  

  "٩" شكل 

خاص بالتعایش مع   الزمن االجتماعي
  مفردات وتكوینات العمل

Leonardo Glass Cube 
  ٤٣  تصمیم

3deluxe Design  
تنتج ذلك التنوع، والتغییر الشكلي، وتعقید التصمیم " متوقعةحیث االشكال غیر ال"  اكثر تعقیدا  الجینیةبالعمارةالمصمم الزمن  " ٥" جدول 

 .كاشارة الي المستقبل واالنفصال عن الحاضر كجزء ھام في الزمن المصمم واالدراك
  :" المعاصرةمدلوالت الزمن في العمارة " : النتائج ٥

 العمل والرمز الي االستقرار ویمثل حقیقة": زمن االستقرار" الزمن في العمارة المعصرة یتنوع بین زمن الحاضر  -
وھو زمن مستمر یقطعة الخروج من ادراك العمل ، وزمن االسترجاع وھو یستخدم الرمز وربطھ بالھویة او الطابع 

خلخلة "یشیر الي التطلع والتحفز الي التجربة الفراغیة، الزمن المخلخل " زمن التطلع " الممیز، زمن المستقبل 
 في تشكیالت جدیدة وغیر متوقعة وخلخلة الزمن تساھم في إنشاء عوالم خاصة بالمشاھد فالخلخلة تضفي بعد" الزمان

والمتلقي، والزمن االجتماعي ھو وعى اإلنسان ذاتھ وإدراك قیمتھ بأنھ ركن من أركان أو زاویة من زوایا العالقة 
لتي تكون جزء من تصمیم العمل النشطة االجتماعیة المطلوبة وااالمكانیة والزمنیة المطلوبة بالعمل ویتجسد في 

 .وتزید من التداخل بین المتلقي والعملالمعماري 
الزمن في العمارة المعاصرة ارتبط بالحركة حیث التزامن وتعدد المناظر بالمبني الواحد وفق نقاط النظر المختلفة مما  -

  .ینتج من شكل مركب
والتنوع في نقاط الرؤیة . یز والحركة والزمنالعمارة المعتمدة علي الزمن كعنصر تصمیمي تتبني مضمون الح -

بمناظر مختلفة للمبني الواحد ، واالختالف في تشكیل وتنظیم البیئة المحیطة حیث تشكیل تجربة زمنیة للناظر ومنھا 
  . فالزمن یؤدي دورا في االتصال البصريsequencesتصمیم التعاقبات 

ق التصمیم ألزماني حیث الشكل المركب الذي یوحي بالحركة حركة المشاھد وسرعتھ عاملین مھمین في الحیز، ووف -
 .ویشیر الي الزمن

 خلق مشاھد متنوعة مقسمة وفق مسار تحدد –مسار محدد ضمن خطوط تصمیم معینة "المسارات كبعد زمني حركي  -
  " حریة التجربة والحركة - علیھ نقاط الجذب

الظھور " ي للحیز نتیجة حركة المتلقي خالل الزمن حیث التعاقب الزمني للمشاھد وأیضا من خالل التنوع اإلدراك -
  . واالختفاء لعناصر المبني واإلعاقة البصریة المصممة باالختالف في الكتل والمستویات

  .حیث الثراء والتنوع في المشھد الذي یثیر المتلقي ویستحق من المرء ان یكون خریطة معرفیة عنھ: التعقید الشكلي -
 انطباعا للمتلقي بانھ قادر علي اكتساب معلومات جدیدة ان تحرك بعمق داخل المبني، یمنح الغموض: الغموض -

  .ویستنتج بان علیھ ان یعرف أكثر من خالل اكتشاف ما ھو غامض في المشھد المدرك
ن یضل الوضوح والقابلیة للقراءة، الوضوح خاصیة متمیزة للبیئة المكانیة التي تبدو للمرء كأنھا قابلة لالكتشاف دون ا -

 .طریقة
مباشرة من المشاھدة األولي وبھذا تكون ھناك دائما " استیعابھا"تزوید العمل بعناصر وأشكال ال یمكن للمتلقي إدراكھا  -

بمعني عمارة مفتوحة لمفھوم دینامیكي للزمن،حیث تأخذ طابعا أكثر انتباھا إلى . قراءة مؤجلة ضمن البعد الزمني
ت یتم تجیمع أنماط مختلفة ومتناقضة شكلیا، وأحیانا في منطقیة معماریة واحدة ، واحیانا في بعض االتجھا. المحیط

 .وأحیانا یبدو أن لھا لغات مستقلة تماما. واحیانا تأخذ باالعتبار التقالید الثقافیة المحلیة
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  . التجربة االدراكیةاإلمكانیات الھائلة التي تتیحھا التكنولوجیا الحدیثة توفر السیناریوھات المتنوعة التي تعتمد علي -
  .الزمن المواكب للبناء المكاني یتضح في -

  .التعرض آلثر الزمن الذي یستمر ویدوم في رد فعل االدراك واثر الزمان علي المكان •
  .صفة الدوام واالستمراریة  للزمن وإیقاعھ مع العمل المعماري •
 .مفھوم دینامیكیة الزمن كعنصر حاكم في بعض اتجھات العمارة المعاصرة •
  :المراجع

                                                                 
 . الھیئة العامة لشئون المطابع األمیریة،القاھرة،مجمع اللغة العربیة ، ١٩٩٦ \١٩٩٥ ،المعجم الوجیز .١
  .صادر دار ،لبنان ، الثالث لمجلدا ،العرب  لسان ، ٢٠١٠ ،الدین  جمال منظور ابن .٢
 للدراسات العربیة المؤسسة ،لبنان ،  العلم وفلسفة والفلسفي الدیني الفكر في الزمان، 2005 ،األلوسي حسام  .٣

  والنشر
   مصر-المعارف  دار -إبراھیم  الفضل أبو محمد تحقیق - القرآن علوم في البرھان -محمد  الدین الزركشي بدر .٤

1957. 
 .المعارف دار ، مصر ،إبراھیم الفضل أبو محمد تحقیق ،الطبري تاریخ، 1960 ، جریر بن دالطبري محم .٥
  .العربیة أسفار سلسلة  نابلس،، فلسطین، جدید  لغویة وأبعاد دراسات  نحو ،١٩٨٨، جبر یحي  .٦
  .سابق مصدر  - األلوسي حسام  .٧
  .للكتاب العامة مصریةال الھیئة ،والعلم  الفلسفة في الزمان  ،١٩٩٩،  طریف الخولي یمنى .٨
  . سابق مصدر  - األلوسي حسام  .٩
 .www.gidaria.com\mg ،جداریة  مجلة ، دراسة،والزمان  للتاریخ األسطوري التصور  ،محبشي قاسم  .١٠

  
 للطباعة الثقافة دار ،مصر،"الوعي  , الزمان , التأمل " الیونانیة الفلسفة في دراسات ،١٩٨٠،میرة امطر  .١١

 .والنشر
 . الثقافة دار ،بیروت،لبنان، الوجودي الزمان ،١٩٧٣،لرحمن بدوي عبد ا .١٢

13. Metz Christian, 1974, Language and Cinema (Approaches to Semiotics  ،) Mouton 
de Gruyter. 

 ،لبنان،إحسان عباس:  ترجمة، مدخل إلى فلسفة الحضارة اإلنسانیة أو مقال في اإلنسان ،١٩٦١،كاسیرر رنست  .١٤
 .دار األندلس

 .الھیئة العامة لقصور الثقافة،  سلسلة افاق السینما،مصر،الزمن في السرد السینمائي ،٢٠١٦،وقي سعاد ش .١٥
 منشورات ،لبنان، ترجمة لطفي خیر هللا ،دروس في فینومینولوجیا الوعي الباطني بالزمن،٢٠٠٩،ھوسل إدموند  .١٦

 .الجمل
 . بیروت،وت للطباعة والنشر  دار بیر، رسائل اخوان الصفا وخالن الوفا،١٩٥٧،الصفا اخوان .١٧
 ،"اإلسالمیة"وانعكاساتھا في العمارة العربیة " الزمن"وفكرة " حدس االتصال" فلسفة ،٢٠٠٥،السید ولید أحمد  .١٨

٢٠٠٥ .http://www.cpas-egypt.com/pdf/Walid%20Elsayed/2Articles/025.pdf 
 . مرجع سابق–الدین منظور جمال ابن .١٩
 . مرجع سابق–الصفا اخوان .٢٠
  . المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،الكویت، تحقیق صیره عبد الحمید -المناظر،١٩٨٣،بن الھیثم لحسنا .٢١
 . وكالة المطبوعات،الكویت، السلوك االجتماعي بین علم النفس والدین ،١٩٧٠،عفیفي فوزي .٢٢
 دار ،القاھرة، مصر،ة معجم مصطلح الدراسات اإلنسانیة والفنون الجمیلة والتشكیلی،١٩٩١،بدوي احمد زكي  .٢٣

  .الكتاب العربي 
 . وزارة الثقافة واإلعالم،العراق، اإلبداع في الفن ،١٩٨١،صالح قاسم حسین .٢٤
  .دار العلم للمالیین، لبنان،  دراسة التكییف االجتماعي – علم النفس ،١٩٨١،عاقل فاخر  .٢٥
 . مرجع سابق -  طریف الخولي یمنى .٢٦
  . مرجع سابق -  طریف الخولي یمنى .٢٧
 المشروع القومي ،مصر، ترجمة مصطفي بیومي عبد السالم ، مدخل الي النظریة األدبیة ،٢٠٠٢، جوناثان كولر .٢٨

  . المجلس االعلي للثقافة–للترجمة 
 . مرجع سابق–الدین منظور جمال ابن .٢٩

30. Jencks Charles ,1980, Late Modern Architecture,Academy editions. 
 

  . مرجع سابق-المعجم الوجیز .٣١
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