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Type and Typology in Architecture

Architecture is not a stone; It’s the prior thought behind design process; which could got from Forms;
sketches or images and even verbally; and all summarizes through the concepts of Type and Typology
in Architecture by its time transformations; Typology is architecture itself, it’s represent era imprint and it’s
classifying Architectural movements, including its philosophical and theoretical ideas and even the
applied. That’s made the Theory of Type in architecture deals with the thoughts and stone. Therefore the
research aim is to mention the meaning transformation of the Type and Typology concepts; and clarify
specific definitions for each of them; which considered challenge due to the conception transformation for them
and their wide uses in the other fields. So, the research aims to examine type and typology importance in
architecture, and the importance for the type double nature in the self-formal construction due to the culture
fluencies and mixing. The research problem on how the Architecture benefits from the overall type theory,
from the overview of preliminary research and chapters.

Type is the active autonomous tool in the architectural design, and it’s the idea behind the image transferred
to the observer. Although of the types’ prior existence; but it’s discovered according to its position; since the
types are classified according to their positions; therefore the Ideal Types are the types in the Ideal world which
it’s prior existence and its first physical presentation called the Prototype; after that the repetition of the
prototype calls Stereotype; and due to these repetitions of the Stereotype; the type stand in the human mind and
be as a human nature; when the type reaches to this position it is calls Archetype. And there are many other types
classified according to their essence and formal properties; example: Active Type, Developed Type and
Originating Type and others. The need of type and its origins theory research to define and discover the
importance of the Type in language and architecture, and discuss its theoretical and continuity concept, as well
as in autonomous architectural view with concept like Form, Meaning, Function, and Material.

In the other hand, Typology stands in the theory of typology which is filled with meaning and different from
the first half. It describes the era properties by the Typology Succession Process; therefore the research aims to
define the architectural Typology by discussing its concept and importance in architecture. And explores the
elementary and mechanical Typology and their properties, and its legitimacy in architecture.

In Architecture which is the research third revolve; the importance of the Type and Typology Concepts in
practice; for discussing great cases in architecture like first architecture origin. Although the bid difference
between the rationalism and empiricism; they agreed that the type is the origin in first architecture; and it’s
extrude all the architectural splendor of luxury. The Type Theory used in understands and analysis all
architectural projects; since it’s the real standard in the architectural appreciation; and is giving real picture for
the different types benefits in these projects. In spite of possibility project presentation according to many types;
but some types are more useful from others in a project. These projects are decided by theory of type or by
providing new types to meet the needs of the community. As well as; Theory of Type clarifies the accurate joints
between typologies and the architectural revolutions in the history; the classical typology for example;
adopted on the theory of complementarily with nature against which earlier in the architecture of the
Baroque and Rococo; by its imitation with the Greek or Roman model. Where the theory of Typology tell us by
the two typologies (classical and the pre-classical in baroque & rococo) are different, but they are
not opposing; as is the case between Modernism and Classicism; they both derives their legitimacy from other
sources outside architecture, in the other hand; the unitary holistic view of the modernism typology helped
to break architect character and the architectural work in the community. But the city typology different from the
previous typologies; it’s take its legitimacy from the architectural field, trying to fix the modernism faults by
using the collective memory which stands in the human minds. The Conclusion is reviewing summarizing
of previous chapters and put forward recommendations and the beneficiaries of the research.
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٦

لواأل الفصل 

في العمارة وأصوله الفكریةمفهوم النمط 

تمهید

التشكیالت االساسیة في ان دَّ ُتعنظریة المعنى في العمارة و النظریة النمطیة ال شك أن
و تلك أساسیة في الفعل المعماري إن لم ترَق هذه أدوات أمثالنالتنظیر المعماري، واللتان تُ 

.و كلتاهما في بعض اآلواِن غایاتأهما احدإلتصبح 

رتبطت فیها النظریتان لتشكالن معًا سمة إفنجد بأن التأریخ المعماري قد شهد نقاطًا 
تحوالت تأریخیة ةثالث"مرت علیه الذيالنمطیة، و العصر؛ وذلك واضح في التحوالت في مفهوم

فكريلى كانت في التطور الو فاأل: النواحي التأریخیة والمنهجیة كما وضحها فیدلرإلىستنادًا إ
لى، وتلتها االیدیولوجیة الحداثویة وهي و للفلسفة العقالنیة في عصر التنویر والمسماة بالنمطیة األ

ن یشرین بفضل العقالنیخیرة بعد ستینیات القرن العلنمطیة الثانیة، وكان النمطیة األا
,Vidler(."الجدد 1977, P.284(.]١[

:مباحثةثالثمفهوم النمط في العمارة وأصوله الفكریة من خالل ل و یناقش الفصل األو 

: تفسیر مصطلح النمط: ل والمبحث األ -١
تفسیر المصطلح من خالل خمسة محاور مهمة؛ األول یتناول تفسیر المبحث األول یناقش 

لغویًا في اللغة العربیة واللغات األجنبیة؛ وأّما الثاني فیتناول تفسیر المصطلح المصطلح 
معماریًا، وأّما الثالث فیتناول البیئة اإلصطالحیة التي تحیط بفكرة النمط والتي تتمثل بالشكل 

؛ في محاولة لبیان اختالفها عن مفهوم النمط نموذجوشكل النمط والطراز أو اُألسلوب واإل
اسي، أما المحور الرابع فیتناول اإلشتقاقات المرتبطة مع المصطلح مثل األنماط بشكل أس

المثالیة واألولیة والستریوتایب واألنماط العلیا والطبیعیة والفّعالة وكذلك المّطورة، أـّما المحور 
الخامس  واألخیر فیتناول األصول النظریة والفلسفیة التي إنبثق منها مفهوم النمط عن طریق 

.ستعراض طروحات إفالطون وطروحات العقالنیین والمادیینإ
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.لغویاً ) Type(تفسیر مصطلح النمط -أ
الجماعة من الناس أمرهم "ُیعّرف الرازي في كتابه مختار الصحاح النَّمط بفتحتین بأنه 

النََّمُط خیر هذه اُألمة "علّي كرَّم الّله وجهه َأنه قال سّیدنا أمیر المؤمنین وروي عن . واحد
]٢[.)٦٨٠ص،١٩٨٣، الرازي(" اَألوسُط َیْلَحُق بهم التالي ویرجع ِإلیهم الغالي

ِظهارُة فراش ّما وفي التهذیب ِظهارة الفراش : النَمطُ "وجاء في لسان العرب البن منظور؛ 
حدیث سیدنا علي بن ابي طالب كرم اهللا [والنَمُط جماعة من الناس َأمُرهم واحد وفي الحدیث

خیُر الناس هذا النَمُط اَألوسط قال َأبو عبیدة النمُط هو الطریقة یقال الَزم هذا النََّمط َأي ]وجهه
هذا الطریق والنَمُط َأیضًا الضرُب من الضُّروب والنوُع من األَنواع یقال لیس هذا من ذلك النَمط 

ل هذا في المتاع والعلم وغیر ذلك والمعنى الذي َأراد علي علیه َأي من ذلك النوع والضرب یقا
؛السالم َأنه كره الُغُلّو والتقصیر في الدین كما جاء في اَألحادیث اُألَخر َأبو بكر الَزْم هذا النَمطَ 

ْوُج ُضروُب الثِّ  یاِب َأي الزم هذا المْذهَب والَفنَّ والطریق قال َأبو منصور والنَمُط عند العرب والزَّ
الُمَصبََّغِة وال یكادون یقولون نَمٌط وال َزْوٌج ِإال لما كان ذا َلْون من ُحمرة َأو خضرة َأو صفرة فَأما 

ن النمط هو أنجد من ذلك و ]٣[؛)٣٦٨ص: بن منظورإ(" البیاض فال یقال نمط ویجمع َأْنماطاً 
.نمطًا في لغة العرببیض من كونه الممیز ولیس السائر أو الغالب لذلك تم إستثناء األ

ضرب من الُبُسط والجمع َأنماط مثل سَبب وَأْسباب قال ابن بري یقال له نمط "والنمط 
بن عمر َأنه كان ُیَجلُِّل ُبْدَنه إوَأنماط وِنماط قال المتنخل َعالمات كَتْحِبیر النِّماِط وفي حدیث 

احدها نَمط واألَْنَمُط الطریقُة والنَمُط بن األَثیر هي ضرب من الُبُسط له َخْمل رقیق و إاَألنماط قال 
من العلم والمتاِع وكلِّ شيء نوٌع منه والجمع من ذلك كله َأنماط وِنماط والنَسُب ِإلیه َأنماِطّي 

:ونَمِطيٌّ وَوْعساء النَُّمْیط معروفة تُْنِبُت ضروبًا من النبات ذكرها ذو الرُّمة فقال

َأنَّها ــــــــــــــــــــــــــــْیِط كــــــــــَــــ اء النُّمــــــــــَوْعســــــــــــــْت بـــــــــــــــحَ ــــــــــــفَأضْ 
ها ــــــــــــــــــرى ونخیلـــــــــــــــــن وادي القُ ــــــــــــــــــــــــــــــِل مـــــــــــــُذرى اَألثْ 

: قال ذو الرمة ،سم موضعإ:والنَُّمْیط

َأنَّها ـــــــــــــــــِط كــــــــــــــــــــا بالنَُّمیْ ـــــــــــــــــال َأراهــــــــــــــــــــــــفق
]٤[)٣٦٨ص: ابن منظور( "اِوُلهـــــــــــــــاُره وَأطـــــــرى َجبَّ ــــــــــُل القُ ـــــــَنِخی
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جتماع والنمط جماعة من الداللة على اإل"عن النمط أنه مقاییس اللغةوجاء ایضا في 
]٥[)٣٧١ص: ابي الحسین(. "الناس

. "أنماط: ضرب من البسط، والجمعُ : النمط"ویذكر الصغائي في العباب الزاخر، 
]٦[.)٤٢٤ص: الصغائي(

ونمط له على الشيء تنمیطًا دل علیه، والنمط ضرب من البسط ، الطریقة والمذهب 
یضًا الجماعة أنماطي ونمطي والنمط أنماط ونماط والنسب أوالصنف والنوع من الشيء والجمع 

ائرـــــــــز ولیس الســو المتمیــط هــن النمأنستنتج من ذلك ]٧[)٢٢٣٨ص: البستاني(. مرهم واحدأ
شیاء أو المادیات أو أو عدد من األماوهو المیزة التي تختص بها جماعة. أو الغالب
.الخ...المعنویات

:تعني ) type(فان كلمة ةنكلیزیوفي اللغة اإل
“A number of people or things having in common traits or

characteristics that distinguish them as a group or class”.
المشتركُة التي الخصائُص َأواالشیاء لدیهم نفس المیزاتُ أومن الناس عددنها أي أ

]٨[(The American Heritage® Dictionary, 2003).تجعلهم ضمن مجموعة واحدة

.مشتركُ شيءُ اَ َلهجمیعهالألشیاِء،مصنفَأوصنف،نمط،: یضا جاءت بمعنى أو 
(Collins Essential English Dictionary, 2006)]٩[

The Theory of Architectureفي كتابه Paul Johnsonوكتب الناقد 

Concepts Themes And Practicesعن النمط االتي:
الالتینیِة،typeَأوالفرنسیةtypeكلمة ِمنْ أّماَیشتقُّ " Type"للـاإلنجلیزيإن اإلستعمال"

َأوتركیب،شكل،َأوصورة،إنطباع،ضربة،: والتي َتْعنيالیونانیةِ typeوالمشتقة من الـ 
اصبح عشرِ التاسعالقرنمنتصفوفياألجساِم،َأوالكائناتِ ِمنْ معّینصنفمنشخصیة
الشيءأویضا على الشخص أطلق یُ و . والتي بعدها یصنع شيء مامودیالً أواً إنموذجمعناه 
,Johnson,1994)."نظام لشيء ماأویوضح صفات لنوع الذي P.288.)]سري

to beat, to hit, to"وتعني ) typto(ن مفردة النمط مأخوذة من الكلمة االغریقیة إ

mark()Webster’s College Dictionary(.]سمىتُ تصبحأن أإلىالمفردةتوبعد ذلك تطور ]١٠
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)typos ( جدیدة للمفردة مثل ندمجت معانٍ إ في القرنین السابع والسادس قبل المیالد، و) ،بروز
ستعملت لتعني العالمة في العملة إحیث ). توضیح المعالم، نقش، طبع في الذهن، عالمة

الرابع عشر، توسع المفهوم لیشمل الحروف وبعد تطور الطباعة في أوربا في القرن . النقدیة
ن یكون هذا التوسیع أویمكن . بجدیة على المعادن المستطیلة الصغیرة المستخدمة في الطباعةاأل

ن كل إذ إ. في المفهوم نتیجة لحركة الضرب على آلة الطابعة التي تماثل عملیة سك النقود
بجدیة أو بذاته یكون محفورًا علیها سواء أكان من الحروف األاً معیناً قطعة تحوي حرف

]١١[)GÜNEY, 2007: P.5(.األرقام

اي شيء له رمزیة أوشعار أوبأنه رمز Typeوفي قاموس االكسفورد یأتي مفهوم النمط 
]١٢[)Oxford Dictionaries Online(.مهمة

:البیئة االصطالحیة التي تحیط بفكرة النمط- ب
المصطلحات المستخدمة في التنظیر وأصطالحیة تأسیس قاعدة تعریفیة للبیئة اإلالبد من 

التي خلقت بعض و ها بعضها من بعض اتالمعماري والمحیطة بفكرة النمط؛ بسبب كثرتها وتقارب تعاریف
أوالتام الواقعیة إلىعتماد التسلسل والترتیب من غیر الملموس إحیث تم . الصعوبة في التفریق بینها

سلوباألُ أوالشكل والنمط وشكل النمط والطراز ؛الواقعیة؛ فیكون الترتیبإلىي من المثالیة أالملموس 
.نموذجاإلإلىوصوًال 

حیث یقول الفالسفة . المجردة) Shape(المظهر البصري للهیئة العامة هو : ) Form(الشكل -١
)أ()عالم الُمثل(عالم ما آخر إلىشكال األونسببالعالم المثالي )وعلى رأسهم أفالطون(المثالیون 

الشكل أنهمبعضدعیو . أسالفها في ذلك العالمإلىشكال الموجودة بشكل عام تنتسب ن األأو 
عناصر معماریة معروفة إستخدامبةشفر شابه للنص اللغوي یحمل رسالة مُ مُ المعماري نٌص 

لنفكر في إفالطونوالظاهر؛ یقولو الشيء أفالطون من عملیة التمییز بین الحقیقة والمظاهر إلنظریة الُمثل جاءت(أ)
) ورة التمثالــص(رة هي ــــن الفكأن رخام ، لنقل اآلـــــــادة الـــــن لدیه فكرة في صنع تمثال معین من مأعمل النحات، لنفرض 

هناك حالة ) ةولیي المادة األأ(للرخـامولیة الموجود في الكون، لكن بالنسبةو المادة األأالرخام وهي مستقلة عن كل انواع
و معروفة أدركة ـــن تكون مُ أل ـجأا من ـارع في وجدهــو تتصأتتطلب)قانون طبیعي حسب رأي افالطون(ضروریة 

ذن الرخام إ. ورة التمثال الذي یرغبهاــــــام ونحت علیها صـــذ قطعة من الرخـــــــــخألذلك النحات .ریق الحواســـرین عن طــــــخلآل
ام هذا التمثال ـن ُیكون الرخأحتمال إي أرة النحات لم یكن هناك ـــــــدون فكــــــبو نطبعت علیها فكرة التمثال، إولیة أكمادة 

في هذه .لیةـصن تتأثر بها الفكرة األأنواع من التماثیل من نفس الفكرة دون أه، لكن النحات یستطیع عمل عدةـــــــــــبذات
لى عالم المثل الذي إن العالم المادي ُمدان إلم وكل الذي نختبره عن طریق الحواس،فالطون خلق العاإر الطریقة فسّ 

)Frost, P.11(.و الصیغةأو الشكل أو الهیئة أعطاها الفكرة أ
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تنتقل وبهذا یكون للشكل وجود تصوري المادي . وتوظیفها في كتابة هذه النصوصسابقاً 
الم علوي، ــا في عــة بذاتهــة قائمـستقلنعزلة مُ ماهیات مُ "صور والتي هي لینا على هیئةإ

اء أو الكائنات بوجه عام من صلة بها غیر صلة المشاركة، وال یستطیع ــولیس لألشی
ا عن طریق أمّ دراك هذه الصور إال عن طریق التفكیر العقلي؛ إإلىان أن یصل ـنساإل

وبذلك نصل إلى ]١٣،)١٦٤ص،٢٠٠٦بدوي،(".شيءإلىن یصل أالحس فال یستطیع 
إنما یشترك مع ) أي الشكل(الظهور وعن الوظیفة؛ وهو ُأسلوبنتیجة أن الشكل ُمستقل عن 

وهذا ینطبق على المكان بالضرورة،ینحصر ظهوره علیها الوظیفة لظهوره المادي، ولكن ال
.والزمان والمعنى

تضفي مزیدًا : األشكال الرمزیة المحمَّلة بالمعاني"أّما مباديء العمارة الوجودیة في إن 
،١٩٩٢جدو، " (من المعاني الوجودیة اذ تضفي البعد التأریخي الذي تكونت خالله وترمز إلیه

، فال تشكل تعارضًا في إستقالل الشكل عن المكان والمعنى فأن ظهور الشكل األول ال ) ٦٨
ما من وجهة النظرأو . یتعارض وأصوله العلیا والتي لها وجوٌد منعزٌل عن واقع األشیاء المادیة

یظهر لنا الوظیفة ن الشكل هو ذلك التكوین الهندسي الذيأالمادیة على فتؤكد ،خرىاأل
فینظرون . ه مشتقًا من الواقع الماديوصفب.نعكاسًا مادیًا حقیقیًا لهاإبمتطلباتها لیكون بطة المرت
ن لها وجودًا حسیًا، ولكن هذا القول یتنافى تمام المنافاة مع أقوال أفالطون أ"شكال على األإلى

بدوي، ." (وانما هي ماهیات منفصلة تمام االنفصال عن االشیاء المشاركة فیها... نفسه، 
منحى الذي تتخذه الصور الیتخذ ٕانما وبهذا ال یكون للشكل وجودًا حسیًا و ١٤)١٦٣ص،٢٠٠٦

. شیاءنه منفصل عن األأفي 
مصدر االشكال في العمارة؛ وحصرها على ) Mark Gelenter(ویناقش مارك كیلنتر 

]١٥["المرجوة منهالشكل المعماري یتشكل عن طریق الوظیقة : لى و النظریة األ: "خمس نظریات

)Gelenter, 1996, P.3 ( ها بسبب عدم قدرتها على تفسیر إخفاقثبتت هذه النظریة أولكن
شكال المعماریة داخل المخیلة تتولد األ: النظریة الثانیة"ا مّ أو . شكال المبدعةنتاج األإكیفیة 

,.Ibid(]١٦["المبدعة للمصمم P.7 (قصدیة للمصممأونها تأتي عن طریق مصادر داخلیة أي أ .
بداع ولكنها التفسر جانبین في من الحقیقة التي تفسر لنا عملیة اإلاً وتمتلك هذه النظریة جزء

ة معینة مثل عصر النهضة وعمارة الغوطیةمدل سمة العصر لو تاریخ الهندسة المعماریة األ
لتي تتحكم كیف یتشارك مصممون مختلفون هذه المصادر االخ والثاني...والركوكو والحداثة
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الشكل المعماري من سیادة روح یتشكل ف: النظریة الثالثة"ا مّ أو . بسمات العصور المختلفة
,.Ibid(]١٧["العصر P.8 (جوانب ةوهذه النظریة تحل لنا المشكلة االخیرة ولكنها ال تفسر ثالث

وقبل كل شي ماهیة هذه الروح المخفیة المسیطرة على العصر والتي تختلف في : لىو مهمة؛ األ
كیف تفسر لنا التغیرات المفاجئة على روح العصر على : التي قبلها؟ والثانیةُمدةة عن الُمدكل 

. ة معینة؟ُمدمر التأریخ؟؛ فیما تكون االخیرة كیف یكون تفسیر وجود اكثر من روح للعصر في 
الشكل المعماري یتحدد من خالل سیادة العوامل االجتماعیة : الرابعةالنظریة"و

,.Ibid(]١٨["واالقتصادیة P.11 (ل وجود تصامیم و األ: ولكن هذه النظریة ال تفسر لنا جانبین
وبین تصامیم أقل ))١- ١(الشكل ُینظر(تفوق الوضع االجتماعي واالقتصادي في ذلك الوقت 

في وجود تصامیم فخر ا اآلمّ أة متقدمة عنها؛ و ُمدقتصادیة في واإلجتماعیة منها من الناحیة اإل
ي حال من أوالتي ال تتناسب بمع تصامیم قدیمة جداً ) حیانوتتطابق في بعض األ(تتشابه 

ُیشتق ف: النظریة الخامسة"ا مّ أو . ))٢-١(الشكلُینظر(جتماعیة للعصر حوال والحالة اإلاأل
والثقافاتالمعّینینالمصممینزو اتتجالتيللشكلالخالدةالمبادئالشكل المعماري من 

,.Ibid(]١٩["والمناخ P.14 (تفسر هذه النظریة عالم االشكال الحقیقي الذي یقع تحته كل إذ
وتأتي هذه . حتى الثقافةأوالمصمم أوالعمارة الجیدة؛ بغض النظر عن ظروف مشاكل التصمیم 

معینة  نماط التي توجد في مبانٍ ن األألى بخصوص نظریة النمط؛ فتقول و األ:النظریة بفرضیتین
مثل الباسلیكا أو الفناء أو االنیریوم (بنیة أخرىأشتقاقها من شكل المبنى وتطبیقها في إمكن ی
خذ نسبها أأوخذها بالمجمل أمكن یفعلى مستوى الجزئیات أّما و .))الفضاء الكبیر ضمن المبنى(

التوسكاني، الدوري، (مثل أخذ النظم الخمسة لألعمدة (شكال ومباٍن أخرىأوتطبیقها على 
تجعل بعض بهذا التحدید و )بَشقیها(ولكن أخذ هذه النظریة. ))االیوني، الكورنثي، والمركب

ولم یكن لها خترعت حدیثاً أُ نماط الجدیدة والتي مثل كیفیة تفسیر األتتبادر للذهنتساؤالتال
مباٍن شتق من و التطویرات والتغییرات التي تحدث للنمط والمُ أ. السحابسابقة؛ مثل ناطحات

الظهور الشكلي األولي لتلك الجزئیات فال تفسر لنا الثانیة والخاصة بفرضیة الا مّ أو . خرىأُ 
.األعمدة والتي من الممكن أخذها بالمجمل
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Robie(روبي هاوس )أ(الشكل والحالة االجتماعیة ) ١-١(الشكل  House( ،فرانك لوید ١٩١٠، شیكاغو ،
لى و هل تمثل الصورة األ . ، بیري باتیل١٦٦٨، فرنسا، ) Versailles(مشهد منظوري لفیرسالیز )ب(رایت؛ 

. عشرین والثانیة تمثل الحالة اإلجتماعیة واإلقتصادیة للقرن السابع عشر؟الحالة االجتماعیة للقرن ال
)Gelenter, 1996, P.12(

- ١٨٠٤، باریس ، فرنسا )Madeleine(كنیسة مادلیني )أ(الشكل والحالة االقتصادیة ) ٢-١(الشكل 
قبل المیالد؛ ٤٣٦-٤٤٧ثینا، الیونان أمبنى البارثینون، )ب(؛ )Pierre Vignon(، بییري فیكنون ١٨٤٩

ثینا قبل أفيقتصادیة جتماعیة واإلن الحالة اإلأفاذا كان الشكل یتبع الظرف االجتماعي واالقتصادي؛ فهل 
,Gelenter, 1996(.مع فرنسا في القرن التاسع عشر بعد المیالد؟)كتطابق المبنیان(المیالد تتطابق  P.13(

تمیز تالمعالم و ةغیر واضحةخیر بأن األ) Shape(عن الهیئة ) Form(ویختلف الشكل 
البشر فن نجعل هیئة ما تدل على عموم البشر فیما ال یتفق ذلك مع الشكل أبالغموض؛ فیمكن 

ن زیادة التفاصیل تقترب للواقع فیما تكون زیادة أن من المعلوم إ شكال متنوعة وعدیدة؛ و أعلى 
شكال؛ ة تتمیز بالغموض على عكس األئفكار؛ والهیما وارء الطبیعة وعالم األإلىقرب أالغموض 

رغم على العلویة وبعیدة عن الواقع فیما تكون الهیئة واقعیةذات أصولشكال ولكن تعتبر األ
فیما تكون الهیئة أقرب للواقع سبق في عالمها المثالي؛ و شكال المُ ؛ بسبب وجود األعدم وضوحها

.الملموس نتیجة وجودها البعدي فیه
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): Type(النمط-٢

هو المرجع أو الفئة الخالیة من المعاني الثابتة وتشیر إلیه األشیاء المختلفة التي هي من 
فال یتحدد ضمن وظیفة أو مقیاس أو شكل أو . ضمن فئة أو ُمصنف واحد أو من نمط واحد

ویصف آرغان . لون معین ولكن العكس صحیح؛ ودون أن یتحدد ضمن ابعاد معنویة أو رمزیة
Argan النمط)Type ( صورة ذهنیة تمثل مجموعة من العالقات الشكلیة، تتمیز "بأنه

بمعطیات فكریة، ] ماُمدةخالل [بالغموض وبكونها متغیرة خالل التأریخ؛ وغالبا ما یرتبط النمط 
,Argan." (إجتماعیة ومكانیة 1962, p.564.(]النمط مبدأ یقود إلى عملیة الخلق والتشكل أن ]٢٠

في افتراض مفهوم النمط المثالي، غیر المدرك، غیر الملموس وغیر "في منظور دكوینسي 
" المرئي، والذي لیس له نسخ ثانویة، ولكن مع ذلك فهو الشكل التمثیلي لمـبدأ أو فـــكرة المبنى

)Vidler, 1998, p. 449(.المنظور هو شيء لإلستدالل على وفق هذاعلى فیكون النمط ]٢١
، والمالحظة في كل مبنى بشكل "وذو ممیزات محددة"المألوف إلىالتراكب المعرفي المستند 

جانبًا من الحالة التأریخیة في إطار ) ُیظهر(فهو جوهر مشترك یقود إلى العنصر ویشیر . مفرد
تصّور عام لشكل أساسي یتضمن "بأنه ) Argan(ویعرفه آرغان . المعرفة المعماریة الحالیة

مجموعة من العالقات الشكلیة، ویمكن تجسید هذا التصّور العام فیما ال نهایة له من االمثلة 
." المعماریة المتنوعة إعتمادًا على رؤیة المعمار، إال أنها في النهایة تجمعها قوانین شكلیة واحدة

)Argan, AD, Dec. P.63(]٢٢[

) :Type-Form(شكل النمط -٣

تبعًا للشكل الفضائي والتكوین حیث تتخذ األنماط أشكاًال ن یقترن النمط بشكل ما،أهو 
,Ching(خمسة أنماط شكلیةإلىChingحسب تصنیف جنك الكتلي 1979, P.206-207(:

).Central type(النمط المركزي ]٢٣[

).Linear type(النمط الطولي - 
).Radial type(النمط الشعاعي - 
).Clustered type(التجمیعي النمط - 
).Grid type(النمط الشبكي - 
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یمیزه اً ُأسلوبن لكل مبنى أهو الطابع العام للمبنى، حیث ):Style(سلوبالطراز أو األُ -٤
كثر من خالل مقارنة فیدلر بین أویمكن التوسع في ذلك ولكن من واقع شكلي ال فكري؛ 

نتاج إختالفات في یجاد اإلإهتمام المنظرین في العمارة كان في إن أ، فیذكر سلوبالنمط واألُ 
.نتاجهاإبنیة، كل واحدة وطریقة نتاج األإوضح أالعناصر، وبشكل 

كالكوخ الریفي صولاألإلىنها تشیر إبنیة باألفضًال عن عّدهمومن هذا المنطلق فأنهم 
hutو المعبد أtemple ،خاصة یمكن قراءتها من خالل متالك جوانب إیضا تشیر على أنها إف

,Vidler, 1998(.وظیفتها p. 443(.]فیما ینقل فیدلر تأكید بلوندیل ]٢٤Jacques François

Blondel ن تحمل بصمة للقصدیة أنتاج یجب ن كل الطرق المعماریة المختلفة لإلأ: "الذي قال
وضح ماهیة یالعام و حمل الشكلیًا خاصاً ُأسلوبكل بنایة ن تمتلك أیجب و في كل مبنى معین، 

,Blondel, 1998(."المبنى p.229(]كلمة إستخدم”نه إوعالوة على ذلك ف]٢٥genre بدل النمط
حساس في قوانین اإلإلىن یشكل ویعبر عن نفسه، طبقا ألتوضیح نوع محدد من المبنى یجب 

نواع بصورة عامة ألالطرازومن هذا المنطلق قام بلوندل بتأهیل ]٢٦[)Ibid: p.443(".العمارة
:Ibid(. الخ...مختلفة من المباني مثل المسرح، الجامعات، المستشفیات، والمعامل 

p.443(]تم أقترح تصانیف و ،ولكي یدعم وجهة نظره فأنه عمل على البحث في العلوم الطبیعیة]٢٧
جناس واألجناس في علم الحیوان مثل الطبقات والرتب واألصناف المختلفةبها على األالعمل

Classes, Orders and Genera ن تكون قابلة للتطبیق لبحث المعمار في أالتي یمكن و
]٢٨[.)Ibid: p.443(. النظم الطبیعیة لممارسته

عناصر شكلیة لعمارة ما؛ تتمیز بها إلىفكار تحویل األالتي ترافقاللغة هو الطرازو 
عمارة ما عن العمائر االخرى مثل الطراز االموي والطراز العباسي والطراز العثماني والطراز 

الطابع الشكلي العام لتلك أووبعبارة أخرى هي الصبغة العامة . الخ...الهنديأوالمغولي 
). النماذج المعماریة(بنیتها أالعمارة والظاهرة في 

یتمثل بأنه المنشأ التام في العمارةلو ؛ األنموذجهناك تعریفان لإل):Model(نموذج اإل -٥
تطویر علیه أوتعدیل؛ وان اي تعدیل أوتطویر إلىوالنهائي الناضج والذي ال یحتاج 

نموذجمثل اإلحیث یُ . واقعیاً اً مرجعُیعدّ الواقعیة و ةبأنه الحالة كامل.ًا ثانیاً إنموذجیجعله 
كما في غیر العمارةنموذجا التعریف الثاني لإلمّ أ.الجانب الملموس والتام الواقعیة للحالة
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نتاج في ت قمة في اإلُعدّ أعمال منتخبة "هي ) models(یعّرفه التكرلي بأن النماذج 
والنتاج الفني بمجمله محاولة حرفیة لتقلید .. زمانها، فأصبحت نماذج جمالیة ذات قیم مطلقة

]٢٩[)٨ص،١٩٧٩التكرلي، . ("القیمة الجمالیة نفسهاإلىهذه النماذج والوصول 

هو الجزء التطبیقي العملي الذي یتجلى فیه النمط ومن نموذجویمكن القول بأن اإل
وتقلیده؛ وفیه تظهر جمیع العالقات والخصائص الشكلیة بشكل واضح؛ نموذجالممكن نسخ اإل

نموذجویختلف عن النمط في كون االخیر حامًال لالبعاد الفكریة الكامنة في العقل فیما یكون اإل
اً بأعتبار الثاني خاص) model(نموذجویتمیز النمط عن اإل. "الجانب الفیزیاوي والملموس

]٣٠[.)٣١٢ص،٢٠١٠لمعموري، ا- العكام"(اً ومحدد

دكوینسي هي مناقشات، نموذجاإلبتحدث عن عالقة النمط التي كثر المناقشات أن إ
the idea of the ‘model’ is the complete":بأنه نموذجالذي یفرق بینهما بوصفه لإل

thing, which is bound to a formal resemblance.) "De Quincy, P. 619(]ن أي أ]٣١
) الشيءأو(یعرف بالعنصر modelنموذجالیحتمل التغییرات فهو كامل الواقعیة؛ فاإلنموذجاإل

الذي یعید نفسه في الوسط بال تغیرات عن الشكل المستنسخ منه، فهو بذلك عنصر شكلي 
شكاالً أن ینتج أوبالضد من ذلك فان النمط یمكن . ملموس، وان النماذج تتطابق شكلیا فیما بینها

.نفسهنها تندرج تحت النمطإولكن ال تأتي بالمطابقة الشكلیة فیما بینها؛ إال ُمختلفة

:النمط مصطلحمع المرتبطة االشتقاقات -ج
Ideal(لمثالیةانماطاأل - ١ Types :( دة الخالتلك األنماطهي نماط المثالیة ن األأیرى البحث

وفي الفلسفة . ساس لجمیع التغیرات واالندماجاتأكموجودٌ في عالم الُمثل؛ فالنمط المثالي
الذي تنتظم بعده االشیاء )Idea-Form(فكرة أوانه شكل "االفالطونیة استعمل على 

,Johnson,1994)".المشابهة له P.289)]٣٢[

دّ عل للنمط؛ ویُ و الفیزیاوي األالتمثیلأووهو الظهور): Prototypes(لیة و نماط األ األ - ٢
ساسي لكل األأولي و النمط األهوو . ساس لباقي المراحل والمراتبالمرحلة األأوالقاعدة 

، ليو األنمط إن ال. یشكل علیهأوالذي یستند نموذجاإلأوصل ، األModelمودیل أوعینة 
,The American Heritage Dictionary.(قاعدة للمراحل التالیةأوساس أشكل یؤخذ ك

األشیاء یختارها الفنان من الطبیعة، لتعمل على إثارة "بانها Chamoutویعرفها ٣٣.)2006
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لألعمدة بوصفها أحد العناصر ) أولیة(التخیالت لتصوراته، فاألشجار مثًال تعد انماطًا 
Paul-Alanویرى جونسون ٣٤).٣٧-٣٦ص،١٩٩٨القزاز، ". (األساسیة للعمارة

Johnsonن الـ أPrototypeأوعینة أو ، ماشيءالبدائي لأولي و نمط األهو : " هو
,Johnson,1994).للنمطليو الظهور األهو أو،)مودیل(إنموذج P.289)]٣٥[

أتي یللنمط األولي، أي أنهالنمطي الالحقوهو الظهور): Stereotype(الستیروتایبنمط - ٣
ولكثرة إستخدام وٕانتشار نمط ما وتناغمه مع األشكال ؛للنمطلو األالفیزیاويبعد الظهور

لي و لنمط األاما بعدنه مرحلة أي أ.)Stereotype(ستیروتایب مختلفة یطلق علیه 
)Prototype.(

بتدائیة، ال شعوریة، ال تحصى، شارك فیها إهي صور : )Archetype(نماط العلیااأل - ٤
نماط وترسخها في الالشعور الجماعيتكرار ظهور األسالف في عصور بدائیة من خاللاأل

فهي ". شعب من الشعوبأوخاصة لجماعة معینة النسانیة اإلطبیعة ضمن الحتى أصبحت
أثر فني ذي میزة أورٍ شعْ انماط أساسیة قدیمة لتجربة إنسانیة مركزة، وهي تقع في جذور كل ِ 

هي archetypesالـوفي سایكولوجیة یونكـ، أن ).٢٤٩ص،١٩٨٢هایمن، (."عاطفیة خاصة
ساطیر أحالم ، أظهر على شكل ترتفع من خالل الشعور العام و تصور وعینات ورموز 

,Johnson,1994).وحكایات P.289)]٣٦[

؛ وتأقلمت مع البشریة حتى الواعیة أو غیر الواعیةنماط العلیا في ذاكرة الناستوجد األ
الكثیر والطویل ترسخت تلك ستخدامطبیعة سلوكیة لدیهم؛ ومن جّراء اإلأوأصبحت كمادة 

. مستوى ذاكرة الشعوبإلىحلت االنماط حتى رُ 

لیشیر Collective Unconsciousnessالالوعي الجمعي”إبتكر یونغ مصطلح نحیو 
ذلك الجزء من الالوعي لدى الشخص والذي یشترك فیه مع جمیع البشر في مقابل الالوعي إلى

وهي صوراً الالوعي الجمعي یحتوي "قًا لـ یونغ فإن االذاتي الذي یكون فریدًا عند كل مرء ووف
إن لمفهوم الالوعي . عبارة عن أشكال أو رموز تتجسد من قبل كافة الناس في جمیع الثقافات

الروحي للكائنات الحیة إذ أنه یتكون من أجزاء منفردة من الروح لكنها نموذجصلة باإلالجمعي 
مجسدة بشكل مادي وكمثل جزیرة في البحر نبدو أفرادًا متمیزین لكن تحت السطح یكون جمیعنا 

We are all connectedمتصلون .) "Jung, 1981 ,P.42(نماط العلیا تكون قابعة واأل٣٧؛
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هي أمثلة عن نماط العلیااأل، فإن قًا لتفسیر یونغاوف.و الالوعي الجمعيأفي هذا الالشعور 
الخاضعة لمراقبتنا أي إنها األفكار الفطریة والتي یصبح لها أدوار في تفسیر الظواهر المرئیة أو

.نموذجالمرتبطة بشكل وثیق مع اإلت مجموعة من الذكریات والتفسیرا

شعور النماط علیا مستقرة في الأعمال معمار هي في الواقع أن الفكرة المسیطرة على إ و 
ویوضح الناقد . الجمعي، كأن تكون صورة تأریخیة غامضة ُتمثل أمجادًا كالسیكیة ألزمنة غابرة

لویس كان أعمال المعمار"هذه النقطة التي یراها أساسیة في ) Tafuri(مانفریدو تافوري 
)Louis Kahn ( والتي تخاطب)هاجسًا یسیطر على مجتمع یفتقد الشواخص ) حسب رأیه

,Tafuri, 1976(".التأریخیة والتراث الحضاري العریق ویعني به المجتمع االمریكي P.404(.]٣٨[

))٤- ١(والشكل ) ٣- ١(الشكل ُینظر(

الیمین مختبرات مركز ریتشارد الطبي في بنسلفانیا للمعمار لویس كان، جهة : تشابه االشكال ) ٣-١(الشكل 
جدو، : (المصدر .م.ق٢٢٧٨لى و ، من جهة الیسار معبد زوسر، صقارى، السالالت الفرعونیة األ ١٩٦٠

)٥٠ص،١٩٩٢

)ب(، ١٩٥٦مشروع مسابقة مكتبة واشنطن، سانت لویس، لویس كان )أ(: تشابه األشكال ) ٤-١(الشكل 
)٥١ص،١٩٩٢جدو، : (المصدر .م، مصر.هرم زوسر المدرج، القرن الثالث ق
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عن تلك الصورة التأریخیة الغامضة انكشفی) Louis Kahn(فمشروعا المعمار لویس كان 
والتي االنماط العلیا لمعبد وزقورة زوسر في االمجاد الكالسیكیة الغابرة في حضارة مصر القدیمة وفكرة 

نفسهم في أن الفراعنة أهمولم تأِت تلك بالمصادفة فیرى بعض.المعماریة الحدیثةاعماله تطغي على 
ففي هذا السیاق إحتج ، )Louis Kahn(قدم من صور لویس كان أكانت لهم صور هرامبنائهم لأل

اتأهرامعلى كوكب المریخ والتي ظهر إعتقاد بأن )أ()Cydonia(سیدونیا اتأهرامبوجودهمبعض
.ات مصر بزمن طویل جداً أهرامتسبق ) Cydonia(ات سیدونیا أهرامتماثلها، كون ان )ب(مصر

))٥-١(الشكل ُینظر(

Herschel, The(.المریخ-ات سیدونیاأهرام)ب(الجیزة، -ات مصرأهرام)أ(: تشابه االشكال ) ٥-١(الشكل 

hidden records(

ة سواءًا كان الطبیعمنهإكتشافیتم یكون النمط طبیعیًا عندما ): Natural type(النمط الطبیعي -٥
) Cydonia(سیدونیا اتأهراموٕان .نماط المستمدة من الطبیعةنها األإي أم في السماء؛ أفي االرض 

ات الجیزة، إذا هرامأل) نمطاً (إن كانت طبیعیة أم من ُصنع اإلنسان فإنها من الممكن أن تكون مرجعًا 
ومهما یكن فأن التعقید الفكري الذي ُیخالط . إثبات أن المصریین الُقدماء قد تعّرفوا علیهاكان باإلمكان 

ات سیدونیاأهرامات الجیزة و أهراموتوقیعها وأحجامها بین كل من ات هرامحقیقة التشابه في شكل األ

) بال: وكیبیدیا، ص. (بلیون سنة قبل المیالد٢٠,٠٠٠، المریخ، )Cydonia(أهرامات سیدونیا (أ)
)http://ar.wikipedia.org .( أظهرت الصور واألبحاث العلمیة الحدیثة صورًا لهرم ووجه ومدینة مربعة على سطح

؛ ومن الكتب العلمیة التي تطرقت لموضوع سیدونیا وربطها بالحضارة )Cydonia(المریخ في منطقة سمیت بسیدونیا
,George J. Haas(تألیف ) The Cydonia Codex: Reflections from Mars(المصریة القدیمة كتاب 

William R. Saunders.(
.٢٠٠٨حسب احصائیة عام اً هرم١٣٨تم اكتشاف -قبل المیالد٢١٥٠-٢٥٧٥، منهرامات مصر، الجیزةإ(ب)

)http://ar.wikipedia.org) (بال: وكیبیدیا، ص(
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))٦-١(الشكل ()أ()Orion(أوریوننماط المشتقة مع المجموعة النجمیة األأو))٥-١(الشكل ُینظر(
))٧-١(الشكل ()ج(أندرومیداأو المجموعة النجمیة )ب()Pleiades(یادسبلالمجموعة النجمیة أو

Orion Correlation(المقارنة أوریونتقول نظریة حیث . یصُعب تفسیره بشكل واضح وُمتكامل

Theory( قًا لمواقع الم یأِت بالمصادفة ولكنه جاء وفات المصریة في الجیزةهراماألإنشاء" بأن
ما یدعم تلك م؛ و هرامحتساب حجم األإوعلى ضوء شدة توهجها تم ) Orion(أوریونالسلسلة النجمیة 

؛ ویعتقد البعض )Mackenzie, P.167" (ات مباشرةً هرامالنظریة كون أن النجوم الثالثة تكون فوق األ
نالحظ رض و األعلىالمجموعات النجمیة تلك تسقیط أیضًا ویمكن بوصیر أقارة و في سن الحال ینطبق أ

))٨-١(الشكل (.ودرجة سطوع تلك النجوم في السماءیتناسبهرامحجم األایضًا إن

Herschel, The(.أوریون)ب(ماكن ودرجة توهج النجوم في أ؛ مع ات الجیزة وحجمهأهرام: تطابق التسقیط )أ() ٦-١(الشكل 
hidden records(

Herschel, The hidden(. أهرامات سقارة)ب(؛ مع أماكن ودرجة توهج النجوم في أندرومندا)أ(تطابق التسقیط ) ٧-١(الشكل 
records(

حیث أن جزءاً متساویاً تقریباً منھا خط االستواء السماويكوكباتُتعد منوتسمى ایضًا بسلسلة نجوم الجبار؛ ): Orion(أوریون (أ)

) بال: وكیبیدیا، ص(. والشماليالجنوبيرؤیة نصف منھا من كال القطبینالممكنیقع على جانبي خط االستواء، ومن 
)http://ar.wikipedia.org(

یتكّون العنقود من نجوم فتّیة زرقاء . وأشهر العناقید النجمیة المفتوحةألمعوهو أحدسمى أیضًا بالثریا؛ یو ): Pleiades(بلیادس (ب)
.ُیمكن رؤیة العنقود بالعین المجّردة. ملیون سنة١٠٠قبل حوالي سحابة جزیئیةساخنة، تكّونت كّلها في نفس الوقت تقریبًا من

)http://ar.wikipedia.org) (بال: وكیبیدیا، ص(
، وهي تبعد عنا المقرابویمكن مشاهدتها بالعین المجردة بدون استخداملمجرتناالمجراتهي أقربو )Andromeda(أندرومیدا (ج)

وهي بذلك أكبر من مجرتنا ، ألف سنة ضوئیة١٥٠یبلغ قطرها و نجمملیار٢٥٠وتحتوى على نحو .سنة ضوئیةملیون٢.٥نحو 
تعتبر مجرة أندرومیدا من المجرات التي كتب عنها . ألف سنة ضوئیة١٠٠ملیار من النجوم ویبلغ قطرها ٢٠٠التي تحتوي على نحو 

)http://ar.wikipedia.org) (بال: وكیبیدیا، ص(.الكثیر من الكتاب في روایات الخیال العلمى
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. تطابق تسقیط المجموعة النجمیة أورین وبالدیس وأندرومیدا على توزیع األهرامات في مصر) ٨-١(الشكل 
)Herschel, The hidden records(

ومما یؤكد أن الُقدماء على علم بالفلك ومواقع النجوم في أن االلواح الطینیة وكذلك 
األختام السومریة ُتظهر مجموعة النجوم أوریون وبالدیس بشكل واضح ومطابق في العدد والهیئة 
معها، وبشكل ُملفت للنظر كونها دائما في أعلى الرسومات أو األختام لكون موقع النجوم في 

). ٩-١(الشكل .السماء
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صور ُتظھر مجموعة النجوم أورین وبالدیس في االلواح الطینیة السومریة بشكل واضح في أعلى ) ٩-١(الشكل 
).Herschel, The hidden records. (دائما إشارة كونھا في السماء

ومثالي ولكنه متغیر ت جوهر ثابعلى هو النمط الذي یشتمل ): Activetype(ال النمط الفعّ - ٦
مختلفة عبر الزمن؛ مثال ذلك ر بصورظهاي انه یشتمل على فكرة معینة وصریحة ولكنها ت

ومن ثم القلمیة والملویةاالسطوانیةإلى)أ(تحول الشكلي للمئذنة من المربعة في المسجد االمويال
ختالفها تمثل فكرة واضحة إولكنها على . الخ ومنها ذات الرأسین مثل مئذنة االزهر...للعثمانیین

وینطبق الحال على الُقبة أیضًا؛ فنمط .ذن وقت الصالةؤ یصال صوت المإوصریحة وهي فكرة 
التسقیف بالقبة والتي تتنوع في أشكالها وأحجامها ومادة ظهورها؛ فإنها ُتستخدم في تسقیف أكبر 

م ٤٨إن أول مئذنة بنیت في االسالم هي مئذنة عیسى المربعة في الجامع االموي بدمشق، ارتفاع المئذنة (أ)
م وینتهي برأس مخروطي ارتفاعه ٤,٥م فوقه مثمن آخر ادق ارتفاعه ٢,٨على شكل مربع فوقه مثمن قطره 

)٧مرزوق، ص. (م٦,٥
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بة نمطًا للتسقیف صُغرت أو حیث تبقى الق.ُمختلفة عبر الزمنكثیرةٍ مساحة بال أعمدة ولمبانٍ 
كُبرت دون الرجوع إلى الوظیفة التي تخدمها؛ سواءًا على حمامات الرومانیة أو البیزنطیة أو 

.الخ...للكنائس أو للمساجد
Evolving(ر الُمتطو النمط- ٧ type :( جوهر ثابت ومستقر على هو النمط الذي یشتمل

بحیث یضحى مجهول "درجة كبیرة جداً إلىنسانیة إحتیاجات إلیأتيالنمطن التغیر فيأحیث 
بنیة، فهذا یعني قیام تقلید جدید، المصدر وذلك نتیجة تطبیقه على سلسلة كاملة مختلفة من األ

ومن األمثلة على هذا النمط نمط ٣٩.)٤ص،١٩٩٧، العنزي" (عندئذ یتعرض النمط للتحویر
ُمتعددة كالبیت التقلیدي أو ُمستشفى أو اإلنفتاح نحو الداخل والذي یظهر بوظائف وأشكال 

.ألخ...فسحة مركزیةيضمن مسجد جامع أو سوق ذ
.النمطالتي انبثق منها مفهومالنظریة والفلسفیة صولاأل-د

ان طروحاتهما الفلسفیة احدهما هممن وجهة نظر بعض: رسطوأفالطون و أطروحات.١
تسمت إفالطونیة ، فالنظرة األىخر هما األُ احدإكمالن تنهما أفیما یرى آخرون ىینقض االخر 

ففي األفالطونیة المثالیة فإن . ةرسطوي بالواقعیتسم المذهب األإبالمثالیة وعقالنیة الطرح فیما 
، )Ideal Form(المثالي أوالشكل الكامل بالشكل الواقعيرتباطإمدى بالجمال یتحقق مقدار 

أفالطون فأن الفنان ال یكون مرآة حسب وجهة نظر : "فیقول Mitchellویفسر ذلك میتشل 
" ها في ذهنه عن الشكل الكامل والمثاليلكللطبیعة، بل علیه أن یحاكي الفكرة العامة التي یم

)Mitchell, 1992, P.89(.]شكال التي تبدو لنا جمیلة بسبب قربها وشدة مماثلة فیعني بذلك األ]٤٠
والتي هي ،)ب(نظریة الصورو ) أ(نظریة المعرفةإلىویستند . ماديالالشكال عالم الُمثلأبها بسَ نِ 

نظریة المعرفة ألفالطون تنص على ان معرفة الشيء ال تعتمد على الحواس وانما على العقل إلعطاء صورة (أ)
)١٧٣، ص٢٠٠٦بدوي، (حقیقیة عن الُمدرك به

ساس أنها أشیاء الثابتة في مقابل المحسوسات المتغیرة على الصور هي األ: نظریة الصور ألفالطون(ب)
وتقوم نظریة الصور على . المحسوسات الكثیرة ویمكن تسمیتها بالصور الكلیةالماهیات الكلیة في مقابل 

خر ساسین یمتزج باآلساس الثاني هو الوجود الحقیقي، وكال األاألساس االول هو العلم الحقیقي، واأل: أساسین"
وجود الحقیقي، كما ألن العلم الحقیقي الیمكن أن یتم إال إذا كان موضوعه الوجود الثابت وهو ال: متزاجتمام اإل

أن الوجود الحقیقي البد أن یكون معلومًا علمًا حقیقیًا ومعنى هذا كله أن الوجود الحقیقي والعلم الحقیقي یقوم كلٌّ 
)١٦٢، ص٢٠٠٦بدوي، ." (منهما على االخر
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كّون "ذلك بقوله ) Semerani(سمیراني یؤكدو ،)أ(وجودالالنقطة التي یتقاطع فیها الوجود مع ال
الطبیعة الروحیة عن طریق إلىفنانون االغریق أفكارًا سمت فوق الطبیعة نفسها، وأشارت 

,Semerani, 1985" (صورها العقلیة P.11( نظرـیــــة إلىوبذلك یمكن إرجاع مصدر النمط
. یته من خالل نظریة الصورٕاستقاللالمعرفــــــة بمحتواها المثالي، و 

رسطوي فیكون بمحاكاة جوهر الطبیعة الكائن في واقعها، ولیس في عالم ما الجوهر األأو 
الجواهر المختبئة إلىیشیر أرسطونف الذكر، فاآلمثالي غیر ملموس كما جاء بذلك أفالطون

الطریق بأستخراجه أختصر فیتروفیوسأن همویرى بعض. شكال الطبیعیة والملموسةتحت األ
إذ.لىامن صنع خالق الجمال سبحانه وتعبأفتراضه بأنهاالنسبة الذهبیة المشتقة من الطبیعة 

أصبحت تلك النظرة إنطالقة الكثیر من النقاد والمنظرین المعماریین لربط العمارة بالطبیعة من 
، نسانالمشتقة من جسم اإلالطبیعیةنماط یوضح األ)١٠-١(لوالشك.)ب(خالل النسبة الذهبیة

)١١-١(الشكل . وتطبیقات النسبة الذهبیة على العمارة

)Ching, P.303(.النسبة الذھبیة المشتقة من تناسبات جسم اإلنسانفي الطبیعیةنماط األ ) ١٠-١(الشكل 

وسط بین العلم الحقیقي والتصور الصحیح هو خطوة . التصور الصحیح، والعلم الحقیقي: المعرفة تنقسم الى قسمین رئیسیین(أ)
والالوجود، فكل ما یعلم فهو موجود، وكل ما الیعلم فهو غیر موجود، والوجود الخالص معلوم والالوجود غیر معلوم، وبین االثنین وجود 

)١٦٢- ١٦١، ص٢٠٠٦بدوي، . (و الصیرورةأیجمع بین الحالتین ویكون مقابًال للتصور، وهذا النوع الوسط هو الوجود المتغیر 
الرقم الذهبي معروف على األرجح منذ .١.٦١٨٠٣٣٩٨٨٧ف تبلغ قیمته و معر ثابت ریاضيعبارة عنيوه: النسبة الذهبیة(ب)

، یظهر تقریباً . م.ق٢٨٠٠، المبني في سنة "خوفو"فهرم . ر منذ العصور القدیمةثُ فقد استعمله مهندسون وفنانون كُ . القدیمةعصور ال
تم بناؤه في وقدالبارثینون بأثینا، فيفهي توجد أیضاً والنسبة الذهبیة إذ توجد في أهرامات الجیزة. ةالذهبینسبةستعمل الإهُ أن مهندس

،الذي یمتاز بشكل خماسي األضالعلنجم البحرفي الشكل الهندسيوتظهر النسبة الذهبیة في الطبیعةكما .م.القرن الخامس ق
.في زهرة دوار الشمسوكذلك،الهندسيالحلزونشكل قوقعةوكذلك في 
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نسبة عرض الى ارتفاع المبنى؛ نسبة طول . (م.ق٤٣٦النسبة الذھبیة في مبنى البارنثیون ) ١١- ١(الشكل 
,Martín: (المصدر ). االعمدة الى القاعدة؛ النسب الداخلیة للمثلث العلوي للمبنى؛ بین أبعاد متوالیة األعمدة

researchpublished(
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رضیة، فأن العلم الحدیث أكد وجود تلك ولم تقتصر النسبة الذهبیة في حدود الكرة األ
.)١٢- ١(التناسبات في سیدونیا على كوكب المریخ كما موضح في الشكل 

. المریخ، )Cydonia(تحقق النسبة الذهبیة في التناسبات الریاضیة في سیدونیا ) ١٢-١(الشكل 
)Herschel, The hidden records(

بكوكب ) Cydonia(والوجه والمربع الموجودة في سیدونیا هراموسواءًا أكانت تلك األ
التي و الذهبیةوفق التناسباتعلى فقد جاءت ،في حضارٍة ماالمریخ طبیعیة أو محدثة بقصدیة

الطبیعیة الخاصة بالمحاكاة على ، وتمثل القاعدة )أ(بعد ذلك على األرضستنبطها فیتروفیوس إ
.رسطویةالطریقة األ

رسطویة، تربط مفهوم النمط بالجوهر مرة تقدم أن طروحات االفالطونیة واأل ونجد مما 
وبأصل الطبیعة مرة ثانیة، من خالل المثالیة الفكریة والقواعد الطبیعیة خلف الملموسات 

.المادیة

: وال یخلو األمر من باحث وجد أن النسبة الذهبیة قد أوجدها البابلیون الُقدماء قبل فیتروفیوس؛ أنظر مثالً (أ)
، بحث )النسبة الماسیة العراقیة وٕاكتشاف النسبة الذهبیة عند العراقیین القدماء وفي العصور اإلسالمیة الُمبكرة(

سبة بین مداري كوكبین من المجموعة الشمسیة؛ أي طول والذي حسب فیه الن. غیر منشور للدكتور أرشد العنزي
الذي یلیه باألیام تكون النتیجة هي النسبة ) ص(باألیام مقسومًا على طول سنة كوكب ) س(سنة الكوكب 

ن مدروسین بعنایة في ثقافة البابلیین القدماء، فقد رّجح العنزي أن البابلیین ان الكوكباالذهبیة؛ ولما كان هذ
ومهما یكن األمر فقد ساق أمثلة ُمتعددة ودقیقة على . رفوا تلك النسبة من هذا المصدر الطبیعيالُقدماء ع

. إستخدام النسبة الذهبیة عند البابلیین
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:العقالنیینطروحات.٢
وفق على)ولیس األعلى أو المثالي(الشكل الواقعي الملموس على سابقللنمط وجود 
إذ یعمد ن الصور مفارقة للشيء وسابقة علیه، في أعتمدها أفالطون؛ إنظریة الصور التي 

،١٩٩٢جدو، " (ن العقل هو مصدرهماأأي : العقلإلىرجاع الحقیقة والمعرفة إ"أفالطون إلى
ن الصور هي أ، و صل لیس لها وجود ماديفكرة باأليالوجود هةكون نشأتبذلك ف؛ )٢٥ص

ماهیات منعزلة مستقلة قائمة بذاتها في عالم علوي، ولیس لألشیاء أو الكائنات بوجه عام من "
دراك هذه الصور إال عن إإلىنسان أن یصل صلة بها غیر صلة المشاركة، وال یستطیع اإل

،٢٠٠٦بدوي،(".شيءإلىن یصل أطیع ا عن طریق الحس فال یستمّ أطریق التفكیر العقلي؛ 
ن بدایة الخلق أو . فالطون تمثل وجودًا حقیقیاً أوفق فلسفة على )أي الصور(وهي]٤١[)١٦٤ص

أي أن الصور القابعة في ذلك العالم العلوي أصبح لها . لفكرةتلك الالملموسهو الوجود الحقیقي
بمجرد إستخدام ذلك الشكل وٕاحتواؤه النمط أتي یف. شكل مادي ووجود حقیقي بعد عملیة الخلق

).١٣- ١(الشكل ُینظر.ریقة ما لتفاعل اإلنسان مع الشكلفالنمط هو ط. بطریقة ما لوظیفة ما

-إعداد الباحث–. المنظور العقالني للصور ) ١٣-١(الشكل 

تجاه في الهندسة المعماریة كان دكوینسي في تعریفه ر النمط بذلك اإلل من فسّ أو ن أو 
ن كل شيء أاكثر غموضًا، في حین أو، فالنمط أقل )Model(نموذجال یعني اإل"للنمط بأنه 

,Vidler, 1998(." لیس شكًال ثابتاً ] النمطأي [وهو . نموذجواضح ومحدد في اإل P.618(.وبهذا ]٤٢
فكار المسیطرة على األنشاء وجود جدید؛ مما یفسر إلفكار تكون كفیلةاألأونتقال الصور إفأن 

،١٩٩٢جدو، ("علیا مستقرة في الالشعور الجمعيأنماطوالتي قد تتطابق مع "عمال المعماریین، أ

العلوي والذي ینتقل عن طریق تستمد شرعیتها من ذلك العالمنماطاألوبذلك فأن.)٥٠ص
شیاء بصورة رمزیة بأعتبار الكوخ الریفي لمارك لوجیه تفسیر األإلىفیما ذهب آخرون . الالشعور
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جعل رمزیتها عن طریق تفسیر أصل قد ) عمدة وقویصرة ومدماكأ(والمتكون من عدة عناصر 
هو ) Pediment(صل القویصرة أن أو ) altars(نما بكونها مذابح إ شجار و عمدة لیس باألاأل

.وهكذا) Viddler,1987,p.439(. الثالوث
ساس الذي األوه)الصور مفارقة للمادةأن ِبَعدَّ (ن المنظور العقالني أیرى البحث و 

الذي . ي مادةأتقل عن سدراك الحقیقة الذهنیة للصور بشكل یإتنطلق منه نظریة النمط في 
جعل األنماط المثالیة هي المصدر األساس ویمكن للعقل إكتشافها والتنقیب عنها إلستحصال ی

جانب األنماط الطبیعیة التي یمكن إستحصالها عن طریق تجرید صورة أنماط جدیدة، هذا إلى 
نماط وهناك آفاق آخرى وهي األ. الطبیعة العینیة من مادتها للوصول إلى صورتها الجوهریة

لتطویر ُأسلوباكثر من إستخدامویمكن . الریاضیةأوالسلوكیة والشخصیة والظاهریة والدیكارتیة 
ذرات الرمل لالذهنیة صورةالخذ أومثال على ذلك یمكن ،اً أم متطور كان فّعاالً نمط النتاج إأو

النار وتطبیق بعض أوالشكل الهرمي للهب أوقطرات المطر الكرویةأووهي المكعبة 
المعادالت الریاضیة التي تساعد من جعل تلك الصورة مناسبة أكثر والحاجة منها لتكوین نمطًا 

وكذلك النسبة الذهبیة الموجودة في . متطورًا اذا اختلف كثیرًا عن أصله الذي إنبثق منهأوفّعاًال 
تناسبات الطبیعة والتي یمكن أن تشتق من أطوال النباتات ومن زهرة الشمس ومن الحیوانات 

.أیضًا فیمكن مالحظتها في الحلزون، وأیضا یمكن أخذها من تناسبات جسم اإلنسان
ن أصل التطبیقات والنتاج العقالني هو من أإلىالعقالنیین تشیر نستنتج ان طروحات 

ذهان البشر؛ أإلىمثاليفكار من العالم النتقال الصور واألإ مع التفكیر؛ و المبادئ الالشعوریة 
بكونها تمثل الوجود الحقیقي للوجود الفكري وهي المسؤولة عن تكّون الوجود الحقیقي 

. الملموس
:طروحات المادیین.٣

ن المعرفة تستحصل عن طریق التجربة وهي أإلىوعلى رأسهم أرسطویذهب المادیون
نور : ُینظر(.الحقیقةإلىغیر مباشر، وهي الطریق الوحید للتوصل أوالمصدر بشكل مباشر 

بإستنزال معرفة بعدیة وبعدم القول بالسبقیة ولكن اإلنسانیة ورفض المعرفة )٨٠الدین، ص
ساس التجربة والشيء والمادة؛ أیقوم على اً سببن لكل سبب مُ أعالم علوي ولكن الصور من

المادة؛ ولكل صورة لها هیئتها التي تدین بمرجعیتها أوفالصورة ترتبط بشكل مباشر مع الهیوال 
.اإلیه



www.manaraa.com

الفصل االول...........................................................................................النمط والنمطیة في العمارة

٢٨

ن الصور من وجهة نظر المادیین ال یمكن تصورها بأنها قائمة بذاتها ولذلك فأنه أحیث 
حلول شيٍء مما یشارك تلك الصور في المادة، وال یمكن اال به؛ ولهذا السبب فأن  یجب تصور 

بواسطة حساس بها والتي یمكن اإلها مالزمة للمادةعدّ ن ال یعترفون بمفارقة الصور و یالمادی
طبیعیةالنماط نموذجًا یحوي على مجموعة من األإوصفهاالطبیعة بوهي س من مصدرها الحوا

ومن خالل تلك المعرفة )experience(عن طریق الخبرة ومصدر الصور المحسوسة والمعرفة
. ساسیة للطبیعةلیة والتي تدین بمرجعیتها وصورتها األو نماط األیمكن تكوین األ

بالتوجه نظریة النمطافاق ن هذا التضییق في الرؤیة المادیة یحجم من أویرى البحث 
للمادة تجعل للصورة صفة مالزمةالالصورن أَعدّ بنماط الطبیعیة فقط؛ و وقصوره على األالمادي

وال تفسر وجهة كما . ال بارتباطها الماديإنماط بصورة عقلیة لأل؛ وال یعطي تطوراً هیئة محددةأو
ة الفرق بین صورة النظر المادی
الذهنیة والصورة الجوهر 

المادیون الصور دّ إذ یع؛ العینیة
الذهنیة ذات مواد لها وجود من 

صور فإفراز العقل، وهكذا
لها وجود عندهم الجواهر 
وتكمن . الذهنفي حقیقي 

الُمفارقة هنا في صعوبة تبریر 
في وسط ال (إنتقال الصور 

من الكرة الحدیدیة مثًال ) مادي

صورة من (إلى صورة الكرة الذهبیة 
، حیث وبموجب )عصارات المخ

إذًا تم إنتقالها في الوسط فكیف ) للمادة(المذهب المادي یستحیل وجود الصور الُمفارقة 
.یقولوا أن الضوء الناقل للصور هو ماديالالمادي؟ فأحتاجوا إلى أن 

شجار هي االنماط األبجعلومن تطبیقات الطروحات المذهب المادي في تكوین النمط 
)١٤-١(الشكل .ه فیما بعدتطور إلىالبذرة التي انبثقت منها فكرة العمودعمدة وهي لألالطبیعیة

االشجار أصل نمط العمود من منظور المادیین) ١٤-١(الشكل 
)Vidler, 1987,41(
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.المفهوم الفكري والتواصلي للنمط: المبحث الثاني - ٢
المفهوم الفكري والتواصلي للنمط من خالل محورین إثنین، األول في المبحث الثاني یناقش 

أّما المحور . طروحات النقاد والمنظرین المعماریین أمثال لوجیه وآرغان ودكوینسي وغیرهم
.الثاني فیتم فیه إختبار تواصلیة النمط في العمارة

:طروحات النقاد والمنظرین المعماریین-أ
أهتم لوجیه بعملیة توضیح العالقـة مع الطبیعة ):Laugier()أ(هلوجیطروحات.١

natureوالتي تعمل على معرفة عامة . التي أوضحها منهج أرسطو وجعلها مفهومة للعامة
ضمن مبادئ هكانت تطلعاتف"".كمبدأ توجیهيoriginsمنهج أرسطو في صولفبحث عن األ
نهایةمعرفة المشتركة ألساس الهندسة المعماریة والتي فيكونهاسع معانیها، في أو التنویر وفي 

. "التواصلمن خاللهادراك الجمهور والتي یمكنالتوافق بالنسبة إلالمطاف یجب أن تعطي
)Vidler:1987: p.3(]٤٣[

-Marcالذي بدأه مارك انطوان لوجیه صولوفي هذا المنظور فالبحث عن األ

Antoine Laugier كما ناقش ذلك فیدلر في كتابه ، )The Writing Of The Walls (
ن أاوالذي بّین فیهJean le Rond d’Alembertبما یتعلق بوجهة نظر فلسفة دالیمبیرت 

,.Ibid(" التحلیل المنطقي للمبادئ والتطور المعرفيإلىأشارت قد "originsصولاأل

p.17(]صولاألإلىالرجوع "مره یعزز أوهذا المنطلق في حقیقة ]٤٤origins الذي سیخدم تعریف
]٤٥[)Ibid: p.17(."لفن ماأوجتماعیًا إأوالخصوصیة والمحددات لمنطقة ما معرفیًا 

من خالل تجرید النماذج هو العمارة أصولإلىوالمنهج الذي أعتمد علیه لوجیه للتوصل 
هذا d’Alembertویوضح دالیمبیرت منها؛ انبثاقهإالطبیعة التي یفترض إلىرجاعها إومن ثم 

، عمل في منظر ومؤرخ معماري"؛ Marc-Antoine Laugier) ١٧٩٦- ١٧١٣(مارك انطوان لوجیه (أ)
‘home de letters’ في اً صبح محرر أ، وبعدها‘Gazette de France’ برز المجالت في ذلك أ، وهي من

والتأریخ، فقد نشر عملین في ىفباالضافة الى كتاباته الناجحة تجاریًا في كتب النقد الفني، والموسیق. الوقت
فیهما مناشدة بلیغة للتخلي وترك البناء الثقیل والزخرفات ). ١٧٥٣،١٧٦٥(مجال العمارة والتخطیط الحضري 

، دعى لوجیه Essai Sur l’Architectureففي كتابه االول مقالة . ها والملموسة في عمارة الباروكالمبالغ فی
. لى البساطة والجوهریة المستلهمة من الطبیعةإستناد لى الجمالیة الوظیفیة في العمارة والتخطیط الحضري باإلإ
Liane Lefaivre)"..الي ضد الزخرفیةبتكار الشكلي والتوجه الرادیكخر فیتبنى بشكل جدي مسلك اإلا اآلمّ أو 

and Alexander Tzonis: p.333)
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ن إ: "ما نصهب) Discours Préliminaire de l’ Encyclopédie(المفهوم في موسوعته 
فكارنا، أنساب أسالف و أن جاز المعنى عن إ ل خطوة یتوجب علینا فعلها هي عمل دراسة و أو 

صل والمولد األإلىرجوع خرى بالأوالسبب الدافع لتمیزها وعن الصفات الممیزة لها، وبعبارة 
العمارة من التطور تماثل التطور إلیهوالكیفیة التي وصلت ٤٦.)D’Alembert, : p.19(" لمعرفتنا

عن مفهوم كوندیالك صولما ذكره فیدلر والمتعلق باألوأهم الطروحات في ذلك هو في اللغة؛
E. B. Condillac أصل المعرفة االنسانیة "في اللغة، فأنه یؤكد في كون)The origin of the

human knowledge ( لیة و الماضي القدیم ویصل بنا المطاف للقول بأن اللغات األإلىترجع
وتجدر ٤٧.)experience.")Vidler:1987: p.17الخبرة ٕالىالتطور المعرفي و إلىن تشیر أیمكن 

َوَعلََّم آَدَم : (هو وهبي ولیس كسبیًا؛ قال اهللا تعالى في الفكر اإلسالمياإلشارة بأن أصل اللغة 
؛ وكان آدم علیه السالم ُمخاَطَبًا من الحق تبارك وتعالى، ولم )٣١آیة : البقرة ) (اَألْسَماء ُكلََّها

].)أ(نیحتج إلى تطویر معرفي ودعم خبرة تجریبی

في مماثلٌ موقفٌ Marc-Antoine Laugierوفي ذلك النسق، فلدى مارك لوجیه
من حیث ان ) simple natureالطبیعة البسیطة (محتواها هو ،توضیح فكرته لمبادئ العمارة

دلیل غیر الغریزة الطبیعیة أول، بال مساعدة و في اصله األ"االنسان البدائي كان علیه العیش 
,Vidler(".الحتیاجاته 1987, P.18(]تتضح لنا الخبرة والمعرفة في العمارة، فأنه وبهذه العملیة ]٤٨

,Laugier, 1997("في الكوخ البدائي) من وجهة نظره(یعتقد بوجوده باالصل p.144(.]٤٩[

العملیة بعد مالحظة اء الخبرةوهكذا فقد تطور الكوخ الریفي عند مارك لوجیه من جرّ 
فبدأ بوصف . بین االنسان والطبیعةظهرت العالقة أ، والتي لي للكوخ الریفي البدائيو النمط األ

ل مرة في أو بدأت یعتقد أنها نسان البدائي وظروفه المعیشیة التي هذه العملیة في أطار كون اإل
الكوخ الریفي إلىنتقال من الغابة فاإل". بدائينتهاًء في الكوخ الریفي الإ الغابة، ومن ثم الكهف و 

نسان لنفسه من لویة لحمایة اإلو ن األإفي كون نسانیة نفسها مع الطبیعةبین اإلاً صطدامإكان 
ن یبني أنسان قرر المطر والبرد في الغابة، والظالم وعدم الراحة في الكهف، وبالمحصلة فأن اإل

جذوع قویة في ةربعأه؛ و ئشجار لبناغصان األأفأستعمل . مسكنًا جدیدًا یحیطه، كوخًا بدائیًا ریفیاً 

، ألن النص القراءني )أي باألفكار فقط(وال نجد مجاًال لألحتجاج بأن آدم علیه السالم كان ُمُعلََّمًا بغیر لغة (أ)
)٣١: سورة البقرة، آیة " (كلهااألسماءوعّلم آدم : " صریح
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.Ibid(".خرى تشكل السقفأربعة تربط فیما بینها وجذوعًا أركان وعلیها األ P.143(.]فالمعرفة ]٥٠
متلك إنتقال الذي هذا المنظور ُأخذت من الطبیعة، فهو نوع من التحول واإلمنالمعماریة 

فإن لوجیه ال یجعل أي أصول سبقیة لإلنسان وبهذا اإلفتراض نسان فیه مسكنًا بدافع الغریزة؛ إلا
األشجار وطریقة ترتیبها في إلىمادیًا في إستناده ىً وٕانما یتخذ منحوالتي یقول بها العقالنیون، 

.كان في الجنة) أي آدم علیه السالم(الطبیعة؛ وهذا ال یدعم حقیقة أن اإلنسان األول 

الذي أشتُقت modelنموذجالبدائي هو اإلهذا الكوخ الریفي "وبالنسبة لمارك لوجیه فإن 
,Herrmann, 1962("منه كل الروعة والفخامة المعماریة p. 43(.]فكاره على اعادة أفأسس كل ]٥١

: التشكیل المعماري لهذا الكوخ الریفي الذي یمثل لدیه العالقة القویة بین العمارة والطبیعة فیقول
مبادئها مستنبطة ومكتشفة : مع العمارة شأنها كشأن اي نوع اخر من انواع الفن] الطبیعة[هي "

ى مفهوم إلمستندة فمبادئ العمارة مكتشفة من الطبیعة وهي" من خالل الطبیعة البسیطة
,Laugier, 1997(.المحاكاة P. لة او ال محإولم تكن الرسمة للكوخ الریفي لمارك لوجیه ]٥٢[)43

.)غریقیةقل العمارة اإلعلى األ(لتفسیر أصل العمارة 
ن العمود تكّون من صورة الشجرة المالحظة في أمحاكاة لوجیه للطبیعة تعود لفكرة ن إ

sur l’architectureففي مقالته في العمارة )أ١٥- ١(الشكل .hutرسوماته للكوخ الریفي 

(Essai on Architecture) یكتب عن العمود ویعزز تلك العالقة في خمس نقاط ١٧٥٣عام:

حمال الكلیة، وكلما زادت عمودیة العمود نه یدعم األن یكون ثابتًا، إلأعلى العمود . ١"
عمدة ساكنة لتعبر عن جوهرها وغرضها بصورة األن تكونأیجب . ٢. عطت مظهرًا لقوة أفضلأ

ن یكون أیجب . ٤. لعدم وجود شكل مربع في الطبیعةاً ن یكون مستدیر أالعمود یجب . ٣. طبیعیة
على موجود في جمیع العمود مستدق النهایة العلویة لكي یحاكي الطبیعة، وهذا التناقص نحو األ

وجمیع هذه . عمدة الكوخ الریفي البدائيأرضیة كما في ن ُیثبت العمود في األأیجب . ٥. النباتات
,Ibid"(ناإنموذجالقواعد موضحة بتفاصیلها في  p.142-43(.]ویقصد به الكوخ الریفي ]٥٣hut.

وفي في محاكاة الطبیعة الُمتبع عند لوجیه؛ نفسهأیضًا المنحىRibartریبارت وینحى 
یمكن إستلهامه ومحاكاته؛ وفي محاولة له الطبیعة هي المصدر لكل الجمال المثالي الذين أ

الطبیعي للطراز الفرنسي للعمارة في تصویره للوحة من نموذجلبیان ذلك في لوحة ُعرفت باإل
الطبیعة تحتوي على مجموعة أشجار ُمزّینة بُأسلوب یزعم أنه األصل في العمارة الكالسیكیة؛ 
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األنماط ُمجّمعة من جمالیة الطبیعة المثالیة؛ كمقیاس " ویتبع ریبارت نظریة المحاكاة التقلیدیة القائلة بأن 
مثالي أكثر من كونه مجرد مثال؛ فیعرض مجموعة أشجار قیاسیة لشجرٍة ما، ویحاكي جمالیة الطبیعة 

وُیؤكد ریبارت على المحافظة . ى فنُتعطي الطبیعة أنماطًا یحولها اإلنسان بدوره إل. لیضمن مثالیة الفن
" ُمزین بأناقة ملحوظةكونه] في مفهومه[التي أفقدت البساطة للنمط كافة على التفاصیل والتزینات 

)Vidler, 1987, P.149(ولم تكن رسمة ریبارت ".وهذا یتنافى وتعریف النمط٥٤Ribart كما هو [نمطًا
)ب١٥-١(الشكل ٥٥)Ibid, P.149". (ولكنه خطوة جادة ومهمة للمحاكاة مع الطبیعة]الحال مع لوجیه

,Laugier, 1997(Laugierالطبیعي لمارك انطوان لوجیهmodelنموذجاإل )أ() ١٥- ١(شكل  P. 44(؛
,Vidler, 1987(Ribartالطبیعي للطراز الفرنسي عند ریبارت نموذجاإل )ب( P.169(

):De Quiency() أ(طروحات دكوینسي.٢
Deتعریف دكوینسي وكان . هم دكوینسي كناقد بتفسیره للعالقة بین النمط والطبیعةأس

Quincy النمط ال یمثل صورة لشيء ما یمكن نسخه أو محاكاته تمامًا "للنمط والذي بدأه في أن
,De Quincy,1998.." (نموذجبقدرما یمثل فكرة العنصر الذي یخدم نفسه كقاعدة لإل P.618(

Antoine-Chrysostôme Quatremére de) ١٨٤٩-١٧٥٥(انطوان كرسیستوم كواتیمیر دي كوینسي (أ)
Quincy عالم آثار ونحات، لعب دورًا مهمًا كعالم آثار في تشكیل سیاسات فرنسا الثقافیة في ظل نابیلیون"؛...

ففّضل دكوینسي عظمة وزخرفة العمارة المصریة الى جانب البساطة في العمارة الیونانیة والتي دعا لها لوجیه و 
العمارة وأعرب عن هذا الموقف االستشراقي في النص علىLaugier and Winckelmannوینكیلمان 
the académie des Inscriptions etوالذي فاز بجائزة ) ١٨٠٣م وُنشر عام ١٧٨٥ألفُه عام (المصریة 

Belles-Letters ١٧٨٥عام."(Lavin, 1992, p.2 )
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هدفه في "فتعریف النمط في النظریة المعماریة بات واقعًا بفضل دكوینسي الذي كان 
وسائل فّعالة لخلق عمارة في العالم إلىتحویل التخمینات النظریة لالنظمة المتأصلة في العمارة 

,Lavin, 1992("الحدیث p.86(]لم یكن مجرد "دكوینسي إلىن النمط بالنسبة أفضًال عن]٥٦
فقد أكد ]٥٧[)Ibid: p.88(" فقط، ولكنه كان مبدًأ فعاًال في عملیة الخلق أیضاً عنصر معماري

الفكر إلىعملیة التحول لعملیة التشكیل هذه من خالل طاقة البشر الفعالة والتي تقود بالنهایة 
وان مصطلح النمط بالحقیقة . الكهفأوالخیمة أوالكوخ الریفي، إلىالُمنّظم الذي یشیر بدوره 
المعرفة إلىویقصد بذلك الرجوع ]٥٨[.)Ibid: p.89(.تلك العملیةإلىكان یستخدم في االشارة 

التجربة الطبیعیة طبقًا للمنهج الذي بنیت علیه أسس النظریة النمطیة؛ إلىالسبقیة ولیس 
نها محاولة إفي prototype)أ(مولدةأولیة أو أنماطًا ) الكوخ والكهف والخیمة(وبأعتبار الثالثة 

Priori(شكل فیزیاوي من خالل استرجاع معناها من المعرفة السبقیةإلىولیة للتحول أ

knowledge(.

Marc-Antoineبالتضاد لموقف مارك لوجیهDe Quincyیقف دكوینسي 

Laugierالفائدة من فكرة الكوخ الریفيخذ فأ. إیضاحًا وتفسیرًا لنظریته عن مبادئ العمارة، وأكثر
primitive hutالذي قدم النمط"نقیاد نحو الشكل من حیث التوجه واإللوجیهاي عرضهتال

typeنظمة للنظریة المعماریة وهدفه في عمل تحویل في التخمینات النظریة فیما یخص األ
,Lavin, 1992("المتأصلة في العمارة بوسائل فّعالة لخلق عمارة في العالم الحدیث P.86(.]٥٩[

لنقده النظري للصورة الذهنیة " عمال لوجیه ودكوینسي، أویأخذ العقالنیون موقفًا من 
كل لدى دكوینسي على فمفهوم النمط تشّ . للنمط في العمارة في العقود االخیرة للقرن الثامن عشر

ستعاریة إفنظریته للنمط هي . فقام بعد ذلك بترمیز العمارة كمحاكاة للطبیعة. ساس للعمارةأنه أ
Encyclopedie Methodique of(ومعروفة بمقدمته عن النمط في موسوعته الشهیرة 

بصمة أوستعمالها كمودیل إعماق كثیرة؛ فیمكن أن النمط كلمة ذات أفقال في مطلعها ). 1825
ن محور العلم والفلسفة أفیقترح دكوینسي ب] ب على الجانب الفیزیاوي للنمطفیما ینصّ [شكل أو

]٦٠[)GÜNEY, 2007, P.6(."سباب تعددیة المعاني المختلفة لكل فصیلةأتدور حول 

.   ول للنمطوهو التمثیل الفیزیاوي األ): Prototype(و المولد أولي النمط األ(أ)
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والجواهر المشتركة بین الكوخ الریفي لمارك لوجیه ومفهوم النمط لدكوینسي كان من 
primitiveالكوخ الریفي(Cabaneخالل الــ " hut ( ،الذي هو تكوین من صنع عین االنسان

,sensible")Madroza, 1995شیاء المحسوسة ویمكن القول بأنه شكل مجرد مشتق من األ

P.180(.]دائما وفي : "الكوخ الریفي فیقول إلىویشرح دكوینسي مفهومه عن النمط بالنسبة ]٦١
النمط الكامن في الكوخ الریفي لكي یتعلم عّلة كل إلىن ینظر أكل عصر، یتوجب على المرء 

. داة لكل شيوالقصدیة واالحتمالیة والتناسبیة واألستخدامشيء مسموح في العمارة، ولیتعلم اإل
ن ال یفلت من االنظار، والذي سیكون قاعدة صلبة تعالج العادات أوهذا النمط الذي یجب 

هي نتیجة حتمیة للتقلید االعمى الروتیني والمحاكي ، وكل االخطاء المفرغة والتيُكلهاالفاسدة
لالعمال الفنیة، فالتجدید في ید الفنان والذي سیكون له دوام الفضل لتجدید العمارة وٕاثارة 
التغییرات المفاجئة والثورات الذوقیة على االستنساخ والذي قام بإتالف وتحریف الفن في عدم 

,Vidler, 1987("ا یمكن استعادة الفضیلة االصلیةمصدره والذي عن طریقه دائمإلىالنظر 

P.151(.]٦٢[

primitiveن نظریة دكوینسي لمبادئ العمارة لم تنحصر لمفهوم الكوخ الریفي إ و  hut

primitiveعتبار الكوخ الریفي إمن وعلى الرغمفقط،  hut نمط العمارة االغریقیة"بأنه")Vidler,

1987, P.151(]آخرین نمطینإلىشار أفأنه ]٦٣)أي النمطین األولیین في الخیمة والكهف(
: ثالث مسائل رئیسیةإلىلهذا عزز مسألة مبادئ العمارة . باقي العمائرُفسرت بهما واللذین 

، فیشرح التطور من تلك the hut, the tent and the caveالكوخ الریفي والخیمة والكهف 
اقًا لوضعهابأنها مختلفة وفnatureنسانیة والطبیعة نماط الثالثة من خالل العالقة بین اإلاأل

رض بالنسبة له هو مسكٌن تحت األcaveفالكهف "الطبیعي الخاص، والطقس وطریقة المعیشة، 
كانت للمسكن tentالخیمة و . سماك لسكنهم المؤقتاألوالبریة وصیادووالذي یحتاجه صیاد

كثر هو الملجأ األhutالكوخ الریفي ولكن. المتنقل التي یستخدمها جامعي االثمار في تنقالتهم
الذي یحتاجه بان یكون فسیحًا، وصحیًا ) الفالح(وثباتًا والذي ُیبنى بواسطة المزارع إستقراراً 
,Lavin, 1992("ومریحاً  P.87-88(.]ذكر سیلفیا الفین تو ]٦٤Sylvia Lavin طبقًا لدكوینسي "أنه

لذلك ٦٥)Ibid., P.88("الفرد في حاالتها النمطیة الثالثفيیمكن ان یكون تأثیر العمارة بمجملها 
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للعمارة الصینیة او عند السكوثیون tentًا للعمارة المصریة، والخیمة إنموذجcaveكان الكهف "
Scythians والكوخ الریفي ،hutلعمارة االغریقیةل")Madroza, 1995, P.181(.]٦٦[

فتكمن نقطة نماط، نشائي لتلك األختالفات بالمنطق التركیبي واإلمن اإلوعلى الرغم
واضحًا من خالل ذلك الكوخ الریفي والخیمة والكهف في مفهوم النمط بذاته حیث أصبح إتصال 
شكال غریبة أبصیغة الجمع لتبلور العمارة في أصوالً "َعّدها االولى في التأریخ الذي : نقطتین
,Vidler, 1987("كل نمط یعكس طریقًة للحیاة"أن إذ َعدَّ جتماعیة إوالنقطة الثانیة " للمأوى

P.151(]أین نعیش؟ وكیف : فالنمط على هذا االساس ُشّكل بصورة رئیسیة حول السؤالین]٦٧
.نعیش؟ 

إلىمن الطبیعة والتي ُأعطیتالطرق الرئیسیة الثالثة للحیاة أن : "ویذكر فیدلر
لى لفن البناء بأسالیب مختلفة و التجارب األكان لها الدور األساسي في صیاغة. ..البشر
]٦٨[)Ibib, P.151(".جداً 

الوحید الذي تمكن من التطور بشكل هو الكوخ " فأن صولنواع الثالثة لألومن ضمن األ
وفي هذا ٦٩)Ibid, P.151(."الوقت الحاضرإلىعام في العمارة الكالسیكیة فقد صمد من االغریق 

عمل على تفسیر الفروقات المكانیة والثقافیة، وفي الوقت "Vidlerالمحتوى فالنمط بالنسبة لفیدلر
ثابت تفضیلي، وهو نوع من التصنیف الجامد واال فهي Standardأكد على وجود مقیاس هنفس

]٧٠[.)Ibid, P.151("تناسبات تأریخیة غیر منتهیة

األولیةالتجسید المادي ألنماطهوفي مفهوم دكوینسي میزات أخرى یمكن مالحظتها في 
ل مبنى أو في المنطقة تم تشكیل نتشارهِ إبسبب و ،طبیعیةٌ مادةٌ وفالخشب بالنسبة له ه. الثالثة

لعدم إنتشاره [لو لمبنى األلتشكیل االمادة هو كون یال ]من وجهة نظره[الحجر وأّما . بواسطته
وعالوة على ذلك، ]٧١[.)De Quency, 1998: P.619(.ماعدا في مصر والهند،]مثل الخشب

primitiveفالكوخ  hutمثًال . ل نجارةبجانب مواده منشأ من الخشب الذي كان في الحقیقة عم
للعمود، وانها لیست الشجرة الموجودة primitive typeنمط بدائي "إنها فأنه وصف الشجرة ب

,Lavin, 1992("في الطبیعة ولكنها الشجرة المقطوعة والمقلّمة بالعدد النجاریة P.89(.]وعلى ]٧٢
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primitiveنشاء الخشبي فأن دكوینسي یقول بأن الكوخ الریفي قناع اإلمن حالة اإلالرغم hut

,Ibid("الحجارةإلىالخشبیةاألشكالموضعإبدالإستوجب" P.111(.]٧٣[

ستخدم الخشبفي إتوجه ونظریةإن مثل هكذا: " ساس یقول دكوینسيوعلى هذا األ
المناطق ومن ثم عمومفي أصبح ُمتبنىإذاإلنسان، فيكان سریع التأثیربدوره والذي لوفرته

فمثل هكذا نمط بهذا التأثیر له ستعمال، أصبح نمطًا معتمدًا بالتقالید والذوق العام ومخلدًا في اإل
,De Quincy,1998("أن یظهر بمادة أخرى] كون أن النمط مستقل عن المادة[إمكانیة 

P.619(.]٧٤[.

في فعالٌ أٌ ساكنًا، ولكنه مبدلیس عنصرًا معماریًا "في هذه الحالة فالنمط عند دكوینسي و 
,Lavin, 1992("الخلق والتكوین P.88(،كونه٧٥)وله إمكانیاتُمستقًال عن المادة؛ )أي النمط

یمكن إشتقاقه من األعمال الحالیة وٕاستخدامه كمبدأ فعال لخلق وتكوین العناصر بحیث ةتجریدی
تجسید الوسائل من خالل طاقة البشر التحویلیة، " عن طریقذلكإلىیشیر دكوینسي ف. الجدیدة

یستعمل النمطٕان و . في الكوخ والخیمة والكهفإلیهشیر تفكیر نظامي یُ إلىیقود سوفي النهایة 
]٧٦[)Ibid, P.89(."تلك العملیةإلىلالشارة 

عّرف إذ. modelنموذجف مفهوم النمط بمقارنته مع اإلعرّ ن یُ أحاول دكوینسي 
فیهقاعدة تندرج نه إبفیما عّرف النمط نتاج العناصر میكانیكیاً إعادة إنه أبmodelنموذجاإل

: محاكاتهأونسخهیمكن تكوین ثالثي األبعادهو modelنموذجاإلبینما یكون. ُمختلفةأشكال
، فیما النمط بالعكس هو شيء "یحتوي على جمیع التفاصیل الدقیقة الملموسةmodelنموذجفاإل"

التشابهات فیما بینها؛ إلىالفكریة، التي تفتقد أوعمال التخیلیة ن یكون قاعدة لألأیستطیع 
,De Quincy, 1998("فالنمط یشمل جمیع الغموض الظاهري" P.89(]النمط المعماري حالة أنو ]٧٧
]٧٨[)Vidler, 1977, P.89(."سبب بدائي في العمارةأومسبقة الوجود كأصل "

دكوینسي إلىوهناك أیضًا باحثون آخرون نهجوا في القرن الثامن عشر منهجًا مشابهًا 
، مثًال یذكر لوجیه بأنه وصف الكوخ typeركزوا على موضوع النمط إذولكنهم یخالفونه الرأي 

والذي یشتق من عالقة االنسان مع modelنه مودیل أولكن على typeلیس على أنه نمطٌ 
فیما ]٧٩[)Ibid, P.90(.صل الذي طورته العمارة الكالسیكیةن الكوخ هو األإ: الطبیعة ویقول
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لى و نماط األشكال المختلفة في البناء كانت هي األاأل"ن أإلىRondeletیناقش روندلت 
,Lavin, 1992("كان منشًأ نقیًا ومادة ظاهرةالنمط "ن أوالتي تعني ".. للعمارة P.242(،]٨٠[

مكان وجود بیوت صبح باإلهل أ: "Francesco Algarottiفرانسسكو الكاروتي الناقد ل ءیتساو 
.]٨١[.)Ibid, P.243("؟؟ستعمالها كأنماط علیاإبأیدي الطبیعة التي ینبغي على المعماریین ةمبنی

صل األ: على ثالثة مفاهیم ]بالنسبة للنمط[دكوینسي وعلى الصعید الفكري؛ یستند 
origin والتحولtransformationختراع واإلinvention . هيصل هنا األإلى أن فیشیر
أصل العمارة كلها، فأن یعّده عكس الكوخ الریفي لمارك لوجیه، الذي ؛شیاءجوهر األأوالطبیعة 
نطباعًا عن الشيء إمفهوم فكري یعطي "نه أفهم النمط على بصل لدى دكوینسي یتعلق مفهوم األ

عند دكوینسي فیعني سلوبا األُ مّ أو ]٨٢[)GÜNEY, 2007, P.6(".یصال صورتهأو إعطاء إبدون 
أوبالنسبة للمستخدمین، أوساسیة هو المبدأ الواجب توافره في كل مبنى منفرد، في وظیفته األ"

,Forty, 2000(".صنف المبنى P.90(]٨٣[

ن تساؤل فرانسسكو بأSylvia Lavinقول سیلفیا الفین تاتوفي ضوء تلك التعریف
) Ibid., P.90(٨٤.مفهوم دكوینسي للنمطإلىقرب هو األFrancesco Algarottiالكاروتي 

تطویرًا من مفهوم همعتمده بعضإمن ظهور بعض التشابهات مع المفهوم الذي الرغمىوعل
فیستطیع تفسیر موقف العمارة . صبح مختلفًا عنه في مذهبه للمحاكاةأدكوینسي للنمط ولكنه 

anفن المحاكاة" نها أعلى  art of imitationقنع جدًا نها تحاكي الطبیعة بشكل مُ أویوضح ب
]٨٥[)Ibid., P.90.(".ومثال على ذلك ما جاء به مارك لوجیه

):Argan(آرغانطروحات .٣
المؤرخین ] النقاد و[ائل أو من Giulio Carlo Arganآرغان"كان الناقد المعماري 

On the Typology ofفي مقالته De Quincyا تعریف النمط لدكوینسي و حیأنالمعمارین الذی
Architectureفي ستینیات القرن العشرین.")Argan,1962, p.240(]٨٦[

:  الدالة لكال العملیتین"بأن النمطیة هي Arganآرغانضح أو ومن خالل تلك المقالة، 
,Ibid"(العملیة التأریخیة المعماریة وایضًا عملیة التفكیر والمهنة للمعماریین بشكل خاص

P.242(.]آرغانواما النمط فیعّرفه ]٨٧)Argan ( تصّور عام لشكل أساسي یتضمن مجموعة "بأنه
تجسیده فیما ال نهایة له من االمثلة أومن العالقات الشكلیة، ویمكن تفسیر هذا التصّور العام 

. المعماریة المتنوعة إعتمادًا على رؤیة المعمار، اال انها في النهایة تجمعها قوانین شكلیة واحدة
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)Argan, AD, P.63(.]وألجل ذلك فأنه أخذ میزات تعریف دكوینسي ]٨٨De Quincy للنمط والذي
محاكاته تمامًا بقدرما یمثل فكرة أوالنمط ال یمثل صورة لشيء ما یمكن نسخه "بدأه في أن 

,De Quincy,1998(.." نموذجالعنصر الذي یخدم نفسه كقاعدة لإل P.618(]٨٩[

“Type does not present so much an image of something to be
copied or imitated exactly as the idea of an element which should itself
serve as a rule for the model…”

نموذجاإلدّ إذ یعtype and modelنموذجختالفات بین النمط واإلوینتهي بأعالن اإل
یمكن تكراره كما هو، فیما یكون النمط عكسه تمامًا، فالنمط هو موضوع ُیستعان عنصرٌ "... بأنه 

؛ وكل یمكن مالحظتها بشكل كلي بالمودیلفالدقة . به لتخیل عدة اعمال غیر متشابهة شكلیاً 
]٩٠[)Ibid, P.618(..."تزاید في النمطأوالغموض تناقص 

وٕان إختلفتنمط واحد من عدة اشكالا تعددیة االشكال للنمط الواحد فیمكن استنباطمّ أو 
خالل اً ختلفت، وال یمكن للنمط ان یتحدد في شكٍل ما وال ان یكون مرئیإوان ومن عدة وظائف
تلك التعددیة الظاهرة في النمط، فیصف تلك الحالة Arganآرغانذكر یحیثعملیة التحول؛ 

بمجموعة من القواعد المستنبطة من عملیة التجرید لمجموعة من typeیتمیز النمط : "بقوله
communalبالمخطط العام أوbase-formبمصدر الشكل شكال المختلفة شكلیًا سواءاً األ

scheme .لدو روسي أهذا المنظور وُیسانده فيAldo Rossi ال یمكن لنمط ما ان : "یقولإذ
,Rossi, 1986("انماطإلىعماریة یمكن ان تشیر ُیعّرف بشكل محدد ولكن كل االشكال الم

P.41(.]فاذا كان النمط ]٩١typeرتدادي جراء اإلهو نتاج لإلregressive procedure ،
a mere structuralطار هیكلي مجرد إنه أن یفهم بأیمكن base-formفمصدر الشكل 

framework وأیضًا كأطار داخلي للشكل ،internal framework في قیمته الفنیة المستقلة
.ختزلت منهاأُ التي formal configurationsكمبدأ یتضمن في ذاته كل الهیئات الشكلیة أو
,Argan("نماطحتى التعدیل الكامل لبنیة األأوخرى أُ مكانیة لتنوعات إضافة لذلك تتضمن إ و 

1962, p.242(.وبذلك أصبح النمط ٩٢type مفهومًا غیر مرئيnon-visual له غموض في ،
وسیلة لحل الشكل دّ وعلى الرغم من إستقاللیة النمط عن الوظیفة إال أنه ُیع. إمكانیاته الجمعیة

النمط مرتبط لجعلهمبعضةمحاول، مما ُیفسر)أي أنه أداة ُتطّوع الشكل لخدمة األنسان(
نمط مثل اً دقیقاً فیوظیاً تعریفللنمط أنعّدواإذ ،نموذجي لكل وظیفةإبالوظیفة وبلورة شكل ما 
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مجرد مفهوم مرئي النمطأصبحوبذلك . الخ...المدارس أوالمسارح أوالمعامل أوالمستشفیات 
visual ، في الشكل أو الوظیفةالتعددیةاتمكانیاإلقد تفیمرئي كونهالوالذي یختلف عن غیر.

ن أولكنه یقول بtypeنمط للفكرة غموض إلى في هذه النقطة Arganآرغانُیشیرو 
. الجودة الشكلیة لهاأوبنیة العملیة التصمیمیة لألفيالیؤثر بصورة مباشرة typeموقع النمط 

یحمل منذ البدایة جمیع المماثالت الشكلیة والوظیفیة لالبنیة من خالل إلیهبالنسبة typeفالنمط 
,Ibid(.ظروف تأریخیة محددةالعملیة، والتي تظهر فيأوالدینیة أوتلبیته المتطلبات الفكریة 

p.243(.ُیمثل النمط : "ذلك یقولوفضًال عن]٩٣type مفهوم البنیة)الداخلي لشكل ما ) الهیكلأو
كقاعدة ما، والذي یتضمن امكانیة التنوعات الشكلیة غیر المنتهیة وأیضا التعدیل الهیكلي أو

,Ibid("للنمط نفسه p.243(.]٩٤[

تواصلیة في العمارةمفهوم النمط كأداة - ب

مفهوم النمط بوصفه آلیة خزین شكلي إلىدراسات في طروحات هارفارد الشارت أ
عّدوال وأتباعه الواقعیون الجدد الذین و یكون األ، عن طریقینتتعامل مع الخزین التأریخي للعمارة

مستقاة من الثقافة الشعبیة ومن مصادر أخرى ال تنتمي ... Imagesالتأریخ مستودعًا للصور "
,Harvard, 1984(" العمارةإلى P.65(العودة إلى"دعوا الذینون الجددالعقالنی؛ والثاني وأتباعه

التأریخ سلسلة متصلة تستنبط منها دونالتأریخ منهًال للصور؛ فهم یعإستخدامكثر من أللمبادئ 
,.Ibid" (القواعد والمبادئ االساسیة للعمارة P.65 .( هذین الطریقین من ومن خالل إعتماد النمط

Evolving(والنمط المتطور ) Active type(ن من االنماط هما النمط الفّعال اكشف لنا نوعتی

type ( نه یشتمل على فكرة أي أومثالي ولكنه متغیر ثابتٌ جوهرٌ یكون فیه ن النمط الفّعالإذ أ؛
مختلفة عبر الزمن؛ ولكنها على أختالفها تمثل فكرة عدیدة و معینة وصریحة ولكنها تظهر بصور 

الذي یشتمل جوهر ثابت و المتطورالنمطفیما یكون.ألصول ذلك النمطواضحة وصریحة
بحیث یضحى مجهول المصدر وذلك نتیجة "درجة كبیرة جدا إلىولكن التغیر فیه یكون ومستقر 

بنیة، فهذا یعني قیام تقلید جدید، عندئذ یتعرض النمط تطبیقه على سلسلة كاملة مختلفة من األ
]٩٥[.)٤ص،١٩٩٧العنزي، " (للتحویر
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نفتاح نحو الداخلفي وظیفة معینة؛ فعلى سبیل المثال نمط اإلكونن تمثیل النمط ال یإ
المدرسة یمكن ُمالحظته فيإذ؛ ُمتعددة وُمختلفةوأشكالوظائفبألنه قد یظهرهو نمط ُمتطور

الفناء الوسطي والذي یمثل وظیفة يالمستنصریة كوظیفة تعلیمیة دینیة ولغایة البیت البغدادي ذ
لواحدة الفعالیة اأووالعكس یكون بالمثل؛ فأن الوظیفة . ن نجده في مجمع تجاريأسكنیة ویمكن 

لخ، إ...شعاعي أوخطي أویمكن تنفیذها بأكثر من نمط؛ فیمكن ان تكون ذات نمط مركزي 
یوجد في وظیفة فنستنتج من ذلك ان النمط ال . ن تتحدد الوظیفة بنمط محدد دون االخرأدون 
ن الوظیفة ال تكون في نمط معین؛ وبذلك فأن النمط مستقل عن الوظیفة والوظیفة أو ، معینة

.مستقلة عن النمط

اٍن تناسبها؛ فوظیفة المساجد تعطي صفة الخشوع والراحة ولما كانت الوظیفة مرتبطة بمع
ذكر المنظر یساس مان؛ فیما تعطي وظیفة القاعات الریاضیة الحیویة والنشاط؛ ومن هذا األواأل

رأي الناقد إلىبینا ، مشیراً أم أن كل المباني تحمل معنى وترمز لشيء ما شئنا ذلك إ"برودبنت 
م ال ، أراد المعمار ذلك أن كل مبنى یخلق تداعیات في ذهن المشاهد سواءًا أالذي یرىفسنر 

ولكن ال ینطبق الحال ]٩٦،)Broadbent, 1990, P. 125(" ستحضار المعانيإوهو ما یسمیه 
مؤقتة ؛ هي معانٍ وظیفةــالیتم إستحضارها على نمط ما بدافعفأن المعاني التي ،على النمط

غیر ُمالزمة له بصورة ُمطلقة؛ وٕانما یكون إرتباطه بتلك المعاني إعتباطیًا وذلك بسبب ظهوره في 
وبذلك فالنمط ُمستقل عن المعنى، فیما . ُمختلفة عن سابقتهاوظیفة ُأخرى تستحضر علیه معانٍ 

.وظیفة محددةة لتوظیف األشكال بطریقة ما ولكنه ال یرتبط بتكون عالقته بالوظیفة كونه أدا

ل في و دور التواصلیة یتأتى عن طریقین األیؤدين أفتراض بأن النمط یمكن ن اإلإ
عن الوظیفة، وان عالقته مع الوظیفة والثانیة عالقته مع المعنى نفسه، ولما كان النمط مستقالً 

ب لي یختلف عن سبو ن سبب ظهور النمط األأعالقة النمط بالمعنى هي عالقة إعتباطیة جّراء 
على ومحافظة النمط بنوعیه الفّعال والمتطور ،ظهوره العاشر ویختلف عن سبب ظهوره الالحق

ن النمط ال أنستنتج سف؛ دده ضمن وظیفة محددةـــدم تحـــــمعنى وعة مع الــــعتباطیه اإلـــعالقت
ع ــعتباطیة مإعالقة يل المعماري ذــهو اداة في الفعا ــنمإ ارة و ــیعمل كأداة تواصلیة في العم

.المعنى بشكل عام
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)او اي نمط اخرو الداخل كنمط االنفتاح نح(معیننمط 

الخامسالشكلالرابعالشكلالثالثالشكلالثانيالشكلاالولالشكل

-إعداد الباحث–. التباین الشكلي للنمط الواحد) ١٦-١(الشكل 

.یة النمط المعماريإستقالل: المبحث الثالث - ٣
النمط : إستقاللیة النمط في العمارة وعلى شكل ثنائیات المبحث الثالث یناقش 

والشكل، النمط والوظیفة، النمط والمعنى، النمط وٕانتماءه الزماني والمكاني، النمط والمقیاس، 
.الحضاريوالنمط والتطور 

:النمط والشكل-١
یستقل النمط عن یخضع لفرضیتین؛ ؛ إستقاللعالقة النمط بالشكل هي عالقة 

وعلى وفق الفرضیة .فیما یستقل الشكل عن النمط في الفرضیة الثانیة، في األولىالشكل
فیمكن للنمط .النمط یستقل عن الشكل؛ فقد نجد عدة أشكال تشیر إلى نمط واحداألولى فأن 

أن یضم عدة أشكال ولكن ال تأتي بالمطابقة الشكلیة فیما بینها؛ إال أنها تندرج تحت النمط
ال یمكن لنمط ما أن ُیعّرف : "فیقولهذا المنظور؛ Aldo Rossiلدو روسي أیؤكد و . نفسه

Aldo"(بشكل محدد ولكن كل األشكال المعماریة یمكن أن تشیر إلى أنماط Rossi, 1986,

P.41.(والذي یؤكد ذلك تجسید جوهر نمط المنارة في عدة أشكال؛ فاألشكال اإلسطوانیة ٩٧
الدرج الخارجي، وقد یطرح علینا أحدهم يولم نعدم شكل المنارة ذ" والمربعة والقلمیة، 

)١٦- ١(الشكل ).٥، ص١٩٩٧العنزي، " (إستخدام درج الحریق لألذان یوماً 

للفرضیة األولى تعددیة قًا افي إستقالل النمط عن الشكل وفومن التطبیقات المشاریع المعماریة 
فالنمط اإلنفتاح نحو الداخل على سبیل المثال نجده في البیت ؛هنفساألشكال التي تشیر إلى النمط

شكال المستطیلة أو الُمربعة وغیرها من المباني والتي تشیر الى األ)أ(البغدادي أو المدرسة الُمستنصریة

) بال: وكیبیدیا، ص(المصدر . هـ٦٢٥/م١٢٢٧في بغداد عام ُأنشأت المدرسة المستنصریة (أ)
)http://ar.wikipedia.org(.
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)أ()BBC(إذاعة وتلفزیون بي بي سي في مبنى هنفس؛ فیما نجد النمط ))أ١٧-١(الشكل ُینظر(

Robert)ب(مختبر روبرت كوخفي أیضًا ؛ و ))ب١٧-١(الشكل ُینظر(دائريالذي یشیر إلى شكل و 

Kochج،د١٧-١(الشكل ُینظر. تشیر مخططاته إلى شكل ُمثلث؛ وُسمي أیضًا بالمبنى الُمثلث.(

. مصغر للمدرسة المستنصریةإنموذج) أ(تعددیة األشكال التي تشیر إلى نفس النمط؛ ) ١٧-١(الشكل 
صورة فوتوغرافیة لمختبر روبرت كوخ ) ج. ()بال: ، صوكیبیدیا(: المصدر ، البي بي سيمبنى ) ب(

Robert Koch)Brock, 1999, P.218() .د (مخططات مختبر روبرت كوخRobert Koch)Brock,
1999, P.218(.

یناقش على ذلك ؛ فقد نجد عدة أنماط ُمختلفة ُمتجسدة في شكل واحدومن جهة ُأخرى 
هو "؛ من خالل جوهر نمط المنارة الذي عملیة إستخدام عدة األنماط في حّل شكل الواحدالعنزي 

وهو ))أ١٨- ١(الشكل (فملویة سامراء ذات شكل حلزوني هرمي،...هو الصعود،أوالعمودیة 
ولكن كالهما ذات نمط مستقل عن ))ب١٨- ١(الشكل (،هنفسشكل كنیسة فیلیب جونسون

ا ثالثهما فهو العلم مّ أ. خرى، وواحدة ذات درج خارجي واالخرى تستوعب المصلین داخلهااأل
" هنفسولكنه لیس من النمطهنفسوهو من الشكل ))ج١٨- ١(الشكل (العراقي في نصب الشهید

]٩٨[.)٦- ٥ص،١٩٩٧،العنزي(

. م، لندن١٩٦٠، تم إنشائه عام )BBC(مبنى أذاعة وتلفزیون بي بي سي (أ)
,Brock, 1999. (ویسمى المبنى الُمثلث، برلینRobert Kochروبرت كوخ مختبرات (ب) P.218.(
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كنیسة في داالس، )ب.(المئذنة الملویة في جامع المتوكل، سامراء)أ(؛ عن الشكلیة النمطإستقالل) ١٨- ١(شكل 
)٥ص، ١٩٩٧العنزي،(:المصدر . نصب الجندي المجهول، بغداد) ج. (، للمعمار فیلیب جونسون١٩٧٧امریكا 

الشكل الهرمي عند خدمستُ حین أُ فمرتبطة بمعاٍن تناسبها؛ تكون الوظیفة نوفي حین أ
الفراعنة في الحضارة المصریة القدیمة كمدافن للملوك، ولدفن جمیع حاجیاته وكنوزه وخدمه، 

الس –ولكن نجده في الوالیات المتحدة االمریكیة ))أ١٩-١(الشكل (.أصبح رمزًا للموت لدیهم
وبات یمثل نقطة االستراحة والهدوء ))ب١٩- ١(الشكل (،)أ()قصرفندق األ(فیكاس كفندق 

لسابق ال یتماثل مع ظهوره الالحق؛ فاألول صلد وُمغلق للداخل، فأن نمط ظهوره ا. سترخاءواإل
.واآلخر شفاف وُمنفتح للخارج، وطریقة إستخدام الشكل تختلف بینهما

، تصمیم الوالیات المتحدة/فیكاسالس /قصر فندق األ)ب(.الجیزة/ ات مصرأهرام) أ() ١٩- ١(شكل 
)Veldon Simpson.)http://ar.wikipedia.orgفیلدون سیمبسون 

والتصمیم الداخلي جارلس ) Veldon Simpson(تصمیم المعمار فیلدون سیمبسون : فندق االقصر(أ)
. م١٩٩٣ح عام ت، افت٢م١١,٠٠٠طابق وبمساحة ٣٠، الفندق مكون من )Charles Silverman(سیلفیرمان 
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النمط والوظیفة- ٢
فالوظیفة ال تتحدد بنمط معین؛ : إن عالقة إستقالل النمط عن الوظیفة تتحدد بمحورین إثنین

ن الوظیفة الواحدة یمكن تمثیلها بأكثر من نمط تصمیمي محدد، ألوال یتحدد النمط بوظیفة معینة، 
.فیما یتجسد النمط الواحد بأكثر من وظیفة

حالما یتم إكتشافه لغرض تلك الوظیفة، فمن واألمثلة كثیرة على إستقالل النمط عن الوظیفة
ذلك تجربة داشنر في المتاهة والفئران البیضاء؛ حیث قام باختبار قدرة الفأرة على حل المتاهة من 

وكرر . فأصبح في كل مرة یضع لها الطعام في نهایة المتاهة وتقوم الفأرة بحلها وتأكل. أجل الطعام
للطعام فوجد ان الفأرة قامت بحل تلك المتاهة ووصلت للطعام المحاولة في وقت الفأرة غیر محتاجة

.دون أن تكون جائعة ولكن من أجل أن تحل المتاهة، والذي سمي بالنمط الوظیفي الُمثابر

ذلك، إستقالل نمط التسقیف بالقباب عن الوظیفة، حیث أن أوائل إلىشارة ومما تجدر اإل
یتم إسباغ معاني إذوالملكیة؛ ولیس للوظائف الدینیة إستخدام للقباب كان فوق الحمامات العامة

١٩رسومات تعود إلى سنة Palladioُیظهر بالدیو إذ. همالقدسیة على القباب كما یظن بعض
)٢٠-١(الشكل .في روما) Agrippa(قبل المیالد إلستخدام القبة فوق حمام أكریبا 

Baths(الثالثي االبعاد لحمام أكریبا نموذجوالمقاطع وكذلك اإل ُیبّین إستخدام القبة في الواجهة ) ٢٠-١(الشكل 
of Agrippa, Rome ( قبل المیالد في روما، قام برسم الواجهة والمقاطع اندریا بالدیو ١٩سنة)Andrea Palladio .(

,RIBA ()Goodwin, 2009(من الرسوم التابعة للریبا  P.21-22(

كالداریومالحمامات الحارة : انواعها الثالثةوبعدها إستخدمت القبة في الحمامات ب

)Caldarium(، الشكل)(تبیداریوم والدافئة ،)٢١-١Tepidarium(، الشكل)والباردة ، )٢٢-١
.)٢٣-١(الشكل .، في روما وفي المانیا أیضاً )Frigidarium(فریكیداریوم
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و الحمام الحار في مخطط أ) caldarium(كالداریوم وقالقبة فإستخدامن یّ یبُ ) ٢١-١(الشكل 
,Goodwin, 2009(.م١٦- ٢١١، روما )Caracalla(ور كاراكالطثالثي االبعاد لحمام االمبرإانموذجو 

P.21-22(

أو الحمام الدافئ في مخطط ) Tepidarium(یُبّین إستخدام القبة  فوق تبیداریوم ) ٢٢-١(الشكل 
,Harris, 1988(.جنوب غرب ألمانیا) Trier(الحمام االمبراطوري في مدینة تریر  54(

أو الحمام البارد في ) Frigidarium(یُبّین إستخدام القبة  فوق فریكیداریوم ) ٢٣-١(الشكل 
,Harris, 1988(.في روما)Pompeii(الثالثي االبعاد في مدینة بومبي االثریة نموذجمخطط واإل  237(
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و الحمام الحار في مخطط أ) caldarium(كالداریوم وقالقبة فإستخدامن یّ یبُ ) ٢١-١(الشكل 
,Goodwin, 2009(.م١٦- ٢١١، روما )Caracalla(ور كاراكالطثالثي االبعاد لحمام االمبرإانموذجو 

P.21-22(

أو الحمام الدافئ في مخطط ) Tepidarium(یُبّین إستخدام القبة  فوق تبیداریوم ) ٢٢-١(الشكل 
,Harris, 1988(.جنوب غرب ألمانیا) Trier(الحمام االمبراطوري في مدینة تریر  54(

أو الحمام البارد في ) Frigidarium(یُبّین إستخدام القبة  فوق فریكیداریوم ) ٢٣-١(الشكل 
,Harris, 1988(.في روما)Pompeii(الثالثي االبعاد في مدینة بومبي االثریة نموذجمخطط واإل  237(
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٤٥

و الحمام الحار في مخطط أ) caldarium(كالداریوم وقالقبة فإستخدامن یّ یبُ ) ٢١-١(الشكل 
,Goodwin, 2009(.م١٦- ٢١١، روما )Caracalla(ور كاراكالطثالثي االبعاد لحمام االمبرإانموذجو 

P.21-22(

أو الحمام الدافئ في مخطط ) Tepidarium(یُبّین إستخدام القبة  فوق تبیداریوم ) ٢٢-١(الشكل 
,Harris, 1988(.جنوب غرب ألمانیا) Trier(الحمام االمبراطوري في مدینة تریر  54(

أو الحمام البارد في ) Frigidarium(یُبّین إستخدام القبة  فوق فریكیداریوم ) ٢٣-١(الشكل 
,Harris, 1988(.في روما)Pompeii(الثالثي االبعاد في مدینة بومبي االثریة نموذجمخطط واإل  237(
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ویرى البحث إن مفهوم اإلستقالل بین النمط والوظیفة واضٌح حتى في العمارة الرومانیة؛ 
والعامة، ) أو الملكیة(القبة للحمامات اإلمبراطوریة نمط التسقیف بففي الوقت الذي تم إستخدام 

ومن ثم) Pantheon(نجد إنها إستخدمت أیضًا كأماكن للعبادة لآللهة الرومانیة مثل البانثیون 
تحولت إلى ضریح للعظماء وبعدها تحولت أیضًا إلى كنائس بعد المسیحیة؛ وبعدها أسُتعملت في 

خطًأ أن القبة همعمارة الُمسلمین كعنصر إرتبط بعمارة المساجد، وعلى الرغم من ذلك یرى بعض
).٢٤- ١(الشكل .  هي عنصر ُمقدس كونها ُتمثل َمعلمًا ممیزًا للطابع اإلسالمي

. م١٢٥-١١٧، روما عام )Pantheon(ُیبّین إستخدام القبة فوق البانثیون ) ٢٤-١(الشكل 
)Macdonald, P.17(.منظور داخلي)ج. (مخطط أفقي للمبنى)ب. (صورة فوتوغرافیة للمبنى) أ(

:النمط والمعنى- ٣

النمط ":قائالً بالمعنىنموذجواإلعالقة النمط Tullio De Mauroدیماورو یناقش
فيهؤدیمحور فكري الذي یللنمطن یكون أیمكن .رمزیة ثابتةن یحمل أكمفهوم هو أقل من 

قیود ال ، ولكن بspeciesجناسواأل، genreالنوع و ، structureهیكلالو ، modelنموذجاإل
عالقة خرى فأنه ذو المفاهیم األالرمزیة الثابتة التي یمكن أن تحملها تلك وبالمقارنة مع . ثابتة

المسؤولیات التي تحملها تلك من وبالنتیجة فأن النمط یحوي جزءاً ]٩٩،)Tullio: p.89"(صفریة
، ولكنه غیر ثابت أو مستقر من مفهومه المعمارياً المفاهیم المتشابهة والتي تشكل بالنهایة جزء

نمط ال نبثق ألجله الإقد تباینت معاني النمط من زمن الخر؛ فالمعنى الذي ف. على رمزیة ما
.یبقى بشكل دائمي فهو مختلٌف عن معناه الالحق وعن معناه الذي سیكون علیه في المستقبل
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، ةومن األمثلة على إستخدام نمط اإلنفتاح نحو الداخل كان في جامع األزهر في القاهر 
یتمثل نمط اإلنفتاح نحو الداخل في فضاء إذ؛ م٩٧٥عام ه في زمن الفاطمیینؤ والذي تم إنشا

صحن المفتوح، والذي یرمز إلى الهدوء والسكینة في التقرب إلى اهللا عز وجل واإلبتعاد عن 
).  ٢٥-١(الشكل ُینظر. الدنیا

،٢٠٠٥حسن، . (إستخدام نمط اإلنفتاح نحو الداخل في فضاء الصحن بالجامع األزهر) ٢٥-١(الشكل 
)٩ص

في باحة القصر الرئیسیة، اً ؛ ُمتجسدهانفسُمدةفي القصور في الهنفسبینما نجد النمط 
مما یرمز إلى الفخامة والقوة ومركز السلطة . )م١٣٣٩تم إنشاؤه عام (مثل قصر األمیر بشتاك

).٢٦- ١(الشكل ُینظر. السیاسیة

)٣٠مجلة مصر، ص. (األمیر بشتاكإستخدام نمط اإلنفتاح نحو الداخل في قصر ) ٢٦-١(الشكل 

كما في ضریح ) األضرحة(ویتجسد نمط اإلنفتاح نحو الداخل في المدافن أو المقابر 
) م٨٠× م ٨٠(مربع الشكل " الذي یكون ) م١٣٩٩تم إنشاؤه عام (السلطان فرج بن برقوق

ت ونهایة مما یرمز بذلك إلى المو ). بال: وكیبیدیا، ص" (ویتوسطه صحن محاط بأربعة أروقة
).٢٧-١(الشكل ُینظر. الحیاة
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)http://ar.wikipedia.org(). األضرحة(إستخدام نمط اإلنفتاح نحو الداخل في المدافن المقابر ) ٢٧-١(الشكل 

وبالنمطهانفسالحقبة الزمنیة في وبذلك فإن المعاني تختلف تمامًا بین األمثلة الثالثة و 
یرتبط بعالقة إعتباطیة مع المعنى؛ یتم إضفاء المعاني علیها من خالل ن النمط فنستنتج أ. نفسه

ُیستخدم النمط في حّل الشكل بعبارة أخرى و النمط في حّله؛ أي ذلك وظیفة الشكل الذي یدخل 
وال یكون للنمط إرتباط بالمعنى سوى عن طریق عالقته ).أي من الشكل(واإلستفادة منه وتوظیفه

اإلعتباطیة التي یتم فیها إسباغ المعاني على وفق الوظیفة التي یقوم النمط بإحاللها في الشكل، 
.  من وظیفة لألخرىفتختلف المعاني التي ترتبط بالنمط 

:مكانيزماني والالنمط وانتماؤه ال-٤
نه أعندما نأخذ المسار الزمني للتأریخ لنمط ما مثل نمط االحتواء البنائي الدائري أو القبة؛ نجد 

من الحمامات العامة والملكیة (خر بل ونجده یتنقل بین الوظائف المختلفة ال یلتزم بمكان محدد دون اآل
، )٢٠-١(ل اشكوعلى طول الخط التأریخي؛ كما في اال) والمساجدالكنائس في لغایة الوظیفة الدینیة 

نماط ال ُیحددها الجانب المكاني وال ن بعض األأوبهذا نجد).٢٤-١(،)٢٣-١(،)٢٢-١(،)٢١- ١(
عدیدة تنبثق اً نماطأن أفسنجدمقطع العرضي للتأریخالفي دراسة أنماط أخرىوكذلك عند .الزماني

بل تنتقل وتتجسد في أماكن أخرى غیر الذي بالمكانتتسم بعضها بإرتباطها مكانیًا وأخرى ال تتحدد 
بمكة المكرمة، مرتبط مكانیًا في وسط العالم )الشریفةالكعبة (اء بیت اهللا ن نمط بنأنجد و ؛ إنبثقت منه

المسلمین كنمط للصالة وال یمكن بأي حال من األحوال تكراره من قبلبالضبط، وظهر في مكان واحد،
)٢٨-١(الشكل ُینظر. في أي مسجد إسالمي آخر في آیة بقعة أخرى من األرض
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.مكة الُمكّرمة مركز الكرة األرضیة) ٢٨-١(الشكل 

والذي بمفهوم النمط الفّعال لواأل یرتبط : لى قسمینإنماط تنقسم األ نستنتج من ذلك بأن
أو ةمرتبطًا بالمحددات المكانیخراآلفیما یكون ؛ على مساره الزمنيكان محددبمیتمیز بعدم إرتباطه
.الزمانیة أو كالهما

.المقیاسالنمط و -٥
نماط ونختبر طبیعة أختبار قابلیة إرتباط النمط مع المقیاس عن طریق أخذ مجموعة إیتم 

بمقیاس صغیر یتمثل نفتاح نحو الداخل ن نمط اإلأعالقتها مع المقیاس؛ فنجد على سبیل المثال 
، ونجده المدرسة المستنصریةفي كبر بقلیل كماأفیما نجده بمقیاس و ،یدیةلالبیوت التقكما في

ن النمط یعمل في البیئة السكنیة أفنجد )٢٩-١(الشكل .)أ(بمقیاس كبیر كما في المسجد الحرام
.بالمقیاس اإلنسانيممكنةإال أنها جمیعًا ذات عالقة إحتواء ؛والتعلیمیة والدینیة ویستقل عن المقیاس

بیت تقلیدي، المدرسة : نمط االنفتاح نحو الداخل في من الیمین الى الیسارإستخدامُیبّین ) ٢٩-١(الشكل 
)٢٤٨الحزمي، ص(.المستنصریة، المسجد الحرام

النمط عن المقیاس هي صفة عامة للنمط ولیس على نمط االنفتاح نحو إستقاللوصفة 
الداخل بشكل خاص، فنجد ان نمط االحتواء البنائي الدائري في القبة تستقل عن المقیاس؛ 

. ٢م) ٤٠٠,٨٠٠(مصلي وبمساحة ) ٨٢٠,٠٠٠(ُیعد المسجد الحرام أكبر مسجد في العالم بسعة (أ)
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ىسكني صغیر؛ وفي تغطیة ملعب عمالق كملعب االلفیة ىفنجدها كنمط بنائي في مقیاس مبن
)Millinium dome (في الشكل كما .في بریطانیا)فیما نجد القبة في المسجد النبوي ). ٣٠- ١

مستقلة عن المقیاس بوجود قبب كثیرة وبمقاییس متعددة منها صغیرة وكبیرة أیضًا؛ كما في 
).٣١- ١(الشكل 

قبة (المسكن ؛ المنشأت الریاضیة : القبة كنمط بنائي من الیمین للیسار إستخدامُیبّین ) ٣٠-١(الشكل 
).االلفیة في بریطانیا

.القبة بمقاییس مختلفة في المسجد النبوي الشریفإستخدامُیبّین ) ٣١-١(الشكل 

مًا في مهالمقیاس دورًا ؤديولكن عالقة النمط بالمقیاس ال تتصف باإلستقالل التام، إذ ی
فالنمط غیر مستقل عن المقیاس اإلنساني بخالف الشكل، ألن النمط ُیمثل . األنماطتحدید 

فنجد على سبیل المثال أن .وهذا یعني ضرورة إرتباط النمط بالمقیاس. طریقة إستخدام شكل ما
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یأخذ شكل نمط اإلنفتاح نحو الداخل، لكن )) ٣٢-١(الشكل (Pentagon)أ(البنتاغونمبنى 
وذلك بسبب . فضاءاته لیست ُمنفتحة نحو الداخل بل على فضاءات طویلة ُممتدة على أضالعه

الذي یؤدیه في البیتنفسه ضخامته وكبر مقیاسه فلم یعد نمط اإلنفتاح نحو الداخل یؤدي الدور 
.السكني وال المدرسة الُمستنصریة

)Google earth(.یبّین تأثیر المقیاس على شكل النمط في مبنى البنتاغون) ٣٢-١(الشكل 

بمقاییس وأبعاد مختلفة وعدیدة ولكنها مرتبطة یتجلىفنستنتج من ذلك أن النمط 
النمط ُمرتبط فبالمقیاس اإلنساني مما یجعل النمط غیر تام اإلستقالل عن المقیاس؛ 

بالمقیاس، فنجده في الحجم السكني الصغیر نسبیًا الى المباني العمالقة كالمالعب والمساجد 
. الدینیة الضخمة، ولكنها جمیعًا ذات عالقة مرتبطة بالمقیاس اإلنساني

:النمط والتطور الحضاري-٦
وكذلك یساعد التطور الحضاري على إنتاج أنماط جدیدة تخدم لحل الوظائف الجدیدة 

عطاء تصور عن الهیئة وكذلك حًال إهیئته؛ فالنمط یساعد على أوإعطاء تصور عام لشكله 
فمن خالل البحث بالتاریخ المعماري . نماط الوظیفیة المتجددة بطبیعتهاعتماد على األوظیفیًا باإل

أدى إلى أنتاج ) Holmenkollen(كولین نجد إن إستحداث مراكز التزلج الریاضیة مثل هولمین

) بال: وكیبیدیا، ص(الوالیات المتحدة/فیرجینیا. م١٩٤٣عام ،للمصمم جورج إدوینمبنى البنتاغون(أ)
)http://ar.wikipedia.org(.
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إذ البد ألي وظیفة من نمط لكي یتم . معروفة قبل ذلكأوأنماط وأشكال جدیدة لم تكن موجودة 
وأن الشكل یحتاج للنمط . و طریقة حل الوظیفة في الشكلهتحقیقها في شكٍل ما، كون أن النمط 

.إلستغناء عنه، ولذلك فالنمط مهم جدًا وأساسي وال یمكن ا)في الشكل(إلحالل الوظیفة فیه 
)٣٣- ١(الشكل ُینظر

حتیاجات األخرى مثل القاعات ذات نمط السقوف المتحركة؛ فنجد على سبیل وكذلك اإل
؛ )Civic Arena(قاعة المدینة همكما یسمیها بعضأو) Mellon Arena(ون لالمثال قاعة می

مكانیة جعلها إتتیح النمط المتحركاتتمیز بكون نظام التسقیف فیها ذ، )٣٤- ١(الشكل ُینظر
.میكانیكيُأسلوبداخلیة بأوقاعة خارجیة 

)Google earth(.النرویجسلو، أو في ) Holmenkollen ski jump(كولینهولمینمركز التزلج)٣٣-١(الشكل 

Civic Arena or(المدینة أوون لقاعة می)٣٤-١(الشكل  Mellon Arena( بنسلفانیابیتسبرغ ،في.)Google earth(
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خالصة وٕاستنتاجات الفصل األول
ة ئومعماریًا؛ فتم الكشف عن بیمن خالل تفسیر المصطلح لغویاً ناقش الفصل األول مفهوم النمط

هذا من جانب؛ ومن نموذجإصطالحیة تحیط بفكرة النمط مثل الشكل وشكل النمط والطراز أو اإلسلوب واإل
تعتمد على موقع تلك )لألنماط(الجانب اآلخر فإن مصطلح النمط یمكن أن ُیشتق منه عدة ُمصطلحات

ُتسمى باألنماط المثالیة فیما یكون التمثیل الفیزیاوي) عالم الُمثل(األنماط؛ فاألنماط القابعة في العالم العلوي 
ما تكرار ظهور ذلك النمط بشكل ُمتناغم وُمكرر على عدة أولي، وفیاألولي ألحد تلك األنماط هو نمط 

أشكال ُیسمى عندئذ بالستیریوتایب، فیما تكون األنماط المتواجد بالطبیعة هي أنماط طبیعیة فتم مناقشة 
النسبة الذهبیة في الطبیعة وتطبیقاتها في العمارة وكذلك عالقة أهرامات الجیزة مع المجموعات النجمیة، 

. نظریة أوریون في عملیة تناسب مواقع وشدة النجوم مع مواقع وحجم األهراماتوالتطرق إلى
ن من األنماط یمكن مالحظتهما على الخط الزمني للتأریخ؛ ُیسمى األول بالنمط الفّعال اویوجد نوع

فكرته بجوهره الثابت والمثالي ولكنه ُمتغیر، حیث یمكن أن یتجسد في عدة أشكال دون أن تتأثر والذي یتمیز 
جوهر ثابت یحوي علىهذا النمط من التسقیفاألساسیة، ومثال على هذا النمط هو نمط التسقیف بالقبة، ف

الذي ُیسمى بالنمط و الثانيفیما یكون . تجسد على أشكال مختلفة على الخط الزمني للتأریخی؛ومثالي
خدمة الحاجة اإلنسانیة، حتى یتمیز بجوهر ثابت وُمستقر حیث یمكن تطویره  بشكل ُمستمر لالمتطور، 

. لـ لوكوربوزیهومثال على ذلك النمط هو نمط اإلنفتاح نحو الداخل أو بیت الماكنة. ُیصبح مجهول المصدر
وبعد ذلك تم التحول إلى األصول الفكریة للنمط من خالل طروحات أفالطون وأرسطو وكذلك 

ها لنظریة منظور وأوسع أفقًا في إنفتاحاً النیة هي أكثر البحث أن وجهة النظر العقیرى العقالنیین والمادیین، ف
مناقشة طروحات بعض النقاد والمنظرین المعماریین حول مفهوم إلى فصل األولمن ثم تطرق الو . النمط

فكان مفهوم لوجیه عن النمط من خالل الكوخ الریفي الذي ال یعدو النمط أمثال لوجیه ودكوینسي وأرغان؛ 
لیس إال، فیما قّدم دكوینسي تعریفًا ناضجًا عن النمط تم إستثماره فیما بعد على الجانب النظري كونه مودیالً 

وفق على وبین تعریف النمط نموذجالذي بّین اإلختالفات بین تعریف لوجیه عن اإل،عند أرغانالمعماري
، فإستنتج البحث أن النمط ال إختبار مفهوم النمط كأداة تواصلیة في العمارةمن ثم و .الذي جاء به دكوینسي

یعمل كأداة تواصلیة للمعنى كونه أداة مجردة ومستقلة عن المعنى ویقتصر إرتباطه بالمعنى من خالل عالقة 
. إعتباطیة

المبحث األخیر في إستقاللیة النمط المعماري؛ فتمت مناقشة عالقة النمط بالشكل؛ ویختتم الفصل ب
وأما عالقة النمط بالوظیفة؛ فنجد أن النمط . ل؛ والشكل ُمستقل عن النمطج أن النمط ُمستقل عن الشكفأستنت

وأما عالقته . فالنمط مسؤول عن توظیف وحّل الشكل. ُمستقل عن الوظیفة؛ والوظیفة ُمستقلة عن النمط
أي (ه عالقته مع المقیاس غیر تامة اإلستقالل؛ كونٕانو . بالمعنى، فالنمط ذو عالقة إعتباطیة بالمعنى

وفي مناقشة عالقة النمط وٕانتماؤه الزماني والمكاني؛ فنستنتج بأنها تنقسم . بالمقیاس اإلنسانياً ُمرتبط)النمط
یرتبط األول بمفهوم النمط الفّعال والذي یتمیز بعدم إرتباطه بمكان محدد على مساره الزمني؛ : إلى قسمین

.أو كالهمافیما یكون اآلخر مرتبطًا بالمحددات المكاني أو الزمانیة
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لثالثالفصل ا
النمطیة والنمطتأسیسًا على فكرتي عمارة ال

تمھید

یعد التنظیر النمطي أحد الحقول المهمة في نظریات العمارة؛ وهذا واضح من خالل طروحات 
Carlo Arganالمنظرین والنقاد في حقل العمارة؛ فنجد أهمیة نظریة النمط في طروحات كارلو أرغان 

داة في مقالته عن النمط والنمطیة في النظریات وتأریخ العمارة وٕاسلوب للتفكیر وجعله حًال أو أ
وتعد نظریة النمط حًال فاصًال في عالقة الشكل بالمعنى؛ فیعالج التنظیر النمطي . للمشكالت المعماریة

في عملیة الُمستخدمةاألشكال الملموسة والنماذج بین و كلة اإلنقطاع بین األشكال العلیا من جهة؛ مش
ك التنظیر في عالقة األشكال مع النظرة الواعیة التي یضفیها ذلفضًال عنمن الجهة اُألخرى،التصمیم

یتأتى من خالل النمط الذي یتجلى في عدة أشكال ) أي الشكل والمعنى(المعنى، وٕان الربط بینهما 
ووظائف؛ فیستقل بذلك عن المعنى من خالل التعددیة الرمزیة للنمط الواحد خالل الخط الزمني؛ مما ال 

نون ولكن بصورة إعتباطیة؛ وهذا یساعد بشكل وفق نظام أو قاعلى یجعل عملیة إرتباطه بالمعنى 
.مباشرة على تجرد المعاني عن األشكال وٕاستقاللیتها

ویخدم التنظیر النمطي في العمارة أیضًا في عملیة التصمیم على عدة أصعدة؛ فیكون ذلك من 
نت تلك خالل إستحداث أنماط جدیدة تساعد على تطویر الهندسة المعماریة في مجال التصمیم سواءا كا

األنماط تفید في الحلول الوظیفیة أو في ایجاد األشكال الجدیدة التي بدورها تفید في عملیة االبداع 
وتخدم نظریة النمط أیضًا في تحلیل وفهم مشاریع وأعمال المعماریین؛ ومن أوائل تلك . المعماري

Antonioل هي نظریة فسنتیني اشارت إلى إستخدام التنظیر النمطي كأداة تحلی" النظریات النمطیة التي 

Vesentiny في نظریة إعادة البناء النمطيTypological Reconstructional Theory والتي قام  بتحلیل
)Harvard, 1984, P.68(."مدینة فنیسیا من خاللها

بخصائصهاالشعوبحضاراتیهافتنعكسالتيالمرآةهيالعصورمدىعلىالعمارةتعدو 
. المكانإختالفعلى الرغم من زمنالعبروتتنوعتتغیروالتيوالسیاسیة،والثقافیةواإلجتماعیةالدینیة

هيمراحلهاكلفيفالعمارةوالخارجیة،الداخلیةبمؤثراتهالتاریخحركةمعوهبوطاً صعوداً تتأثرنهاأكما
األهمیةذاتللمبانيالمختارةلنماذجابالضرورةولیستبشریة الالتجمعاتبهاتتمیزالتيالعمرانیةالصورة
طبقاتهبكلالمجتمععمارةهيفالعمارةاألحیان،منكثیرفيالتاریخكتبإلیهاتشیرالتيالخاصة
المدینةعمارةوهيالمعماریینوغیرالمعماریینعمارةوهيمعاً والرسمیةالشعبیةالعمارةفهيوفئاته،
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والتي من خاللها یمكن رسم مالمح سمة العصر . المجتمعمنالعظمىالغالبیةتمثلالتيوالریف
.وتقدیمها على شكل نمطیة تسهم في فهم التأریخ وتبویبه

: مباحثةویناقش الفصل الثالث إستخدامات النمطیة والنمط وتطبیقاتها في العمارة من خالل أربع

.العمارةیناقش بأن النمط والنمطیة أداة للفهم في : المبحث األول-١
.یناقش دور النمطیة والنمط في تخطیط المدینة: المبحث الثاني-٢
.عن تشكیل العمارة األولىةیناقش موضوع نظریة النمط كونها مسؤول: المبحث الثالث-٣
:محاورةیناقش الدراسات النمطیة في الهندسة المعماریة على أربع: المبحث الرابع -٤
.یة في النقد المعماريیناقش الدراسات النمط: المحور األول -أ

.یناقش نظریة إعادة البناء النمطي: واما المحور الثاني -ب
.التنویعات والتحوالت النمطیة: المحور الثالث -ج
یناقش نمطیة المدینة ؛ بالتطرق إلى العقالنیة الكالسیكیة وتیار : وأخیرًا المحور الرابع-د

العقالنیة الجدیدة وكذلك التطرق إلى آلدو روسي وعمارة المدینة ونختمها في تفسیر النمط من 
.  منظور العقالنیة الجدیدة

:العمارةللفهم في تانالنمط والنمطیة أدا: المبحث األول 
النمطیة ذات الید الطولى في عملیة فهم التأریخ بشكل عام والمفاصل الدقیقة المهمة بشكل دّ تع

خاص؛ فكون أن النمطیة تعني سمة العصر هذا یعني إنها تمثل الجوانب العامة للعصر على مختلف 
التي تشیر ةُمدّ األصعدة؛ سواءًا أكانت فكریة ام فلسفیة وكذلك الواقع االقتصادي وحتى السیاسي لتلك ال

في تمیز نمطیة الكالسیك عن نمطیة الحداثة كونهما ) في الفصل السابق(وهذا واضح . إلیها نمطیة ما
عصرین مختلفین عن بعضهما؛ فأصبح من الیسیر جدًا تصنیف األعمال وكذلك الفنون بأنها كالسیكیة 

وتمیزها عن باقي النمطیات عن أو حدیثة إعتمادا على األنماط والمعاني اللتین شّكلتا مفهوم النمطیة 
.طریق إختالف إرتباط تلك األدوات ومعانیها بصورة دوریة وٕاعتباطیة مع بعضها

مبنى غوطي هو Westminster Abbeyیكون دیر ویستمنستر أن " فنجد على سبیل المثال؛ 
Gothic)أ١-٣(الشكل [،)أ.[( كاتدرائیة القدیس بولص فیما تكونSt Paul's Cathedralاً مبنى كالسیكی)ب(،

وحتى القرن الخامس ديالمیالالقرن الثاني عشرهي مرحلة من العمارة األوروبیة ظهرت في) الغوطیة(العمارة القوطیة (أ)
التي الجرمانیةالقوطالنهضة اإلیطالیة المعروفین باإلنسانیین وینسب إلى قبائلمثقفيونشأ اسم قوطي مع. عشر

).٤٩شیرزاد، ص. (المیالديالقرن الخامسفيإیطالیااجتاحت
عشر خامسفي القرن الكردة فعل ضد عمارة الباروك والركوكوالعمارة الكالسیكیة هي مرحلة من العمارة ظهرت (ب)

.عشروحتى بدایة الحداثة في نهایة القرن التاسع 



www.manaraa.com

الفصل الثالث...........................................................................................النمط والنمطیة في العمارة

٨٩

رغم من كونهما متناظران ویحتویان على العناصر ذاتها من على ال.)٧سمرصن، ص(١"])ب١-٣(الشكل [
تأریخیة وعمائر زمنةبرجین وساعتین واالثنین یخدمان نفس الوظیفة الدینیة والروحیة؛ ولكنهما یعودان أل

وبذلك . القرن السابع عشرفیما ترجع الثانیة إلىُمنتصف القرن الثاني عشر مختلفة فاألولى ترجع إلى 
یصبح من الصعب جدًا التمییز بین العمائر عبر العصور وفهمها وتبویبها إال عن طریق النمطیة؛ فكون 

) Basilicaوالباسیلیكا Parthenonالبارثینون (األغریقي والروماني نموذجأن نمطیة الكالسیك إعتمدت اإل
وها منظر عدّ اد التناسبات الریاضیة في البناء؛ لغرض إحیاء تلك العمارة والتي كأساس للعمارة وٕاعتم

الكالسیك أساس العمارة والمنطلق الصحیح لها وعدم اإلنجراف خلف التزیینات المفرطة التي إعتمدتها 
س كاتدرائیة القدیوهذا واضح جدا في . العمائر التي سبقتها كعمارة الركوكو والباروك وحتى الغوطیة

دیر ویستمنستر لى العكس من ع) Ionic(وٕاعتماد العمود االغریقي St Paul's Cathedralبولص 
Westminster Abbeyغریقي في الطراز أو اإلسلوب اإلنموذجالخالي من أي مؤشرات تشیر إلى اإل

. وٕاستبدالها بالمبالغة في اإلعتناء بالشبابیك والتفاصیل األخرى والتأكید على التزیینات

كاتدرائیة القدیس بولص )ب(. مثال على العمارة الغوطیةWestminster Abbeyدیر وستمنستر ) أ() ١-٣(الشكل 
St Paul's Cathedralمثال عن نمطیة الكالسیك .)Jones, P.242/301(

وبذلك أصبح من السهل جدًا بفضل إستخدام النمطیة تمییز المباني وتصنیف التأریخ 
) أ٢- ٣(؛ الشكل British Museumفنجد أن المتحف البریطاني . وتبویب العمائر تحت نمطیات

بق ذلك االغریقي فیما ال ینطنموذجمیزات العمارة الكالسیكیة وكذلك إلى اإلیشیر إلى سمات و 
وبذلك ) ب٢- ٣(؛ الشكل Natural History Museumعلى المتحف التأریخ الطبیعي البریطاني 

. أصبح األول كالسیكیًا في حین أن الثاني لیس كذلك
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Naturalمتحف التأریخ الطبیعي في بریطانیا )ب. (British Museumمتحف البریطانيال)أ() ٢-٣(شكل 
History Museum.)Jones, P.35/221(

عمارة الكالسیك والحداثة؛ فإعتماد نمطیة الحداثة على النقاء علىوینطبق الحال أیضًا 
والسطوح المختزلة البیضاء والنقیة؛ والتأُثر بتجریدیة اآللة على عكس العمارة الكالسیكیة التي 

ها بشكل االغریقي والروماني وكذلك اقتباس بعض التفاصیل مننموذجتعتمد نمطیتها على اإل
واضح؛ فالتوجهین یهتمان بشكل واضح بعملیة إنتاج الشكل سواءًا بالتفاصیل والضخامة 

أو عن )). أ٣- ٣(الشكل (؛St. Peter's Basilicaالكالسیكیة كما في كنیسة القدیس بطرس
أي الوصول(طریق اإلهتمام بالجمالیة الشكلیة والتجریدیة الحداثویة عن طریق المثالیة التجریبیة 

).ب٣-٣(الشكل ؛Bauhausكما في مبنى الباوهاوس ). الى مرتبة الكمال عن طریق التجربة

مبنى الباوھاوس ) ب. (ایطالیا/في روماSt. Peter's Basilicaكنیسة القدیس بطرس)أ() ٣-٣(شكل 

Bauhaus ٨٢سمرصن، ص(.المانیا/في دیساو١٩٢٦عام(

التصنیف والتبویب فحسب ولكن قامت بتفسیر ولم تقتصر أهمیة النمطیة والنمط على 
المفاصل الدقیقة التي تطورت بها العمارة من نمطیة ألخرى؛ وعلى الرغم من تعالي األصوات 

االغریقي أو نموذجضد اإلفراط والمبالغة في إستخدام الزخارف في عمارة الغوطیة والمطالبة باإل
الجدیدة؛ فأن من الخطأ اإلعتقاد أن كل سمة الروماني كأساس للعمارة والذي نتجت عنه النمطیة

من الخطأ "عصر أو نمطیة تأتي بالتضاد مع النمطیة السابقة لها ألسباب معینة؛ حیث أن 
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، انهما مختلفان لكنهما لیسا ضدین وان )ضدان(الجسیم اإلعتقاد بأن الغوطي والكالسیكي 
السبب إلى ان الرومانتیكیة هي ویرجع ). ٨سمرصن، ص(]٢["احدهما لیس منفصًال عن االخر

نضعهما في معسكرین نفسیین مختلفین تماما، ومن یقول انه یفصل الغوطي على "من جعلتنا 
حیث اننا نمیز العمارة ... الكالسیكي أو بالعكس فانه ضحیة سوء فهم القرن التاسع عشر

ما كان التضمین الكالسیكیة عن الغوطیة فقط عندما تحتوي على تضمین من الطرز القدیمة مه
ضمن منهج واحد من ) الغوطیة والكالسیكیة(، وكلتاهما )٩سمرصن، ص(]٣["ضئیًال أو قدیما

.حیث اإلهتمام بالشكل والتزیین الُمتأنق، واإلهتمام بالتناسبات الریاضیاتیة

وكأنما یعید التأریخ نفسه في المفصل الدقیق بین الكالسیكیة والحداثة بالمناداة إلى عدم 
ة؛ وٕاحراج ُمدّ اإلنسان ضمن النسبة الذهبیة والمواكبة التطوریة في العالم في تلك الحشر 

ن للمنظرین واألُدباء الكالسیكیین في حصر مشاعر الناس ضمن صرامة مستلزمات یالروماتیكی
ثابتة؛ فهل من اإلنصاف حصر وتطویق مشاعر الذي یرثي قریبًا أو حبیبـــــًا بـــــالزمة قوافٍ 
. والتي ال تلبي المشـــاعر اإلنســـانیة التي یریـــــد الشــــاعر إیصــــالها للمتلقي. ـــة وقافیة؟شعریــ

فنتج عن ذلك على مستوى األدب؛ الشعر الحر الذي ال یستلزم القافیة ولكن یتیح 
ب للشاعر إیصال مشاعره بصورة سهلة وسلسة أكثر؛ فكان األثر الرومانتیكي فاعًال جدًا في قل

موازین العمارة ولكن إسُتِغلَت هذه إلى والدة عمارة الحداثة والتي تبّنت العملیة ذاتها التي تبّنتها 
الكالسیكیة من قبل في إبعاد اإلنسان من محور العنایة واإلهتمام والمركز؛ وجعل الطبیعة 

هتمام بالشكل وكذلك اإل. الكالسیكي السابقنموذجالجدیدة والتقنیة هي البدیل عن الطبیعة واإل
بصورة جدیدة وفیها إعتناء بالوظیفة بشكل اكبر؛ وأن اختلفت التعامل الشكلي والعناصر الشكلیة 

وینقل العنزي تأكید . أخرى تتكامل معها" لطبیعة ما"في كونها تابعة اً فأن منظور العمارة بقي ثابت
ناقضین؛ وبمفهوم أعمق، هذه اإلختالفات الواضحة، فالتقلیدین المت"أیزنمان أیضًا على أن 
واحد، وعلى الرغم من ان موضوع البحث لكلیهما مختلف disciplineیشتركان معًا في نظام 

فكال التیارین یفترضان أن العمارة تمتلك القدرة على ) الطبیعة مقابل التقنیة(وقد یصل حد النزاع 
]٤[)٩، ص١٩٩٧، العنزي(". إیصال المعاني، لترجمة ماهیة العالم وكیف یجب ان یكون
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العمارة الكالسیكیة، إنصّب اإلهتمام على الشيء وعكسه لتناظر وتناسبات الجسم " ففي 
)أ(.اإلنساني، ثم جاءت الحداثة فأحدثت تطویرًا وهو إفراغ الشيء ووجوده خارج تناسبات اإلنسان

]٥[)٢٢، ص٢٠٠٢العنزي، (" ولذلك الحد فما زال اإلهتمام منصّبًا على الشيء

نستنتج من ذلك أن النمطیة والنمط هما أداتان فاعلتان في تصنیف وتبویب التأریخ 
وكذلك فهمه بصورة سهلة وسلسة وكذلك فهم المفاصل الدقیقة والمهمة التي تفصل العصور 
المتتابعة وفهم وایجاز السمات الجدیدة والقدیمة على حد سواء، وكیفیة معالجة الجدید 

والحكم في كون الجدید هو على إمتداد أسالفه أم هو . ا القدیمللمشكالت التي إتسم به
.إستحداث جدید یخدم المجتمع ومشكالته الفعلیة

:النمطیة والنمط في تخطیط المدینة: المبحث الثاني 
فضًال عن المدینة، في النمطیة والنمط األداة الفاعلة في عملیة التحلیل والتصمیم دّ ُتع

كونها أداة تصنیف وتبویب التأریخ وفهمه حسب التدرج التأریخي وجعلها على شكل نمطیات 
متالحقة ترسم بصورة دقیقة سّمات ومالمح العصر الخاص بها؛ فأنها أیضًا تقوم بتصنیف 
وتبویب تخطیط المدینة إلى نمطیات ال یمكن حصرها نتیجة انبثاق أنماط جدیدة في كل عصر 

مدینة ومدى نجاحها إعتمادًا على النمطیة المتبعة فیها، وبناءًا علیها یتم رسم یكون تحلیل الإذ
وحل المشكالت في تخطیط المدینة، فإن كافة السمة والطابع العام لها؛ بشكل یكفل اإلحتیاجات 

:تخطیط المدینة یقع ضمن عدة أنماط من أهمها

: Clustered Typeنمط المدینة الُمتضام أو الُمتجّمع-أ
ویندرج تحت الحداثة؛ عصرالكالسیكیة للعمارة التي تسبق عصریشیر هذا النمط إلى 

منتظمة، الهذا النمط العدید من الهیئات للمدینة مثل الهیئة المتجمعة والهیئة العضویة وغیر 
ذلكیؤديحیثواقتصادي،،وٕاجتماعيبیئيماهومنهاعدةمیزاتالنسیجفيویوفر هذا النمط 

للوقتوتوفیراً ارةللحر المستهلكةالطاقةتكالیفقلةالخارجیة، بالتاليسطحات الفراغاتمقلةإلى
وهذا النمط واضح في البیئة التقلیدیة في مدینة بغداد القدیمة .الحركةفراغاتخالل تقلیلمن

والبصرة القدیمة ومدینة مراكش وتونس القدیمة وغیرها من المدن العربیة القدیمة؛ وُیعرف هذا 
)٤- ٣(الشكل . بالنسیج التقلیدي

).٢٢،ص٢٠٠٢العنزي، . (یستثنى من ذلك إعتماد لوكوربوزیھ للتناسبات االنسانیة لكونھا حالة خاصة(أ)
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: من الیمین إلى الیسار ؛القدیمةالعربیةالمدنبعضفيالمتضامالحضريالنسیجمنأنماط) ٤-٣(شكل 
)٢٥٥الحزمي، ص. (مدینة بغداد ومراكش وتونس

صفوففيوتتراصتتكتلبحیثالمدینةمبانيتقاربوُیعرف النسیج المتضام بأنه
رفعإلى تؤديالتيالمباشرةالشمسأشعةمثلالجویةللعواملواجهاتهاتعرضمنعفتمتالصقة

أجزاءتظلیلإلىیؤديالمتجاورةالمبانيارتفاعفياإلختالفأنكماالمباني،داخلالحرارةدرجة
في االمثلة الثالثة البیوتإن. وحرارتهاالشمسأشعةمنحمایتهاوالمبانيهذهأسقفمنكبیرة
بناءكأنهوالحيویبدواألخرىو الداربینفسحةالتتمیز بأن) بغداد ومراكش وتونس(أعاله في 
نسبلتقلیلذلكوالمناخیةالمعالجةهووربما یكون من أسباب إستخدام هذا النمط . واحد

توفیرطریقهاعنیتمكانوالتياألفنیةو الداخلیةبالفراغاتعنهاالتعویضوالخارجیةالفراغات
.السكنیةالمبانيمستوىعلىخصوصیةمنتوفرهماجانبإلىالطبیعیةاإلضاءةوالتهویة

تحقیقفينمط المدینة الُمتضام أو الُمتجّمعفيالتصمیميوالتخطیطياإلبداعیتجلى
التخطیططریقعنبلأجهزةإضافةطریقعنلیسالتكییف،یسمىماأوالمناخيالتوازن

المؤثراتصدأوتخفیفأي"العزل"هوالمعمارإهتماملفتماأهموكانالمعماري،لتكویناو 
.وغیرهاوالملوثاتوالحرارةالریاحفيتتمثلالمؤثراتوهذهالمسكن،عنالخارجیةالمناخیة

ومن األمثلة التي ُجعل نمطیة االفتناح نحو الداخل فیها كغایة هو تصمیم جامعة بغداد 
حیث أصبح التصمیم یهدف إلى رسم مالمح النسیج الُمتضام لمدینة بغداد والنمطیة السائدة 

هي المسیطرة والطابع العام على التصمیم، فأصبحت النمطیة هي الغایة ) اخلاالنفتاح نحو الد(
)٥-٣(الشكل . في التصمیم
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. محاولة اإلستفادة من شكل النمط الُمتضام في تصمیم جامعة بغداد)٥-٣(شكل 

Grid Typeالنمط المتعامد - ب

مفروضة كمخطط وهي تكوینات حضریة تتشكل بهیئة متعامدة بدوافع معینة أو تكون 
أساس للمدینة بأبعاد ُمسبقة بدوافع سیاسیة أو دفاعیة أو إقتصادیة أو دینیة؛ وفي بعض االحیان 
تكون بدافع بناء مدن تجاریة فالنمط المتعامد یساعد على تحقیق سهولة في الحركة التي تخدم 

.التجارة

كما (الیونانیة Prieneومثال على النمط المتعامد في تشكیل المدینة هي مدینة برین 
؛ وحدیثًا تم إعتماد هذا النمط ذي اإلسلوب الشبكي الهندسي المتعامد كأحد ))٦- ٣(في الشكل 

أدوات العقالنیة في التخطیط والذي یخدم التوسع المستقبلي للمدینة بشكل سلس جدًا؛ ویتمیز 
.یویوركومثال على ذلك تخطیط مدینة ن. كذلك بالوضوح في التخطیط وسهولة استغالله
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)Google earth(.نیویورك) ب) (Eisner, P.70.(Prieneمدینة برین ) أ(النمط المتعامد في تخطیط المدن) ٦-٣(الشكل 

:Circular Typeالنمط الدائري - ت
یتشّكل هذا النمط من تكوینات حضریة بشكل متكامل وعلى األغلب محاطة بسور  

، وأحیانًا یكون )أ٧- ٣(على شكل هندسي ثابت؛ الشكل یفصلها عن الخارج؛ قد یكون هذا السور 
.غیر ثابت إعتمادًا على طبیعة األرض المحیطة

ومن األمثلة على النمط الدائري في تشكیل المدینة بغداد المدورة ومدینة نوردلینكتون 
Nordlington . وهذا النمط یتكون ألسباب سیاسیة دینیة وٕاقتصادیة ویغلب هذا النمط على مراكز

على سبیل المثال أن السور ، )ب٧-٣(الشكل ؛Nordlingtonفنجد في مدینة نوردلینكتون . المدن
ه بقصدیة؛ أي أنه مسبق التصمیم؛ ولكن النمط الدائري الذي تتخذه أشكال الشوارع في ؤ قد تم بنا
كون تلقائیة؛ فالنسیج التقلیدي في المدینة لم یأِت ضمن األنماط ُمسبقة التصمیم ولكن داخلها ت

ضمن سلسلة من البناء إعتمدت على أصحابها لخلق هذا النسیج مما أدى بالتالي إلى ظهور 
.فضاء دائري تلقائي الُمتمثل بفضاء الشوارع الدائریة داخل نسیج المدینة

)Petersen, p.29(. م٧٥٨مدینة بغداد المدورة عند انشائھا في دائري في النمط ال) أ) (٧-٣(الشكل 
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)Broadbent, P.39(.Norlingtonالنمط الدائري في مدینة نورلینكتون ) ب) (٧-٣(الشكل 

Linear Typeالنمط الشریطي - ث

یتمیز هذا النمط في التخطیط بالتركیز على محور شریطي بشكل واضح؛ وغالبًا ما 
یكون هذا النمط أّما قد تشكل ضمن فضاء حیوي الغراض سیاسیة أو تجاریة أو أنه مسبق 
التخطیط ومفروض ألسباب سیاسیة أو إقتصادیة أو دینیة والتي تخدم بقاء التأكید على المحور 

ومثال على هذا النمط المدینة التي إقترحها سوریا ماتا . النابض للمدینةالرئیس وجعله المحور 

Soria y Mata الشریطیة(في نظریته للمدینة الخطیة (the linear city)؛ وكذلك تصمیم )أ
]٦.Leon Krierللمعمار لیون كریر Stuttgartشتوتغارتفي Leinfeldenمدینة لینفیلدن

)Krier, P.166 .( الشكل)٨-٣(

أن المدینة بسبب نظرتھ إلى ظھرت فكرة المدینة الشریطیة في نھایة القرن الثامن عشر والتي وضعھا سوریا ماتا (أ)
عن مساحته الكلیة منزال مستقال بحدیقة ال تقل رة البد أن تمتلكوأن المدینة یجب أن تمزج بالریف وأن أس.مصدر المساوئ

)Krier, P.166(.٢م٨٠ویبنى منها فقط ٢م٤٠٠
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ғفي Leinfeldenلینفیلدن مدینة النمط الشریطي في تخطیط ) ٨-٣(الشكل  ﬞ ǛƤҗǄҚƇStuttgart)Krier, P.166(

Radial Typeالنمط الشعاعي -ج
خارج المركز بشكل واضح؛ وغالبًا ما یكون هذا اإلتساعیتمیز هذا النمط في التخطیط ب

النمط مسبق التخطیط ومفروضًا ألسباب سیاسیة أو إقتصادیة أو دینیة والتي تخدم الوصول إلى 
ومثال على هذا النمط حدائق محمد بن راشد في مدینة دبي، الشكل . المركز من عدة محاور

في ُأسترالیا؛ وكذلك تصمیم مدینة كارلیسروي Canberraوكذلك مدینة كانبیرا) ٩- ٣(
Karlesruhe١٠- ٣(الشكل . في المانیا(

)بال: وكیبیدیا، ص . (النمط الشعاعي في تشكیل مدینة حدائق محمد بن راشد، دبي) ٩-٣(الشكل 
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، استرالیا؛ على الیسار Canberraالنمط الشعاعي في تشكیل على الیمین مدینة كانبیرا) ١٠-٣(الشكل 
)Eisner, P.87(. ، المانیاKarlesruheمدینة كارلیسروي 

نظریة النمط مسؤولة عن تشكیل العمارة األولى: المبحث الثالث 
تعمل نظریة النمط بشكل أساس في عملیة التّشُكل األولى للعمارة في الذهن البشري؛ 
إلرتباطها المباشر بالصور الذهنیة التي تحّرك الطاقة البشریة في إنتاج العمارة؛ فالنمط األولي 

Prototype للعمارة األولى یعطي المفهوم الفیزیاوي األولي لألنماط المثالیة والذي یهدف لحل
والعقالنیون على كون النمط هو االصل تجریبیون؛ فأتفق الالعمارةفيOriginشكالیة االصل إ

؛ ولكن طریقة )في كونه أداة أو في بعض األحیان غایات(في تكوین العمارة األولى وما بعدها 
ن أن فكرة البناء باألصل جاءت یرى التجریبیو إذ. تفسیرهم اختلفت على وفق منظورهم الفلسفي

ن تحمالن ان عمالقتان أو صخرتاوهي عمودTrilithon)أ(خالل التطور في الفكرة التریلثونیةمن
وا أن الصخرتین العمودیتین تمثالن فكرة الجدران الحاملة أو إذ َعدّ تحمالن صخرة ثالثة افقیة؛ 

ن الصخور من الطبیعة یمكن من ألوها واقعیة َعدّ االعمدة بینما تمثل الصخرة االفقیة السقف؛ و 
ومثال . خالل تشكیالتها أن تعطي الصورة أو الفكرة األولى النبثاق فكرة العمارة بأیدي البشر

- ٣(الشكل . في بریطانیاStonehenge)ب(هي ستونهنجTrilithicعلى تلك العمارة التریلثونیة 
والكهف والخیمة، والمحاكاة مع الطبیعة ؛Hutفیما یذهب العقالنیون إلى فكرة الكوخ الریفي ) ١١

.  أنها موجودة بالفطرة في عقل اإلنسانویرون أیضاً . بشكل عام

. وھي عبارة عن صخرتین عمودیتین فوقھما عتبة ممتدة أفقیة: Trilithonالتریلثون (أ)
لم . مجموعة دائریة من أحجار كبیرة قائمة محاطة بتل ترابي دائريمعبد على شكلهو: Stonehengeجستونهن(ب)

جنوب في سهل سالیسبريلعصر ما قبل التاریخیرجع. عتبات ممتدة٦عمودا قائما وفوقه ١٧یبق من البناء سوي 
.شهرة وحفاظا في أوروبااألثار الحجریة الضخمةستونهنج من أكثردّ ویع. إنجلتراغرب
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)http://ar.wikipedia.org()بال: وكیبیدیا، ص . (النمط البنائي البدائي في ستونهنج، بریطانیا) ١١- ٣(شكل 
:الدراسات النمطیة في الهندسة المعماریة: المبحث الرابع

الدراسات النمطیة في النقد المعماري-أ
، قیاسًا على األسس المنهجیة للمدارس المعماریة المختلفةالمعماريالتحلیلیة للعمل ةهو الرؤیالنقد 

بل ، مثله في ذلك مثل النقد في األدب و الموسیقى و الفنون فهو لیس إسقاطا للعمل المعماري أو تقریظًا له 
، وتدین و المذاهب الفكریةهو حیثیات للحكم المحاید الذي یستند إلى القوانین التي تحددها القواعد العلمیة 

مته مع ءة اختیار نمط عن االخر ومدى مالیهذه القوانین والقواعد بالنمط كأداة تحلیلیة تفسر على أساسه كفا
قد تتخذ هذه الدراسات طابعًا كالسیكیًا حیث تتم دراسة الخطوط العامة "إذ. المشروع أو العمل المعماري

للمخططات واستنتاج العالقات الفضائیة منها على أساس كون البعد الثالث Compositionومبادئ التكوین 
وقد إعتمدت هذه الخطة النقدیة في بعض األوساط األكادیمیة ... یستند إلى قوانین التناسب مع ابعاد المخطط

]٧[) ٨٣جدو، ص". (School of Veniceكما في مدرسة البندقیة 

نظرین المعماریین بالنسبة للنمطیة في النقد المعماري؛ فیرى تعددت وجهات النظر بین النقاد والم
آلدو روسي أن النمطیة هي واسطة أو أداة للتحلیل الشكلي للمدینة؛ فیما یجدها أیمونینو على مستویین؛ األول 

نمطیة أنها وسیلة تصنیفیة لتعریف األشكال المختلفة؛ والثاني الأي) أو النمطیة المستقلة(في النمطیة الشكلیة 
یمكن إذ. أنها ُتستعمل لمعرفة مدى ثبات نمط محدد في تحوالت المدینةأي؛ )أو النمطیة التطبیقیة(الوظیفیة 

أن تتخذ الدراسات طابعًا حداثویًا عن طریق إستخدام النمطیة الوظیفیة في تحلیل المشاریع واألعمال 
نماط لمستشفیات، فنادق، مدارس، بنوك، محاولة منهم للوصول إلى تصنیف نمطي للعمارة كأ"المعماریة؛ 

والتي formal Typologyالنمطیة الشكلیة "ولكنه یرجح كفة ). Aymonino, AD, P.50" (الخ... مسارح، 
مثل [). Aymonino, AD, P.51"(تعطي مصداقیة أكثر من النمطیة الوظیفیة وخصوصًا عن تحلیل عمائر

.العمائروغیرها من Renaissance)أ(عمارة النهضة

من القرن الرابع عشر وحتى نهایة القرن مصطلح یطلق على فترة االنتقال Renaissanceعصر النهضةعمارة (أ)
)http://ar.wikipedia.org(. السادس عشر
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Typological Reconstructional Theoryالبناء النمطي إعادةنظریة - ب

وتطبیقها للحصول على لغة نمطیة ) األبنیة(ُتستخدم هذه النظریة في تحلیل وفهم الواقع 
في مجلة هارفارد ) The Futility of Objects(بیتر أیزنمان في مقالته ّدهالألبنیة ضمن السیاق، ویع

وأطلق علیها الفئة المابعد التكوینیة )أ()أو الفئة الثالثة(المابعد التكوینیة ) ١٩٨٤(
)Extracompositional (ومن المظهر . ألنها تقع على الحدود الخارجیة لفكرة التكوین الكالسیكي

فالمبنى یوجد كوحدة ) نقیضة المثالیة(عبارة عن مبنى تام وكامل الواقعیة "األولي؛ تكون هذه الفئة 
إّن هذا التمثیل ممكن ألنه ضمن اإلسلوب المهیمن والكالسیكي للفكر عند النظر إلى . متكاملة

. التنظیم الكالسیكي، فمن الطبیعي التفكیر بصیغة الوحدة الكالسیكیة والتناظر ثنائي الجوانب
)Harvard, 1984, P.65(

أن "یفترض التفسیر األولي إذ؛ )Palazzo Foscarini(وتم تطبیق ذلك على قصر فوسكاریني 
م مع مبنى مجاور له أكبر ءعند النهایة الیسرى قد تم اقتطاعه بشكل مقصود لیتال) Bay(الجزء 
ئاً المتأصل في هذا التفسیر هو الفكرة التي یملك فیها المبنى شی) Harvard, 1984, P.65". (حجماً 

یقترح العنصران المقوسان مع محوري وفي هذه القراءة). ١٣-٣(مثل إعادة البناء كما في الشكل 
-٣(الشكلكما في للمبنىالقرن الثامن عشررسوماتفي. التناظر لهما، شكًال ما للحالة االصلیة

١٤.(

,Harvard, 1984(.إیطالیا/فنیسیافي١٩٨٠كواقع حال عام ،)Palazzo Foscarini(قصر فوسكاریني ) ١٢-٣(الشكل 
P.69(

Precompositional(الماقبل تكوینیة : الفئة االولى(أ) Category ( والتي تتكون بدون تصمیم ُمسبق وتنظر إلى التكوین
أنه مجرد تحوالت أو إضافات أو طروحات عن التكوین المثالي الُمتناظر؛ وأن شكل النمط الجدید انما هو ُمستنبط من 

المركبة المفردة : والفئة الثانیة).٧٨، ص١٩٩٧العنزي، (.تناظر بدائي موجود عمومًا في النظام الطبیعي
)Composited&Composed Category (لیة التصمیم وأنها معنیة أساسًا بالتراكب أي وضع والتي تتكون عن طریق عم

نمط فوق اآلخر بواسطة عملیة اإلضافة، فتكون الُمحصلة غالبًا لیست نظامًا ُمستقرًا ُمتناهیًا بل أنها حالة غیر مستقرة؛ 
لتكوینیة الفئة المابعد ا: والفئة الثالثة)٨٠، ص١٩٩٧العنزي، (.فهي أبنیة مضاف علیها أكثر من كونها تكوینیة

)Extracompositional ( وهي مبنى أو مجموعة مباٍن ُمتالصقة تامة الواقعیة تتواجد كوحدة ُمتكاملة؛ یتم فهمها عن طریق
)٨٢، ص١٩٩٧العنزي، (. تبسیط تكویناتها بإستخدام أنظمة معماریة



www.manaraa.com

الفصل الثالث...........................................................................................النمط والنمطیة في العمارة

١٠١

، ُیبّین )Palazzo Foscarini(فوسكاریني قصر )١٥-٣(الشكل 
إلى  الجانب االیمن، ُمكّونًا تناظرًا بسیط بالنسبة إلى  Aإضافة الجزء 

)Harvard, P.69(.المدخنتین

ٕاعادةالیسار و إلى Bللجزء إفتراضیةإضافة، ُیبّین )Palazzo Foscarini(قصر فوسكاریني ) ١٣-٣(الشكل 
)Harvard, 1984, P.69(.التناظر

,V. Coronelli()Harvard, 1984(م، كورونیلي١٧٠٩، عام )Palazzo Foscarini(قصر فوسكاریني ) ١٤-٣(الشكل 
P.69(

وفي قراءة ثانیة یظهر تناظر 
فإن المدخنتین . ثانٍ )أ(أصلي أو شكل نمط

ن یالمدخنتین المهیمنتین ُتشّكالِن محور 
ن من التناظر، فثمة عنصر ما ُیشّكل یثنائی

النوافذ الرئیسیة المقوسة الثالثة والمحاطة 
بالنوافذ الصغیرة من الجانب االخر كما في 

الذي یمكن إضافته إلى ) ١٥-٣(الشكل 
وفي ". التكوین"الجانب االیمن إلكمال 

Bayقراءة ثالثة، فثمة جزء في نهایة الـ 

هو إرتباط النمط بشكل ما مثال على ذلك الشكل الحلزوني لمأذنة سامراء ومأذنة type-formشكل نمط (أ)
)٧، ص١٩٩٧العنزي، . (أبي دلف
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، ُیبّین )Palazzo Foscarini(قصر فوسكاریني )١٦-٣(الشكل 
نقل الجزء الذي في نهایة الجانب األیمن إلى  الجانب األیسر وتحقیق 

)Harvard, P.69(.المدخنةالتناظر بالنسبة إلى  محور 

Palazzo(قصر فوسكاریني )١٧-٣(الشكل 
Foscarini(، ًیبین القراءة العناصر بالتناوب

ABABمن الیسار إلى  الیمین ،.)Harvard, P.69(

، یمكن نقلُه إلى الجهة الیسرى إلنتاج التناظر )وافذ في السطح الخاليالعمود من الن(في الجانب االیمن 
ولن یكون هناك المزید مما یستحق ). ١٦-٣(بالنسبة إلى محور المدخنة المركزیة كما في الشكل 

. اإلهتمام من هكذا نوع من القراءات
بإفتراض أن قصر فوسكاریني 

)Palazzo Foscarini" ( قد ُبني بنّیة
ملة، فإنه عندئذ له نقطة أصلیة وكا

رجوع في النمطیة الكالسیكیة 
)classical typology ( لألصول

البسیطة، وسیكون من الضروري 
) juxtapositions(البحث في التجاور 

من أجل قراءات ما بین العناصر 
إضافیة أخرى، والتي ال تتضمن 

ویمكن بعد ذلك . إضافات أو طروحات

" )ABAB(قراءة الواجهة كتسلسل متعاقب 
)Harvard, 1984, P.66( كما في الشكل
فهذه القراءة تزید من إبعاد ). ١٧- ٣(

النوافذ الخارجیة للعنصر المركزي عن 
النوافذ الداخلیة، وبذلك یمكن رؤیتها 

في السطح الخالي مباشرًة من ضمن التي 
Bayللواجهة تحت المدخنتین، كإنها 

أو إضافة Bألن طرح الجزء . جدید

على الجانبین سیجعل الواجهة Aالجزء 
ومع ذلك فإن أي . متناظرة وتحقق الوحدة

إضافات أو طروحات ممكنة كهذه، هي 
لیست ضمن فكرة التكامل األصلیة "أیضًا 

)Harvard, 1984, P.66(". أو المتأصلة في التكوین الكالسیكي
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وحدات ُیغیر وٕان تكرار هذه ال. هي قراءة لوحدات منفصلة متعاقبة) ABAB(إن قراءة 
فكرة "وٕان ). process of succession(الواجهة من قراءة تكوینیة إلى القراءة كعملیة تعاقب 

وٕاضافة  لذلك فهي تقترح فئة ثالثة )أ(.التعاقب هذه لیست تكوینیة ُمسبقة وال تكوینیة ُمركبة مفردة
القراءة ال تلجأ إلى نمط والتي تم جعلها أكثر تمُیزًا ألن ) not-classical(غیر كالسیكیة 

)Harvard, 1984, P.67()ب()".Originating type(إستنباطي 

. فثمة هرمیة في العالقة. "وطالما أن عملیة التصمیم تعود بمرجعیتها إلى األنماط الكالسیكیة
والتشابهات التي تؤدي ) Preffered set of images(هذه الهرمیة تنتج مجموعة ُمفضلة من الصور 

، وعن طریق النظرة الشاملة أو )Fixed & unitary objects(تكوین إلى انتاج اشیاء ثابتة وموحدة بال
,Harvard(". اإلختزال للتباینات واإلختالفات والتي تنتج في السیاق الكالسیكي غیر المستقر والمتغیر

1984, P.67( ومثل هذه المجموعات مفضلة من الصور هي جزء من وجهة نظر ثقافیة مهیمنة، یمكن
ویمثل ) Antonio Vicentini(رؤیتها في رسومات أواخر القرن الثامن عشر لدى أنطونیو فسینتیني 

هذه المجلدات التي تفید "وٕان . مرآة النظر لهذا التوجه) L'Admiranda Urbis Venetae(كتابه 
اسة نمطیة، تحاول أخذ الكثیر من األوضاع الشاذة للقصور الفینیسیة وشرحها كتنویعات أو بكونها در 

وٕان المخططات والواجهات الناتجة مختزلة مثل )Harvard, 1984, P.68(." تحوالت لألنماط الكالسیكیة
الفئات التي والذي یمثل الحالة الثالثة من . )في قصر فوسكاریني(حالة القصر الذي تم مناقشته أعاله

) Extracompositional(یمكن دراسة الفئات الفینیسیة على أساسها، وتمثل فئة المابعد التكوینیة 
المذكور آنفًا هي الفئة التي تناقش إعادة ) Palazzo Foscarini(وتطبیقها على قصر فوسكاریني 

.بنى بصورة مفردة عن السیاقمناقشة حالة المفي الفئتین األولى والثانیة تقتصرالبناء النمطي بینما 

وعلى هذا . وتقف وراء حاالت اإلختزال هذه فكرة إمكانیة تفسیر الظاهرة المعقدة بواسطة التبسیط
وبالتالي فإن هذا الشكل یأخذ تمیزًا عند . یأخذ قصدیته)ج(لعمارة ما) Physical-Form(الشكل الفیزیاوي "فإن 

)Harvard, 1984, P.68(."مثالیة أو طبیعیةكثر األو بسط مراعاته إلى تلك الحالة األ

یفترض التكوین الكالسیكي أن ایة حقائق معقدة حاضرة في الواجهة أو المخطط یمكن "و
." طبیعيإنموذجمثالي ثنائي أو إنموذجما ُمنفرد، أو إنموذجفهمها بواسطة عكس العملیة إلى 

. إلنها غیر ُمسبقة التصمیم، وٕانما تلقائیة(أ)
Originating(النمط االستنباطي (ب) type :(وهو نمط ُموِجد أو ُمنِشئ أو ُمبِدع ألنماط أخرى تندرج ضمنه) .،العنزي

).٨٣، ص١٩٩٧
)Harvard, P.70. (حجمه الدقیق، هیئته، العدد، موقع الشبابیك واالبواب والجدران واالرضیات(ج)
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)Harvard, 1984, P.68( فالمثالي یضمن ویشرح التحوالت المعقدة، وبالتالي فإن إعادة البناء
لفیسینتیني هي طریقة تفكیر طبیعیة أو اعتیادیة للقصور ) Typological Reconstruction(نمطیًا 

الالتناظر "لیس مجرد ) Palazzo Foscarini(ان المهم رؤیته في قصر فوسكاریني . الفینیسیة
تناقضة الوحدة الكالسیكیة أو مجرد حالة تعقید واللتین تقفان بالضد األساسي أو ما یسمى م

وتشیران إلى المثالي بل فضًال عن ذلك فأنها تفترض إحساسًا أو شعورًا آخر كامنًا وبدیًال، والذي 
الماضي، كانت )أ(ات التصدعأوقوحتى في . بالطاقة الكامنةئع الملو یقترح عالمًا من الصد

وحالما ینعدم اللجوء )Harvard, 1984, P.69(." نماذج العقل النقي دومًا ذات قواعد كالسیكیة
the compositional prossess atطبیعة العملیة التكوینیة العاملة "، حینها تكون typeإلى النمط 

workهذه التساؤالت بدءًا من ة الحالیة من الصدع تبدأ ُمدّ وفي ال. وتمیز الشيء موضع استفهام
other orders of beingموضعها السابق على حافة الكالسیكیة بإقتراح ُنظم اخرى للوجود 

)other processes of making ".)Harvard, 1984, P.69وعملیات أخرى للصنع 

إلى لذلك تقترح الفئة الثالثة أمثلة أخرى من التأریخ والتي یمكن اختبارها والتي ال تلجأ 
سكاموزي فینسنزولهانفسة التأریخیة ُمدّ ویكون هذا في المقارنة بین مبنیین من ال. النمط البسیط

)Vincenzo Scamozzi ( في قصر ستروزي)Palazzo Strozzi ( م في فلورنسا كما ١٦٠٢في عام
م في بیرغامو كما١٦١١في عام ) Fabrica Fino(وبین مبنى فابریكا فینو ) ١٨- ٣(في الشكل 
الذي ) الناتج من العملیة التكوینیة(، وبّینوا التباینات بین المخطط الكالسیكي )١٩-٣(في الشكل 

الناتجة من ) (Extracompositional(هو مستقر شكلیًا وبین الناتج من فئة المابعد التكوینیة 
) Palazzo Strozzi(هنالك عدة طرق لتفسیر قصر ستروزي "وبینما ). بعض العملیات االخرى

وفي الجانب االخر، ). classical type(وكل التفسیرات ستكون بالمرجعیة مع النمط الكالسیكي 
وحاویة على نفس (یستخدم تقسیمات ذات حجم مماثل ) Fabrica Fino(فإن مبنى فابریكا فینو 

توضح لمجموعة حجوم ) space as structure" الفضاء كمنشأ"االصول لفكرة لویس كان في أن 
)Extracompositional ."()Harvard, 1984, P.69(ة لها صفات فئة المابعد التكوینیة متجاور 

هي الغیابات ما بین إستمراریة تعاقب الحضورات في النظام الكوني؛ فالتأریخ لیس ) والتي تكون ملیئة بالطاقة(الصدوع (أ)
)٧١، ص١٩٩٧العنزي، . (مستمرًا وٕانما هو سلسلة حضورات وغیابات
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مدینة في وسط / م في فلورنسا١٦٠٢في عام ) Palazzo Strozzi(قصر ستروزي )١٨-٣(الشكل 
)Harvard, 1984, P.70(.إیطالیا

مدینة في شمال /م في بیرغامو١٦١١في عام ) Fabrica Fino(فابریكا فینو ) ١٩-٣(الشكل 
)Harvard, 1984, P.70(.إیطالیا

Hadrian's(هادریانفیالمثلفي المجمعاتلیس من غیر المألوفأن هذا"في حین 

villa ( كما في الشكل)٢١- ٣(، أو المخطط الروائي في بیت البرلمان كما في الشكل )٢٠- ٣ (
شاذًا ولكن لیس إعتباطیًا في ، فاصبح المخطط )Charles Barry(الذي إقترحه جارلس بیري 

)Harvard, 1984, P.70(."المحتوى الذي یبدو بأنه تكوین كالسیكي



www.manaraa.com

الفصل الثالث...........................................................................................النمط والنمطیة في العمارة

١٠٦

)Hadrian's villa()Harvard, 1984, P.71(هادریانفیال) ٢٠-٣(الشكل 

)Charles Barry()Harvard, 1984, P.71(في بیت البرلمان، جارلس بیري ) ٢١-٣(الشكل 

تنظیم في الحجوم مثل الُعقد في تنظیم سلسلي مخفي، واذا Palladioفإذا كان عند بالدیو 
شبكة تخدم الفضاءات مستنبطة من الوظیفیبن والطابع التقني Louis Kahnكان لدى لویس كان 

كما )Fabrica Fino(فإن نظمیة العالقات الحجمیة في فابریكا فینو ؛Beaux-Artsلمدرسة البوزارت 
فهي من . neither Palladian nor Corbusianبالدویة وال كربوزیة لیست )٢٢-٣(في الشكل 

.ُنظم أخرى تختلف تمامًا عن كونها فضاءات شبكیة أو بینیة

قسمین من الفضاء تعرف محورین تناظرین ) ٢٢-٣(وفي واجهة المدخل كما في الشكل 
مجموعتین من و تي، في النهایAین من الجزء تویوجد مجموع. للتناظرABCBAللمدخل في تعاقبیة 

وبینما یكمن خلف هذه الواجهة المتناظرة نظام فضائي ما . Cعلى طرفي الجزء المركزي Bالجزء 
في اشارة العارض الُمثلث الشكل الذي على السطح فوق . یناقض وینفي مثل هكذا تحلیالت شكلیة

.رة لما سیأتي في الداخلوهذه لیست مجرد حادث بالرسم أو تعدیل وظیفي، ولكنها إشا. المدخل االیمن
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)Harvard, 1984, P.72(.ABCBA، ُیبّین تناظر )FabricaFino(فابریكا فینو )٢٢-٣(الشكل 

وأن هذا التعاقب المتبادل وغیر الحاسم ال یقع ضمن القانون الكالسیكي للتناظرات " 
فكرة كون الجسم غیر مكتمل ویمكن تكملته عن طریق وان . المفردة أو متعددة المحاوروالالتناظرات 

,Harvard(". أو طرحه إُستنبطت من التصور الكالسیكي المسبق للصورة المثالیةBayلـاإلضافة 

1984, P.71(

وفي حین أن ظهور األمثلة الفینیسیة لتكون مركبة من نمطین؛ تستعرض التحوالت من بضعة 
والذي یظهر ) Fabrica Fino(الحالة في مبنى فابریكا فینو حاالت أساسیة أبسط، فهي لیست ذات

فالمخطط یشبه سلسلة من القطع أشبه . "علیه أنه حاٍو على تطورات زمانیة مما جعله من الفئة الثالثة
یتطابق مع المكان في حالة ما غیر إذبالجواهر التي تجمدت في حركتها وزمانها في اللحظة القادمة، 

طع لیست إعتباطیة أو بال مسّوغ، إذ یوجد حّس قوي بالنظام الداخلي الذاتي والذي ُینكر وهذه الق. مستقرة
دّ ال تع) Classical unity(إن التحول في الوحدة الكالسیكیة . قراءة المخطط كمجرد أجزاء لمجمع

لیكرینو ـــــــر بــــة في مخطط قصــــجزاء التكمیلیتعقیدًا، كما في تعقید المحاور المتداخلة واأل
)Pellegrino ".()Harvard, 1984, P.72(ا في الشكل ـــــكم)٢٣- ٣(

.یًبیّن تعقید تداخل االجزاء التكمیلیة والمحاور في التخطیط) Pellegrino(قصر بلیكرینو )٢٣-٣(الشكل 
)Harvard, 1984, P.72(
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) Fabrica Fino(وُمستقر في مبنى فابریكا فینو متمركز، ُمتناظرهناك نظامفهكذاو 
ولكن هذه األنظمة الجزئیة ال تدعم الشرح الكامل للمبنى بدءًا من البدایات المنفردة حتى 

نرى النظام كتحول في شكل النمط، الذي یجعلنا نرى الكل أو القطع كسلسلة منولكننا . المتعددة
ها نعدّ رى تلك االجزاء وهي تقترح تباینات معّلقة أو أن أو بدًال من ذلك نستطیع أن ن. من االجزاء

فمن خالل نظریة النمط والنمطیة فأن هكذا . وهي على الحدود الخارجیة تقع في نظام ما آخر
، )مرجعي(قراءات تُبین أن هذه األمثلة الفینیسیة ال یمكن إرجاعها إلى نمط كالسیكي ُمتناظر 

ة ضمن التقلید الكالسیكي، وأن النمطیات تأتي بأمتداد وهذا یعني وجود بذور لنمطیة الحداث
فنستنتج بأن هنالك تغیر في بنیة الداخلیة للنمط، فتتكون انماط جدیدة .مستمر وتدریجي

مستندة على االنماط السابقة لها، ولیس كما قدمها فسنتیني بأنها مجرد قراءات یمكن 
بیل المثال؛ فنجد بأن نظریته ال تسري ارجاعها الى نمط واحد متناظر في الكالسیكي على س

وأن قراءات بیتر أیزنمان لتلك النظریة . دومًا وخصوصًا في مخططات كفیال هادریان وغیرها
.ال تأتي فجأة؛هیة األكثر نضجًا في إكتشاف بذور النمطیات عند التي تسبقها وأنها مستمرة

النمطیةوالتحوالت التنویعات -ج
" منظومة من القیم الجمالیة الُمتمثلة بالقیم واألعراف المعماریة"یحمل النمط ضمنیًا 

؛ فالنمط یتأثر ویتحول في بنیته الشكلیة تبعًا للمؤثرات واإلجتماعیة والتمازج )٨٥جدو، ص(
الثقافي نتیجة إتصال الحضارات فیما بینها وعلى الجوانب كافة؛ فتظهر البنیة الشكلیة للنمط من 

إلى تحول كونها ) أو تعرضت(الل أشكال األنماط الُمختلفة والتي من الممكن أن تتعرض خ
. هذه التحوالتمنرغمعلى التمازجت مع ثقافات أخرى مجاورة لها؛ ولكن یبقى جوهرها واضحًا 

من المحاور المهمة في Evolving Typeوالنمط المتطور Active Typeففكرة النمط الفّعال 
تحلیل أصول األشكال في الهندسة المعماریة؛ فیمكن من خالله معرفة التنویعات المختلفة لنمط 

الجانب الشكلي الذي فيمعین عبر الزمن واستكشاف التطور الشكلي والتمازج الحضاري المؤثر 
.لتحوالت والتطورات فیهیتمثل في ذلك النمط؛ مع بقاء جوهر النمط ثابتًا على الرغم من تلك ا

ونجد النمط المتطور في عنصر الشنشول الذي یشتمل على فكرة اإلنفتاح إلى الخارج؛ 
فنجد أن جوهر الشنشول عبر الزمن ُمستقر ولكنه خضع لسلسلة من التطویرات تجلى فیها على 

مكان ویرى البحث أنها تغیرات واضحة على النمط مما ال یجعل باإل. صور متعددة ومختلفة
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ن الشنشول قد تطور عبر الزمن إلى أن أصبح شرفه إذ إ. إرجاعها إلى نمطها األصلي
Balcony ٢٤- ٣(؛ وهذا واضح عند اختبار التطور الشكلي لعنصر الشنشول كما في الشكل.(

تعدد ظهور نمط هیمنة الداخل على الخارج في عنصر الشنشول في العمارة) ٢٤-٣(الشكل 

ونستنتج من ذلك أنه في حال تأُثر بنیة األنماط جرّاء التمازج بثقافة ما أخرى؛ تلجأ 
التنظیم الذاتي للتكیف مع هذا التغییر والتأثیر؛ بحیث یكون بشكل جزئي ال إلى تلك األنماط 

بعض التحویرات للمفردات علىیقتصر الكليبشكل أو ُیؤثر على بنیتها الشكلیة العامة 
.  التأثیر في بنیتها الشكلیةبل قد یصل إلىفیها؛ المعماریة

:المدینةنمطیة -د
یفسر الناقد المعماري آلدو روسي نمطیة المدینة ونتاجاتها الحضریة بقوله بأن 

ُتقدم نفسها كدراسة لعناصر األنماط التي ال یمكن تقلیلها، عناصر المدینة "النمطیة 
,Rossi, 1986" (وعناصر العمارة P.41 .( ویبدي بعض الفرضیات عن نمطیة عمارة

ُتحفة فنیة تفهم في لحظاتها المختلفة في التأـریخ ضمن ذاكرة "تمثل ) المدینة(المدینة؛ بأنها 
,Rossi, 1986".(المدینة P.64 .(تظهر المدینة على مستویین؛ مستٍو مادي كونها من إذ

تنبع منها . فنیًا ابداعيصنع اإلنسان، فیما یكون اآلخر مستوى فكري؛ كونها عمًال 
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ویجتمع المستویان للمدینة في . الصور؛ التي تنسلخ من تمثیلها المادي وتعلق في االذهان
.رمزًا للمدینة كالمباني الُنُصبیةدّ المباني التي تع

تستمدان ) : "الكالسیكیة والحداثة(النمطیتین أنAnthony Vidlerیرى أنتوني فیدلر
كانت نمطیة فقد]٨[).Vidler, 2000, P.291"(أخرى خارج ذاتیة العمارة) طبیعة(شرعیتهما من 

بینما أمست نمطیة الحداثة تستمد شرعیتها من natureالكالسیك تستمد شرعیتها من الطبیعة 
، فیما تستمد نمطیة new nature of mass-productionالطبیعة الجدیدة لعملیة االنتاج 
فیما ترتبط االعمدة : " تها من العمارة نفسها ویؤكد ذلك بقولهالمدینة كما یشرحها فیدلر شرعی

unbreakable chain of)أ(والبیوت والفضاءات الحضریة بسلسلة تواصلیة غیر منقطعة

continuity مشیرًة إلى طبیعتها الذاتیة فقط بأنها عناصر معماریة، نافیًة صفة انتساب ،
معماریة ] أصول[بل إلى technicalوال للتقنیة naturalisticمجسماتها للطبیعة 

.ذات أصل معماري ولیس طبیعیًا وال تقنیاً ٩[).Vidler, 2000, P.291""(باألساس

“Columns, houses, and urban spaces, while linked in an
unbreakable chain of continuity, refer only to their own nature as
architectural elements, and their geometries are neither naturalistic nor
technical but essentially architectural.”

Naturalإن الرغبة في إنقاذ العمارة من التأثیرات الخارجیة بإختالف أشكالها طبیعیة 

تشّكلت بذلك تعالي األصوات التي تنادي بذلك المیل والرغبة" ، ومع Technicalكانت ام تقنیة 
. فأصبحت النمطیة الجدیدة ولیدة الرغبة). Hays, P.192" (النمطیة الجدیدة

لى تیاري العقالنیة الجدیدة والواقعیة إوتستند نمطیة المدینة بمحتواها النظري والتطبیقي 
ن لى تطویر مفهوم نمطیة المدینة البد مإالجدیدة؛ وقبل الشروع في تناولهما والبحث في تأثیرهما 

في اً ومؤثر فاعالً اً بشكل عام كونها محور ) التقلیدیة أو الكالسیكیة(التطرق إلى مفهوم العقالنیة 
؛ ومن ثم )الكالسیكیة(النمطیة؛ وبعدها تیار العقالنیة الجدیدة التي تطور عن سابقتها التقلیدیة 
.مه لعمارة المدینةالتطرق إلى الجانب اآلخر الُمتمثل عند الواقعیین الجدد والدور ورسي ومفهو 

.ببعضها في ُعقد واحدآللئها كما ترتبط الءكأنما یوجد رابط خفي یربط أجزا(أ)
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:األصول الفكریة لنمطیة المدینة-ه
):الكالسیكیة(تقلیدیة العقالنیة ال)١

أصول العقالنیة التقلیدیة إلى نظریة الصور التي جاء بها إفالطون وفي بنائه لعالم ترجع 
الُمثل للوصول إلى عالم مثالي بعید عن التجربة ویعتمد بشكل كلي باإلعتقاد على المعرفة 

على أن العقل قوة فطریة في الناس جمیًعا، )Rationalists(یوننیتفق العقالالیقینیة؛ حیث 
وعلى أننا نستطیع عن طریق االستدالل العقلي المحض، ودون لجوء إلى أیة مقدمات تجریبیة، 

وبذلك فإن العقالنیة تعتمد على المعرفة .عن طبیعة العالمویقینیةأن نتوصل إلى معرفة حقیقیة
العقل؛ ویعود السبب إلى إیمانهم بأن العقل الیقینیة والتي یكون عمود عملیة إستحصالها هو

Priori(یملك المعرفة السبقیة  Knowledge( إن المعرفة المستحصلة عن طریق الحواس إذ؛
للحس نال یمكن اإلرتكا" : لیست یقینیة وٕانما تبقى في حدود كونها معرفة نسبیة؛ ویقول الغزالي 

سفة العقالنیین في فرنسا في القرن السابع عشر، وكذلك برزت فل."تمامًا إلستحصال معرفة یقینیة
وتضادد . وٕاشتهر فالسفة عقالنیون واعالم التنویر أمثال دیكارت وسبینوزا ومالبرانش والیبنز

یخالف طریق المذهب في نظریة المعرفة طریقاً تتخذالتي إيالتجریبالمذهب العقالنیة 
الخبرة الحسیة هي مصدر المعرفة، وأنكروا وجود ي؛ إذ أكد التجریبیون أن التجربة أو نالعقال

وأوضح هیوم . وٕاشتهر فالسفة تجریبیون أمثال جون لوك وهیوممعارف أو مبادئ عقلیة ُمسبَّقة،
تعتمد على السببیة أي إرتباط النتائج بمقدماتها، أو ) كینونة األشیاء(أن أغلب المعارف عن "

كیدة بكینونة األشیاء المتوقعة مستقبًال غیر ممكنة وأن المعرفة األCause and effectأسبابها
ما سیحدث مستقبًال، ونتائجه المحتملة؛ لذلك وبحیث ال توجد عالقة منطقیة بین أي سبب معلوم 

قد ال تظل القوانین العلمیة بذات القدر من الصحة والموثوقیة بمرور الزمن، وكان هذا االستنتاج 
)٥١، ص٢٠٠٨احمد، ". (فلسفةالفيثورة أثرت تأثیرًا بالغًا 

الخروج من المأزق الذي Immanuel Kantحاول الفیلسوف األلماني إیمانویل كانتو " 
صنعه لوك، وعمقه هیوم محاوًال حل المعضلة التي صنعاها، وكان الحل من وجهة نظره دمج 

قیقة ثابتة، وأقر العناصر العقلیة بالتجریبیة، إذ وافق العقالنیین على إمكانیة الوصول لمعرفة د
عن Informativeلتي تقول بأن هذه المعرفة إخباریةافي ذات الوقت وجهة النظر التجریبیة 
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، ٢٠٠٨أحمد، (،"بنیة التفكیر ذاته أكثر من قیامها بالتعریف بالعالم الطبیعي خارج نطاق التفكیر
:ز بین ثالثة أنواع من المعرفةومیّ )٥٢ص

 قبلیة تحلیلیةمعرفة)Analytical priori :( وتتمیز بالدقة والثبات إال أنها غیر كافیة
.Definitionحیث ال توضح إال ما یتضمنه التعریفUninformativeللتعلیم

معرفة بعدیة ُمخلقة)Synthetic posteriori:( وتُنتج معلومات عن العالم الخارجي نتیجة
.بسبب إعتمادها على الحواسالتعلم من الخبرات، وهي عرضة للوقوع في الخطأ 

معرفة قبلیة ُمخلقة)Priori Synthetic(:وتنتج عن الحدس الخالصPure intuition

وتتمیز بالدقة والثبات ألنها تعبر عن الحاالت األساسیة التي تنطبع على العقل نتیجة الخبرة 
.فهذا النوع من المعرفة تنتجه الفلسفة والریاضیاتتباألشیاء، وطبقًا لكان

تطرح تصورات تختلف من فیلسوف آلخر، فإنها وعلى الرغم من أن الفلسفة العقالنیة 
على ذاته، إلى حد أنه ال یقبل التسلیم بما ثابتا منغلقاً عتبار العقل جوهراً إمع ذلك تشترك في 

العقل ینتج "وٕاذا كان . مستوى الفكر والواقعیخرج عن نطاق ما هو عقلي وما هو یقیني على 
معرفة ویضفي المعقولیة على األشیاء، فإن ما یسمح له بذلك، حسب العقالنیین الكالسیكیین، 

شكلت هذه وقد .التي تعد ثابتة ومطلقة وضروریة] )أ(أنظر الهامش[هو جملة من المبادئ
وبذلك تم . بذاته وباألشیاء والموضوعاتالمبادىء األساس الذي یحدد منطق العقل في عالقته 

صرف النظر عن التناقض والتحول واإلختالف على صعید الفكر والواقع، فلم یعد ثمة مجال لما 
)٥٠، ص٢٠٠٨أحمد، (."هو متمیز أو استثنائي، ولما هو متحرك وغیر حتمي

Neo-Rationalismة دیالجدةالعقالنیتیار )٢

علىالفلسفیةالمعرفةنفتاحإإلىیدعومعاصرتوجه جدید و ظهرالحدیثة العلمیةللتحوالتنتیجة
العقلفلسفاتمعتتفقالنزعةوهذه. العلميالحقلشهدهاالتيللتطوراتبتهاكومواالعلمیةالمستجدات

فيعنهاتختلفأنهابیدالمعرفة،تحصیلفيوفعالیتهدوُرهحیثمنالعقلقیمةمنإعالئهافيالتقلیدیة
یصیريكحر دینامیكيمنظورمنإلیهوتنظر، واالنغالقیةوالسكونالثباتالتقلیديالعقلعنتنزعأنها

الیمكن ان یكون الشيء : مبدأ عدم التناقض) ٢. یكون الشيء هو هو، ذا هویة: مبدأ الهویة) ١: وهي أربعة مبادئ(أ)
مبدأ ) ٤. ال تجتمع الصفتان المتناقضتان في موضوع واحد: مبدأ الثالث المرفوع) ٣. هنفسهو ولیس هو في الوقت

) ٢٦جدو، ص. (لكل ظاهرة تحدث سبب فاعل: السببیة
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برزت "إذمما ساعد على ظهور حركات مؤثرة على سمة العصر، .متطورةمتغیرةبنیةالعقلمعه
)أ(تیار العقالنیین الجددالنمطیة الجدیدة في نهایة الستینیات وسبعینیات القرن العشرین، وكان مشروع 

Neo-Rationalists"[] منعت التواصلیة الشكلیة "لمعارضة النمطیات العناصریة والمیكانیكیة، والتي
]١٠[)Vidler, 2000, P.292." (والتأریخیة في مفهوم المدینة

قاد وكانت أیضًا بمثابة نقد عام لحركة الحداثة في رفض نقدیة عمارة الحداثة للتأریخ والذي 
). Madrazo, P.324"(نتاج الجدیدمفردات شكلیة، والتي یتم إعتمادها بتقیید كبیر في اإل"بدوره إلى 

نظمة علمیة تخصصیة مرتبطة بحركة الحداثة مثل أهذا من جانب ومن جانب اخر إنها تتضمن 
its own disciplinary conditionقتصاد والتقنیة واللتین أزاحتا العمارة خارج حالتها النظامیة اإل

)Reichlin,1985, P.32(]ُمظهرًة لنظام خاص بها یتضمن "، والتي ینبغي أن تكون ]١١)مستنبطة ) لغة
]١٢[) .Vidler, 2002, P.27"(من العمائر السابقة

العقالنیین الجدد بحثوا عن مبادئ العمارة فیما یخص المدینة بشكل نّ إوعالوة على ذلك، ف
النمط كعنصر في البحث، والذي یسمح بالتحوالت "عام، ویّدعون بأنها تتشكل في مفهوم النمط؛ 

,Rossi, 1986. ("الداخلیة p.5(دراسة تأریخ العمارة واألنماط البنائیة تقود إلى دراسة المدینة، " إذ إن١٣
ترتبط العمارة والمدینة برباط جوهري؛ فكًال . ألن المدینة هي السیاق الذي ینفتح ویظهر فیه تأریخ العمارة

)١، ص١٩٩٧العنزي، ". (منهما تعكس شكل األخرى

مؤثرات ةینیات القرن العشرین تحت ثالثبدأت مشاریع وأفكار العقالنیین الجدد تتمحور في ست
التأثیر األول واالكثر وضوحًا . Rome، وروما Venice، فینیسیا Milanفي ثالث مدن وهي میالن 

فیما كان كارلو . ؛ وهذا ُیمثل التأثیر التقنيMilan Polytechnic)ب(تمثل في البولي تكنیك المیالنیة
Venice School of Architectureفي مدرسة فنیسیا للعمارة اً مدرسCarlo Aymoninoایمونینو 

أكدت المدرسة على . "Giuseppe Samonàوالذي تمحور علیه المؤثر الثاني؛ تحت توجه سامونا 
Ludovicoوكان محور التأثیر االخیر في روما عند لودوفكو كواروني ". أهمیة عالقة العمارة بالمدینة

Guidoكایدو كانیال ، Carlo Aymoninoالمتكونین من مجموعة معماریین أمثال كارلو ایمونینو (أ)

Canella، إزیو بونفانتيEzio Bonfanti جورجیو كراسي ،Giorgio Grassi جورجیو بولیسیلو ،Giorgio

Polesello لوسانیو سیمیراني ،Luciano Semerani نینو داردي ،Nino Dardi فیتوریو كروتي ،Vittorio

Gregotti وآخرون ،)Hays, P.170(
، Massimo Scolariكطلبة ومن ثم مساعدین ومدرسین أمثال ماسیمو سكوالري تمثل في البولي تكنیك المیالنیة بمساهمیها،(ب)

الذي كان أیضا محررًا في Ernesto Rogersالذین التفوا حول ایرنستو روجرز وآخرون من Giorgio Grassiوجیورجیو كراسي 
.Casabella Continuitaمجلة كاسابیال 
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Quaroniئه في المناداة إلى عدم كسر جمیع العالقات في عمارة الذي اختلف عن زمال
التي أكدت على ) فنیسیا(ذات تأثیر تقني؛ والثانیة ) میالن(فكانت األولى [١٤).Turan, P.159"(الحداثة

فأكدت على عدم كسر جمیع العالقات مع عمارة الحداثة؛ ) روما(عالقة العمارة بالمدینة؛ وأما األخیرة 
النمطیة الجدیدة فلكي ال تكرر تجربة الحداثة في رفض جمیع ما جاءت به نمطیة الكالسیك، وبذلك 

.الحداثویة البد من ان ترتبط بجذور مع نمطیة الحداثةمابعد

وبعد تهدیم المجمع السكني للمعمار یاماساكي والذي أعتبره جارلس جنكز نهایة للحداثة بدأت 
)أ(م في معرض رازونال للعمارة١٩٧٣؛ في عام حركة العقالنیین الجدد بشكل واضحُتعرف 

Architettura Razionale، .األولى : مة في هذا المعرض تتمحور على ثالث جوانب حیث كانت المساه
في أعمال المنظمین أنفسهم، والثانیة في أعمال العقالنیین خالل ثالثینیات القرن العشرین، واما الجانب 

في Krier Brothersاالخیر فتتمثل في أعمال العقالنیین في الدول االخرى أمثال االخوین كرایر 
]١٥[) .Broadbent, P.157(لوكسومبورك ونیویورك

Tendenzaعلى العقالنیین الجدد أسم تیندینزا Massimo Scolariوأطلق ماسیمو سكوالري 

" [) .Turan, P.159"(إعادة تعریف نظام العمارة بأنه حقل مستقل مع تأریخها الذاتي"والتي تهدف إلى 
,Harvard"(ید قواعد ومبادئ العمارةحقٌل ال ینحاز لغیر العمارة، وتأریخ یعطي احساس التواصل وتجد

1984, P.6. (] یعني بذلكو :

ال یأخذ شرعیته من غیر العمارة وجعلها المرجع األعلى في : "حقل ال ینحاز لغیر العمارة"-
.اخذ الشرعیة

في جعل األجسام الجدیدة مشتقة عبر الذاكرة من : "وتأریخ یعطي احساس التواصل"-
.األجسام القدیمة لتحقیق التواصلیة من خالل التأریخ

إعادة تطبیق القواعد المعماریة السابقة وتحسینها في جعلها : "تجدید قواعد ومبادئ العمارة"-
.متالئمة والواقع الجدید، دون الخروج من دائرة العمارة الُمتكاملة ذاتیاً 

یتخلصون من كل إرتباط بالثقافة، ویستخدمون " یتحدد ذلك في أن العقالنیین الجدد و 
وٕان األشكال التي . األشكال الجدیدة التي لیس لها تأریخ، وهذا یعني أنه ال یوجد له معنى بعد

ُیقدمونها ال تحمل أي تأریخ أو ُمحتوى معروف وال یمكن أن تُفهم كتراجم ألنماط ُمتذكرة أو 

١٥15thمعرض رازونال للعمارة كان جزءًا من میالن تیرینال (أ) Milan Triennale ایزیو بونفانتي كل من والذي نظمُهEzio

Bonfanti روزالدو بونیكالزي ،Rosaldo Bonicalzi ماسیمو سكوالري ،Massimo Scolari ودانیل فیتالي ،Daniele Vitali
)Broadbent, P.157(
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Massimo Scolariیذكر ماسیمو سكوالري و ).ب: ، ص ١٩٩٧العنزي، ". (ُمسبقاً معروفة

دراكیة من وفي ذاتها، وٕاعترافًا إهي عملیة Tendenzaالعمارة من وجهة نظر التیندینزا : "بأن
بإستقاللیتها الذاتیة، یستلزم الیوم إعادة إیجاد النظام الذي یرفض حلول األنظمة العلمیة 

یغمر نفسه في األحداث السیاسیة واإلقتصادیة زماتها الخاصة، وهذا النظام الالتخصصیة أل
مقه المبدع والشكلي الخاص، بید أن الرغبة لفهم األحداثجل أن یخفي عُ واإلجتماعیة والتقنیة إل

ا من أجل إكتساب القدرة للتداخل فیه]األحداث السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة والتقنیة[
).Scolari, P.131-132("ا، وال حتى بأن تكون تابعة لهابشكل واضح، ال لتقرره]األحداث[

، موقف العمارة هذا في تلك السنوات كان Michael Haysوفي تقدیر مایكل هایز 
pressure of technologicalالضغط للنفعیة واألمثلیة التقنیة "بموقف الضد من 

optimization and utilitarianism. وأیضًا ضد وضعها كخادمة للصناعة وفي تحقیقات
یستخدم "إذ١٦).Hays, P.100"(لألبحاث في علم السلوك وعلم االجتماع positivistsالواقعیین 

التي تمیز مختلف أنماط المباني combinationأتباع العقالنیة الجدیدة قواعد الضّم والتركیب 
ر العمارة هو مجموعة قواعد أو عالقات شكلیةوطالما أن جوه. كأساس لتولید ُمجمل الشكل

formal relationships فیستحضرها المعمار مادامت تسبقه، فتصبح للعمل هویةidentiy

لتأسیس فأن تبّني هذا الموقف فیه محاولةلذلك ).٢، ص١٩٩٧العنزي، " (مستقلة عن الُمصمم
نظام ذاتي، وتطبیق "العمارة والتي هي لى إنظریة معرفیة مستندة دّ نظریة والتي یمكن أن تع

theoryفالنظریة النمطیة ]١٧[).Hays, P.100""(ثقافي؛ طریقة یتعذر فیها إنقاص المعرفة والخبرة

of typology عند المعماریین أمثال مایكل هایزMichael Hays حّالً للرغبات : "تكون
ذلك، وفضًال عن]١٨[).Ibid, P.100(" المتناقضة بین اإلستقالل والتمثیل المعماري للمدینة

فاالتفاق العام كان في أن النمطیة تهدف إلى وصف عالقة العمارة بالنسبة للمدن واإلستمراریة "
continuitàللعالم البنائي)"Forty,P.308.(]لكن وعلى الرغم من هذا االتفاق الرئیسي في ]١٩

ولكنهم یختلفون فیما بینهم على ] على مستوى النظریة[التكوین العام لحركة العقالنیین الجدد 
مثل هانفسولكنهم لم یختلفوا بإستعمال المواضیع . مستوى وضع هذه النظریة في محتوى للتطبیق

نهم اختلفوا في العالقات التي تّشكل هذه ولكdiscipline، والنظام autonomyاإلستقالل 
من الوسائل لحفظ العمارة من الحقل المتوسع autonomyمفهوم اإلستقالل " وُیعد.المواضیع
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باالنتشار للتحوالت السیاسیة واإلجتماعیة والجمالیة، والمفهوم الحرفي لها یشیر إلى البنیة 
ل جزءًا من البنیة التحتیة لتأریخ الداخلیة للنمطیات واألشكال المعماریة، الذي تشك

]٢٠[).Harvard, 1984, P.25"(المدینة

منهًال للصور، فإنهم یعدونه كمًَّأ متصًال " ن الجددیالعقالنیفالتأریخ بالنسبة إلى تیار
continuumتنشأ فیه وتتطور القواعد الدالة ومبادئ العمارة إذguiding rules &

principles of architecture) ". ،٢، ص١٩٩٧العنزي(

تطبیقات نظریة النمط في منظور العقالنیین الجدد)٣

یتلخص المحور : ُیركز العقالنیون الجدد في تصمیماتهم ومشاریعهم على ثالثة محاور 
، خطوط منظمة gridالشبكة (األول في إستخدام أنظمة معماریة ُمجردة عن معنى مثل 

regulating lines زوایا ُملتفة ،rotated angles...في نظرتهم إلى وأّما المحور الثاني ). ألخ
ه منهًال للصور والذي یحوي مجموعة كبیرة ومختلفة من القواعد والمبادي لألنماط التأریخ بوصف

في اإلهتمام وهذا بدوره یؤدي إلى المحور الثالث واألخیر . التي یمكن إستخدامها في العمارة
ما ًیمّیز المباني هي طریقة إرتباط تلك ن إذ إ، ختلفة مع بعضهاإرتباط األنماط المُ بطریقة 

). ولیس مجموع تلك األنماط(األنماط ببعضها 
د علیها بیتر على مشاریع العقالنیین الجدد؛ والتي أكةإنعكست تلك المحاور الثالث

أن ؛ فیرى وطریقة إرتباطهما بالمعنىأیزنمان في طروحاته؛ من خالل تقدیمه لألنماط واألشكال 
إلنسان، فال معنى لألشكال امرتبط دومًا ب" تلك األشكال واألنماط ال تحمل أي معنى؛ فالمعنى 

فتتم . ومن ذلك فإن المعنى غیر ُمتجذر باألشكال) ب:، ص١٩٩٧العنزي، ". (بدون اإلنسان
مجموعة من العملیات والتطویرات خالل عملیة التصمیم دون الرجوع إلى أي معنى سابق 

. شكال أو األنماط كونها منفصلة عن المعنى؛ فُتصبح للعمل هویة جدیدة عن الواقع والُمصمملآل
.وتؤكد بإستقاللیتها الذاتیةن الجدد ال ُتشیر إال لنفسها، یوبذلك فإن أعمال العقالنی

رحه بیتر أیزنمان في مشروع ن الجدد؛ هو ما یطیومن األمثلة التي توضح توجه العقالنی
في مدینة فینیسیا، فاألنظمة والعملیات التي یستخدمها في المشروع غیر Cannaregioو كاناریكَ 

)١٣٠، ص١٩٩٧العنزي، (". فال یمكن فهمها كتحوالت لنمط ُمَتَذكَّر" مرتبطة بثقافة أو تأریخ ما، 
فإن أیزنمان یقوم بسلسلة من العملیات التي یتم فیها توسیع شبكة مشروع ُمستشفى فینیسیا والتي
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فیخلق سلسلة من الفراغات، )) ٢٥- ٣(أنظر الشكل ) (ولكنها لم تُنفذ(كان قد صمّمها لوكوربوزیه 
فإن ُمستشفى لوكوربوزیه ) ألیزنمان(فبالنسبة له . بموجب تلك الشبكة وعلى نسیج مدینة فینیسیا
حداثة هو واحد من أواخر الكروب لل) " فنیسیا(والذي ُوقِّع على موقع ُمجاور في كاناریَكو 

,one of the last anguishes of heroic modernism) "Harvard, 1984البطولیة 

p.153 .( فیعتقد أیزنمان أنه بإمكان اإلنسان إعادة تشكیل الُمجتمع من خالل العمارة الحدیثة وأن
إذ یفترض أن ) اإلنسان هو حقیقة الكون المركزیة(أساس هذا اإلعتقاد هو المركزیة البشریة 

.المعنى في العمارة ُمرتبط دومًا باإلنسان

)Harvard, 1984, P.151. (مخطط الموقع لمشروع كاناریَكو في فینسیا للمعمار بیتر أیزنمان) ٢٥-٣(الشكل 

نفسها التي وضعها أیزنمان في الموقع تصور فكرة أنها جمیعا األشكال objectsفأشیاء 
حیث یكشف من خالل هذا المشروع عن مجموعة من . وُیعاد إنتاجها بأحجام ومقاییس ُمختلفة

والتي تجعل من العسیر لنا أن ُنسمیها وبالتالي ال objectsالمقاییس المختلفة لتلك األشیاء 
.    ها المعانيءیمكن لنا إعطا

الجدیدةواقعیةمن منظور الTypeالنمط )٤

حیث یضمُّون معًا imagesللصور ُمستودعٌ " بالنسبة إلى تیار الواقعیین الجدد إن التأریخ 
مصادر تأریخیة محددة ذات موضوعات ُمستقاة من الثقافة الشعبیة ومن مصادر أخرى ال تنتمي إلى 

العنزي، ." (Popiconالعمارة، وغالبًا ما یرتقي العنصر المعماري الفردي إلى مرتبة اآلیقونة الشعبیة 
)٢، ص١٩٩٧
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كتشكیل " وفق ذلك فكرته من دراسة رؤیته إلى المدینة على Aldo Rossiفیؤسس آلدو روسي 
لى معرفة المبادئ لنظامها إعام متكامل بواسطة العمارة من خالل مصدریتها الذاتیة المستقلة، المستندة 

]٢١[.على مستوى المدینة فأسس بذلك عمارة المدینة) Moneo, P.107"(الذاتي

وبذلك تكون فكرة إستقاللیة األنماط هي من وسائل حفظ العمارة وتكاملها ذاتیًا وعدم إنجرافها أو 
أي من خارج حقل (إنجرارها وراء التحوالت السیاسیة واإلجتماعیة والطروحات الجمالیة من خارج حقلها 

).العمارة
ذین لهم عالقة بها، فأنهم والtypologyبالنسبة إلى جمیع المنظرین المهتمین بدراسة النمطیة 

والذي عّرفه دكوینسي .typeیلتقون بنقطة مشتركة وهي الحاجة لتفسیر مفهومهم عن النمط 
Quatremére de Quincyنموذجفي عالقة النمط مع اإلtype and model .

لم یكن عنصرًا معماریًا ساكنًا فحسب وٕانما "de Quincyذلك فالنمط لدكوینسي وفضًال عن
استخدم مفردة de Quincyوفي ظل هذا النطاق فأن دكوینسي ]٢٢[)Lavin, P.88"(مبدءًا فعاًال للخلق

في عملیة ربطه كجزء أساسي في ]٢٣[)Lavin, P.89(.النمط لیصف السلوك التحولي لإلنسان أیضاً 
.عملیة التصمیم

Aldoوأما آلدو روسي  Rossi فیزید على ذلك التعریف للنمطtypeعنصرًا للبحث "وصفهب
,Rossi, 1986"(والذي یسمح بالتحول الذاتي P.7.(]لى أن النمط إذلك ربما ینظر آخرون فضًال عنو ]٢٤

typeفهي عملیة تكون فیها عالقة النمط بالمعنى متغیرة . یعطي إمكانیة التوجیه في عملیة التصمیم
وبسبب ذلك اإلختالف في مفهومه للمعنى بشكل مستمر، فیمكن تمییزه في كل مبنى بشكل . عبر الزمن

بب ظهوره سبب ظهوره األول لیس س"فالنمط الواحد یتعدد إرتباطه بالمعنى عبر الزمن، فأن . مختلف
]٢٥[)٦٧،ص١٩٩٧العنزي،"(العاشر

أو غیره من المنظرین یهدف بشكل Aldo Rossiوالنمط في العمارة سواًء بتعریف آلدو روسي 
وفي ذلك یذكر آلدو روسي . عام إلى شرح وفهم العمارة بشكل متماسك، بإستخدام مفردات معماریة

Aldo Rossiالنمط : "أنtype بالنتیجة هو ثابتconstant وُیظهر نفسه بطابع الضرورة؛ لكن صرامته
styleتتجلى في أنه محّدد بصورة مسبقة ویتفاعل بصورة جدلیة مع التقنیة والوظیفة والطراز أو األسلوب 

collectiveوكذلك مع كال من الطابع الجمعي  character والمهارة الفردیة للمصنوعات المعماریة
architectural artefact".)Rossi, 1986, P.41(]٢٦[



www.manaraa.com

الفصل الثالث...........................................................................................النمط والنمطیة في العمارة

١١٩

epistemologicalأن مفهوم النمط كمصنف معرفي "ومن المهم ان نشرح  category یتیح
وبالنسبة للمدافعین عن النظریة . discipline of architectureإمكانیة لبناء قاعدة علمیة لنظام العمارة 

traditionالنمطیة، فالنمط كان حلقة وصل بین التقلید والحداثة  and modernity وهو كتجرید ُمشتق ،
ومن وجهة ]٢٧[)Madrazo, P.303.(من األعمال المعماریة سیعمل بالتالي كمبدأ منتج لألعمال الجدیدة

formation of theتم فهم النمط في االخر من خالل تشكیل المدینة Aldo Rossiنظر آلدو روسي 

city .یمكننا القول بأن النمط : "فقالtypeوعلى . ذاته من العمارة، والذي اقرب ما یكون إلى جوهرها
,Rossi, 1986("الرغم من التغیرات، فأنه فرض نفسه كمبدأ في العمارة وفي المدینة P.41(.]٢٨[

وعلى الرغم من إعتباطیة إرتباطه مع المعنى، فأنه typeوفي هذا المنظور فإن النمط 
وبسبب تلك . یكتسب ویجمع إمكانیات المعاني التي اكتسبها وتلك التي سیكتسبها عبر الزمن

فبالنسبة إلینا أصبح النمط مرئیًا في . التحول الذاتي المستمرtypeالعملیة الحرة أمكن للنمط 
مثل (تي هي متواجدة بصورة دائمیة في المدینة شكل المصنوعات المعماریة والحضریة، وال

فهي جزٌء من التأریخ التي ُتشّكل المدینة؛ واالكثر من ذلك، فهي سبب ). الخ..االبنیة، النصب
ویصف . التواصلیة التأریخیة بین الماضي والحاضر، والتي من الممكن تمییزها من خالل الذاكرة

) في عمارة المدینةAldo Rossiآلدو روسي في تقدیمة لكتاب (أیضًا Eisenmanأیزنمان 
العالقة بینهما بأنها عالقة تبادلیة، حیث أن فیها الذاكرة "، فیصف memoryالتأریخ و الذاكرة 

,Rossi, 1986("، والتي تبدأ بنهایتهhistoryهي التي أنشأت من خالل التأریخ  P.7(.]فالذاكرة ]٢٩
قائم مادام الجسم قید historyالتأریخ : "فیؤكد ذلك بقوله. تعمل بعد إنتهاء الحدث من التأریخ

وعندما ینجح الشكل . اإلستخدام؛ وذلك یكون، طالما أن الشكل متعلق بوظیفته االصلیة
,Rossi, 1986("والوظیفة، یبقى الشكل بمفرده حیویًا، ینتقل التأریخ إلى عالم الذاكرة P.7(.]٣٠[

ویمكننا القول بأن الجسم هو جزء من االشیاء في العالم حاٍو على تأریخ، والذي ال یصبح 
("من الذاكرةرة ما أو إلى حوادث والتي هي جزءٌ إلى عالمة أو اشا"مفهومًا اال عند تحول ذلك الجسم 

Rossi, 1986, P.7(.]٣١[

للتأریخ یتفق ویتشابه مع هذا المفهوم في أن Moneoذلك فأن تعریف مونیو فضًال عنو 
historyالجسم بطبیعته یكون ناقًال من التأریخ الذي من خالله یمكننا تمییزه، ولكن من خالل التأریخ 

collectiveفقط یمكنه أن یأتي إلى عالم الوجود كذاكرة جمعیة  memory . وفي ذلك یقول مونیو
Moneo" : التأریخhistory هو ذكرة جمعیة لماٍض معین، ینّصُب على االجسام المعماریة لجعلها ،
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للتواصلیة مع الذاكرة عامالً فُتعّد لذلك ٣٢[).Moneo, P.115"(واضحة، وبذلك فإنها تستعید طبیعتها
كتجدید لمعلومات مخزونة، ولكن بوضع حاالت القضایا الماضیة سویة بواسطة "الماضي ولكن لیس 

وبهذا فأن العالقة بین النمط والمصنوعات الحضریة ]٣٣[).Radley, P.46"(في المشتركإطار الفهم الثقا
والذاكرة والتأریخ تقود إلى عملیة التواصلیة في العمارة، والتي یمكن إستحصالها شكلیًا في أماكن من 

فة بأنها مصنوعات فردیة . المدینة ، والعمارة فیها تكون ُمدَركة ومعرَّ

وكانت النمطیة الجدیدة نتیجة للتركیز على تواصلیة الشكل مع التأریخ في المدینة، والتي كانت 
بمعتقد العقالنیة الجدیدة مهـددة من قبل النمطیات السابقة سواءًا ذات العنـــاصر الشكلیـــــة ) أي المدینة(

]٣٤[)Vidler: 2000: p.292(. الماكنـــــــةالطــــــبیعیة، أو ذات العنــــاصر الشكلیــــة المرتبطـــــــة ب

لذلك فأن النمط من وجهة نظر آلدو روسي مثل جهاز ذي إمكانیة للتحول الذاتي والذي یقود 
وبإنشاء مثل هذه التواصلیة التحولیة، أصبح . إلى التواصلیة بین تأریخ العمارة والتطبیق في المدینة

فضًال عنو . في العمل المعماري، كصناعة مرئیة في المدینةالنمط نوعًا ما كشیفرة أو برنامج للنظام 
المعرفة فضًال عنإلى ذلك فهي جزٌء من المعرفة الُمسبقة في الذاكرة الحاویة على الكثیر من الشیفرات 

.المكتسبة عن طریق الحدس

و روسي فیما یعرض بیتر أیزنمان العالقة بین النمط والذاكرة في مقدمة كتاب عمارة المدینة آللد
: فیقول

“…With the introduction of the memory into the object, the object comes to
embody both an idea of itself and a memory of a former self. Type is no longer a
neutral structure found in history but rather an analytical and experimental structure
which now can be used to operate on the skeleton of history; it becomes an
apparatus, an instrument for analysis and measure.” . (Rossi, 1986, p.7) 35[ ]36[

ومع إستعراض أو تقدیم الذاكرة في جسم ما؛ فأن ذلك الجسم یأتي لُیجّسد فكرتین األولى "... 
فالنمط بذلك لن یعود هیكًال ُمحایدًا یوجد في . ُتلخص فكرته فیما تأتي الثانیة بالذاكرة عن وجوده السابق

التأریخ فحسب؛ إنما هو هیكل تحلیلي وتجریبي أیضًا والذي یمكن إستخدامه اآلن لیسیطر حول التأریخ؛ 
".فأصبح بذلك جهازًا أو أداة للتحلیل والقیاس

نمط المتجسدة في الذاكرة كتراكب بصري للصور والمعاني التي یمكن وفي ظل عالقة ال
وبالتالي فأنها جزء موروث من المعرفة المعماریة المستعملة . للعمارة من خاللها أن تتجسد وُتدرك شكلیاً 

إضافة إلى كونها محاولة لشرح اإلستقاللیة للعمارة . لشرح وفهم العمارة في مفرداتها، بطریقة متماسكة
.disciplineى أنها نظام عل
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آلدو روسي وعمارة المدینة)٥
هي واحدة من أعمال آلدو روسي The Architecture of The Cityعمارة المدینة 

Aldo Rossiذلك فضًال عن و . لهاهمة، والذي یركز فیه على فكرة دراسة المدینة كمالفكریة ال
بأن مجمل المدینة یمكن أن تقدم أو تُترجم ببنایة واحدة والتي Aldo Rossiیعتقد آلدو روسي "

كمحاولة منه Citta Analogicaوكان رسمه للـ ]٣٧[).Froty, P.311"(تحتوي رموز سابقة للعمارة
).٢٦- ٣(أنظر الشكل . ألن یبرهن هذه الفكرة

,Hays(.Citta Analogica،رسمة للـ Aldo Rossiآلدو روسي) ٢٦-٣(الشكل  P.163(

: جزء المقدمة في كتابه عمارة المدینة بـ Aldo Rossiروسيولتفسیر طرحه الرئیسي یبدأ آلدو
المدینة، والتي هي موضوع هذا الكتاب، تُفهم هنا بأنها العمارة، وال أعني الصورة المرئیة للمدینة "

,Rossi"(ة عبر الزمنومجموع عمائرها المختلفة فحسب، وٕانما العمارة كبناء أیضًا، بناء المدین

1986, P.21.(]٣٨[

ومن وجهة النظر هذه تعني العمارة بأنها بناء لفهم المدینة بنظرة شمولیة كأنها كٌل 
ویذكر . متكامل موحد، والُمتشّكلة من عناصر مستندة إلى مبادئ عقالنیة داخل نظامها الذاتي

Aldo Rossi: Theفي كتابه Rafael Moneoرافائیل مونیو  Idea of Architecture and

the Modena Cemetery ، " أعلن آلدو روسيAldo Rossi ناحیة الخصوصیة لنظام
العمارة في كتابه، في فهم كیفیة بناء المدینة وكیفیة إنتاج أشكال العمارة وكیفیة تأسیس قواها 
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مذكور آنفًا یشیر إلى إن السؤال عن كیفیة بناء المدینة وال]٣٩[).Moneo, P.108.."(لنظام إستقاللي
من اً جزءAldo Rossiوالتي یراها آلدو روسي Primary elementsمفهوم العناصر الرئیسیة 

,Rossi, 1986(عملیة التشكیل واإلرتقاء في تمایز المدینة عبر الزمن بشكل دائم P.86.(٤٠

قابلة للقیاس، والتي وٕاضافة لذلك فهم یبصرونها على األغلب أنها فیزیاویة، مبنیة، مصنوعات 
األبنیة، األنصاب أو شي ما أو حدث : مثل. دور المحفزات في التحول الفضائي للمدینةؤديت

,Primary elements)Rossiوتلك هي العناصر الرئیسیة اً فضائیمهم الذي خلق تحوالً 

1986, P.87.(]فیفسر آلدو روسي ]٤١Aldo Rossiیمكن تخیل : "على ضوء ذلك اإلطار بأنه
المدینة عن طریق العناصر الرئیسیة والتي بالنسبة له تكون متاحة في مبادئ العقالنیة فقط، 

,Rossi, 1986"(فقانون المنطق هو الوحید الذي ینبثق من المدینة ویفسر تواصلیتها P.126.(]٤٢[

theلخبرة المستقاة من المدینة تتیح اAldo Rossiفبالنسبة آللدو روسي "ولذلك، 

experience of the city إلكتشاف هذه العناصر، والتعریف بأنها ثوابت حضریةurban

facts ، ...وتكون هذه العناصر سهلة الفهم من خالل الذاكرة ولیس من خالل . في مكان محدد
وبصورة دائمة لتلك بینما تكون األدوات لقراءة العملیة برمتها]٤٣[)Moneo, P.108."(التذكر

في كال Aldo Rossiالعالقات في سیاقیة المدینة بصورة أساسیة من وجهة نظر آلدو روسي 
.typologyوالنمطیة historyمن التأریخ 

في مقدمته على كتاب عمارة المدینة آللدو Peter Eisenmanویشرح بیتر أیزنمان 
skeletonللهیكل analogyمفهوم التأریخ بإستخدامه لمفهوم المماثلة Aldo Rossiروسي 

حیث یخدم "والذي ُیفهم بأنه مكافئ لجمیع االحداث التي حدثت والتي سوف تحدث في المدینة و 
Aldo"(ألن یكون مقیاسًا للزمن ویتحول إلى أنه یقاس بالزمن Rossi, 1986, P.5(]٤٤[

“Whose condition serves as a measure of time and in turn is measured by time.”

ة معینة وظیفتها ترمیز تلك الهیاكل ُمدّ والنمطیة في الكفة االخرى هي سمة العصر في 
في هذا المنظور typeوالنمط historyفالتأریخ . واألنماط وحتى األشكال والفعالیات عبر الزمن
.حث للتحول في المدینة، والتي تتجسد العمارة فیهاهما عنصران في هذه العملیات من خالل الب
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Aldo Rossiوفي محاولة لعرض فكرة البنیة الجدیدة للعمارة والمدینة، ُیركز آلدو روسي 

النمطیة بأنها تمتلك اإلمكانیة وصفال یمكن " فیذكر بأنه typologyعلى دور النمطیة 
في هذا typeیة اإلبتكار أیضًا، والنمط إلستمرار عملیة التصمیم فحسب، ولكنها تمتلك إمكان

,Rossi, 1986".(هنفسالوقتفي السیاق هو العملیة والمادة  P.8(]فالعملیة كسمة من سمات ]٤٥
أنها تشیر إلى إمكانیة اإلبتكار أیضًا من خالل فضًال عن . النمط تشیر إلى توضیح الشكل

التي بجانب تكوینها السابق typologyضمن وضع النمطیة . تعدیل عناصر نمطیة معینة
,Rossi, 1986(والمعروف بالتصنیف یمكن أن ُتّشكل اآلن كمادة تحفیز لإلبتكار

P.8.(]فالنمطیة بذلك یمكن أن توضح من خالل النمط ]٤٦type . وبذلك یكون تعریف النمط من
عناصر فاألنماط هي. وجهة نظر العقالنیین الجدد مختلفًا عن تعریفه الكالسیكي والحداثوي

أي (للنمطیة، وحین تضغط النمطیة لتعدیل أو تغییر أو طرح األنماط؛ تستجیب هذه األخیرة 
.للعصر، فإن الحاكم في ذلك هي النمطیة) األنماط

:الجددواقعیینلاتطبیقات نظریة النمط في منظور )٦

اً فتح آفاقاإلثراء المعرفي الذي أحدثه الواقعیون الجدد على النمط في العمارة أدى إلى ن إ
Aldo(فیها، فنجد أنه حین یستعین آلدو روسي وتطبیقیةً جدیدةً  Rossi ( بمفهوم النمط األعلى

في تطبیقاته لعمارة الُمماثلة التي جاء بها؛ فإنه یعتمد في تلك المماثلة على العملیة الشكلیة 
إلى العالم الخارجي فالمماثلة هي الفكرة المنطقیة التي ُیعبر عنها بكلمات موجهة. "المنطقیة 

على شكل حوار، غیر حقیقي ولكنه محسوس وصامت؛ فالحوار الذي تتضمنه تأملي ألجواء 
والمالحظ على عمارة آلدو روسي بأنها تحتوي على أنماط قویة، غیر . الماضي ولكنه الكالمي

وهذا ما یشیر إلیه النمط ) Nesbitt, P.346(؛ "نیة أو التدخالت االخرىقمهزوزة وأنها ال تغیرها الت
ن النمط هو التصور الفكري للعالقة التي تربط إذ إ. بشكل مباشر من خالل التعریف الخاص به

.عدة أشكال مختلفة؛ والیتغیر بتغیر االشكال التي تنتمي إلیه

في مقبرة مودینا التي الواقعیون الجدد أن المعاني تتأتى من السیاق؛ وهذا واضحدّ ویع
مختلفة لتصمیم والتي یمكن أن ُتعطي معانيمعینة لألشكال المستخدمة في اانيأعطت مع

هیئة وشكل المبنى بشكل فيونجد تأثیر السیاق . جذریًا لو أنها ُأُستخدمت لوظیفة أو سیاق آخر
Palazzo(واضح في نظریة إعادة البناء النمطي في المباني الفینیسیة كقصر فوسكاریني 
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Foscarini .(الشق : عملیة تتمة السیاق تدخل فیها تلك النظریة بشكل أساسي، وبشقیهانإذ إ
؛ فیما یكون الشق االخر في عملیة إنسالخ الصور )ABAB(األول والذي یتمثل بالقراءة النمطیة 

جاءت هذه من إستثمار فكرة إذ. من الواقع؛ ومن ثم تمثیل تلك الصور في المبنى ضمن السیاق
لتي أكد علیها آلدو روسي في كتابه عمارة المدینة، ویمكن أن تتطابق تلك المدینة المحسوسة وا

الفكرة مع الجانب الملموس في االبنیة الُنُصبیة؛ وهذا ُیعّد توجهًا ُمناهضًا للنمطیة المیكانیكیة 
بشكل عام؛ فعمارة الحداثة كانت تتجنب هذا التطابق واإلكتفاء بالجانب الجمالي الشمولي 

International(ا واضح في تیار الطراز أو اإلسلوب العالمي في عمارة الحداثة العالمي؛ وهذ

Style( ، الشكل)(وٕاعتبرت عمارة الحداثة أن الُنصبیة لعنٌة ُمحّرمة"،)٢٨-٣ "Jencks,

P.173.(

)Moneo, P.117(.آلدو روسيللمعمار ١٩٧٨-١٩٧١/یطالیا إمشروع مقبرة سان كاتالدو في مودینا ، )٢٧-٣(الشكل 

تصمیم میس فان درو وفیلیب جونسن، نیویورك، ) Seagram Building(الطراز العالمي في مبنى سیكرام ) ٢٨-٣(الشكل 
,Jencks(.١٩٧٤تصمیم سكیدمور، شیكاغو، ) Sear Tower(وفي برج سیرز . ١٩٥٨-١٩٥٦ P.173(
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وعلى الرغم من أن آلدو روسي كان یدعو إلى تعزیز ذاكرة المدینة؛ إال أنه َعَمَد إلى 
تطعیمها بشكل أو بآخر بالنمطیة المیكانیكیة ولكن بصورة حذرة ودقیقة ومثال على ذلك حي 

إیطالیا؛ والذي صممه آلدو روسي وجعله یوحي بإسترجاع / في میالنGallarateseكاالراتیز 
یوحي المشروع إلى الطبقة العاملة التي تسترجع "االجزاء التي في الشوارع التقلیدیة؛ بینما كان 

)٢٩- ٣(الشكل .)Castex, P.85(" صورة الُمجّمعات السكنیة الفاشیة للكالسیكیة في الثالثینیات

وكارلو ایمونینو، ستدیو ایدي على الیمین، آلدو روسيتصمیم ) Gallaratese(یبین مجمع كاالرتیز السكني ) ٢٩-٣(الشكل 
تصمیم هانس سكارون وكروبیوس واتو ) مثال على الُمجمعات السكنیة الفاشیة(السكني )Siemensstadt(مجمع سیمنشتات

,Castex(.الیسارإلى م١٩٢٨بارتننك ورودولف هارینك عام  P.85(

، فیظهر )٣٠- ٣(والحال ینطبق على مسرحُه العائم الذي صممه في فینیسیا؛ الشكل 
صورة البرج والعلم الذي یعلوه؛ لیعود بنا إلى العصور الوسطى؛ والسقف الذي یشبه القبة الزرقاء؛ 

ُیمثل ، و )والتي بجانبه مباشرةً (التي نسترجع القبة الُمستخدمة في كنیسة سانتا ماریا دیال سالون 
؛ یرتكز على إطار خشبي، هنفسالوقتفي هذا المسرح محاولة إلنشاء صرح شامخ وُمتواضع 

الذي یسترجع بنا فكرة الصندوق العائم في میاه مدینة فینیسیا؛ ومحاولة منه لنقش هذه الفكرة؛ 
وبهذا نصل إلى مفهوم یستكشف الجانب الفكري للمدینة عن طریق . فكرة المدینة بهذا المبنى

؛ والذي هو مفهوم النمطیة والذي یستخدمها في كتابه عمارة المدینة )المادي(جانبها الملموس 
)Architecture of the City ( في تفسیر العمارة وتقالیدها؛ واستثمار مفهوم النمط في التعامل مع

لعمارة بأنها فّسر آلدو روسي افقد. التقالید؛ والنمط الفّعال وكذلك قضیة تغیر األنماط عبر الزمن
وجوٌد مادٌي ذات مفاهیم وأفكار ونتاجات فكریة للحضارات المختلفة؛ وٕانها المسؤولة عن مستوى 



www.manaraa.com

الفصل الثالث...........................................................................................النمط والنمطیة في العمارة

١٢٦

فتكون العمارة بذلك هي المقیاس على تقدم المستوى الفكري بصورة واضحة؛ . بنیة المدینة وبیئتها
ة زمنیة معینة ُمدوالعمارة هنا هي النمطیة على وجه الخصوص؛ فبإرتباط بعض األنماط في 

بمعاٍن ترسم بذلك مالمح تلك النمطیة وسمة العصر؛ فالنمطیة بذلك هي مقیاس العمارة لتحدید 
.مستواها عبر العصور

,Rossi, 1986(.في فینیسیالدو روسيآلالمسرح العائم ) ٣٠-٣(الشكل  P.41(

وتبقى بمثابة شاهد وٕان مراحل نمو وتطور المدینة تشهد عدة تغیرات في أنماط االبنیة؛ 
إدراك معالم المدینة ُمبّینًا الدور المهم "على هذه التحوالت، كما تضمنت طروحاته توضیحًا لكیفیة 

لألبنیة الُنصبیة في تحدید معالم المدینة بسبب إرتباط المعاني بها أكثر من كونها موجودات 
)Nesbitt, P.352". (فیزیاویة والتي تختزنها ذاكرتنا
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وٕاستنتاجات الفصل الثالثخالصة 
مباحث؛ یناقش األول ةناقش الفصل الثالث إستخدامات النمطیة والنمط وتطبیقاتهما في العمارة من خالل أربع

كون أن النمط والنمطیة أداتان للفهم في الهندسة المعماریة؛ فنجد أن النمطیة تشرح سمات العصر ومیزاته؛ وكذلك 
قًا اوتقوم كذلك بتصنیف األبنیة وف. تصنیف األعمال والفنون بأنها كالسیكیة أو حدیثة إعتمادًا على األنماط والمعاني

وتفسر أیضًا . ورها؛ ونستنتج أن من الصعب جدًا فهم التأریخ بدون أستخدام التنظیر النمطيعصإلى لسماتها العامة 
). نمطیة الحداثة(نمطیة الكالسیكیة عن النمطیة التي قبلها وعن التي بعدها المفاصل الدقیقة التي تفصل 

نهج واحد بینهما في اإلهتمام ن المإذ إفنجد أن نمطیة الكالسیك والتي قبلها مختلفتین ولكن لیستا متضادتین؛ 
وینطبق الحال على الكالسیك والحداثة؛ فهما أیضًا على إمتداد واحد، فهما . بالشكل والتزیین والتناسبات الریاضیاتیة

یشتركان بنظام واحد على الرغم من أن موضوع البحث لكلیهما مختلف وقد یصل حد النزاع الطبیعة مقابل التقنیة، 
. ي اإلهتمام الشكلي دون العملیة التي تنتج الشكلولكنهما یشتركان ف

وعلى مستوى تخطیط المدن فُتصنف المدن حسب أنماطها وطریقة تخطیطها، فكل نمط یوفر تسهیالت معینة 
. تساعد في تلبیة إحتیاجات اإلنسان، فبذلك النظریة النمطیة هي أداة فاعلة في تطویع تخطیط المدینة لخدمة اإلنسان

صل كون أن نظریة النمط هي المسؤولة عن تشكیل العمارة األولى، فنجد أن جمیع التوجهات مادیة كانت ویناقش الف
نَّ فإوعلى مستوى الدراسات النمطیة . أن األنماط هي المسؤولة عن تشكیل العمارة األولىإلى أم عقالنیة تصل 

إستخدام النمطیة الوظیفیة وخلق تصنیف نمطي النظریة النمطیة تستخدم في تحلیل المشاریع واألعمال المعماریة؛ ك
نظریات نمطیة أخرى ُتستخدم في تحلیل وفهم الواقع؛ محاولة هناكو . ألخ...للمسشفیات والفنادق طللعمارة كأنما

یني؛ فمن خالل نظریة النمط والنمطیة للخروج بلغة نمطیة لألبنیة ضمن السیاق مثل نظریة إعادة البناء النمطي لفسنت
نمط كالسیكي متناظر؛ مما یعني وجود بذور لنمطیة الحداثة ضمن التقلید إلى لقراءات باللغة النمطیة ال ترجع فإن ا

. الكالسیكي، وأن النمطیات تأتي بإمتداد مستمر وتدریجي
أن بنیة األنماط تتأثر بالتمازج الثقافي إلى أیضًا التنوعات والتحوالت النمطیة؛ ویخلص فصلناقش القد و 

لك التنظیم ال ذاتي للتكیف مع التغیر والتأثیر الجدید، ولكن ذالتنظیم الإلى بالحضارات األخرى وتلجأ تلك األنماط 
بنیتها الشكلیة العامة بشكل كبیر وٕانما یقتصر على بعض التحویرات الشكلیة للمفرادت المعماریة فیها، وتبقىفي یؤثر 

وأما نمطیة المدینة والتي هي بطیبعة الحال . شخصیة النمط واضحة في بنیتها الشكلیة الجدیدة بعد التأثیر والتغیر
ومن ذلك تولد تفكیر . ، كون أن نمطیة المدینة هي ولیدة الرغبة)الكالسیكسة والحداثة(تختلف تمامًا عن سابقتیها 

وتعتمد نمطیة المدینة . ن التأثیرات الخارجیة طبیعیة كانت أم تقنیةوتطور كحاجة إلنقاذ العمارة مبالتنظیر النمطي
.على عدة محاور؛ منها تیار العقالنیة الجدیدة الذي یعتمد على مذهب العقالنیة التقلیدیة كخلفیة فكریة له

لتقني محاور تتلخص في التأثیر اةوكان لذلك التیار تأثیر كبیر في إنبثاق النمطیة الجدیدة من خالل ثالث
للبولي تكنیك في میالن، وتأثیر كالو أیمونینو في تأكیده على عالقة العمارة بالمدینة في فینیسیا، بینما كان المحور 

وكذلك یشترك تیار . األخیر في روما عند كواروني في تأكیده على عدم كسر جمیع العالقات مع عمارة الحداثة
تعزیز ذاكرة المدینة، وٕاستثمار مفهوم التغیر إلى دو روسي دة، فیدعو الن الجدد في رسم مالمح النمطیة الجدییالواقعی

في أنماط األبنیة بمرور الزمن، فالمدینة في مراحل نمو وتطور وتصبح شاهدًا على التحوالت في أنماط المدینة، 
ونها موجودات فیزیاویة ویتلخص ذلك في األبنیة الُنُصبیة في تحدید معالم المدینة كونها مرتبطة بالمعاني أكثر من ك

.تختزنها ذاكرتنا
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الثانيالفصل 

مفهوم النمطیة المعماریة

تمهید

تمثل النمطیة الشطر اآلخر المهم في التنظیر النمطي في الهندسة المعماریة وهي التي 
یؤديمستقًال عنهما و الذي یكون) أي النمط(تكون حّمالة للمعاني وللرمزیة بعكس للشطر األول 

دور األداة في حقل التنظیر المعماري؛ فیما ترُسم النمطیة مالمح سمة العصر من خالل ربط 
المعاني والمفردات الرمزیة الخاصة بذلك العصر مع األدوات؛ وبذلك یمكن لها أن ترسم مالمح 

مّر التأریخ؛ یمكن مالحظة ذلك بشكل واضح وجلّي علىإذة؛ ُمدسمة العصر وهویته في كل 
سهم النمطیة بشكل فّعال بعملیة فهم التأریخ من خالل تبویبه على أنه نمطیات متالحقة وبذلك تُ 

ففي القرن الثامن عشر ولغایة النصف . تتلخص فیها جمیع النواحي والسمات العامة للعصر
محاكاة وأصبحت ) Nature(األول من القرن التاسع عشر برزت األنماط المحاكیة للطبیعة 

الطبیعة وتناسباتها هي األساس في التنظیر المعماري والسمة الغالبة على العصر؛ وٕاعتماد 
النمطیة ) أو كما یسمیها فیدلر(اإلغریقي أو الروماني فتكونت مالمح نمطیة الكالسیك نموذجاإل

الصفة األولى؛ فجاءت التناسبات المشتقة من الطبیعة والنسبة الذهبیة والتناظر الشكلي هي 
وبعد ذلك وفي النصف الثاني للقرن التاسع عشر وبدایة القرن . الطاغیة على ذلك العصر

العشرین إنبثقت أنماط جدیدة وبرزت معاٍن ومفردات أخرى وظهر التطور والتغیر التقني السریع 
ة والرغبة في التجدید والخروج عن المألوف، والتي شكّلت معًا مالمح أخرى لنمطیة جدیدة مقتبس

من الطبیعة الجدیدة وسمة التجدید وكانت األشكال المعماریة آنذلك نقیة طوباویة بیضاء مجردة 
وهذه . النمطیة الثانیة) أو كما یسمیها فیدلر(الخ؛ وأصبحت نمطیة الحداثة ...صافیة بسیطة

إذ . قتهاالنمطیة جاءت بأشكال مغایرة لألشكال المتناظرة والرتیبة والُمزّینة في النمطیة التي سب
ن الغالب على األولى كونها تهتم بعملیة محاكاة الطبیعة وٕاستخدام التزیین والتناظر فیما إ

.تستخدم الثانیة غالبًا التجریدیة التقنیة في أشكالها الجدیدة
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: محورینویناقش الفصل الثاني مفهوم النمطیة من خالل 

.النمطیة المعماریةیناقش تفسیر وتعریفات مصطلح النمطیة و : األولحورالم-١
یناقش النمطیات المعماریة من خالل إستعراض النمطیات المعماریة؛ : الثانيحورالم-٢

:على محورین
.یتناول األول نمطیة الكالسیك-أ

. وأّما الثاني فیتناول نمطیة الحداثة-ب

.تفسیر وتعریفات مصطلح النمطیة والنمطیة المعماریة: حور األولالم

النمطیة هي سمة العصر الممیزة له؛ والتي تكون حاویة لمجموعة من األنماط ترتبط 
سمة العصر الذي ترتبط فیه نظریة وبعبارة أخرى أنھا . بمعاٍن معینة تمیزها عن باقي العصور

، وتشیر إلى دراسة األنماط. النمط مع نظریة المعنى بشكل معین یحدد الصفة العامة للعصر
یمكن إستحضار إذناول دراسة األنماط؛ توٕانها العلم الذي ی. دراسة األنماطوهي أیضًا علم 

العدید من األنماط الشكلیة في زمن قصیر جدًا، وما التمثیل الشكلي لتلك األنماط سوى قراءة 
لنمطیتها وتمثیلها باألشكال سواء عن طریق رسمها على الورق أو تمثیلها بالحاسوب أو غیر 

والنمطیة هي . اسیة في التفكیر وعنصر أساسي في مخیلة المصممفهي طریقة أس. ذلك
. مجموعة تلك األنماط المتجانسة ذات معاٍن خاصة زمانیة مكانیة معینة

العملیة التأریخیة المعماریة وأیضًا عملیة التفكیر : الدالة لكال العملیتین"والنمطیة هي 
Argan, 1962"(والمهنة للمعماریین بشكل خاص ,P.242.(]برزت النمطیة كمفهوم في منتصف و ١

فأن بروز النمطیة كان بسبب التأثر De Mauroالقرن التاسع عشر، وحسب وجه نظر دیماورو 
.في ذلك الوقت)Abstract Models(واإلهتمام بالنماذج المختزلة 

:النمطیات المعماریة : الثاني حورالم

بین نظریة النمط ونظریة المعنى لتشكیل سمة ُمعروفمن المالحظ ان أول إرتباط فعلي
لى العالقة بین إالعصر هي نمطیة الكالسیك أو كما یسمیها فیدلر بالنمطیة األولى والتي تستند 

بأن تفسیر لوجیه لذلك المعنى كان عن wolfgang Herrmannهیرمان فیذكر . النمط والطبیعة
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الكوخ البدائي "وبالنسبة له فأن . بشكل صریحن یستخدم مفردة النمطأطریق الكوخ الریفي بدون 
,Herrmann,1962("الذي ُیشتق منه الروعة والفخامة المعماریةmodelنموذجهو اإل

p.43(]ه نمطًا أولیًا وصفب]٢)Prototype ( لى ذلك الكوخ إفأسند جمیع أفكاره للتشكیل المعماري
في العمارة وفي جمیع "العمارة والطبیعة، فیقول الذي في منظوره یشیر على العالقة القویة بین 

ساسیة لى المبادئ األإمستندًا ، ...،الفنون األخرى، فأن مبادئها توجد في الطبیعة البسیطة
حسب وجهة (فبذلك تكون عملیة إستلهام المعرفة المعماریة ]٣[.)Ibid: p.43("لمحاكاة الطبیعة

تحول الذي صنعته اإلنسانیة مع الهوالریفي أصبح الكوخفیما .الطبیعةقد تمت من ) النظر هذه
وبالحقیقة أن هذا ینشط المعرفة المسبقة لإلنسان من خالل . مسكن بأبسط أشكالهالإلنتاجالغریزة 

.لمعرفةالطبیعة وال یعني ذلك أن الطبیعة هي المصدر األول ل

رسم نمطیتها من خالل فباتت عمارة الكالسیك تستلهم خطوطها العریضة وحتى الدقیقة ل
ولكن مع دخول الحداثة والرغبة في التجدید التي رسمت مالمح . المماثلة والمحاكاة مع الطبیعة

بالنمطیة الثانیة، والتي إشتملت على جوانب عدیدة وواسعة منها نمطیتها أو كما یسمیها فیدلر 
المعماري أن یوجد في جنموذمن الواجب على اإل"فیكون وعلیھالتحول بالمنظور إلى التنمیط

,Nesbitt, 1996("عملیة اإلنتاج ذاتها p.260(.]وقد ذكر لوكوربوزیه بأن هذا التأثیر في اإلنتاج ]٤
إلعطاء صورة لطبیعة أخرى، طبیعة الماكنة وعالمها اإلصطناعي "المعماري كان 

,Vidler, 2000("اإلنتاجي p.291(.]مدعٌم بالحالة وبالنتیجة فأن التحول بمفهوم النمط ]٥
إن المباني لیست "قاد إلى فهم عام مفاده، كما قال فیدلر، . الخ...االقتصادیة، التقنیة، النقاء 

أكثر أو أقل من كونها مكائن بذاتها، تخدم وتلبي إحتاجات اإلنسان طبقًا للجانب 
]٦[)Ibid.: P.291(".االقتصادي

جوانبها ممثلة بالماكنة ولم یعد متاحًا وبسبب ذلك الفهم العام فإن العمارة باتت في أحد 
) سمة(للمتلقي رؤیة العناصر بتجرد عن المعرفة التقنیة للماكنة؛ ویرجع السبب في ذلك إلى فكرة 

البساطة والنقاء والتجرید الشكلي لآللة والذي طغى بشكل مباشر أو غیر مباشر على السمة 
رفض التأریخ، والنظرة نحو الطوباویة عن طریق التجربة وٕادخال فضًال عنالعامة للحداثة؛ 

مفهوم البناء الصحي واألخالقي الجمیل الذي هدفت الحداثة إلى تحقیقه بواسطة مفاهیمها 
.وأدواتها



www.manaraa.com

الفصل الثاني...........................................................................................النمط والنمطیة في العمارة

٥٧

)أ(نمطیة الكالسیك-أ

األصول الفكریة لمفھوم نمطیة الكالسیك.١
طورها قدماء اإلغریق التيالكالسیكیة إلى طرز المبانيیشیر مصطلح العمارة

ة الحضاره األغریقیبتكرتهاإإلى مباٍن ولكن یمكن أن ُنرجع جذور العمارة الكالسیكیة. والرومان
في عصر التنویر )ب(تطورت النمطیة األولى على ید فلسفة العقالنیینإذ.والرومانیة

)Enlightenment .( نتوني فیدلر أوكما یقول الناقد والمؤرخ المعماريAnthony Vidler ،
)Enlightenment(مثل نیوتن في العلوم، ومثل لوك في الفلسفة؛ فالمعمار في عصر التنویر "

ولكن دون أستخدام (وأول من جاء بذلك . نظر إلى المأوى األولي على أساس انه نمط المسكن
، sur l’architectureفي مقالته Marc-Antoine Laugierمارك لوجیه ) مفردة النمط

فیفترض لوجیه مفهوم لنمطیة ذات قاعدة طبیعیة للعمارة والموجودة في مودیل الكوخ الریفي 
primitive hut .ظهر كأصل الغلب األشكال . لدى لوجیهاً عقالنیاً مثل ذلك الكوخ مقیاسیُ إذ
]٧[)GÜNEY, 2007: P.6(".لهااً قیاسیإنموذجاً َوُعدَّ في العمارة لذلك 

ودكوینسي الجهود المبذولة للمنظرین في حقل العمارة من أمثال لوجیهوٕان السبب وراء 
القلق العام ضد الزیادات الشكلیة "لتعریف مبادئ العمارة في القرن الثامن عشر، كان جّراء 

أنظر الشكل [؛المفرطة لذلك الوقت، والتي یمكن مالحظتها في عمارة الباروك وعمارة الركوكو
فكانت ]٨[.)Madrazo, 1995: p.172(" الكالسیكيmodelنموذجد ترك اإلوالذي حدثت بع، ])١- ٢(

عن طریق موقف عصر التنویر، فقد المقاومة في الحقیقة عامة وشاملة في منتصف القرن الثامن عشر
التنویر مضادًا للباروك، سعى إلستبداله باالقتصاد العقالني بدًال من الترف والمجد واإلنفاق الذي "ُعدَّ 

العجز اإلقتصادي جّراء توجه الباروك، والتأكید على إقتصاد یرفض جعل المجتمع إستهالكیًا، انما صنع
ضد المیوالت ) Enlightenment(التنویر " وكان موقف ]٩[)Saisselin, 1992: P.66(."بجعله منتجاً 

الكالسیكي، ومثال على ذلك التزیینات غیر modelنموذجالمناوئة للكالسیك التي تنادي بإزالة رتابة اإل
)Kruft, 1994: p. 142(".لعمارة الركوكوimproper ornamentsالالئقة 

تبدأ الفترة الكالسیكیة من نهایة العمارة القوطیة وعمارة الركوكو في القرن الخامس عشر وحتى بدایة الحداثة في نهایة (أ)
.القرن التاسع عشر

وهو على النقیض من . ةفى تحصیل المعرفةدى للعقل األولوییبيفلسفمذهب): Rationalism(ة العقالنی(ب)
إعتمدوا على ذینلاالسابع عشرفالسفة القرن إلى ةالعقالنیوتشیر . ةالمصدر األول للمعرفيالحواس هدّ تعتيلاةالتجریبی

Renéرینیه دیكارت: ةمن أنصار العقالنیو . ثنائیة المادة والفكر DescartesǃالLeibniz سبینوزاوBaruch

Spinoza) .،٢٥: ص ،١٩٩٣جدو.(
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Ottobeuren(.كاتدرائیة أوتوبیرین)أ. (الباروكوعمارةالركوكو فراط في التشكیل في عمارة اإل) ١-٢(الشكل 

Abbey()(كاتدرائیة سانتیاكو كومبوستیال) بCathedral of Santiago de Compostela(.)بال:وكیبیدیا، ص(
)http://ar.wikipedia.org(

ن تغیر الوضع وتستعید مفهوم الكالسیك بالرجوع إلى أهذه المبادئ كان یجب علیها 
. natureفي الطبیعة ) حسب االعتقاد في ذلك الوقت(األصول في العمارة والمفترض ان تكون 

)Kruft, 1994: p.152(]ها وصففأصبحت النمطیة تتوجه نحو إلتزام األنماط الطبیعیة ب]١٠
. مصدرًا یتكامل مع العمارة

:بصورة ملموسة ومحسوسةالطبیعة المدركة .٢

architecture took nature as aان فكرة كون العمارة تقوم بأخذ الطبیعة كمودیل 

modelیمكن أن تستخدم المحاكاة إلعطاء إذ. عن طریق المحاكاة في الحقیقة لیست بالجدیدة
تفسیرات عن كیفیة حدوث بعض العملیات في العمارة، فكان فیتروفیوس یهتم بصورة رئیسیة 

قدم إذ، وبات یرى العمارة بتناسباتها كنسق من النظم الطبیعیة، )٢- ٢الشكل (بجسم اإلنسان 
یة التي تستظل خلف تناسبات لى النسبة الذهبإالعمارة على هذا االساس كنظام طبیعي؛ مستندة 

. الطبیعة في كل مكان
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)Ching, 1979, P.272. (یظهر التناسبات اإلنسانیة التي جاء بها فیتروفیوسVitruvianالفیتروفیان ) ٢-٢(الشكل 

) Natural type(فوصف الفكرة التي یقدمها لوجیه محاولًة منه لتقدیم نمط طبیعي 
یحتوي على hutللكوخ الریفي باالعتماد على مخیلته في الطبیعة فیرى لوجیه ان الكوخ البدائي 

كعناصر رئیسیة column, entablature and pedimentالعمود، المدماك العلوي والقوصرة "
,Laugier, 1977"(ألي مبنى p.9(.]لذلك فالعمل بالنسبة له یكون أقرب للكمال كلما استخدمت ]١١

.هذه االجزاء سویًة بصورة مناسبة
یذكر مارك لوجیه اختالف تفسیر الكوخ الریفي البدائي عن باقي المفاهیم األخرى 

مجرد دّ فكرة الكوخ الریفي البدائي بنظرة عامة كانت تع"في ان . والمفترضة منذ عصر فیتروفیوس
والذي یختلف بشكل تام عن البیت البدائي لكالدو ]١٢[)Kruft, 1994: p. 152(."بدایة للعمارة

ن یبدوان من صنع یاللذ)) ٣- ٢(أنظر اإلى الشكل (بیراولت وعن البیت البدائي لفریجیانس 
ان المصدر االلهامي الطبیعي للعمارة؛ كما یعتقد لوجیه في الصورة الخیالیة التي دَّ اإلنسان وال یعُ 

)٤- ٢(شكل أنظر اإلى ال.hutرسمها للكوخ الریفي 

على الیسار البیت البدائي لفریجیانس Colchiansكالدو بیراولت، البیت البدائي في كولجیانز) ٣-٢(الشكل 
Phrygians .)Vidler, 1987, P.41(



www.manaraa.com

الفصل الثاني...........................................................................................النمط والنمطیة في العمارة

٦٠

-اعداد الباحث–مخطط یوضح اصل العمارة من وجهة نظر لوجیه ) ٤-٢(الشكل 

" أصبح أداة قیاس لكل العمارة"مع ذلك فالكوخ الریفي البدائي بالنسبة لمارك لوجیه 
)Kruft, 1994, p.152(،]الطبیعیة سس األفضالً عنجزاء الرئیسیة، في حدود وصفها لأل]١٣

إلى الكوخ اً ستنادإوالواضح من هذه النقطة، . كتمال العمارةسس الوظیفیة إلوالعقالنیة واأل
روقة واللذین ساسیة مثل الجدار الذي یعمل كقاطع و كذلك األالبدائي، بأن هناك أجزاء غیر األ

.هما لیسا من العناصر اإلنشائیة للكوخ الریفي
الشبابیك بواب و أنه لم یفسر العناصر األخرى التي یتكون منها الكوخ كاألفضًال عن

نقالبًا إذلك مجرد محاولة لتفسیر فكرة النمط الطبیعي ولیس دّ والقواطع وال حتى التسقیف فإنه یع
بأن الكوخ الریفي لمارك لوجیه لیس Wolfgang Hermannبالفكر حیث یناقش ذلك هیرمان 

القوانین غیر بالمثال الغریب أو عامًال للثورة النظریة في العمارة ولكنه مبدأ كبیر في إستنباط 
ولكن مبدأ إستلهام األنماط الطبیعیة هو المهم وعلى ]١٤[)Herrmann, 1962: p.48(."القابلة للتغییر

. لوجیه لیس نمطًا طبیعیًا حقیقیاً إنموذجالرغم من كون 
والتي یمكن primitive hutوهذا ما حاول لوجیه شرحه ففي مجمل مفهومه عن الكوخ الریفي 

في conceptualبشكل تخیلي واالخربشكل فیزیاوي sensibleمحسوس األول: ان ُترى من جانبین
Leandro)أ(ویسمیها لیاندرو مادرازو]١٥[)Madrazo, 1995: p.171(. االدراك الحسي أو الفكري

Madrazo بالطبیعة المزدوجةdouble natureفیثبت أن مفهوم مارك لوجیه عن الكوخ . للنمط
الذي بدأت مناقشته في الحقل المعرفي ]١٦[)Ibid.: p.4-5(الریفي ُیرى من خالل مفهوم االدراك الشكلي 

ُیفهم بأنه فكرة تمكن "أصبح الكوخ الریفي حالة یمكن ان إذفي النصف الثاني للقرن السابع عشر، 
عتبار أكثر ومن هذا فالبناء المدرك یؤخذ بنظر اإل. ال المحسوسةالمعمار ان یختزل من مجال األشك

.أدناه) ٥-٢(نظر الشكل یُ ]١٧[)Ibid.: p.171(".من نظیره المحسوس

Theالموسومة مفھوم النمط في العمارة طروحتھإفي (أ) Concept of Type in Architecture.

خشبیة فوق االعمدة مع القطع المائلةقطعاربع 

اربع اعمدة مستدیرة ومغروزة 
باالرضیة
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-عداد الباحثإ–یبین الطبیعة المزدوجة للنمط وصفاتها ) ٥-٢(الشكل 

" دراكاإل"یتعلق بموضوع primitive hutلذلك فأن مفهوم لوجیه عن الكوخ الریفي 
‘perception’ أي إنه نمط أولي(كونه التمثیل الفیزیاوي األولي للنمط ستعارة اإلإسلوبفي (

درك في العقل من خالل التعبیرات المستلهمة من الفكرة كشيء مُ "عتماد إوبالنهایة فمن الواجب 
من وجهة Madrazoویناقش مادرازو]١٨[)experance.")Madrazo, 1995: p.173عالم الخبرة

فجانب منه محسوس بصریاً . منشأ مدركهو) Prototype(نمط األولي نظره ان ال
perceptual construct مفهوم الكوخ الریفيأوواالخر مدرك عقلیًا، والمتمثل بفكرة

primitive hut.

الُمتمثل بالكوخ )Prototype(النمط األولي یرى بعض النقاد أن االجزاء التي تكّون 
هي اجزاء ملموسة وبتجمیعها یتكّون االساس الفیزیاوي للعمارة الكالسیكیة ومن أمثلتهم الریفي 

یختلف كل الُكتّاب : "نظریة لوجیه في قولهالذي یترجم Wolfgang Hermannوولف غانغ 
السابقین فهو یترجم مبدأ الكالسیكیة المتفاعلة المتوازنة على مستوى الكل واالجزاء في االحساس 

حتى ذلك دّ بمطلبه عن المنشأ الحقیقي للمبنى الذي یجب ان یشكل بواسطة عناصر تعالملموس
]١٩[)Herrmann, 1962, P.50(".اً الحین تزیین

لیس ملموسًا ولكنه منشأ )Prototype(النمط األولي وهناك ایضًا نقاد اخرون یرون ان 
Johnكأنه فكرة ومن امثالهم جون سومرسون conceptual constructتخیلي 

Summersonعمدةأمنیتكونإنشائيتصور"؛ فكتب عن التمثیل الفیزیاوي األولي للنمط بأنه
في نهایة وكانت الصورة،معروفوهذا...الجانبینإلىمائل وسقفعوارض متشابكةمنتصبة،

ط     ــــالــــــنــم

conceptualجانب تخیلي   sensibleجانب محسوس 

فكري
غیر مرئي
غیر ملموس
ثابت

فیزیاوي
مرئي
ملموس
متغیر
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جوزیف ومن أمثلتهم أیضاً ]٢٠[)Summerson, 1980,p.36("المعماریةعن الحقیقةالمطاف
هو مفهوم بدائي، ") Prototype(النمط األولي ن الذي یذكر إJoseph Rykwertریكویرت 

]٢١[.)Rykwert, 1981: P.175(".لیة والتي تصنعها بین االنتقاد واالدراكأو فهو یظهر براهین 

المحاكاة والمماثلة .٣

هم الذي فیه یتشكل النمط في حالته ن مفهوم المحاكاة لدى دكوینسي هو الجزء األإ
essay L’Imitation (On"في المحاكاة"یفصح عن هذا المفهوم في مقالته إذ. الواقعیة

Imitation))Madrazo, 1995, P.185(.]حقیقي: نوعین مختلفینإلىفیمیز المحاكاة ]٢٢
ولكن یصبح مفهومه العام لتفسیر فكرة النمط في الفرق بین real and illusoryخیاليوآخر 

المحاكاة تنقل التكرار "دكوینسي ان إلىبالنسبة Madrazoفیذكر مادرازو . النسخ والمحاكاة
تكرار عنصر محدد خرىالنسخ في كفة وفي األ. لفكرة عنصر لعنصر آخر والتي تصبح كصورة

,Madrazo("نتقاصن النسخ یعني اإلیرى دومًا أكان دكوینسي. فهم فكرتهإلىبدون الحاجة 

1995, P.185(.]مثًال، . ضح من مارك لوجیهأو ولهذا السبب فأنه یوضح مفهومه بشكل ]٢٣
physicalفالغموض بین المفهوم الفیزیاوي construct)والمفهوم التخیلي ) حقیقة الطبیعة

conceptual construct)للكوخ الریفي ُتركت كسؤال فیما اذا ) الفكرة التي في ذهن الناظر
]٢٤[)Ibid, P.185(".؟للمحاكاةمكان الكوخ الریفي للنسخ ا

. الفنينتاجوالمحاكاة كما یقترحها دكوینسي هي نقطة البدایة المشتركة الي عملیة لإل
والمحاكاة هي قاعدة . لقوانین الطبیعة"ظهاراإل"نما إ و " النسخ"المحاكاة ال تعني " فبالنسبة له فأن 

ظهار مبادئ إختراع عن طریق وصف الترابطات الجدیدة للعناصر الموجودة من خالل اإل
فالمحاكاة هي عملیة خالقة تظهر أخرىوبعبارة ٢٥)GÜNEY, 2007,P.6(."الطبیعةخصائصو 

تركیب المبادئ الشكلیة ختراع في العمارة فیعني ا اإلمّ أو . عناصر الطبیعة بصورة اصطناعیة
صلي والخیالي وبهذا یمكن تكوین البیوت والمعابد یة في الطبیعة من خالل التألیف األبیئوالوظیفیة وال

.والمدن

التي من natureفیما اذا كانت الطبیعة : "ختالف لدى دكوینسي في سؤاله ویكمن اإل
فكار التي في أذهان األأوشیاء الفیزیاویة، عالم األإلىن العمارة تحاكیها تشیر أالمفترض 

]٢٦[.)Forty, 2000: p.224("الطبیعة كانت كالهما: فیجیب بقوله" البشر؟
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سع، في و خذ مفردة الطبیعة هنا في معناها األأمن الضروري : "إذ یقولویعزز موقفه 
الخ، ولیس من الضروري ..ي والثقافيخالقوالمجال األ) الكیان الفیزیاوي(متالكها الجانب الفیزیاوي إ
واضح من إسلوبأوالظاهر إلىفي كون مودیله یستند imitationن یطلق على فن أنه محاكاة أ

الذي ) الرسم والنحت(یتناسب مع نوعین من الفن modelنموذجهذا النوع من اإل. مواد الطبیعة
ن الطبیعة هي ألذلك فیصبح مفهومًا ... جسام وااللوانذاته للعین عن طریق محاكاة لألإلىیشیر 

حتراس من فكرة تقیید الطبیعة بما یقع في نطاقها من الظاهر مودیل للفن الجمیل، ومن الضروري األ
الطبیعة موجودة بقدرما تستكشفها . ي بأختصار في المجال الذي یقع ضمن المحسوسأالمادة، أو

ویمكن للفرد عمل محاكاة . ستلزم بالضرورة عمل مماثلة للشيءوالجل عمل المحاكاة ال ی.. العین
مختلفًا عما تظهر به الطبیعة ولكن بالكیفیة ئاً ن یعمل شیأللعمل الذي یمكن ان یحاكي الطبیعة و 

]٢٧[)Ibid, P.224(".ذاتها، وبذلك أمكن للفرد ان یحاكي فعل الطبیعة

في natureستجیب لمبادئ الطبیعة توعالوة على ذلك، فمحاكاة دكوینسي یجب ان 
لذلك، فهو یعتقد ان دراسة الطبیعة سوف تظهر الطریق للمعمار بكیفیة . النظم والمجانسة

,Ibid(".النظام الذي تطوره الطبیعة بكل عملها"محاكاتها في  P.226(]٢٨[

ن المحاكاة بصورة عامة للطبیعة في مبادئ نظمها، من التجانس إ: " فكتب ما نصه 
، وخلقت فنًا غیر اً روح] العمارة[عطت أدراكات في الفهم حاسیسنا واإلأالرغبات في إلىنسبة 

على ) للعمارة(فنالحظ ان الطبیعة توفر المماثالت ...ناسخ، وال محاكیًا بل إحیاء الطبیعة ذاتها
ودیلها أقل من مشابهة نفسها إلیها، فال تخلق كما تشاهد، ولكن تماثل فتحاكي م. جمیع االصعدة

ن أفي كل مكان بدون اً فمودیلها الذي أصبح نظامًا من الطبیعة موجود،...؛ طریقتها في الخلق
,Ibid(".ینما كانأیكون مرئیًا  P.226(]٢٩[

الطبیعة الموجود في مودیلها أصبح نظامًا من : ن المراد في مقولة دكوینسي في مقالتهإ
المتجسد natural typeهو مالحظة النمط الطبیعي كل مكان بدون ان یكون مرئیًا اینما كان

وكان ذلك . فیها أي أخذ نمطها المالحظ في كل مكان ولكنه غیر مرئي وتلك من صفات النمط
إلىوبالنظر نسبة .مقصد مادرازو في تعقیبه على الحالة التخیلیة في الكوخ الریفي المذكور آنفاً 

-doubleن له طبیعة مزدوجة أعتبار، فالكوخ الریفي البدائي لمارك لوجیه ذكر سابقًا هذا اإل

nature ّمرئیة للنمطالالحالة غیر إلىل المفهوم المرئي ، تحو .
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میزات وخصائص نمطیة الكالسیك.٤

الُمستخدمة في أرتبطت نمطیة الكالسیك برمزیة وبمعاٍن معینة؛ فأسبغتها على األنماط 
عن ) تعریف النمطإلىإستنادًا (والتي تختلف بطبیعة الحال ) ولكن بصورة مؤقتة(ة مدّ تلك ال

:يأتإیجاز تلك المیزات بما ییمكن إذحقة؛ الرمزیتها ال

تتكون من عناصر ذات "تتأتى الطوباویة الكالسیكیة من خالل صورتها للعمارة التي )أ
entablatureوالمدماك العلوي ذات القواعد والتیجان، األعمدة: طبیعة معماریة صریحة

تحكم تركیب العناصر مع Syntax، فهذا التقلید ُیشّكل عبارة Pedimentوالقوصرة
، شّكلت هذه العبارة، الُمكّونة من ...Theory of Typologyبعضها، وفي نظریة النمطیة 

ومن جّراء هذا ). ٨، ص١٩٩٧العنزي، ". (وجوهر نمط المبنىعناصر معماریة، هیكالً 
فالطوباویة . إنعكاسًا لهیكل الطبیعةىعطمما أط النمط بالوظیفة ارتبإ و تركیبّكل والشالت

.بموجب إعتمادها على الطبیعةتأتي لیها النمطیة الكالسیكیة إدعتالتي 
إستخدام وٕاعتماد المعالجات الفنیة التقلیدیة والتي هي الصفة السائدة لنمطیة الكالسیك؛ )ب

ٕاعتماد والنهایات الجملونیة، وٕاعتماد النسب الذهبیة، و مثل التناظر؛ التكرار؛ التناغم؛ 
یمثل نسب ) Doric(العمود الدوري ُعدَّ "إذ .اإلغریقي أو الروماني بشكل عامنموذجاإل

بالنسبة إلیه هو نحول (Ionic)ن األیوني أ، و )ذكر قوي البنیة(ه وتناسقه رجل وقوت
ال الكورینثيو . ةقد یبدو أنه یحاكي شكل الفتاة النحیل(Corinthian)األنثى والكورینثي

)١٤صسمرصن،(. "ختلف عن األیوني كثیرای

.اإلهتمام بالتفاصیل والتي كانت صفة ُمالزمة لنمطیة الكالسیك بشكل عام)ج
ها المنهل والُملهم األساس وصفاإلیمان الُمطلق بضرورة اإلفادة من الطبیعة قدر اإلمكان ب)د

.للعمارة
یصل (إن الُمدة الزمنیة الطویلة نسبیًا التي یستغرق فیها إنشاء قصر أو مبنى ُمعّین )ه

األنماط المستخدمة في تلك المباني تلك األشكال و ؛ تجعل )ةجیلین أو ثالثإلىأحیانًا 
أشكاًال ذاكرة الشعوب؛ مما یجعلها إلىاء إعتیاد النظر إلیها والتعامل معها ُترّحل جرّ 

.التقلیديسلوبالكالسیك هو اإلإسلوبأضحى إذوطبیعة بشریة؛ لیاعُ وأنماطًا 
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نمطیة الحداثة-ب
حداثةالفكریة لمفھوم نمطیة الصولاأل.١

إعتمدت النظریة النمطیة في عصر الكالسیك على اعتماد الطبیعة كمحتوى فكري 
طبیعیة؛ بینما تحولت بعد أنماطتقدمًا من خالل البحث واكتشاف أكثرلتطویر العمارة وجعلها 

القوانین والتي تستخدم modernist type theoryالنظریة النمطیة الحداثویةإلىعصر الحداثة 
؛ ولمختلف الطبقات االجتماعیةها ي یتكامل مع العمارة لتحقیق غایتوالتقنیة كمحتوى فكر العلمیة 

أصبح النمط الحداثوي ُیشتق من االحتیاجات العلمیة لحیاة إذلتحقیق مبدأ الطوباویة المنشود؛ 
الثورة ، والتي ظهرت في لآللةالتأثر بالطبیعة الجدیدة "ووان احد جوانب تلك النظریة ه.نساناإل

,Vidler(الصناعیة الثانیة 2000, P.291(،]لیست فنًا تقلیدیًا، إنها فن التحدیث واالبتعاد "فهي ]٣٠
التجدید واالكتمال، وصنع حیاة جدیدة تتجاوز إلىالصارم عن الواقع، انها الفن الذي یرمي 

الصناعیة بدأ تاریخ الثورة إذ٣١).٩١، ص١٩٩٠احمد،(". المكان والزمان والواقع الملموس
في منتصف القرن التاسع عشر في ظل تغیرات سریعة على الصعید االقتصادي )أ(الثانیة

نكلترا وفرنسا إ وربا أمثال المانیا و أخاصًة في دول . متد لجمیع المجاالتإواالجتماعي، ومن ثم 
. خرىحدید الفوالذ والنشاطات الصناعیة األإنتاجفیما یخص جانب التغیرات التقنیة لعملیات 

التطورات في میدان الكهرباء ومحركات نقل الطاقة التي لم تقتصر على المصانع بل فضًال عن
بالنتیجة فأن استخدام اآلالت توسع بشكل كبیر وفي كل المجاالت في و ،سعأو نطاٍق إلىتقلتنإ

وهذا مؤشر على ان الماكنة ،خرىمعامل الغزل والنسیج والمخابز ومراكز الصناعة الغذائیة األ
وأصبحت التحوالت التقنیة فعلیا على مستوى العالم عن ". أصبحت عنصرًا من الحیاة االجتماعیة

طریق المجتمعات الصناعیة التي غّیرت جمیع مؤشرات الحیاة االجتماعیة بفضل عملیة 
ة من منتصف ُمدّ تأثرت سمة العصر في الإذ]٣٢[)Encyclopædia Britannica, 2006(."نتاجاإل

یمكن القول بالعلم أوالقرن التاسع عشر ولغایة القرن العشرین بالماكنة ونظرتها الجمالیة 
]٣٣[)Adam, 1989, P.IX(.والتقنیة

تتجلّى الثورة الصناعیة الثانیة في إدخال اآلالت بدأت الثورة الصناعیة الثانیة عند خمسینیات القرن التاسع عشر؛ و(أ)
.التواآللیة إلى الوحدات اإلنتاجیة، وبالتالي توّسط اآللة بین العامل وموضوع العمل وتزاید العملیات المنجزة بمساعدة اآل
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تغییر المجتمع وتحطیم إلىجدیدة، تهدف جاءت شيء وجهة نظر والحداثة قبل كل 
األطر التقلیدیة التي تحّده بالذوق، واالدراك والتكوین االجتماعي، اي تجاوز كل ماهو تقلیدي أو 

حورالم، وهيمحاورویقبع خلف مصطلح الحداثة ثالثة٣٤).٩١، ص١٩٩٠احمد،. (ُمتفق علیه
راثة تشیدیة فإن الحللغواویة ازالنوم، الفلسفيحوروالم، العلميحوروالم، واللغويمنيزال

ي معنى تعطمفهومالذلكوهي ب، دیمقوماهلفي مقاب، جدیدومني فیها بمعنى ماهزم الوللمفه
ي أحیانًا معنى طتعقد فهي ، ه الکلمةذى في هرأخنيَ معارشؤتدن اللغة قأعلى ، ةرالمعاص

.  نها جدیدةأي أیثةدة حبره التجذهعلى سبیل المثال ل فنقوبشكل نهائيكتمالاإلم عدوداءاالبت

اثة في دفالح، نمزمسألة النمقأعمواثة إلى ماهدم العلمي للحوالمفهفیما یشیر
مواجهة الهوفاثة دم الفلسفي للحوالمفهواما.  روطاع والتقنیة والتدم العلمي تعني اإلبوالمفه

ویمكن تعریف الحداثة بأنها رتكاس والتأكید على التجدید أو التحدیث؛ فعلیة الیدیولوجیا اإلال
إلىأنها فن التحدیث، واالبتعاد الصارم عن الواقع، انها الفن الذي یرمي : لیست فنًا تقلیدیًا "

،١٩٩٠احمد،("التجدید واالكتمال وصنع حیاة جدیدة تتجاوز المكان والزمان والواقع الملموس
هو قبل كل شيء عملیة أو مجموعة من العملیات التراكمیة "فالتجدید أو التحدیث )٣٥().٩١ص

یة العمل وتمركز إنتاجوُتعّبُئ الموارد والثروات وتنمي نتاجقوى اإل- في مجتمع ما–التي تطور 
السلط االجتماعیة والسیاسیة داخل أجهزة محكمة وتحرر في اآلن نفسه تقالید الممارسة السیاسیة 

فال ن والنوامیس لتجعلها علمانیة صرفةأجل المشاركة في الحیاة العامة وتؤنس القیم والقوانیمن 
ُیعتقُد  ان "ولكن )٣٦().٩، ص١٩٩٢التریكي، (."تخضع ألیة عقیدة وألي موقف أیدیولوجي معین

فهو تجریبٌي ). تقلید الجدید(ه النقدي ، هو ما سماه روزنبیرغ إستعمالالفن الحداثي، في أغلب 
ومعقٌد من حیث الشكل ویمیل للحذف ویحتوي على عناصر خالقة وغیر خالقة كما أنه یمیل 

ربط مفاهیم تحرر الفنان من الواقعیة والمادیة والنوع والشكل التقلیدیین بمفاهیم سفر الرؤیا إلى
)٣٧)١٠، ص٢٠١٠یلدز، تشا...".(الثقافیة والكوارث

؛ ففي مجموعة كبیرة من الحركات الفنیة والمعماریةإلىوقد تفرعت الحداثة منذ نشأتها 
میركا، أالتعبیریة، ومدرسة الباوهاوس في المانیا، والعضویة في (ظهرت " مجال العمارة 

تداخلة مُ نهاأال إ؛ وعلى الرغم من كثرة الحركات )ة في روسیا، وغیرها من الحركاتنشائیواإل
٣٨).٩٢، ص١٩٩٠حمد،أ. ("ومترابطة مع بعضها
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سم إطور جدید، ویجاوز ما أطلقنا علیه إلىنتقال اإلإلىالحداثة نمطیة یشیر مصطلح 
تلك النزعة الفردیة، إلىتشیر Modernismفالحداثة . Classical Typologyنمطیة الكالسیك

. وبدایات الرأسمالیة، والنظام الصناعي البیروقراطي

قاً االمبدعون وحركة الحداثة یعكسون تغییرات في الفنون التعبیریة، وف)أ(هؤالء الفنانون
:یقولإذMike Featherstoneلرأي مایك فیذرستون 

الوعي الذاتي الجمالي : خیصها على النحو التاليلإن السمات الرئیسیة للحداثة یمكن ت"
؛ الكتشاف المفارقة والغموض، Montageالتنسیقوالتأملي، حیث رفض البنیة السردیة من أجل 

والطبیعة غیر المحددة ومفتوحة النهایة للواقع، وكذلك رفض فكرة الشخصیة المتكاملة من أجل 
.)Featherstone, 1988, P.202" (یةنسانفات اإلالتأكید على الذات المتهدمة، والمجردة من الص

على تغییر البنیة االجتماعیة modernist type theoryفتعتمد نظریة النمط الحداثویة 
نتاجهذه على عملیة اإلtype theoryركزت نظریة النمط . بعد الحربنتاجوالحاجة للبناء واإل

mass productionان عملیة اعادة االعمار . نفسها ألیجاد الصورة الجدیدة للتصمیم المعماري
التي حصلت بعد الحرب العالمیة الثانیة في المانیا والتي إنبثقت منها افكار الحداثة، والتي كانت 

ن واجب العمارة إوا َعدّ حیث . typificationوالتنمیط standardizationتعتمد على التقییس 
أصبحو . توفیر بیئة سكنیة نظیفة وصحیة للسكان ولمختلف الطبقات االجتماعیةهواالجتماعي

المفاهیم الجدیدة مثل الفضاءات النظیفة الخالیة من الغبار الملیئة بضوء عن طریق توجه الحداثة 
]٣٩[)GÜNEY, 2007, P.8(.الشمس

,Collins".(المشاكل المعماریةُأُستخدمت المماثلة المیكانیكیة في محاولٍة لحل "وقد

1965, P.159(]لتوضیح المبادئ المعماریة عن طریق المماثلة بین اً جدیداً وكان هذا طریق]٤٠
حساس تم التحول باإلإذة بالنمطیة الثانیة، ُمدّ نتوني فیدلر هذه الأوسمى الناقد . المباني واالالت

عطاء صورة لطبیعة إفي نتاجوكان تأثیر هذا التحول لإل. المكائن باستخدام المكائنإنتاج"إلى

Thomas Mannمثل توماس مان الحداثویینتابكُ الرتبطت الحداثة بكتابات إ"في مجال الفنون والثقافة، (أ)

وفرانز كافكا Prandello Luigiولویجي براندیلو T.S. Eliotإلیوت . إس. تJames Joyceجیمس جویس 
Franz Kafka ومارسیل بروستMarcel Prouvst وروبرت میوسلRobert Musil وولیم فوكنرو

William Faulkner) "Bertens & Fokkema, P.23(.)وكان طابعها العام هو التجدید)أ.



www.manaraa.com

الفصل الثاني...........................................................................................النمط والنمطیة في العمارة

٦٨

,Vidler("ي الصناعينتاجال وهي طبیعة الماكنة وعالمها اإلأأخرى لذلك ]٤١[.)290 ,2000
االآلت إنتاجن عبارة عن مقارنة مع أصبحت العالقة بین العمود والبیت والمدینة في العمارة اآل

.صغر معداتهاأإلىوالمعقدة المتطورة

عادة تعریفه إوعالوة على ذلك في ظل التعبیر عن عصر اآللة، تطور مفهوم النمط وتم 
.قتصاد والتطور التقني والصفاء والبساطةفي حالة النظام المعماري بفضل حقائق مثل اإل

المباني لیست أقل وال : "نتوني فیدلر هذا التغیر بوجهة النظر المعماریة بقولهأویؤكد 
".قتصادیةقًا للمعاییر اإلایة ووفنسانحتیاجات اإلتخدم وتتشكل حسب اإل. من الماكنةأكثر

)Ibid., 291(حرى باألأوة جّراء تغیر قواعد الفهم ُمدّ وهذا الشعور غطى االذهان في تلك ال
.لمحاولة االستجابة لضروریات العصراً أصبح كل شيء فیه تجدید

نبثاق نمطیة الحداثةإأسباب .٢

أقّر العدید من الُمنظرین والنقاد في العمارة وحتى خارجها بالصعوبة في تحدید تأریخ نشوء 
هانبثاقإ و هاوتطور هانشوءأنالحداثة ومكانها على وجه الدقة؛ ولكن یتفق العدید من المنظرین على

برزت وٕانبثقت إلجلها نمطیةي سباب التاألأهم یجاز إ یز و یویمكن تم. جاء في القرن التاسع عشر
:كحالة نظام معماري جدید، وكما یأتيالحداثة

سالیب البنائیة وكذلك مكانات مضافة جدیدة في األإالتطور الصناعي الكبیر، الذي أعطى )أ
ن تفاصیل المنتجات الصناعیة وبساطتها؛ وتكرار هذه أجانب إلى. في قواعد وعملیة البناء ذاتها

بسیطة یتعامل من أنماطنعكس بدوره على المعمار بضرورة إیجاد لغة مبسطة و إالبساطة بشكل عام 
السیكیة ـــادئ الكــــاد عن المبــــــبتعة في اإلــــوالرغب. البناء وكذلك المبنى وعناصرهإسلوبخاللها مع 
): "١٩٣٣-١٨٧٠(وس ـاوي أدولف لـــــار النمســــــیقول المعموفي هذا المجال . زخارفهاو وتعقیداتها 
".دیثــدیم والحـــن القــة بیــالیــنتقإامًا كمرحلة ــــدة خمسین عــــــارف مــــستخدام الزخإاد عن ـــبتعالبد من اإل

٤٢).٩٣، ص١٩٩٠حمد،أ(

المصانع، (ظهور أبنیة ومنشأت ذات وظائف مختلفة لم تكن معروفة من قبل مثل )ب
أنماطنبثاق؛ ومن المنطقي جدًا تأثیر هذه الوظائف إل)السینماالمخازن، المعارض، المتاحف، ودور 

ة جدیدة؛ إنشائیأسالیب ومعالجات وطرق إلىواحتاجت تلك الوظائف . جدیدة أخذت طابع البساطة
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ُصمم على إذسابقة معماریة في هذا المجال، دم یع١٨٥١) Crystal Palace(والقصر البلوري 
.  وفق معالجات وطروحات الحداثة

بنیة الجدیدة؛ فظهرت مواد مثل ة جدیدة تلبیة للحاجة الملحة لظهور األإنشائیظهور مواد )ج
ة دحدوث میزات جدیإلىوبحكم تباین خواص هذه المواد؛ أدى . الحدید، الكونكریت المسلح، والزجاج

من قبل؛ مما جعل المعماري یطوعها حسب المعاني ة كونها لم تكن ُتستخدم نشائیفي المعالجات اإل
.المنبثقة في ذلك العصر وٕایجاد لغة معماریة مستحدثة تتناسب مع هذه المواد الجدیدة

فلسفة العصرفيالتطور التقني وتأثیره .٣
تأثر تطور العمارة في أوائل القرن التاسع عشر المیالدي بقدر كبیر بالنمو الصناعي

لتصمیم أنواع جدیدة من المباني وابتكار طرق لثورة الصناعیة حاجة ملحةوجدت اإذ. السریع
.جدیدة لتقنیات التشیـید

Modernتأریخ نقدي : في كتابه عمارة الحداثة Kenneth Framptonیوضح فرامبتون 

Architecture: a critical history ،ة بدأت فعلیًا في الربعُمدّ الثورة التقنیة في تلك ال" ن أ
خیر من القرن الثامن عشر مع التحوالت التي تدور حول محور الطاقة البخاریة والهیكل األ

وفي القرن التاسع عشر ومع بدأ التحوالت التقنیة على ]٤٣[)Frampton, 1980, P.29(."الحدیدي
نطاق واسع في كل مكان أصبحت العمارة عنصرًا تكاملیًا مع العناصر الحدیدیة والفوالذیة والتي 

أحیا عدد هنفسوفي الوقت ]٤٤[.)Neo-Classical)Ibid., P.30ُأدخلت في عمارة الكالسیكیة الجدیدة 
الطراز اإلغریقي جدیدوأهم الطرز التي ُبعثت من. مختلفة من الماضيStylesمن المعماریین طرًزا 

وًال ــووص.دــــــــــمیم واحـــــفي تصرــــأكثرازین أوــــاریین طــــما جمع بعض المعمــــك.وطيغراز الــــــوالط
.سكك الحدیدور وخطوط ـنشاء الجسإرت الثورة التقنیة وظهرت في ـنتشإرن ـــــف القـــمنتصإلى

)Ibid., P.30(]قتصادیة في مظهر جدید، من خالل ظهور حیث ظهرت مراكز المدن التجاریة واإل]٤٥
تكّون بذلكإذالزجاجيmodularالمودیوالر فضًال عنعمدة الحدیدیة وخطوط سكك الحدید؛ األ"

)"prefabricationالبناء مسبق الصنع (لحركة البناء السریعة standard techniqueالمقیاس التقني 
)Ibid, P.33(.وصول لمرحلة من الوأعطت عملیة التصنیع المسبق إمكانیة للدول الصناعیة ٤٦

,Ibid(.نحاء العالمأمسافات كبیرة جدا في جمیع إلىالسرعة في نقل المنشأت الحدیدیة 

P.33(]بدایة التأثیر والتغییر والذي لم یقتصر على مجال العمارة فقط؛ وبهذا فالتحول التقني كان ]٤٧
.ولكن في جمیع المجاالت الحیاتیة
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Greatل و األقیام المعرض الكبیرفيالثورة الصناعیة لیهإأدتأفضل مثال معروف" ٕان و 

Exhibitionباالس وقد أقیم المعرض في مبنى كریستال . م١٨٥١للتجارة والصناعة في لندن عام
ستخدم الزجاج والحدید إإذ)٦-٢(الشكل ،)م١٨٥١-١٨٥٠) (Crystal Palaceالقصر البلوري(

؛ المهندس والمؤرخ Joseph Paxtonجوزیف باكستونصمم هذا المعرض السیرو. ىفي المبن
بیتمثلابدو في شكل فن العمارة،اً كان تحوًال كبیر و هكتارات، ٨وغطى المبنى حوالي الثقافي،
Crystal Palaceالقصر البّلوريدكما ُیع]٤٨[)Curtis, 1996, P.36(."ضخمgreenhouseزجاجي

ُصنعت األجزاء في مصنع ثم إذ، بهذا الحجم والنوعمسبقة الصنعإنشاءاتاأول وأهم مبنى ذ
)٧-٢(الشكل .ُجمعت وُركِّبت في موقع المعرض

اثناء تشیید القصر البلوريفي صورة ) ٧-٢(الشكل الواجهة االمامیة للقصر البلوري   ) ٦-٢(الشكل 
)Curtis, 1996, P.37()Curtis, 1996, P.37(

جزاء أإستعماله بئنشاإكانت عملیة البناء في القصر البلوري مثاًال للمرونة في 
دراكه؛ یحتاج إ"بنظرة شاملة أن Kenneth Framptonویرى فرامبتون )٨- ٢(الشكل .مودیوالر

."ه ونظامه التجمیعيإنتاجتقدیر في طریقة أبسطقل، على ربعة شهور على األأإلى
)Frampton, 1980, P.34(]للعقالنیین "ختلفت اآلراء حوله فقد كان بالنسبة إومهما یكن فقد ]٤٩

من هذا وعلى الرغم. )لموت المهنةقاسٍ تجسیدٌ (ولكن كان بالنسبة لآلخرین " كعمارة جدیدة
قًا لطریقة اُبني وف"ة من خالل القصر البلوري؛ فال شك انه منتج ُمدّ هذه اللاالختالف في التمثیل 

,Curtis("نتاجتسلسلیة في اإل 1996, P.37(.]٥٠[
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)Frampton, 1980, P.48(. عمال تركیب العناصر القیاسیة المودیوالر للمنشأأ) ٨-٢(الشكل 

، خرىوالمعارض األCrystal Palaceبعد تحقیق المعیار التقني والملموس في القصر البلوري "
ففي باریس ُأقیم . في فرنسابخاصةتطورحصلوخطوط سكك الحدید والجسور والمحطات؛ 

م ونجد أیضًا برج ١٨٨٩في المعرض الوطني عام Galerie des Machinesمعرض الماكنة 
Eiffelإیفل Towerیمثل تقلیدًا جمالیًا بلّور )ستیعابة فیما بعد على أنهإتم (على سبیل المثال

the technological powerالطاقة التكنلوجیة كأداة للتطور الوطني  as an instrument of

national progress.")Curtis, 1996, P.38(فكان إستحصال النمطیة الجدیدة عن طریق تلك ٥١
. لم تكن موجودة تمامًا في النمطیة السابقة)الوطنيالتطور (األنظمة المعماریة الجدیدة، ففكرة 

ففي الحداثة ونمطیتها الجدیدة؛ برزت فكرة بناء كل الوطن أو كل البالد، لذلك إحتاجوا إلى 
وحیث أن الكالسیكیة إرتبطت بالجمال واإلهتمام بالتفاصیل، أضحى من . وسائل الكالسیكیة

المنهج الجمالي الجدید للحداثة كون أن ن توافق التقالید الجمالیة الكالسیكیة على أالصعب 
فتنظر .طابعها العام هو البساطة والتجرید الُمستنبط من عملیة التصنیع والتطور التقني للماكنة
التطور "الحداثة إلى قیود التقالید الجمالیة الكالسیكیة على أنها عائٌق أمام أفكارها وأفكار 

.على سبیل المثال" الوطني
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ة مثل الحدید والزجاج والكونكریت كان جانبًا مؤثرًا آخر في نشائیالمواد اإلإستعمالن إ
لقدة والمعروفة منذ الربع االخیر من القرن الثامن عشر؛مدنشائها في تلك الإ تطویر المباني و 

Françoisلي لالسمنت نتیجة للمادة الجدیدة التي جاء بها فرانسوز كویجنیتو األستعمالكان اإل"

Coignet الكونكریت بفعمل تقنیة لتطویر قوة الكونكریت مع مشبك حدیدي ُسمي ... م١٨٦١عام
في الوقت الذي تطورت فیه التقنیة ]٥٢[.)ferroconcrete.")Frampton, 1980, P.36حدیديال

في بلدان مختلفة مثل المانیا روانتشrainforced concreteالكونكریت المسلحإستعمالواستمر 
وخصوصًا في الربع االخیر من القرن التاسع عشر فأن تقنیة الكونكریت ،وامریكا وانكلترا وفرنسا

نشائيمن اإلاً وعلى سبیل المثال بدء. المسلح أظهرت تطورًا ملحوظًا ومؤثرًا في إنشاء المباني
Expansionاصل، الذي حّل مشكلة المفFrançoise Hennebiqueهینیبیك  Joints في الصبة

]٥٣[)Frampton, 1980, P.37-38(.م ومن ثم استمرت التطورات١٨٩٢الكونكریتیة عام 

باٍق بین الهندسة والعمارة بشكل التطور في الكونكریت المسلحا أنم بد١٩١٣في عام و 
Le Corbusier’sیغلب للهندسة ویتكامل في حقل العمارة من خالل بیت الدومینو للوكوربوزیه 

Masion Dom-Ino الذي أصبح على االقل كما ذكره فرامبتون ،Kenneth Frampton أشارة "بأنه
Laugier’s primitiveالكوخ الریفي لمارك لوجیر إسلوبالتطور في العمارة الجدیدة بعد إلى

hut.")Frampton, 1980, P.39(الشكل ٥٤)٩- ٢.([

)Frampton, 1980, P.152(.١٩١٥بیت الدومینو، لوكوربوزیه، ) ٩-٢(الشكل 
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المماثلة في عمارة الحداثة.٤

خاصیتین إلىیشیر prototypeليأو كنمط Dom-ino))٩/١٠- ٢(الشكل (الدومینوُعدَّ 
Kennethفرامبتونوكما یذكر . ةمدّ في تلك الLe Corbusier’s architectureلعمارة لوكوربوزیه

Frampton" نتاجلإلاً تقنیاً من جهة كانت ببساطة جهازtechnical device for production ،
من الجانب الصناعي في ذلك اً جدیداً تمثل اكتشافDom-inoدومینوان تسمیة الإلىأضافة 

standardized؛ وتدل على البیت القیاسيخرىالوقت من الجهة األ houseفي بیت الدومینو
Dom-ino.")Frampton, 1980, P.152(]ذلك فإن لوكوربوزیهوفضًال عن]٥٥Le Corbusier اراد
نتاجأداة مماثلة في شكلها وتجمیعها كقطع منمطة إلكDom-inoأن یرى الدومینو "بالحقیقة 

إستجابًة ها أشكالالتي اصبحت تعید تعریف و ، Objects-typesا لوكوربوزیهي سّماهتالتصمیم وال
وبعبارة أخرى فأن نمطیة ٥٦)typical needs.)Frampton, 1980, P.153االحتیاجات القیاسیةإلى

).Typo(الحداثة أرادت كل شيء أن یسعى لیكون ُمنمطًا 

ضروریة في المجتمع Le Corbusierهذه االحتیاجات من وجهة نظر لوكوربوزیه 
شكاللى األإوالعمارة الجدیدة التي تستند نتاجالحدیث وتلبیة ذلك یكون من خالل ماكنة اإل

ها من التقنیة ؤ التي تم استیحاشكالواألنماطهذه األ]٥٧[)Curtis, 1996, P.83(.المثالیةنماطواأل
بعد هذا التحول في القواعد الشكلیة للعمارة التي تطالب . العمارة بالوقت نفسهطابعمن غیرت 

ومن ذلك فأن العمارة لیست مجرد رمز.الذاتیةلسماتالتقلیدیة واستبدالها باالسماتبالكف عن 
symbolولكنها ایضًا آلة في المجتمع الجدید")Colquhoun, 1989, P.167(.]٥٨[

من ست نقاط من المساند للهیكل الخرساني والتطلیعات Dom-inoتتكون الدومینو 
اآللة لالثاث إنتاجالخرسانیة، لذلك جسدت هذه الفكرة ألكمال النسق السریع للمسكن عن طریق 

]٥٩[)Curtis, 1996, P.84(.والشبابیك

اذا اخرجنا المفاهیم المیتة من قلوبنا واذهاننا في : "ویقول لوكوربوزیه في ذلك ما نصه
بیت (مفهوم إلىسنتوصل فإننا لة بشكل نقدي وموضوعي، أالبیت والنظر للمسإلىالنظر 
الذي تسیر هنفسنهجموال) هنفسالوقتفي ي خالقواأل(الجمیل و الصحي نتاجبیت اإل) الماكنة 
)١٠- ٢(الشكل .)Frampton, 1980, P.153("جهزة الجمیلة التي ترافقناالعمل واألدواتأعلیها 
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]60[ “If we eliminate from our hearts and minds all dead concepts in regard to

house and look at the question from a critical and objective point of view, we shall
arrive at the ‘House Machine’, the mass production house, healthy (and morally so
too) and beautiful in the same way that the working tools and instruments which
accompany our existence are beautiful.”

آخرإسلوبلفكرة بیت الدومینو بیفصتو :١٩٢٠من تصمیم لوكوربوزیه Citrohanستروهانبیت ) ١٠-٢(الشكل 

المعرفة أوفكار األة إلى نبذ ُمدّ ویبدو أن بعض الُمنظرین المعماریین دعوا في تلك ال
ونبذ النظریة النمطیة القائمة على الوجود الفكري الُمسبق لألشكال، ودعوا إلىPrioriالمسبقة 

منحٍن جدید إلىنیدعو م بذلكوه، ساس التجربةأستبدالها بالنظرة الموضوعیة القائمة على إ
التقارب بین المفردتین قریب جدًا لغویًا فللمعرفة التجریبیة المنمطة ولیس لفكرة النمط بالتحدید؛ 

الیها اوالتي دع(ن عملیة التنمیط أمن حیث التعریف؛ والفرق یتجلى في ولكنه بعیدا جداً 
قًا للمبدأ اشكل مثالي وفإلىغایة الوصول تجریبیًا لشكالتقوم على مبدأ تعدیل األ) لوكوربوزیه

فضل وظیفة واجمل أموازنة بیت إلىي تقوم علیه الماكنة والداعیة الي تطویرها للوصول ذال
ي والجمالي فیه للوصول خالقالتماس الجانب الصحي واألإلىا؛ فأسماه بیت الماكنة ودعشكالً 
الطوباویة المنشودة؛ فیما یكون التنظیر النمطي على العكس تمامًا بأن لها وجودًا فكریًا إلى

كأداة نماطعتماد على األیمكن اإلإذالعلیا القابعة في عالم الُمُثل؛ شكالمسبقًا فهي تتأتى من األ
ي أهاستخدامإحیان غایات؛ وال یكون في في بعض األأوكونها وسیلة شكالفي تشكیل األ

. في عملیة التصمیموفاعلةتواصلیة للمعنى ولكنها وسیلة مساعدة
التي جاء ) هنفسالوقتفي ي خالقواأل(الجمیل و الصحي نتاجوالغرض من فكرة بیت اإل

مرجوَّة عالنهم المیثاق الطوباوي كسمة إبها لوكوربوزیه تعرض شیئًا من سمة عصر الحداثة في 
. من نمطیة التجدید لنمطیة الحداثةاً وتمثل هذه السمة جزء. للعصر
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:الحركة المستقبلیة والتقنیة.٥
هدافها التأثر بالتقنیة وعصر اآللة بشكل عام؛ فقدأكان من ضمن وهي حركة إیطالیة

م في جریدة لو ١٩٠٩سسها فیلیبو توماسو مارینیتي والذي نشر البیان الرسمي المستقبلي عام أ
سیارة السباق التي . جمال السرعة- غتنى بجمال جدیدإنؤكد أن العالم قد : "فیجارو وفیها قال

سیارة تزأر- غطاء محركها مزین بأنابیب كبیرة كالثعابین التي تنفث دخانًا ناتجًا عن انفجار
وهو تمثال هلّیني (نتصار المجنح لساموثریس هي أجمل من اإل- وتبدو أنها تسیر على شظایا

)٦١()١٦٢- ١٦١، ص٢٠١٠تشایلدز، ()"منحوت ومشهور في متحف اللوفر

نما كان ترى أبعد من ذلك؛ فقد أالتغزل باآللة فحسب و إلىن الحركة لم تدعُ أحیث 
نها أعتقد بإرى خجهة أمن نهاء جمیع العلل، و إقادرة على "عتقد مارینیتي أن التقنیة من جهة إ

ونتیجة . لة مثل مارینیتي نفسهفراد، وهم فئة ممن یجدون إلهامًا في اآلخلقت نوعًا جدیدًا من األ
ن أیة والسلوك كشكل فني، بمعنى نسانالحیاة اإلكل جانب من جوانب إلىن ُینظر ألذلك، یمكن 

ة ودینامیكیة مثل ییمشون أو یأكلون أو یحلمون یمكن أن یؤدوا عملهم بكفااالبشر سواء أكانو 
)٦٢() ١٦٢، ص٢٠١٠تشایلدز، " (تآلاآل

عى مارینیتي أن الزمان والمكان قد ماتا مع وصول السرعة، وذلك في شكل محرك وٕادّ "
فهذا التأثر باآللة بشكل ٦٣)١٦٢، ص٢٠١٠تشایلدز، ("رة المحیطاتبالسیارة والطیارة والباخرة عا

تنوعت مماثالت إذنعكس على العمارة ومماثلتها في ذلك الوقت إبشكل خاص طرق النقلعام و 
:أشكالمع الماكنة في عدة الحداثةعمارة 

:مماثلة العمارة مع السیارات)أ
، والذي )١٠-٢(الشكل )Citrohanستروهان(هو بیت نتاجمثلة على بیت اإلحد األأوكان 

ن یكون ذا معاییر مثل السیارة؛ ویؤكد هذا المفهوم أن البیت یجب أیظهر قصدیة لوكوربوزیه في 
البیوت : " فكتب]٦٤[.)Frampton, 1980, P.154()أ(سم خاص بشركة السیاراتإستخدامه إفي 

معمل، وُتصّنع كما ُتصّنع الماكنة في الجزاء وُتصّنع بواسطة أدوات ن ترتفع عن باقي األأیجب 
]٦٥[)Banham, 1960, P.222(".الفورد، على خطوط ناقلة في المصانع] الستروین و[سیارات 

.نسبة إلیھ شركة صناعة السیارات الفرنسیة ستروین) Citrohan(بیت ستروھان (أ)
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:مماثلة العمارة مع السفن)ب
Leومثلما حدث مع السیارة؛ كانت سفینة الركاب موضوعًا آخر للمماثلة عند لوكوربوزیه 

Corbusier واللینیر )١١- ١(أنظر الشكل .العمارةفيلتفسیر العهد الجدید وتأثیرهliner بالنسبة
في واضحةقصدیته"كانت قد لذلك؛ ف. الصناعينتاجله كان واحدًا من االجابات المتوقعة من اإل

".محتوًى جدیدإلىالعمارة لتغییر معنى العمارة إلىتعبیره العام أوعملیة نقل شكله 
)Eisenman, 1971, P.40(الشكل ٦٦)١٢- ١(

Villa Savoye؛ الصورة السفلى فیال سافوي ,Aqutianiaانیا یكوشأالصورة العلیا السفینة ) ١١-٢(الشكل 

)Eisenman, 1971, P.40(.لوكوربوزیه

)Eisenman, 1971, P.40(. رسم لوكوربوزیه لمماثلة االبنیة مع السفن) ١٢-٢(الشكل 
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هي steamshipذا تناسینا للحظة بأن الباخرة إ: ")الناقلة البحریة(linerفیقول عن اللینیر 
للخفة، للنظام، اً ومهماً واضحننا نواجه مثاالً أ، سنشعر بأخرىلیها بنظرة إآلة للنقل ونظرنا 

البصیرة سنرى بأن يلیها كنظرة المعمار ذإذا نظرنا إحیویة وقوة، بللتجانس الجمالي الهادئ، 
)Banham, 1960, P.242(".الباخرة هي حریة المعمار منذ أمٍد بعید ومتالئمة لخدمة الماضي

Alanكولكوهون دویؤك٦٧[ Colquhounـسفینةستعارة للفكرة محوریة اإلliner في عمارة
ن معنى سفینة أفیذكر ؛) Displacement of Concepts in Le Corbusier(لوكوربوزیه في مقالته 

قًا للمبادئ العلمیة؛ فكانت أیضًا رمزًا للتنظیم الیس محددًا بتصمیمها وفocean linerالبحر 
) Unité d’Habitation(فأعطى مثاًال للوحدة السكنیة . جتماعي من خالل المبادئ العقالنیةاإل

."ocean linerر المبادئ العقالنیة والتعبیر الشكلي لسفینة البحهنفسالوقت في الذي یحمل 
)Colquhoun, 1981, P.63(]الشكل ]٦٨)١١/١٢-٢ (

اساكنیهو مثلما تطفو السفینة؛ its pilotisالمباني مرتكزة على أعمدتها : "نإفیقول 
. في البحرlinerي یتمتع فیها المسافرون في السفینة تالهي نفسها لدیهم عالقة مع المجاورات 

ب یومنصتها وغرفها الخاصة؛ وترت،linerالرصیف الخاص بالسفینة كالحیاة العامة، فقًا ذلكاوف
فالسفینة . linerنشاءات الضخمة في السفینة المدخنة واإلإلىنباتات على السطح مماثًال ال

liner لمبادئها العملیة جدًا ولذلك نما هي مثالٌ إ للعصر الحدیث؛ و شاعریةلیست مجرد صورة
]٦٩[)Colquhoun, 1981, P.63(".ق في العمارةصالح ألن ُیطبّ modelإنموذجهيف

: مماثلة العمارة مع الطائرات)ج
نتاجلإلخرىالمنتجات األىحدإairplaneكانت الطائرة linerوكما في السفینة 

littleللبیت الصغیر "فأصبحت صورتها الذهنیة مماثلة . serial productionالمتسلسل 

houseكالجندي الذي یقرر بناء بیتٍ ففي معامل الطائرات المعمار. الطائر والمقاوم للعواصف
,Banham("نبوبیةأ، هیكل خفیف الوزن، ودعامات حدیدیة ومساند هانفسیشبه الطائرة بالطریقة

1960, P.222(.]٧٠[

:مماثلة العمارة مع الماكنة بشكل عام)د
وبین السیارات والطائرات والسفن واآلالت بشكل المماثلة بین البیتأوالتفكیر التكاملي إن

كمبدأ داللي للعمارة Le Corbusierحسب ما یعتقده لوكوربوزیه یكشف عن قصدیة عام 
,Conrads, 2001(".البیت هو ماكنة للعیش فیها"له بقوله ص ذلك كُ لخّ تُ مقولته الشهیرةو  P.60(]٧١[
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يلوكوربوزیه في التفكیر التماثلي للسیارات والطائرات والمكائن، هكشفها یالقصدیة التي و 
اً هدفتلیسهيو Standardizationعلق بمفهوم التقییس تتجریبي ومُ محظ مرفي حقیقة األ

نها أفي مفهومًا عقالنیاً تلیسوبذلك فالقصدیة عند لوكوربوزیه كمفهوم؛من وراء الشيواضحًا 
إلىخاصیة للعقل یتجه عن طریقها أو أنهاقدرة العقل على أن یوجه ذاته نحو األشیاء ویمثلها، 

والحاالت العقلیة تكون قصدیة بمعنى أنها تكون حول شيء ما، . یتعلق بهاأواألشیاء في العالم 
أخذ وحاول لوكوربوزیه.ُمسبقواضحٌ ، من أجل هدف ماهة نحو شيء ما، وتمثل شیئًا ماوجّ ومُ 

أن ُتشیر إلى محتوى النمطیة یمكناً وٕاشتق منها صور ) سفینةالطیارة؛ الالسیارة؛ (معروفة أشكاالً 
فالفرق یكمن بین المفهومین في أن القصدیة عن لوكوربوزیه لیست ُمسبقة التصور .الجدیدة

أن الشكل الفیزیاوي لعمارة ما "والمعرفة؛ على عكسها مفهوم القصدیة عند أیزنمان الذي یصف 
).Harvard, 1984, P.72" (بأنه یتخذ قصدیة معینة

Leبأن لوكوربوزیه Madrazoوقد ذكر مادرازو  Corbusier إستعمل التطور في
المماثلة مع محاولة أن ه یلإالنسبة بف. standardمجال الطائرات لتفسیر فكرته عن المقیاس 

ظهر لنا طریقة الحصول على یُ ؛منتج لطائرة جیدة عن طریق المحاولة والخطأإلىلوصول ا
والتي أخرىرٍة لى قد ُأستبدلت بطائو فسلسلة العملیات التطوریة للطائرة األ. standardالمقیاس 

ان إلىوعلى هذا االساس كل طائرة تقارن بسابقاتها .للطیران من السابقةأكثرأصبحت مقبولة 
. مرحلة یتم فیها القضاء على جمیع االخطاءإلىحین الوصول ل؛نصل من التجربة والخطأ
للطائرة سیظهر باللیاقة المطلوبة بین الشكل standardالمقیاس أووبالنهایة فالشكل القیاسي 

]٧٢[)Madrazo, 1995,P.264(.والوظیفة

Leعزز لوكوربوزیهذلك، یُ فضًال عنو  Corbusier مفهومه عن المقیاسstandard

وقال " الكمالإلىللوصول standardیجب ان یكون هدفنا في تقویم المقیاس : "بعبارة مثل 
العمارة "وأیضًا أن " standardهو منتج تطبیقي للمقیاس Parthenonالبارثینون " أیضًا إن 
والذي standardهذا المقیاس ]٧٣[)standards")Conrads, 2001,P.60قًا للمقاییس اتعمل وف

مجردًا اً من كونه مبدءأكثرملموس هو مثالMadrazoمادرازویبدو كمبدأ للعمارة في رأي 
,Madrazo()".كما في النمط( 1995,P.264(]٧٤[
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-Parthenonالمماثلة عند لوكوربوزیه بین )ه Delage وبینBasilica-Humber

، الذي یأتي standardتكامل المقیاس في من یك]عند لوكوربوزیه[من الُمماثلةإن الهدف" 
Leیعزز ذلك لوكوربوزیه فلعمارة، اللواقع من خالل تطور  Corbusierل و األ،في المماثلةنمثالیب

-Parthenonدیلیج -البارثینون Delage من سیارات كراند سبورت واالخر الباسلیكا في ١٩٢١مودیل
في كتابه نحو عمارة ١٩٠٧Basilica at Paesteum-Humberبایستیوم مع سیارة هامبر مودیل 

]٧٥[)Tzonis, 2004, P.41(."(Toward a New Architecture)جدیدة 

، Reyner Banhamوالتي یؤكد علیها رینیر بانهام ) ١٣- ٢(فالمماثلة في الشكل 

لى أنه یقارن بین شیئین متشابهین؛ أي بین الباسلیكا و یظهر للنظرة األ"یمكن أن حیثو
. Humber and Delageوبین الهامبر والدیلیج Basilica and Parthenon)أ(والبارثینون

]٧٦[)Banham, 1960, P.223(."تناقضةصورة مُ تظهرالصورة بشكل عمودي سةولكن اذا تم قراء

فال الشكل وال حتى الوظیفة بین . ن مثل هكذا مقارنة تكون غیر واضحة في كیفیتهاإ
والمعروف أنه الیمكن المقارنة "؛غریقي والسیارة یمكن المقارنة ومالحظتها بشكل مباشرالمعبد اإل

,Banham, 1960(."بین المیكانیكیة والكالسیكیة P.224(]اولكنه حاول خلق مماثلة بینهم]٧٧"
مثل جعل التطبیق یصل ةمشتركبینهما أفكارن العمارة الكالسیكیة والتصمیم المیكانیكي أیظهر ف

,Banham, 1960("النمطفكرة ن وعملیة التعدیل بعیدة كل البعد ع، standardلحالة مقیاس

P.224(.]فُیرید من خالل ذلك تقریب الُمنتج العقالني من الُمنتج التجریبي]٧٨.

-Parthenonدیلیج - البارثینون: المماثلة مع اآللة ) ١٣-٢(الشكل  Delage للیسار وعلى الیمین ١٩٢١مودیل
,١٩٠٧Basilica at Paesteum-Humber)Vidlerالباسلیكا في بایستیوم مع سیارة هامبر مودیل 

1977.P.440(

.اً عقالنیاً منتجدّ عقًا للنسبة الذهبیة على مستوى المخططات والواجهات؛ فبذلك یُ االبارثینون وفتم تصمیم )أ(
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Parthenonن لوكوربوزیه یرى البارثینون أفي یضاً أذلك Madrazoویؤكد مادرازو 

بالنسبة الیه لیس نقطة standardوالمقیاس ... العمارةإلىنشاء التحول التدریجي من اإل"بأنه 
ولكنه یمثل أوج عملیة ) الكوخ الریفيأومثل النمط (بدایة في عملیة تطور الشكل 

]٧٩[)Madrazo, 1995,P.265(".التطور

ن ُیشّكل أن للنمط إفنقطة البدایة تقع في تمثیل اآللة والتي تزیح الستار عن تساؤل كیف 
یة النمطالنظریة یكون البحث في الصدد هذا ففي . دراك الطریقة الجدیدة للتفكیرإالعمارة ِعبَر 

فتعطینا إمكانیة التفحص . هار أوضاع العمارة فیفهم تغیّ لیتسنىدور النمط فیهاالحداثویة وفهم
بالمنشأ الفكري هي من صفات النمط من خالل تعریفهلماكنة والتي للهذه الحالة بین تجریدها 

بأنه تام الواقعیة نموذجأقرب لإلةعملیة التنمیط والقیاس والذي هو حال، وبین )غیر المرئي(
Danilo Udovicki-Selbدانیلووُیبدي الُمنظر والناقد المعماري. كبیت الماكنة لـ لوكوربوزیه

Between Formalism and(إستغرابه من مماثلة لوكوربوزیه للبارثینون مع الماكنة في مقالته 

Deconstruction( هو ماكنة النقل ونالبارثینن أدّ لوكوربوزیه من جهته، یع":،  فیقول
)machine à émouvoir(، ...هي عبارة عن قاطعة دقیقة وحادة لقضبان وتزیناتها الشكلیة

Ibid("الصناعي المتسلسلنتاجالحدید وكأنها مصممة لإل ,P.265(.]سمة العصر فأصبحت]٨٠
العیش ءًا من المنزل الذي هو آلةوُلغتها من وجهة نظر لوكوربوزیه عبارة عن آالت متنوعة بد

.وصوًال إلى البشر اآللیین الذین هم الحالة المثالیة للبشر اإلعتیادیین حسب وجهة نظره

هذا التمثیل ینظر الیه لوكوربوزیه بنظرة اعجاب هندسیة یقارن فیها حالة البارثینون مع 
المكائنهذهكلّ : "ویؤكد ذلك بقوله ]٨١[.)Frampton, 1980, P.152(أدوات اآللة كأشیاء متماثلة 

یكون بانه فاإلنطباع. للماكنةالمعروفةالصرامةفيرخاممن العلى أنهاستوعبتُ البالستیكیة
]٨٢[.)Ibid, P.152("وسافرملّمعفوالذ

“All this plastic machinery is realized in marble with the rigour that we have
learnt to apply in the machine. The impression is of naked, polished steel.”

لیه لوكوربوزیه عندما قدمه من خالل لغة إهنا یختلف عن الذي أشار البارثینونفمعنى 
للعنصر الواحد ان یكون لدیه المقدرة في إظهار یمكن هنأ"وهذا الموقف یجعلنا ندرك . اآللة

,Madrazo("من قبل منتجهاغیر مدركة مسبقًا بوضوح- معاٍن مختلفة تماماً 

1995,P.265(.مشتقة " لذلك فأن وصف لوكوربوزیه للخصائص المیكانیكیة للبارثینون هي ]٨٣
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,Ibid(".فكر اآلليالعتماد على بالحقیقة باإل P.265(.نتیجة للمعاني الُمنبثقة من هو وذلك ٨٤
فلسفة العصر، فأصبح كل شيء ُینظر على ذلك األساس؛ ونجد فيالتطور الصناعي والمؤثرة 

تفسیر الحاالت الُمنتجة بطریقة ُتضادد رؤیتهم ومنهجهم بخلق ) مثل لوكوربوزیه(هممحاولة بعض
. بعض التفسیرات والتي تكون غیر مقنعة أحیاناً 

كما یصفها لدیها روحیتها . تأثرت سمة العصر بمفهوم الماكنة وأنه بال شك مفهوم جدیدو 
ة تمثلت عبر ُمدّ بأن تلك الWilliam Curtisسمن جاذبیتها یقول كرتوعلى الرغم؛لوكوربوزیه
فیما الثانیة بالضد من،....أداة للتقدم،أنهااآللة إذ ُتصوربالطبیعة الجدیدة " لى و نقطتین األ

والمكان، وتخدم لجعل الطبقة صور اآللة بأنها مدمرٌة للطبیعة، وتطمس كال من الهویة تُ إذذلك؛
]٨٥[.)Curtis, 1996, P.35("الكادحة داخل دائرة مفرغة 

أصحاب الرؤیة (عمال أفي تكمن ن مشكلة هذا الوضع أReyner Banhamیرى بانهامو 
symbolic formsالرمزیة شكالأختیارهم لأل"الذین قّیدوا أنفسهم في ) المستقبلیة السابقة

هم لنظریة إستعمال، وطریقة symbolic mental processesالعقلیةوللعملیات الرمزیة 
فذكر بأن حتى لوكوربوزیه، الذي عرض التأثیر التقني في ٨٦)Banham, 1960, P.327([."نماطاأل

نظام خالق باستخدام الفكر إلىلم یستطع تحویل العمارة " ، )Vers une Architecture(كتابه 
المماثالت أوفبالنسبة له أصبحت المقارنة بین السیارة والبارثینون ]٨٧[)Ibid, P.328(."ياآلل
طائرات وسفن عبر الوقت مجرد صورة رمزیة في إلىلتحویل معنى العمارة " المستخدمة خرىاأل
]٨٨[)Ibid, P.328(."واالسالیبشكالاأل

فعلى أیة حال، كان في نیتهم أتباع العملیة المستمرة للتطور التقني الذي ینتج في النهایة 
المصمم والنقاد : "، فكانت لدى رینیر بانهام شكوكه حول موقفهم فذكر بأناً نمطًا نهائیأومعیارًا 

من لرغموعلى ااین تتجه، إلىكانوا یسمحون للتقنیة بأن تأخذ دورها، ویعتقدون بأنهم یفهمون 
وبالنتیجة فأن المؤرخ سیجد بأنهم انتجوا .. عدم تكبدهم عناء االطالع على مسیرتها عن كثب

قًا لعصر الماكنة، وأبدت موقفًا اوبنیت معالم العمارة وف) Machine Age(عصر الماكنة 
]٨٩[.)Ibid, P.329("لآللة

التقنیة وهي في النهایة ستكون العملیة برمتها تستدعي تكامل العمارة مع " لقد رأى ان 
]٩٠[)Ibid, P.329(."شاهدًا على عدم تالؤم هذین النظامین
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میزات وخصائص نمطیة الحداثة.٦

سمة أو نمطیة التجدید التي جاءت على أثرها الحداثة من الممكن رسم مالمح 
تفسیرها أیضاً ممكنالومنوالعدید من الحركات والتیارات المعماریة التي إحتوتها الحداثة، 

هایمكن تلخیص أهم میزات، حیثمن خالل التعریفوهذا واضح ورسمها بواسطة النمطیة 
:يتأبما ی

والمفاهیم "تتأتى الطوباویة التي في نمطیة الحداثة من خالل إعتماد مجموعة المفردات )أ
ُمعّرض ویتحكم بتحریك هذه العناصر تنظیم شكلي تجریدي،..) ُمختزلة.. بیضاء (الُمجّردة 

ة فُمعالجات وُمناورات ذاتیة وُتشّكل الخطوط الُمنظمة والشبكات المنقولة الزاحإلىبحد ذاته 
shifted grids الزوایا الُملتفة ،rotated anglesأمثلة على هذا النوع من العملیات ، "

وٕان الطوباویة التي تدعو إلیها نمطیة الحداثة تتأتى عن طریق ). ٨،ص١٩٩٧العنزي، (
تكامل مع تال و ،ذاتیاً ةُمتكامل)أي نمطیة الحداثة(ا مما یجعلهتقنیة واألسالیب الحدیثة، ال

لبي أحاسیسه كي إلى األُلفة مع الُمتلقي وال تُ شتتهیكل شكلي مجرد جعلهاالُمتلقي مما 
.الثانویة

تحت صفة مالزمة لجمیع التیارات والحركات الفنیة والمعماریة المنضویة " وهي : التجرید)ب
والُمتأتیة من نبذ التعقیدات والزخارف الكالسیكیة والمماثلة للبساطة . لواء الحداثة

٩١).٩٢، ص١٩٩٠احمد،(."المیكانیكیة

تراكم وتطور ال تتخذ لنفسها إتجاهًا واحدًا بالضرورة وال تخضع إلى "إن نمطیة الحداثة هي )ج
والتقالید وٕابداع على جمیع من ثُقل العادات تصور خطي للزمنیة، ألنها أساسًا تحّررٌ 

المستویات تخرج من المرجعیة الضیقة لتؤسس قدرة ُمتجددة على التجاوز المستمر نحو 
)١٠، ص١٩٩٢التریكي، ". (قبلتالُمس

الرغبة واألصوات المنادیة باإلبتعاد عن االسالیب والمعالجات الكالسیكیة السابقة كالتناظر )د
وتعیق عملیتي اإلبتكار واإلبداع . والمرحلة الجدیدةها ال تتناسبوصفوالتكرار والتناغم ب

الفني لذا فهي أسالیب ومعالجة غیر معاصرة أو حدیثة، ولیس من المنطقي أن تشمل 
. ، وتبقى المعاییر الجمالیة ساكنة، ال یشملها أي تغیركافة عملیة التجدید مجاالت الحیاة
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مر الذي إنتقل تأثیره األ،مكانتاحة قدر اإلاإلیمان المطلق بضرورة االفادة من التقنیة الم" )ه
."نما إلى األشكال والتكوینات المعماریة أیضاً إ و ،لیس فقط إلى التصمیم والتنفیذ

٩٢).٩٢، ص١٩٩٠حمد،أ(

تؤكد نمطیة الحداثة على أهمیة جانب المشتركات بین ذوات البشر والنظرة الشمولیة لها؛ من )و
ها أحاسیس رئیسیة، دون وصفعامة لكل البشر؛ بخالل تحدید الهیئة واللون التي تكون

اإلكتراث إلى أهمیة األحاسیس الثانویة المعتمدة على المیراث والخلفیة الحضاریة والتي تكون 
قیمة من األشكال التي لها قیم أكثرفالمكعب هو مكعب لكل البشر فهو . شخصیة ومتغیرة

ارة یجب أن یطغیا على األحاسیس تم التوصل إلى أن الفن والعم"ونتیجة لذلك . شخصیة
٩٣).٩٣، ص١٩٩٠احمد،(".الرئیسیة

اإلرتكاز على ذاتیة الذات إلى "ترتبط نمطیة الحداثة بمفهوم تحول اإلهتمام و: اإلنفصال)ز
التریكي، ".(بجعلها إطارًا محددًا لكل أنواع اإلتصال بین األنا والغیر" اإلهتمام بما بین الذاتیات

التحول واإلنفصال عن الخصوصیة التي تتمتع بها الذات إلى وهذا یعني ) ٩، ص١٩٩٢
ت كلهم تحت إطار عام شمولي واحد؛ وتأتى ذلك حسب وجهة امفهوم آخر وهو تجمیع الذو 

نظر الحداثة عن طریق میثاقها الطوباوي الشمولي؛ في إعالن عمارة ُتمثل الذوات والثقافات 
.المختلفة

:إخفاقات نمطیة الحداثة.٧

هذه أكثرالحداثة ومنذ نشأتها، مجموعة من اإلنتقادات واألزمات الحضاریة، و واجهت 
International(اإلنتقادات في مجال العمارة بخصوص توجهها من خالل التیار العالمي 

Style ( الذي تزعمة المعماري میس فان درو، حین إفترض أن عصرنا الحاضر یتطلب نوعًا
:تیةفي النقاط اآلقاع الحیاة السریع، وتركزت هذة اإلنتقادات معینًا من العمارة تنسجم مع إی

نمط تصور الذات إدراكًا وفعًال، "معضلة اإلنفصال التي تمیزت بها عمارة الحداثة في دّ ُتع)أ
تقوم على التجاوز المستمر لآلن وللهنا لتجعل من اإلقبال معیارًا ) أي نمطیة الحداثة(وٕانها 

).١٠، ص١٩٩٢التریكي، ". (دینمیًا في هذا التحول
لم تكن مشكلة الفنان الحداثوي تتلخص في تحرره من التأریخ بقدر الكیفیة التي : التراث )ب

معه، فهي مشكلة حضاریة وجمالیة في آن واحد، تتعلق بصیاغة اللغة التعبیریة بها یتعامل 
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د، ویحتفظ الخاصة به، وكیفیة إستخدامها للوصول إلى الشكل الذي ینسجم مع الواقع الجدی
وفي الحقیقة إستطاعت الحداثة من خالل . بمبدأ التواصل مع التطور التاریخي المنطقي

كان كل المعالم التراثیة والقیم الجمالیة التي تتجاوزتأكیدها على الال تواصل واإلنقطاع أن 
أدى وعلى صعید العمارة إتسعت جغرافیة الحداثة مما . بشكل عامالكالسیكي ینشد الیها الفن 

إلى سیطرتها على التكوین الجمالي والحضاري، وكذلك إلى خلق معالم متشابهة وكتل 
ال تكشف عن أي مضمون، مما أفقد شخصیة الكثیر من المدن العریقة، ) جیومتریة(هندسیة 

فإنها أعمال ال ُتعبر عن شيء ولم تُفلح في اإلرتقاء إلى مستوى شخصیتها التي ینبغي أن 
فیقول في معرض ،هذه الحقیقةریدنكلیزي هربرتلتشكیلي یؤكد الناقد اإلوفي الفن ا. تصله

نواع التراث، وال یمكن أن أبتعاد بالتطور المنطقي عن كل إننا نلمس اآلن اإل" تقاده للحداثة نا
لقد . بتعاد بالتطور المنطقي للفن في أوربا النه لیس هناك ما یوازیه تاریخیاً ندعو هذا اإل
٩٤).٩٤، ص١٩٩٠احمد،(".فجأة نكفر بجهود خمسة قرون من اإلبداع الفنيوجدنا أنفسنا 

إعتماد توجه یغًلب فیه طابع غیاب النظرة الُمتعّمقة لمتطلبات اإلنسان المعیشیة والنفسیة في )ج
ها أحاسیس ثانویة؛ وٕانها إحتیاجات تتأثر بظروف الحیاة الُمعاصرة وتقالید جعلالعمارة، بسبب 

تلك اإلحتیاجات تتأثر بأسس بناء هذا نَّ إذ إ. اإلنسان ومبادئه اإلجتماعیة والحضاریة
اإلنسان حضاریًا وٕاقتصادیًا وٕاجتماعیًا، وهي بطبیعة الحال تختلف من مكان آلخر، فأصبح 

.فهي ُمتطلبات مختلفة وُمتغیرة) كالطراز العالمي مثالً (واحد من الصعب أن ُیؤمن بطراز
اإلفراط في تكرار الُمعالجات والحلول المعماریة، بغض النظر عن اإلعتبارات البیئیة )د

والفیزیاویة، بحیث أصبح المعمار على درجة عالیة من الحریة في إنتقاء المشاكل التي یرید 
والواقع ان أي عمل، مهما بلغت روعته؛ ال یلبث . لمبنىحّلها مع تجاهله لجوانب كثیرة من ا

.أن ُیصبح شیئًا ُمبتذًال اذا تكرر تكرارًا ُمفرطاً 
اإلهتمام بالجانب النفعي للمبنى، مما أدى إلى تبسیطه وتجریده من كل قیمه التعبیریة )ه

لصرف، والرمزیة؛ بحیث أصبح المضمون الوحید لتلك الُعلب الُمكررة؛ هو الجانب النفعي ا
وبالتالي صار ما ینتجه هذا التیار أعماًال منطویة على ذاتها، ُمجردة ال تحرك فینا ساكنًا، 

. بصرف النظر عن إعجابنا ببساطة التصمیم وسهولة التنفیذ
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همیة م حدثًا یخص العمارة، على قدر كبیر من األ١٩٧٢وشهد شهر تموز من عام 
بنیة السكنیة التي صممها فقد ُهّدمت األ. بیقيالمجال التطأوسواءًا على الصعید النظري 

سنة من بنائها، ) ٢٠(بعد ))١٤- ٢(نظرالشكل یُ (میركا،أالمعمار یاماساكي في سانت لویس في 
وكوربوزیه لوفق طروحات على ان هذه الخاتمة الدرامیة لمشروع ُصمم . متها للساكنینءلعدم مال

معماریة، وُصّمم بالشكل الذي یؤمن المتطلبات ، الذي فاز بمسابقة)أ()CIAM(ونظریات جماعة 
.الفضائیة والفیزیاویة كافة، كانت ضربة كبیرة لتیار معماري ظل سائدًا طیلة القرن الماضي

وبتهدیم هذا المجمع السكني الضخم سّجل المنظر والمؤرخ المعماري جارلس جنكز هذا 
الحدث ال تقتصر على إثبات عجز تیار الحداثة هذاهمیة أو . والدة نمطیة جدیدة: الحدث بأنه

تیار . صراعیه لبروز تیار جدیدحسب، بل فتح المجال على مو ستمرار عملیًا عن المواصلة واإل
.هاإسلوبیختلف عن إسلوب؛ وبحتیاجات التي لم تؤمنها الحداثةجمیع اإلغطيی

.أمیركا/ المعمار یاماساكي في سانت لویسصممها ) Pruitt–Igoe(تهدیم المجمع السكني ) ١٤-٢(الشكل 
)http://ar.wikipedia.org()بال: وكیبیدیا، ص (

أو المؤتمر الدولي لعمارة الحداثة؛ ) International Congresses of Modern Architecture(وهي مختصر لـ (أ)
فقد ،١٩٥٩عام إلغاؤها وتم في سویسرا على ید معماریین كبار على رأسهم لوكوربوزیه؛١٩٢٨عام تأسستهي ُمنظمة و 

في ذلك أبرز المعماریینمن قبلفي جمیع أنحاء العالمالفعالیات والمؤتمراتمنسلسلةترتیب عن كانت مسؤولة
التخطیط مثل(للعمارة الرئیسیةفي كافة المجاالتوتركیزها الحداثةمبادئ حركةنشروذلك بهدفالوقت،

)http://ar.wikipedia.org()بال: وكیبیدیا، ص).(الكثیروغیرها، التصمیم الصناعي ،الفضاءات الخارجیة،الحضري
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خالصة وٕاستنتاجات الفصل الثاني
من خالل التعریف بمفهوم بالنمطیةآلخر في التنظیر النمطي الُمتمثلالثاني الشطر اناقش الفصل 

ة بالمعاني؛ على ءفأستنتج أن النمطیة هي سمة العصر المملو . معماريعلى الصعید الالنمطیة وأهمیتها 
. العالقة اإلعتباطیة بالمعنىيالنقیض من النمط ذ

الممیزة للعصر؛ في إستعراض ومناقشة بعض النمطیات أستفاد البحث من كون النمطیة هي السمةو 
أي النمطیة (فتطرق البحث لنمطیة الكالسیك من حیث األصول الفكریة لنمطیتها؛ فأستنتج إلى أنها . المعماریة

، )الباروك والركوكو(جاءت كردة فعل ضد الزیادات واإلفراط في التزیین في نمطیة ماقبل الكالسیك ) الكالسیكیة
وكذلك إقتباس بعض العناصر الصریحة ،)كالبارثینون والباسلیكا(اإلغریقي والروماني نموذجاإلعلى مادباإلعت
. ؛ في إستلهامها للروعة والفخامة المعماریةمنها

ه المنظرون الكالسیكیون أنه دّ فنجد أن نمطیة الكالسیك تحاكي الطبیعة عن طریق مفهوم النمط الذي یع
ومن ذلك وباإلستفادة من النظریة النمطیة یمكن . ذو جانبین؛ یكون األول ملموسًا، فیما یكون اآلخر محسوساً 

حصر بعض المیزات والخصائص لنمطیة الكالسیك، فأستنتج البحث أن الطوباویة التي تنادي بها نمطیة 
تتكون من عناصر ذات طبیعة معماریة صریحة مثل األعمدة من خالل صورتها للعمارة التيالكالسیك هي 

تحكم Syntax، فُیشّكل بذلك عبارة Pedimentوالقوصرةentablatureوالمدماك العلوي ذات القواعد والتیجان، 
هیكل وجوهر نمط )الُمكّونة من عناصر معماریةو (مع بعضها، حیث شّكلت هذه العبارة تركیب العناصر 

. المبنى
كون أن النسب . الطوباویة التي دعت إلیها النمطیة الكالسیكیة تأتي بموجب إعتمادها على الطبیعةوأن 

التطور ومع . الكالسیكي هي النسبة الذهبیة والتي باألصل هي ُمشتقٌة من الطبیعةنموذجالمستخدمة في اإل
إلى جانب أن تفاصیل . األسالیب البنائیة وكذلك في قواعد وعملیة البناء ذاتهافيأّثرالصناعي الكبیر، الذي 

المنتجات الصناعیة وبساطتها؛ وتكرار هذه البساطة بشكل عام إنعكس بدوره على المعمار بضرورة إیجاد لغة 
ة في اإلبتعاد الرغبكذلك و . مبسطة وأنماط بسیطة یتعامل من خاللها مع إسلوب البناء وكذلك المبنى وعناصره

والتي ). نمطیة الحداثة(، أدى إلى التحول إلى النمطیة الجدیدة عن المبادئ الكالسیكیة وتعقیداتها وزخارفها
فالطوباویة التي تدعو .إستمدت معانیها من واقع وسمة العصر التي ساد فیها لغة التجرید والسرعة والبساطة

ُمتكاملة ذاتیًا، ) أي نمطیة الحداثة(واألسالیب الحدیثة، مما یجعلها إلیها نمطیة الحداثة تتأتى عن طریق التقنیة 
. وال تتكامل مع الُمتلقي مما جعلها مجرد هیكل شكلي تشتكي إلى األُلفة مع الُمتلقي وال ُتلبي أحاسیسه الثانویة

فیما نجد أن . لنقاءالمعمار الذي بدأ بأبتكار أنماط جدیدة یسود علیها طابع اإلختزال والبساطة وافيأثر ذلك 
ذلك التأثیر عن طریق لغة الُمماثلة التي ةناقشتم مفلسفة العصر بصورة أو بأخرى؛ ففيالتطور التقني أّثر 

من تلك و . في مماثالتهم مع السیارات والسفن والطائرات والماكنة بشكل عامالحداثة؛ ومنظرو یتبعها معماریو 
. وخصائص نمطیة الحداثةالمناقشات توصل البحث إلى بعض المیزات 

أهم األسباب التي ساعدت في سقوط نمطیة الحداثة وتعالي األصوات التي تنادي بنمطیة بویختتم البحث 
أخرى غیر الحداثة، ویجد البحث أن في تهدیم المجمع السكني للمعمار یاماساكي الذي ُصمم على أساس 

. جدیدةأخرى نمطیة بزوغ والتمهید إلى مبادئ عمارة الحداثة، هو بمثابة إعالن نهایة الحداثة
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الفصل الرابع
ستنتاجات والتوصیاتاإل

في العمارة وأصوله الفكریةمفهوم النمط : إستنتاجات الفصل األول١-٤
:بّین البحث في مفهوم النمط عدة نقاط وهي

 النمط)Type ( ّالغالب، وهو المیزة التي تختص بها أوف والتصور الفكري الممیز ولیس السائر هو الُمصن
.المادیات والمعنویات عن بعضهاأواألفكار أوعدد من األشیاء أوجماعة ما 

 الذي هو تام الواقعیةنموذجعلى عكس اإلال واقعيیتمیز النمط بأنه.
؛ فالبشر بالعموم یمكن أن یكون لهم هیئة واحدة یشتركون النمط والشكل والهیئة عن بعضهماتختلف مدلوالت

بها جمیعًا؛ ونستدل علیهم عن طریقها، ولكن البشر أنفسهم على أشكال مختلفة وعدیدة؛ وٕانهم یتمیزون 
على و والحال ینطبق على العالقة بین األشكال الخالدة والهیئة؛ . بأنماط سلوكیة وشخصیة ُمتباینة ومختلفة

.لى الواقع من تلك األشكالإالهیئة أكثر غموضًا من األشكال الخالدة ولكنها أقرب ن أالرغم من 
 ُتشتق من مفردة النمط مصطلحات عدة؛ ُتمثل حاالت النمط ومواقعها؛ فاألنماط المثالیة)Ideal Type (

ي و التمثیل الفیزیفیما یكون حالة ا. ُتشیر إلى األنماط التي هي في عالٍم علوي والتي ترتبط باألشكال الخالدة
، وٕاذا ما تّم تكرار تلك األنماط األولیة بصورة كبیرة )Prototype(األولي لتلك األنماط هي أنماط أولیة 

؛ وٕان هذا التكرار في كونها وصلت إلى حالة الستریو تایب )Stereotype(وصلت إلى حالة الستریوتایب 
وصلت الحالة أنها طبیعة بشریة؛ فتكون عندئذ أنماطًا ُعلیا وُترّسخ في ذاكرة الشعوب فتكون قد یجعلها ُترّحل 

)Archetype( ؛ وأما األنماط الُمشتقة والمقتبسة من الطبیعة ُتسمى أنماطًا طبیعیة)Natural Type( فیما ،
تكون األنماط ذات الجوهر الثابت والمثالي والتي تتمیز بأنها ُمتغیرة؛ تظهر بصور ُمختلفة عبر الزمن في 

، واذا ما تمت تطویرات على ذلك النمط عبر الزمن )Active type(ت شكلیة مستمرة بأنها نمٌط فّعال تحوال
، ومثال )Developed Type(لسبب أو آلخر بحیث یصُعب تحدید أصل ذلك النمط؛ أصبح نمطًا ُمطورًا 

.على ذلك بیت الماكنة الذي جاء به لوكوربوزیه
 أصل في العمارةللنمط صفة أنه ُمسبق الوجود وأنه.
والوظیفة والمعنىیستقل النمط عن الشكل.
یرتبط األول بمفهوم النمط الفّعال والذي یتمیز : تنقسم العالقة بین النمط وٕانتمائه الزماني والمكاني إلى قسمین

بكونه غیر محدد بمكان ُمعین ومتغیر الصور عبر الزمن؛ فیما یكون اآلخر ُمرتبطًا بمكان ُمحدد وبزمن 
كالكعبة الشریفة )مكانیاً (وال ُتستخدم في أماكن أخرى ) زمانیاً (ُمعین، كاألنماط التي تنبثق مرة واحدة فقط 

.مثالً 
ًال تامًا ولكنه إستقالل جزئيال یستقل النمط عن المقیاس إستقال.
 ًم ءوظیفیًا یتالأن التطور الحضاري ُیساعد على إنتاج أنماط جدیدة تخدم لحل الوظائف الجدیدة وٕاكسابه حال

.مع الوظائف الجدیدة
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مفهوم النمطیة المعماریة: إستنتاجات الفصل الثاني٢-٤
:بّین البحث في مفهوم النمطیة عدة نقاط وهي

 النمطیة هي سمة العصر التي یمتزج بها أنماط بمعاٍن معینة؛ لیرسما معًا مالمح ذلك العصر؛
.بنظریة النمط لتشكیلهاوالمقیاس في ذلك مدى إرتباط نظریة المعنى 

 ُتسهم النمطیة وبشكل فّعال في عملیة فهم التأریخ من خالل تبوّیبه وتصنیفه؛ لكونها ُتحدد سمة
.العصور المتالحقة من خالل األنماط والمعاني فیها

 جاءت نمطیة الكالسیك كردة فعل على الزیادات التزیینیة المفرطة في عمارة ما قبل الكالسیك كالباروك
ي تحركة التنویر الياإلغریقي أو الروماني والذي ساعد على ذلك هنموذجلركوكو؛ وٕاستبدالها باإلوا

العوامل اإلقتصادیة التي رفضت إستهالكیة المجتمع ونادت إلى رتابة فضًال عنضد الباروك، عّدت
.الكالسیكينموذجاإل
ها مصدرًا یتكامل مع العمارةفوصتستند نمطیة الكالسیك على المبادئ الُمشتقة من الطبیعة؛ ب.
 تتأتى الطوباویة من منظور نمطیة الكالسیك عن طریق المحاكاة مع الطبیعة والتي إنعكست من خالل

العناصر المعماریة المرسومة في المالمح الرئیسیة للعمارة اإلغریقیة أو الرومانیة من أعمدة وتیجان 
؛ وبالتالي أصبحت تلك )Gable(ایات الجملونیة ومدماك علوي وقویصرة والتي أعطت إنطباعًا لنه

في العمارة؛ تشّكلت من خاللها الجوهر البنائي Syntaxالمالمح الرئیسیة أشبه بالتركیب اللغوي 
مع الحفاظ على أنها إنعكاس ) من خالل إستخدام مبنى تلك العمارة(للعمارة؛ والتي إرتبطت بالوظیفة 

.لهیكل الطبیعة
 األساسیة لنمطیة الكالسیكئالتفاصیل ونبذ التجرید كان أحد مبادالتأكید على.
 إستبدلت النظریة النمطیة الحداثویة الطوباویة الطبیعیة لنمطیة الكالسیك إلى طوباویة علمیة وٕاعتماد

التقنیة بدًال عن الطبیعة؛ وكان هذا بدافع الثورة العلمیة التي إجتاحت مفاصل الحیاة بشكل عام في ذلك 
.وقتال
 إستخدمت الحداثة الُمماثلة مع الماكنة كطریق جدید لتوضیح المبادئ المعماریة الخاصة بها من حیث

.ًمماثلة المباني مع اآلالت
 یمثل نمط بیت الدومینو من وجهة نظر المنظرین الكالسیكیین نمطًا أولیًا یضاهي الكوخ الریفي في

.نمطیة الكالسیك
بفكرة إعداة البناء النمطي تعطي إمكانیة تفسیر الظاهرة الُمعقدة بواسطة إن حاالت اإلختزال التي تحیط

.التبسیط والتي هي أساس الثورة العلمیة
 ؛ )مجردة؛ بیضاء؛ نقیة؛ ُمختزلة(تتأتى طوباویة الحداثة في إعتماد مجموعة مفردات ومفاهیم مثل

ذاته إلى ُمعالجات مثل الخطوط والتأكید على التجرید الشكلي والتنظیمي الذي یكون ُمعّرض بحد 
الُمنتظمة الُملتفة والزاحفة؛ مما یجعلُه ذاتي التكامل وغیر ُمحتاج إلى ُمتلقي یتحاور معُه؛ فأصبح بذلك 

.یشتكي إلى األُلفة وعجزه عن تلبیة األحاسیس الثانویة
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العمارة تأسیسًا على فكرتي النمطیة والنمط: لثإستنتاجات الفصل الثا٣-٤
:عدة نقاط وهي)والنمطالنمطیة(العمارة بّین البحث في 

 العمارةعلى أساسها النمطیة هي أداة قیاس ُتصّنف.
 ولكنها لیست ُمتضاددة ) سمة عصر الباروك والركوكو(إن نمطیة الكالسیك ُمختلفة عن النمطیة التي قبلها

.بالتناسبات الریاضیةیهتم بالشكل والتزیین الُمتأنق واإلهتمام ن كالهما إذ إمعها؛ 
 ُمختلفان فهما إن نمطیة الحداثة هي إمتداد لنمطیة الكالسیك في عملیة اإلهتمام بالشكل دون عملیة إنتاجه؛

.في تكامل العمارة مع طبیعة ما أخرىنفسه من ناحیة العناصر الشكلیة ولكنهما یحمالن المضمون 
صنیفه إلى نمطیات؛ وفهم المفاصل الدقیقة التي تفصل إن النمطیة والنمط أدوات فاعلة في فهم التأریخ وت

.تلك النمطیات؛ وكذلك األسباب التي أدت إلى والدة نمطات جدیدة
 ُكثرة تُعد األنماط أداوت مهمة في عملیة تخطیط الُمدن؛ ولكل نمط میزات تختلف عن اآلخر مما أدى إلى

.زاتهُمعینة على حسب میأوقاتإستخدامه في أماكن ُمعینة وفي 
 على ُمستوى مدینة فأنه بذلك ُیصبح السمة العامة لها؛ أي یصبح هو نمطیة تلك اً عندما یكون النمط ُمنتشر

نفتاح نحو الداخل هو نمط لو كان في مبنى ما ولكن لو تم تصمیم مدینة على فكرة إلففكرة ا. المدینة
.لیهااإلنفتاح نحو الداخل یكون بذلك نمطیتها؛ كونها السمة الغالبة ع

األول وظیفیًا؛ عن طریق إیجاد النمط األكثر كفائة دّ ُیع: تنقسم النمطیة في النقد المعماري إلى نوعین
؛ فیما تكون اُألخرى شكلیة والتي تكون أكثر )إلخ....كالُمستشفیات، الفنادق، المدارس (للوظیفة الواحدة 

مثل عمارة عصر النهضة والكالسیك مصداقیة ألنها ُتمثل سمات العصر والطابع الشكلي العام لها
.إلخ..والباروك

 في حال تأُثر بنیة األنماط جّراء التمازج بثقافة ما أخرى؛ تلجأ تلك األنماط إلى  التنظیم الذاتي للتكیف مع
بنیتها الشكلیة العامة أو بشكل كبیر ال یقتصر فيهذا التغییر والتأثیر؛ بحیث یكون بشكل جزئي ال ُیؤثر 

.على بعض التحویرات للمفردات المعماریة فیها؛ بل قد یصل إلى التأثیر في بنیتها الشكلیة
 تختلف نمطیة المدینة عن نمطیتي الحداثة والكالسیك؛ بأنها تستمد شرعیتها من العمارة ذاتها؛ وتنظر إلى

ها بعضها ببعض كالرابط ءر ُمنقطعة وكأنما هنالك رابط خفي یربط أجزاالمدینة بأنها سلسلة تواصلیة غی
.الذي یربط الآللئ في ُعقد اللؤلؤ

 جاءت نمطیة المدینة بدافع تعالي األصوات التي تُنادي بالرغبة بإنقاذ العمارة من التأثیرات والتكامالت مع
.األنظمة والمجاالت اُألخرى

األولى معرفة قبلیة تحلیلة والتي تكون ثابتة ودقیقة : أقسام رئیسیةةى ثالثتنقسم المعرفة عند العقالنیین إل
وتعتمد على ولكنها غیر كافیة للتعلیم؛ والثانیة معرفة بعدیة ُمخلقة تنتج من خالل التعلم من الخبرات

.الحواس؛ والثالثة معرفة قبلیة ُمخلقة وهي ثابتة ودقیقة تُنتجها الفلسفة والریاضیات
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فإن األولى تهتم بطریقة إرتباط . نى عند العقالنیون الجدد یختلف عن المعنى عند الواقعیین الجددإن المع
.األنماط ببعضها فیما تهتم األخرى باألنماط ذاتها وٕابرازها بصورة واضحة وقویة

 تهم للتأریخ على الرغم من أن العقالنیین الجدد والواقعیین الجدد یؤیدان العودة للتأریخ لكنهم یختلفون بنظر
.وطریقة إستخدامه

 ،إن العقالنیین الجدد یتخلصون من كل إرتباط بالثقافة، ویستخدمون األشكال الجدیدة التي لیس لها تأریخ
واألشكال التي یقدمونها ال تحمل أي تأریخ أو محتوى معروف، وال . وهذا یعني أنه ال یوجد له معنى بعد
.أو معروفة ُمسبقاً یمكن أن تُفهم كتراجم ألنماط ُمتذكرة

:التوصیات ٤-٤
فكریًا والعمل على ماواالستفادة منهنمطیة والنمطالمفهومالمعماریین لالنقاد والُمنظرین التفات أهمیة- 

والتعبیر عن كبر في تكوین العمارة لخلق هویة معماریة تنمي الشعور باالنتماء المؤثر األماجعله
.المعاني باالنماط تحت سمة العصر أو النمطیةمن خالل إرتباط ، ةخصوصی

منبعًا فكریًا حاویًا على كم هائل من المبادئ والقیم ها وصفبإلى ذات وجوهر العمارةهمیة الرجوع أ- 
القادرة على التكیف مع متغیرات العصر، وهنا یأتي عمل المعماریین في تجسید تلك المبادئ والقیم بلغة 

.الشعوبرافكأو ات افثقمختلف عصریة معبرة عن 
لتسهیل الفهم لطالب یهافا مالعمارة وتأثیرهللنمطیة والنمط في همیة التطرق الى االسس الفكریة أ- 

خلق أدوات فاعلة في عملیة التصمیم والتنظیر فضًال عنتصنیف وتبویب التأریخ المعماریة؛ العمارة 
.المعماري لهم

تساعدهم في تقییم المشاریع باإلعتماد على مفهوم النمط للمقیمین المعماریینوجود مقیاسهمیة أ- 
.والنمطیة

الجـهات المستفـیدة من البــحث ٥-٤
.اقسام الهندسة المعماریة في مختلف جامعات القطر-١
.الباحثون عن تأثیرات الفلسفة والفكر في العمارة-٢
.الباحثون عن المنابع الفكریة للعمائر المختلفة-٣
.ونالمهندسون المعماری-٤
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صال ذلك الفكر عن طریق األشكال یفیمكن إوالسابق لعملیة التصمیم؛ خلفهولكنها الفكر الذي یقبعُ العمارة لیست حجرًا؛ 
ي من خالل وُیَلخَّص ذلك كلُه عن طریق مفهومي النمطیة والنمط في التنظیر المعمار حتى كالمیًا؛الصور أووالرسوم أو

تلك العمائرأفكارو سمة العصر وُتصِنف جمیع العمائر فالنمطیة هي العمارة ذاتها؛ في أنها ُتمُثل تحوالتهما عبر العصور؛ 
لمعنویة فُیعنى البحث بإستعراض التحوالت ا.في العمارة ُیعالج الفكر والحجرفالتنظیر النمطي . الفلسفیة والنظریة وحتى التطبیقیة

محددة لكل منهما وُیمّثل ذلك تحدّیًا جّراء التحوالت الُمتتابعة في مفهومهما عبر الوتوضیح التعاریف لمفهومي النمطیة والنمط؛
والنمطیة في الهندسة الكشف عن أهمیة النمطإلىفیهدف البحث . العصور وكثرة إنتشارهما في المجاالت اُألخرى غیر العمارة

.النمط على العمارةأثر التغیر في تعریف النمطیة و وتكمن المشكلة البحثیة في . المعماریة

فعلى .الشكل للُمتلقيفكرةوالفكرة التي یمكن عن طریقها إیصال لة الفاعلة في التصمیم المعماري؛ فالنمط هو األداة الُمستق
الى عدة حیث ُتصّنف األنماطحسب موقعها؛ الرغم من أن األنماط ُمسبقة الوجود ولكن إستحداثها یتأتى عن طریق إكتشافها 

وأن نقول نمط . من األنماطغیرها و النمط الفّعال والُمطّور و النمط األعلى؛ و الستریوتایب؛ و ؛ نمط أوليو مثالي نمط ؛ أصناف
فالبد .خل، فذلك یشمل أشكاًال عدیدة ووظائف ُمتنوعة، فالنمط تعبیر معماري أساسي یختلف عن الشكل وعن الوظیفةااإلنفتاح للد

یحتاج للنمط إلحالل نمٍط لكي یتم تحقیقها في شكٍل ما، ألن النمط هو طریقة حّل الوظیفة في الشكل؛ والشكل منألي وظیفة 
والنمط كتجرید ُمشتق من األعمال المعماریة . ولذلك فالنمط مهم جدًا وأساسي وال یمكن اإلستغناء عنه). في الشكل(الوظیفه فیه 

فكانت الحاجة إلى البحث عن مفهوم النمط في العمارة وأصوله الفكریة؛ .عمال الجدیدةالحالیة سیعمل بالتالي كمبدأ ُمنتج لأل
اً النمط معماریةومناقشللكشف عن أهمیة وتعریف مفهوم النمط في تفسیره لغویًا ومعماریًا ومناقشة مفهومه الفكري والتواصلي؛

.شكلیًا ومعنویًا ووظیفیاً ُمستقالً اً كونه مفهوم

ترُسم مالمح وسمة النمطّیةاآلخر في النظریة النمطیة التي تكون مملوءة بالمعاني على عكس األول؛ فشطرالوالنمطیة هي 
العصر من خالل نمطیاتها الُمتالحقة والُمتتابعة؛ فُیعنى البحث بالكشف عن مفهوم النمطیة المعماریة عن طریق تفسیر تعریفها 

. میزاتها؛ واألصل الذي تستمد منها شرعیتها في العمارةو المعماریةت النمطیابعض وأهمیتها في العمارة؛ وٕاستعراض 

؛ من حیث مناقشة القضایا الُكبرى في )في العمارة(وتتضح أهمیة مفهومي النمطیة والنمط من خالل تطبیقاتهما وفائدتهما 
كون النمط بإال انهما یتفقان والماديالعمارة كأصل التشكیل األولي لها؛ حیث وعلى الرغم من إختالف ُقطبي الفلسفة العقالني

المفاصل الدقیقة التي وٕاضافة لذلك؛ تُفسر النظریة النمطیة.الفخامة المعماریةفي التشكیل الذي إنبثقت منه كل الروعة و أساٌس 
ة إلنقاذ العمارة ولد التفكیر بالتنظیر النمطي وتطور كحاجتفصل النمطیات وما تحدث من ثورات وبزوغ عمائر جدیدة في التأریخ؛ 

حیث أن فكرة إستقاللیة األنماط هي من وسائل حفظ العمارة وتكاملها ذاتیًا وعدم . من التأثیرات الخارجیة طبیعیة كانت أم تقنیة
فنجد أن نمطیة الكالسیك قد إعتمدت على النظرة التكاملیة مع الطبیعة . وراء من هو خارج حقل العمارة) إلنتاج أشكالها(إنجرارها 

؛ من خالل محاكاة نمطیة الكالسیك)نمطیة ما قبل الكالسیك(في عمارة الباروك والركوكوسبقتهاالتي النمطیة وبنظرة تختلف عن
ن ولكنهما امختلفت) الكالسیكیة والتي قبلها(بأن النمطیتین أیضاً للنموذج اإلغریقي أو الروماني؛ حیث تكشف لنا النظریة النمطیة

ما شرعیتهانستمدت)الكالسیك والحداثة(هماتا؛ فنجد أن كلأیضاً الحداثة والكالسیكتيبین نمطیینطبق الحال و لیستا ُمتضادتین؛ 
فیما نجد أن نمطیة المدینة تختلف عن النمطیات السابقة كونها تستمد شرعیتها ومبادئها من . من طبیعة ما أخرى خارج العمارة

وٕاخفاقاتها من خالل إستخدام ذاكرة المدینة والتقّرب إلى الُشعوب وتدفئة ة الحداثةداخل العمارة؛ فحاولت ُمعالجة سلبیات نمطی
ومن ثم الخاتمة التي تستعرض إستنتاجات وخالصة الفصول السابقة والتي . هانذمشاعرهم بتذكیرهم بالصور العالقة للمدینة في األ
.طرحت التوصیات والجهات الُمستفیدة من البحث
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المصادر والمراجع
المصادر والمراجع العربیة.١

.القرآن الكریم- 
، تحقیق باسم بن فیصل )هـ٢٨٧(، ت السّنةابن ابي عاصم، ابي بكر أحمد بن عمرو، - 

.العربیة السعودیة، الریاض، المملكة ١، دار الصمیعي، ط١الجوابرة، ج
.، المطبعة االمیریة، القاهرة، طبعة بوالقلسان العرب المحیطابن منظور، - 
.٦، ج، معجم مقاییس اللغةالحسین، احمد بن فارس بن زكریاواب- 
ل منشور، مجلة ا، مق)االبستمولوجي(نظریة المعرفة .. حاجتنا للمعرفة احمد، احمد ابراهیم، - 

.٢٠٠٨، عام ١٥دإسالمیة المعرفة، عد
.١٩٩٠، مقال منشور في مجلة آفاق عربیة، معنى الحداثةاحمد، كمال ریسان، - 
، المعهد الفرنسي لآلثار الشرقیة بالقاهرة، نصوص الُمثل العقلیة األفالطونیةبدوي، عبد الرحمن، - 

.١٩٤٧، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصریة، ١٢وترجمات لمؤلفین شرقیین، المجلد رقم 
.٢٠٠٦، ، مطبعة سیمانزادة١، ط١، جموسوعة الفلسفةبدوي، عبد الرحمن، - 
، دار احیاء التراث العربي، القاهرة، صحیح البخاريمحمد بن إسماعیل، البخاري ، أبي عبداهللا- 

.مصر
.٢م، ج١٨٩٦بیروت، -، لبنانقطر المحیطالبستاني، بطرس، - 
.١٩٩٢اإلنماء القومي، بیروت، لبنان، ، مركز فلسفة الحداثةالتریكي، فتحي، رشیدة، - 
، دار التكوین للتألیف والترجمة ٢٠١٠، ١، ترجمة باسل المسالمة، طالحداثةتشایلدز، بیتر، - 

.سوریا،والنشر، دمشق
، بغداد، منشورات وزارة الثقافة والفنون، اتجاهات النقد االدبي الفرنسي المعاصرالتكرلي، نهاد، - 

.١٩٧٩دار الحریة للطباعة، 
، بحث في مناھج النقد المعماري، دار المذاھب الفكریة الحدیثة والعمارةجدو، ینار حسن، - 

.١٩٩٣، ١الطلیعة، بیروت، لبنان، ط
، القدیمةالعربیةالمدنبعضفيالمتضامالحضريالنسیجمنأنماطالحزمي، أحمد محمد، - 

.٢٠٠٩الیمینة، بحث منشور، المؤتمر الهندسي الثاني، جامعة عدن، الجمهوریة
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، كلیة العمارة والتخطیط، قیم الوقف والنظریة المعماریة، صیاغة معاصرةحسن، نوبي محمد، - 
جامعة الملك سعود، الریاض، بحث منشور في مجلة أوقاف، األمانة العامة لألوقاف، الكویت، 

.٢٠٠٥، مایو ٨العدد 
.م١٩٨٣الكویت ، / ر الرسالة، دامختار الصحاحالرازي ، محمد بن ابي بكر عبد القادر ، - 
الجبوري، عماد الدین، رحلة مع أقطاب الشّكیة، مقال منشور في صحیفة العرب اإلسبوعیة، - 

.، مصر، القاهرة١٨/١٠/٢٠٠٨الصادرة في یوم السبت الموافق 
، ترجمة سامي محمد، سلسلة عدنان أسود ٢اللغة الكالسیكیة لفن العمارة سمرصن، جون، - 

.١٩٩٦للعمارة، بغداد، مطبعة االدیب البغدادیة، 
شیرزاد، شیرین إحسان، لمحات من تاریخ العمارة والحركات المعماریة وروادھا، دار الفارس - 

.٢٠٠٢للنشر والتوزیع، عّمان، األردن، الطبعة الثانیة، 
Aldoعمارة ما بعد الحداثة خصوصیة المعماريالنمطیة في القزاز، ضحى عبد الغني، - 

Rossiم١٩٩٨- هـ١٤١٨الجامعة التكنولوجیة، -، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الهندسة.
.٢٤، مجالعباب الزاخرالصغائي، الحسن بن محمد، - 
دور الفعل (المعموري، عبداهللا سعدون سلمان، بحث منشور بعنوان –العكام ، أكرم جاسم محمد - 

، ٢٦، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسیة ، م)خالقي على بنیة العمارة النمطیة والتفكیكیةاال
.٢٠١٠، ١العدد

كلیة ، رسالة ماجستر،، أستقاللیة الشكل في العمارة االسالمیةالعنزي، أرشد عبد الجبار- 

.١٩٩٧جامعة بغداد،الھندسة،
، اطروحة سالمي لعمارة مستقبلیةالزمان من عمق المفھوم اال، عبد الجبارالعنزي، أرشد- 

.٢٠٠٢دكتوراه، كلیة الھندسة، جامعة بغداد، 
.٢٠٠٢، للنشرةالدار الثقافی: القاهره ، ١، طدلیل االوائلمرزوق، إبراهیم، - 
، إصدارات وزارة الثقافة شارع المعز لدین اهللا، الشارع األعظم: القاهرة التأریخیة مجلة مصر، - 

.، القاهرة، مصر٢٠٠٩، صیف٥٢المصریة، العدد 
النیسابوري، أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري، المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل - 

.}صحیح مسلم{العدل عن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم المشهور بـ 
مد ترجمة الدكتور إحسان عباس والدكتور مح،النقد االدبي ومدارسه الحدیثةهایمن، ستانلي، - 

.١٩٨٢یوسف نجم، بیروت، دار الثقافة، 
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المقدمة

المهمة في التنظیر المعماري؛ وأكد علیه األساسیة و حد المواضیع أالتنظیر النمطي وال یزال كان 
. العدید من النقاد والمنظرین المعماریین عبر العصور؛ لما فیه من مفاصل وتشعبات مهمة في العمارة

فتشیر . حیث أكتسب مفهوم النمط عدة تطویرات مفهومیة للمصطلح بفضل مرونته العالیة عبر التأریخ
. نسٍق واحٍد من خالل تجانسهافيوتُقدمهامّیزهاتُ ؛ شیاءالرابطة بین األالعالقاتإلىفكار النمطیة األ

وذلك الُمصنف أو .صنف واحد هو سابٌق لهامُ ت مجموعة ما تحت أصبحالرابط الذي بفضله وهي
Theory of(فبذلك تكون المعرفة في نظریة النمط الرابط غیر المرئي یمكن أن ُیكتشف أو ُیستحدث؛ 

the Type ( ُن أحیث نسانبصورة مباشرة مع اإلفیرتبط مفهوم النمطیة امّ أ.سبقة على الواقع الملموسم
مناً دءــــب. ةــورة واضحـــداث وبصـــحواألاءـــشینیف وتنمیط األــیة تجمح وبشكل كبیر للتصنسانالرغبة اإل

التي یمكن جعلها في اءــــشیجمیع األو ال ـــاص والرجــــشخبتصنیف األاً تصنیف العوالم والدول مرور 
.ةمتعددصناف أ

ي في تنظیم وتبویب الكتب أساستبرز بشكل ال همیة النمطیة أأنوعلى مستوى المعلومات ف
تندرج تحتها التي و (دبیة والتاریخیة وغیرها تصنیف الموسوعات العلمیة واألإذ إّن ؛فقطوالملفات

.الثورات العلمیةقد تكون هي سبب بدایة شرارة )دقأتصنیفات 

تطور عن طریق الفلسفة قد ل مدخل للنمطیة أو أنفمن الطبیعي أن نجدالعمارة مجال ما في أ
ثار والكاتب الفنيمن خالل عالم اآل)Enlightenment()أ(في عصر التنویر؛ وبالتحدیدالعقالنیة
Quatremre("دكوینسي"الفرنسي de Quincy ( طروحاته بشكل واسع في القرن ُأعتمدتوالذي
قدم النمط ال تُ ن مفردة إ:للنمط المعماري في قاموسه التأریخي؛ فیقولاً دقیقاً تعریفأعطىحیث؛ العشرین

فكرة ذلك العنصر الذي یخدم ذاته كقاعدٍة يتقلیده تمامًا بقدر ما هأویمكن نسخه ما نها صورة لشيء أب
لیس اً ر رِّ كَ مُ اً سلوكأومفهومًا ُمنّمطاً النمط بجعله حداثویون التقلیل من أهمیة وبعد ذلك حاول ال. للنموذج

مفهومي النمط والنمطیة، لكن هذا لم یستمر طویًال حتى بدأ النقاد والمنظرون المعماریون بأحیاء إال
وغیره من الدو روسيفي كتابات ذلكنعكسوأمن خمسینیات القرن العشرین، بدءاً بشكل واسع

.المنظرین

، وكیبیدیا(.القرن الثامن عشرالى بعض العلماء أن بدایة عصر التنویر كانت من منتصف القرن السابع عشر عدُّ یَ (أ)
)http://ar.wikipedia.org/wiki()بال: ص 
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من عصر التنویر اً مفهومي النمط والنمطیة معماریبمعنى ستعراض التحوالت إوُیعنى البحث ب
فالنمط كان وال یزال موضوع مناقشة . الكشف عن أهمیة مفهومي النمط والنمطیةو . القرن العشرینإلى

توضیح تلك بُیعنى البحث أیضًا و . حقل العمارةفي في كثیر من المقاالت النقدیة للمنظرین والنقاد 
.المختلفةةظهار التعاریف المعماریإ للنمط و محددٍ عطاء تعریفٍ إ المعاني عبر التاریخ و التعاریف و 

أن النمط في لدیها نقطة مشتركة، كانت ات مختلفة أوقات التي حدثت في تطور الالتحوالت و هذه 
قدمون من خالل وسجل ذلك األ.یدعم الذاكرة في المعرفة المعماریةنهأفي و ؤخذ كمرجع مدرك كان یُ 

أنفنجد ؛ضارتي وادي الرافدین ووادي النیلحهي واضحة فيالتيو الطبیعة الكونیة نماطقتباسهم لألإ
الهندسي والتخطیطي الذي قامت علیه حضاراتهم مأخوذة من المجموعات النجمیة الكونیة ساساأل

القرن الثامن ومع بدایة.حد الشواخص المعماریة المهمة في العالمأللیوم یعدو الدقةومطّبقة بغایة من
من خالل فكرة النمط تتمثل أنالتنظیر النمطي في الطروحات المعماریة لتعریف النمط في إتجه عشر 

إظهار التشابه بین الكوخ الریفي وبین هو)Laugier(لوجیهمقصد مارك كانحیث الكوخ الریفي 
فكان قسر .وتفرعاتها التي تشبه التقسیمات الشكلیة للكوخ الریفيربعاألشجارألالصورة الخیالیة ل

وٕاسنادها كمحاولة لتقویة إقترحالطبیعة لتفسیر النمط البدائي للكوخ الریفي من خالل رسمة لوجیر والتي 
وبعد ذلك تطورت االفكار الخاصة بتعریف ،شجارطبیعة ومن األتؤخذ من النماطن األأموقفه في 

ن النمط یشیر أإلىذهبولكنه لوجیهعلى منهج لم یكندكوینسي ت أكثر نضجًا في أنأصبحالنمط و 
بتمثیلها الفیزیاوي االوليالكوخ والكهف والخیمةفي فكرة تجسید .الكوخ الریفي، الخیمة، والكهفإلى
النموذج إلىها ال تشیر أنمشتقة من المعرفة السبقیة للذات؛ فPrototype)أولیة(أساسیةأنماطك

وعلى نفس النهج جاءت التناسبات .والنماذج المنتجة منهاشكاللألهیئة مجردةبشكل صریح ولكنها 
فمن خالل تلك المفاهیم ه في النماذج؛ ٕاستخدامالنسبة الذهبیة و المشتقة من الطبیعة من خالل نمط 

لتلك يدبالوعي الفكري واألإلىد تتسن؛ والتيلعصرالعامة لذلك اسمة وتعریفاتها تكونت النماطواأل
.المستخدمةنماطاأل

المعروفة نماطمحاوالت المنظرین والنقاد في حقل العمارة مقصورة على تفسیر األأولى فكانت 
من في النصف الثاني نبثقت إالتي و الجدیدة نماطاألظهورالحال معوبعد ذلك تغیر،في ذلك العصر

أكثر تعقیدًا بسبب طبیعة تأصبححیث ؛سمة العصرتتغیر ذلكعلى أثرو ؛قرن التاسع عشرال
الخلق عملیة تأصبحنما إ و ، )Nature(شارات البصریة لم تعد تؤخذ من ذاتیة الطبیعةفاإل. الماكنة
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والحالة قنیة بدورها مرتبطة بأنظمة أخرى مثل التن طریق تجریدیة الماكنة والتي هيوالتحویل ع
فالحصول على النمط وٕادراكه یكون من خالل إزالة وتبسیط وحذف جمیع العناصر الزائدة . االقتصادیة

معرفة حدسیة جدیدة إلىتكمن خلف الماكنة لتشیر التي ؛التي تلف الفكرة الكامنة الرئیسیة والبسیطة
.عماریین مماثلتها في العمارةحاول بعض المتجسدت باآللة و 

فضًال عنغیر مباشر مفهومًا بصریًا، أوكتسب النمط بشكل مباشر إفي كل هذه المراحل 
مشكلة التناقض في كون الحالة إلىغیر البصري أیضًا، والذي یقودنا أومتالكه المفهوم التخیلي إ

فأن له طبیعة . مفهوٍم مجرٍد ومبهمإلىمفهوٍم فیزیاوي ملموس، فیما یشیر الثاني إلىلى تشیر و األ
فهم التواصل بأنها تعطي مفهومًا متماسكًا وقویًا لتحوالتها في التي تبدوdouble natureǃمزدوجة 

. والتغیر في ظهور النمط

توضیح اإلستفادة من مجمل النظریة النمطیة في الهندسة سیكون في هدف البحثلذلك فأن 
منذ مفهوم النمط في الهندسة المعماریة تعریف المنظرین المعماریین فيُمختلفتعّمقحیث .المعماریة

Platoفالطونإلنظرـیــــة المعرفــــــةإلىإرجاع مصدر النمط بالقرن الثامن عشر، حیث یقول المثالیون 

حقیقة ما على العقل إلعطاء صورة أنو فحسبالشيء ال تعتمد على الحواسخواص معرفة أنمن حیث 
de Quincy) دكوینسي(مصطلح النمط بالتنظیر المعماري في تعریف إستخدامدأ بإذعن الُمدرك به

تم تجدید تعریف المصطلح وبعد ذلك. مرجعًا في الدراسات عن هذا الموضوعأصبحو . م١٨٢٥في عام 
On the Typology of(بعنوان Argan) رغانأ(في ستینیات القرن العشرین في مقالة 

Architecture( لدو روسي أمثال أ، وتم تجدیده حدیثًا بواسطة النقاد المعاصرینAldo Rossi وغیره
.ممن عملوا بالدراسات النمطیة خالل السنوات القریبة الماضیة

هیكلیة ما أو . ؟أثر التغیر في تعریف النمطیة والنمط على العمارة: في مشكلة البحثوتتجلى 
ل على و یركز الفصل األفیما.وفیها نظرة عامة تمهیدیة للبحث وأقسامهمقدمة ال: منفتتكون البحث

مصطلح النمط ل تفسیر و مباحث؛ یتناول المبحث األةفي ثالثفي العمارة وأصوله الفكریةمفهوم النمط
فیما یكون المفهوم الفكري للنمط في المبحث الثاني من خالل طروحات .معماریاً بصورة عامة لغویًا و 

ستقاللیة إوالمبحث الثالث یسلط النظر على . أرغانو ال لوجیه ودكوینسي النقاد والمنظرین المعماریین أمث
فالنمط كمبدأ تجریدي مشتق من األعمال المعماریة الحالیة سیعمل بالتالي كُمنتج .النمط المعماري
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مال الجدیدة، وعلى الرغم من التغیرات التي تطرأ علیه جّراء التمازج الثقافي واإلجتماعي، إال أنه لألع
. فرض نفسه كمبدأ في ذاته في العمارة وفي المدینة

ل على تفسیر و المعماریة في مبحثین، یركز األیركز الفصل الثاني على مفهوم النمطیةو 
ستعراض النمطیات إما المبحث الثاني فیتناول أالمعماري، و وأهمیتها في التنظیر مصطلح النمطیة

نجد إذ؛ أصولها الفكریةمن خالل )لى كما یسمیها فیدلرو و النمطیة األأ(الكالسیكنمطیة المعماریة ك
لذا یتم التطرق الى الطبیعة المدركة بصورة ملموسة .رتباط مفهوم النمطیة بالطبیعة بشكل واضحإ

وبالتالي یمكن الكشف مهد لموضوع المحاكاة والمماثلة في منظور الناقد دكوینسيوالمحسوسة؛ والتي تُ 
مصطلح إلىشارة باإل) النمطیة الثانیة(الحداثةومن ثم نمطیة .عن میزات وخصائص نمطیة الكالسیك

.حالة متأثرة بالطبیعة الجدیدةإلىفیها مفهوم النمط تطورة والتي مد، في تلك الmachine) الماكنة(
سمة العصر، فيأسباب إنبثاقها وتأثیر التطور التقني إلىالتطرق و في التجدید والخروج عن المألوف؛

بطریقة أو بأخرى إلى رسم مالمح المماثلة في عمارة الحداثة بشكل عام؛ والمماثلة مع أسهموالذي 
.وأسباب إخفاقاتهامیزات وخصائص نمطیة الحداثة ف عن كشوبالتالي یمكن الالماكنة بشكل خاص

. مفهوم العمارة تأسیسًا على فكرتي النمطیة والنمطإلىیتم التطرق فما في الفصل الثالث، أ
فالعمارة هي المرآة التي تنعكس علیها حضارات الشعوب؛ وهي الصورة العمرانیة التي تتمیز بها تلك 

كسمة عصر ُمتمیزة عن باقي الحضارات؛ تهدف النمطیة إلى رسم مالمح تلك الحضارات وتقدیمها 
هما في إستخدامكأداة للفهم المعماري كمبحث أول، فیما یكون الثاني في النمطیة ُتعدّ فیما .العصور

تخطیط المدینة؛ وأنماطها، فیما یناقش المبحث الثالث عالقة نظریة النمط مع تشكیل العمارة األولى 
ل مباشر وصریح فیها؛ والذي بدوره یساعد على والتي یتضح من خاللها أن نظریة النمط مسؤولة بشك

في المبحث الرابع؛ والذي یتطرق الى دراسات النقد إعتماد نظریة النمط في الدراسات المعماریة
دّ وُتع.فهم نمطیة المدینةعلىالمعماري والتنویعات النمطیة وعملیة إعادة البناء النمطي الذي یساعد 

والتمثیل المعماري للمدینة؛ ) إستقالل العمارة(النظریة النمطیة حًال للرغبات الُمتناقضة بین اإلستقالل 
فتكشف لنا نظریة النمطیة أن النمطیة . كون أن النمطیة مملوءة بالمعاني الُمنبثقة من روح العصر

مفهوم النمط والنمطیة عند ى ومن ثم التطرق إل. الجدیدة ال بد من أن ترتبط بجذور مع نمطیة الحالیة
.وتكون الخاتمة باإلستنتاجات والتوصیات للفصول الثالتة السابقة.العقالنیین الجدد والواقعیین الجدد
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١-١
، ١٩١٠، شــیكاغو، )Robie House(روبــي هــاوس : الشــكل والحالــة اإلجتماعیــة

، ١٦٦٨، فرنســــا، ) Versailles(فرانــــك لویــــد رایــــت؛ ومشــــهد منظــــوري لفیرســــالیز 
.بیري باتیل

١٢

٢-١
ـــــة اإلقتصـــــادیة ـــــاریس ، فرنســـــا )Madeleine(كنیســـــة مـــــادلیني : الشـــــكل والحال ، ب

؛ ومبنـى البـارثینون، اثینـا، الیونـان )Pierre Vignon(، بییـري فیكنـون ٤٩-١٨٠٤
قبل المیالد٤٣٦-٤٤٧

١٢

٣-١
لــویس كــان، مختبــرات مركــز ریتشــارد الطبــي فــي بنســلفانیا للمعمــار : تشــابه األشــكال

.م.ق٢٢٧٨، ومعبد زوسر، سقارة، السالالت الفرعونیة االولى ١٩٦٠
١٧

٤-١
، ١٩٥٦مشروع مسـابقة مكتبـة واشـنطن، سـانت لـویس، لـویس كـان : تشابه األشكال

١٧م، مصر.وهرم زوسر المدرج، القرن الثالث ق

١٨المریخ-الجیزة، واهرامات سیدونیا-اهرامات مصر: تشابه األشكال٥-١
١٩حجم أهرامات الجیزة مع شدة توهج نجوم أورین ومواقعها  : تطابق التسقیط٦-١
١٩أماكن ودرجة توهج النجوم أندرومندا مع أماكن وحجم أهرامات سقارة ٧-١

٨-١
تطابق تسقیط المجموعة النجمیـة أوریـن وبالدیـس وأندرومیـدا علـى توزیـع األهرامـات 

٢٠في مصر

صــور ُتظهــر مجموعــة النجــوم أوریــن وبالدیــس فــي األلــواح الطینیــة الســومریة بشــكل ٩-١
. واضح في األعلى  دائما إشارة إلى كونها في السماء

٢١

٢٣األنماط الطبیعیة في النسبة الذهبیة الُمشتقة من جسم اإلنسان١٠-١
٢٤النسبة الذهبیة في مبنى البارنثیون١١-١
٢٥الذهبیة في التناسبات الریاضیاتیة في سیدونیا، المریختحقق النسبة ١٢-١
٢٦المنظور العقالني للصور١٣-١
٢٨األشجار أصل نمط العمود من منظور المادیین١٤-١

١٥-١
نمــوذج ؛ واإلLaugierالطبیعــي لمــارك انطــوان لوجیــهmodelنمــوذج اإل

Ribartالطبیعي للطراز الفرنسي عند ریبارت 
٣٢

٤١.التباین الشكلي للنمط الواحد١٦-١
٤٢تعددیة األشكال التي تشیر إلى نفس النمط١٧-١
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١٨-١
المئذنة الملویة في جامع المتوكـل، سـامراء؛ نصـب الجنـدي المجهـول، بغـداد؛ 

٤٣، للمعمار فیلیب جونسون١٩٧٧وكنیسة في داالس، امریكا 

٤٣الوالیات المتحدة/الس فیكاس/الجیزة، وفندق االقصر / مصرأهرامات ١٩-١

٢٠-١

نمــوذج الثالثــي االبعــاد لحمــام اســتخدام القبــة فــي الواجهــة والمقــاطع وكــذلك اإل
Baths(أكریبــا  of Agrippa, Rome (م فــي رومــا، قــام برســم .ق١٩

التابعـة ، مـن الرسـوم ) Andrea Palladio(الواجهة والمقاطع اندریا بالدیو 
)RIBA(للریبا 

٤٤

نمــوذج إ و الحمــام الحــار فــي مخطــط و أ) caldarium(كالــداریوم وقســتخدام القبــة فــإ٢١-١
٤٥.م١٦-٢١١، روما )Caracalla(ور كاراكالطثالثي االبعاد لحمام االمبرا

أو الحمــــام الــــدافئ فــــي مخطــــط ) Tepidarium(القبــــة  فــــوق تبیــــداریوم إســــتخدام ٢٢-١
٤٥.لمانیااجنوب غرب ) Trier(الحمام االمبراطوري في مدینة تریر 

أو الحمـــام البـــارد فـــي مخطـــط ) Frigidarium(إســـتخدام القبـــة  فـــوق فریكیـــداریوم ٢٣-١
٤٥.في روما)Pompeii(نموذج الثالثي االبعاد في مدینة بومبي االثریة واإل

صــورة : مــن الیمــین الــى الیســار. ، رومــا)Pantheon(إســتخدام القبــة فــوق البــانثیون ٢٤-١
٤٦بعاد للمبنى، منظور داخليثالثیة االبعاد للمبنى، مخطط ثنائي األ

٤٧أستخدام نمط اإلنفتاح نحو الداخل في فضاء الصحن بالجامع األزهر٢٥-١
٤٧أستخدام نمط اإلنفتاح نحو الداخل في األمیر بشتاك٢٦-١
٤٨)األضرحة(أستخدام نمط اإلنفتاح نحو الداخل في المدافن والمقابر ٢٧-١
٤٩ة الُمكّرمة مركز الكرة األرضیةمك٢٨-١

بیـت تقلیـدي، : إستخدام نمط االنفتاح نحو الـداخل فـي مـن الیمـین الـى الیسـار٢٩-١
٤٩.المدرسة المستنصریة، المسجد الحرام

المسـكن ؛ المنشـأت الریاضـیة : إستخدام القبة كنمط بنائي من الیمـین للیسـار ٣٠-١
٥٠).في بریطانیاقبة االلفیة(

٥٠.إستخدام القبة بمقاییس مختلفة في المسجد النبوي الشریف٣١-١
٥١تأثیر المقیاس على شكل النمط في مبنى البنتاغون٣٢-١
٥٢.في اوسلو، النرویج) Holmenkollen ski jump(هولمینكولینالتزلجمركز٣٣-١

Civic Arena(قاعـــــة الملیـــــون أو المدینـــــة ٣٤-١ or Mellon Arena ( فـــــي
٥٢.بنسلفانیابیتسبرغ،
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ـــــة . ( االفـــــراط فـــــي التشـــــكیل فـــــي عمـــــارة البـــــاروك وعمـــــارة الركوكـــــو١-٢ كاتدرائی
٥٨)اوتوبیرین، وكاتدرائیة سانتیاكو كومبوستیال

٥٩یظهر التناسبات االنسانیة التي جاء بها فیتروفیوسVitruvianالفیتروفیان ٢-٢

علـى الیسـار البیـت Colchiansكالدو بیراولت، البیت البدائي في كولجیانز٣-٢
٥٩.Phrygiansالبدائي لفریجیانس 

٦٠مخطط یوضح اصل العمارة من وجهة نظر لوجیه٤-٢
٦١الطبیعة المزدوجة للنمط وصفاتها٥-٢
٧٠االمامیة للقصر البلوريالواجهة ٦-٢
٧٠ثناء تشیید القصر البلوريفي أصورة ٧-٢
٧١اعمال تركیب العناصر القیاسیة المودیوالر للمنشأ٨-٢
١٩١٥.٧٢لوكوربوزیه، بیت الدومینو، ٩-٢

توضـــــیف لفكـــــرة بیـــــت :١٩٢٠مـــــن تصـــــمیم لوكوربوزیـــــه Citrohanبیـــــت ١٠-٢
٧٤الدومینو باسلوب آخر

٧٦.لوكوربوزیهVilla Savoye؛ وفیال سافوي ,Aqutianiaسفینة اكوشانیا ١١-٢
٧٦رسم لوكوربوزیه لمماثلة االبنیة مع السفن١٢-٢

١٣-٢
-Parthenonدیلــیج -البــارثینون Delage والباســلیكا فــي ١٩٢١مودیــل ،

-١٩٠٧Basilica at Paesteumبایســـتیوم مـــع ســـیارة هـــامبر مودیـــل 
Humber

٧٩

صــــممها المعمــــار یاماســــاكي فــــي ) Pruitt–Igoe(تهــــدیم المجمــــع الســــكني ١٤-٢
٨٥أمیركا/ سانت لویس

الفصل الثالث
رقم الصفحةالعنوان رقم الشكل

١-٣
مثــــال علــــى العمــــارة الغوطیــــة، Westminster Abbeyدیــــر وستمنســــتر 

St Paul's Cathedralكاتدرائیـــة القـــدیس بـــولص و 
الكالسیك

٨٩

٢-٣
، Natural History Museumمتحــف التــأریخ الطبیعــي فــي بریطانیــا 

٩٠.British Museumمتحف البریطانيوال
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، ومبنـى /St. Peter's Basilicaكنیسـة القـدیس بطـرس٣-٣
٩٠.المانیا/في دیساو١٩٢٦عام Bauhausالباوهاوس 

: القدیمـة العربیـةالمـدنبعـضفـيالمتضـامالحضـريالنسـیجمـنأنمـاط٤-٣
٩٣مدینة بغداد ومراكش وتونس

٩٤النمط الُمتضام في تصمیم جامعة بغدادمحاولة اإلستفادة من شكل ٥-٣
٩٥، نیویورك، ودبيPrieneمدینة برین : النمط المتعامد في تخطیط المدن٦-٣

ــــنمط الــــدائري فــــي مدینــــة نوردلینكتــــون ٧-٣ Nordlingtonال
جعفر المنصورأبيالمدورة عند انشائھا في زمن 

٩٥

ــــــدن ٨-٣ ــــــة لینفیل ــــــنمط الشــــــریطي فــــــي تخطــــــیط مدین ــــــي Leinfeldenال ف
ғ ﬞ ǛƤҗǄҚƇStuttgart

٩٧

٩٧.النمط الشعاعي في تشكیل مدینة حدائق محمد بن راشد، دبي٩-٣

، اسـترالیا؛ Canberraالنمط الشعاعي في تشكیل على الیمین مدینة كانبیرا١٠-٣
٩٨.، المانیاKarlesruheعلى الیسار مدینة كارلیسروي 

Үƾǂالنمط البنائي البدائي في ١١-٣ ƽǄҚƃStonehenge٩٩، بریطانیا

فــي ١٩٨٠، كواقــع حــال عــام )Palazzo Foscarini(قصــر فوســكاریني ١٢-٣
١٠٠.إیطالیا/فنیسیا

الــى B، ُیبــّین االضــافة للجــزء )Palazzo Foscarini(قصــر فوســكاریني ١٣-٣
١٠١.الیسار وٕاعادة التناظر

.V(م، كـورونیلي ١٧٠٩، عام )Palazzo Foscarini(قصر فوسكاریني ١٤-٣
Coronelli(١٠١

الـــى A، ُیبـــّین إضــافة الجـــزء )Palazzo Foscarini(قصــر فوســـكاریني ١٥-٣
١٠١.الجانب االیمن، ُمكّونًا تناظرًا بسیط بالنسبة الى المدخنتین

١٦-٣
، ُیبّین نقل الجزء الذي في نهایة )Palazzo Foscarini(قصر فوسكاریني 

الجانـــب األیمـــن الـــى الجانـــب األیســـر وتحقیـــق التنـــاظر بالنســـبة الـــى محـــور 
.المدخنة

١٠٢

، ًیبین القراءة العناصر بالتناوب )Palazzo Foscarini(قصر فوسكاریني ١٧-٣
ABAB١٠٢.، من الیسار الى الیمین

مدینـة / م فـي فلورنسـا١٦٠٢فـي عـام ) Palazzo Strozzi(قصر سـتروزي ١٨-٣
١٠٥.في وسط إیطالیا
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مدینـة فـي شـمال / م فـي بیرغـامو١٦١١فـي عـام ) Fabrica Fino(فابریكـا فینـو ١٩-٣
١٠٥.إیطالیا

١٠٦)Hadrian's villa(هادریانفیال٢٠-٣
١٠٦)Charles Barry(في بیت البرلمان، جارلس بیري ٢١-٣
Fabrica(فابریكا فینو ٢٢-٣ Fino( ُیبّین تناظر ،ABCBA.١٠٧

ًیبــّین تعقیــد تــداخل االجــزاء التكمیلیــة والمحــاور فــي ) Pellegrino(قصــر بلیكرینــو ٢٣-٣
١٠٧.التخطیط

١٠٩تعدد ظهور نمط هیمنة الداخل على الخارج في عنصر الشنشول في العمارة٢٤-٣
١١٧.مخطط الموقع لمشروع كاناریَكو في فینسیا للمعمار بیتر أیزنمان٢٥-٣
١٢١.Citta Analogica، رسمة للـ Aldo Rossiألدو روسي ٢٦-٣

للمعمـــار ألـــدو ١٩٧٨-١٩٧١/یطالیـــا إ، روع مقبـــرة ســـان كاتالـــدو فـــي مودینـــامشـــ٢٧-٣
١٢٤.روسي

٢٨-٣
تصمیم مـیس فـان درو ) Seagram Building(الطراز العالمي في مبنى سیكرام 

) Sear Tower(وفــي بـــرج ســـیرز . ١٩٥٨-١٩٥٦وفیلیــب جونســـن، نیویـــورك، 
.١٩٧٤تصمیم سكیدمور، شیكاغو، 

١٢٤

٢٩-٣

ألـــدو روســـي وكـــارلو ایمونینـــو، تصـــمیم ) Gallaratese(مجمـــع كـــاالرتیز الســـكني 
مثـــــــال علـــــــى (الســـــــكني ) Siemensstadt(ســــــتدیو ایـــــــدي، مجمـــــــع سیمنشــــــتات 

تصــــمیم هــــانس ســــكارون وكروبیــــوس واتــــو بارتننــــك ) الُمجمعــــات الســــكنیة الفاشــــیة
م١٩٢٨ورودولف هارینك عام 

١٢٥

١٢٦المسرح العائم أللدو روسي في فینیسیا٣٠-٣
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المستخلص 
I-IVقائمة المحتویات 

V-IXقائمة األشكال

٥- ١المقدمة
٥٣-٦مفهوم النمط في العمارة وأصوله الفكریة: الفصل األول 

٦تمهید
٦تفسیر مصطلح النمط: المبحث االول 

٧.لغویاً ) Type(تفسیر مصطلح النمط -أ
٩البیئة االصطالحیة التي تحیط بفكرة النمط-ب

٩)Form(الشكل .١
١٣)Type(النمط .٢
١٣)Type-Form(شكل النمط .٣
١٤)Style(الطراز أو اإلسلوب .٤
١٤)Model(نموذج اإل .٥

١٥مصطلح النمطباالشتقاقات المرتبطة -ج
Ideal(المثالیةاالنماط .١ Types(١٥
١٥)Prototypes(ولیة االنماط األ .٢
١٦)Stereotype(نمط الستیروتایب .٣
١٦)Archetypes(االنماط العلیا .٤
١٨)Natural type(النمط الطبیعي .٥
Active(النمط الفعال .٦ type(٢١
Evolving(ُمتطورالنمط ال.٧ type(٢٢
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II

رقم الصفحةالموضوع
٢٢.مفهوم النمطنظریة والفلسفیة التي انبثق منها الاالصول -د

٢٢طروحات افالطون وأرسطو.١
٢٦طروحات العقالنیین.٢
٢٧طروحات المادیین.٣

٢٩.المفهوم الفكري والتواصلي للنمط: المبحث الثاني 
٢٩طروحات النقاد والمنظرین المعماریین-أ

٢٩)Laugier(طروحات لوجیه.١
٣٢)De Quiency(طروحات دكوینسي .٢
٣٧)Argan(طروحات أرغان .٣

٣٩مفهوم النمط كأداة تواصلیة في العمارة- ب
٤١أستقاللیة النمط المعماري: المبحث الثالث 

٤١النمط والشكل.١
٤٤وظیفةالنمط وال.٢
٤٦معنىالنمط وال.٣
٤٨النمط وانتماؤه الزماني والمكاني.٤
٤٩النمط والمقیاس.٥
٥١الحضاريالنمط والتطور .٦

٥٣خالصة وٕاستنتاجات الفصل األول

٨٦- ٥٤مفهوم النمطیة المعماریة: الفصل الثاني 

٥٤تمهید
٥٥تفسیر وتعریفات مصطلح النمطیة والنمطیة المعماریة: االول المحور
٥٥النمطیات المعماریة: الثاني المحور

٥٧نمطیة الكالسیك-أ
٥٧الكالسیكاألصول الفكریة لمفهوم نمطیة .١
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III

رقم الصفحةالموضوع
٥٨الطبیعة المدركة بصورة ملموسة ومحسوسة.٢
٦٢المحاكاة والمماثلة .٣
٦٤میزات وخصائص نمطیة الكالسیك.٤
٦٥نمطیة الحداثة- ب

٦٥األصول الفكریة لمفهوم نمطیة الحداثة.١
٦٨أسباب انبثاق نمطیة الحداثة.٢
٦٩فلسفة العصرفيالتطور التقني وتأثیره .٣
٧٣المماثلة في عمارة الحداثة.٤
٧٥الحركة المستقبلیة والتقنیة.٥

٧٥مماثلة العمارة مع السیارات.أ
٧٦مماثلة العمارة مع السفن.ب
٧٧مماثلة العمارة مع الطائرات.ج
٧٧مماثلة العمارة مع الماكنة بشكل عام.د
-Parthenonالمماثلة عند لوكوربوزیه بین .ه Delage وبینBasilica-

Humber
٧٩

٨٢میزات وخصائص نمطیة الحداثة.٦
٨٣إخفاقات نمطیة الحداثة.٧

٨٦خالصة وٕاستنتاجات الفصل الثاني

١٢٧-٨٧العمارة تأسیسًا على فكرتي النمطیة والنمط: الفصل الثالث 

٨٧تمهید
٨٨للفهم في الهندسة المعماریةتانالنمط والنمطیة أدا: المبحث االول 
٩٢النمطیة والنمط في تخطیط المدینة: المبحث الثاني 

Clustered Type٩٢نمط المدینة الُمتضام أو الُمتجّمع-أ
Grid Type٩٤النمط المتعامد- ب
Circular Type٩٥النمط الدائري- ت
Linear Type٩٦النمط الشریطي - ث
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IV

رقم الصفحةالموضوع
Radial Type٩٧النمط الشعاعي -ج

٩٨نظریة النمط مسؤولة عن تشكیل العمارة االولى: المبحث الثالث 
٩٩الدراسات النمطیة في الهندسة المعماریة: المبحث الرابع 

٩٩الدراسات النمطیة في النقد المعماري)أ
Typologicalنظریة اعادة البناء النمطي )ب Reconstruction Theory١٠٠
١٠٨التنویعات النمطیة)ج
١٠٩المدینةنمطیة )د
١١١األصول الفكریة لنمطیة المدینة) ه
١١١)الكالسیكیة(العقالنیة التقلیدیة )١
Neo-Rationalism١١٢تیار العقالنیة الجدیدة )٢
١١٦تطبیقات نظریة النمط في منظور العقالنیین)٣
١١٧یة الجدیدةواقعمن منظور الTypeالنمط )٤
١٢١لدو روسي وعمارة المدینةأ)٥
١٢٣یین الجددطبیقات لنظریة النمط في منظور الواقعت)٦

١٢٧خالصة وٕاستنتاجات الفصل الثالث

١٣١- ١٢٨اإلستنتاجات والتوصیات: الفصل الرابع 

١٢٨مفهوم النمط في العمارة وأصوله الفكریة: إستنتاجات الفصل األول١- ٤
١٢٩مفهوم النمطیة المعماریة: إستنتاجات الفصل الثاني ٢- ٤
العمارة تأسیسًا على فكرتي النمطیة : إستنتاجات الفصل الثالث ٣- ٤

والنمط
١٣٠

١٣١التوصیات٤- ٤
١٣١الجهات المستفیدة من البحث٥- ٤

١٣٨- ١٣٢المصادر والمراجع
١٣٢المراجع العربیة المصادر و . ١
١٣٨المراجع األجنبیةالمصادر و . ٢
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