
 نًثاالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

DOI:                                                                                                                                                                      953 

 رؤٌه تحلٌلٌه إلتجاهات التصمٌم المعاصرة من خالل فكر اإلزاحه

Analytical vision of contemporary design through the thought of 

displacement 

 اسماعٌل احمد عواد /ا.د

 جامعة حلوان  -كلٌه الفنون التطبٌقً -أستاذ تصمٌم األثاث بقسم التصمٌم الداخلى واألثاث 

 عال محمد سمٌر اسماعٌل /د.ا.م

 جامعة حلوان - كلٌه الفنون التطبٌقٌة - أستاذ مساعد بقســم التصمٌم الداخلى واألثاث

 شٌماء عاطف محمد عبد السالم قورةم.م/ 

 اكتوبر 6جامعة  -قسم التصمٌم الداخلى واألثاث - التطبٌقٌةمدرس مساعد بكلٌة الفنون 

 

 ملخص البحث

برز مفهوم اإلزاحة كمفهوم تناولتة الدراسات النظرٌة فى مختلؾ الحقول المعرفٌة كحقلى الفن و العمارة, و على الرؼم 

المعاصرٌن إال أنها إشتركت فى من إختبلفها فى تعرٌؾ المفهوم ووسابله من خبلل آراء المعمارٌٌن و رواد العماره 

أهمٌته فى إؼناء التصمٌم المعمارى والتصمٌم الداخلى حٌث تزاٌد اإلهتمام به محلٌاً وعالمٌاً على الصعٌد األكادٌمى 

 والمهنى ..

فى فقد إرتبط مفهوم اإلزاحه باإلبداع الفكرى فى التصمٌم الداخلى حٌث أنه ٌبلزمة و ٌعد كأحد نتابجة لترسٌخ التصمٌم 

األذهان و ثباته على مر العصور بٌن األعمال و ذلك لتمٌزه بالهوٌة و المعاصرة, وإتسم نتاج هذا الترابط  بالتجرٌد 

المتنوع و المتعدد الجوانب حٌث ال صفه مظهرٌة ثابتة له, وإنما ٌتٌمز بالتجدٌد والطبٌعة اإلبتكارٌة كما أنه ٌولد التصمٌم 

 مع الفكرة الجدٌدة ..فى كل مره بالطرٌقة التى تتفق 

ولذلك نجد أن النجاح فى التفتٌش الصعب عن السبل التى تجعلنا نعٌش فى عصرنا ال خارجه و نستوعب تحدٌاته فى 

 قدرتنا على إنتاج هوٌه متجدده و متؽٌره دابماً على مر العصور.

ؼم تجددها على انفسنا و على ما ٌمٌزنا, و هوٌتنا المتجدده هذه ننتجها نحن بتفاعلنا مع اآلخرٌن , نتعرؾ فٌها دابماً ر

فنصل إلى هوٌه متحوله فى جوهرها ٌساهم الثابت التراثى فٌها فى صنع الحاضر , و ٌكون الحاضر جزءاً من التراث فى 

المستقبل , فتكون المعاصره بهذا المعنى من صنع الهوٌه و تعبر عن تواصل ثقافى ال إنقطاع فٌه وال تناقض بٌن مقوالته 

 معاصره". -هوٌه -تراث" 

ٌُراد لنا أن نكون ..  شرطنا الوحٌد أن نكون "نحن" أن نكون كما نرٌد دون تزمت او إنؽبلق ال كما 

وعلٌه تسعى الدراسة البحثٌة إلى توضٌح المفاهٌم الفكرٌة المختلفة لئلزاحة للرؼبة فى الوصول إلى تحقٌق الترابط بٌن 

األشكال واإلجتهاد فى اإلبتكار, و بٌن الفكر التصمٌمى فى التصمٌم الداخلى مع  اإلزاحة التى تساهم فى تطوٌر وتؽٌٌر

تأكٌد مبلمح الهوٌة, باإلضافه إلى دراسة العبلقه التفاعلٌه بٌن الفكر التصمٌمى والتراث وهوٌة المصمم و النظر إلٌه فى 

 وٌة معاصرة ..ضوء عبلقات و تصمٌمات جدٌدة ؼٌر مأالوفة بحٌث نصل إلى تصمٌم داخلى ذو ه

Abstract 

The "displacement" concept emerged in the theoretical studies in various scientific fields as 

arts and architecture Although they differ in defining this concept and its means through 

opinions of architects and contemporary leaders in the field of architecture but their 

definitions contributes in confirming its importance in enriching the architectural designing 

WORK
Typewritten Text
10.12816/0046894

WORK
Typewritten Text

WORK
Typewritten Text



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                                      مجلة العمارة والفنون   

360 

and the internal design where it receives increasing attention on both local or international 

levels either in the academic scope or professional scope . 

The displacement concept related with the intellectual innovation in the internal design where 

it accompanied it and considers as one of its results to take root of the design in minds and its 

continuity with time ages among other works. this because it has the advantage of both 

identity and contemporary natures and the result of this connection and relation characterized 

with abstraction as the various type which has many aspects where it has no stable appearance 

character but it characterized with renewal and creative nature also it produces the design, in 

each time, in the way agree with the new idea. so, we find the success in searching the 

difficult ways that enable us to live in our contemporary age not far away from it and 

understand its challenges to our capability to produce a renewable and changeable identity at 

all times and ages . 

This renewal and changeable identity we can produce it through our interaction with others to 

know, through it, our selves, despite its renewal and changeable character, and know that 

distinguish us this enable us to reach a changeable identity in its essence where the stable 

heritage could contribute in making our contemporary reality where the contemporary reality 

will be part of our heritage in the future. So, contemporaneity will be a product of the identity 

and expresses the cultural continuity without any disconnection or contradiction in its bases 

and statements "heritage- identity- contemporaneity ." 

Our only provision is that "we" shall be as we want without strictness not as others want "us" 

to be . 

So, this study seeks to explain various intellectual ideas of displacement to reach the inter-

correlation between displacement, which contributes in development and changing forms and 

efforts exerted in creation and innovation, and the design thought in relation to the internal 

design in addition to ensure the characters of the identity and study the interactive relation 

between the design thought, heritage and designer identity This also beside see to it in light of 

new relations and unfamiliar designs which leads to reach an internal design with 

contemporary identity. 

 

 مشكلة البحث:

 . هل ٌمكن طرح مفاهٌم فلسفٌه إلعادة قراءة اإلتجاهات الحدٌثه فى التصمٌم 

  للتصمٌم والتحلٌل.هل تؤدى تلك القراءه لفتح رؤى مختلفه 

 :أهمٌة البحث

  الحاجة إلى توضٌح المفاهٌم الفكرٌة لئلزاحة وذلك رؼباً فى تحقٌق الترابط بٌن اإلزاحة التى تساهم فى تطوٌر

وتؽٌٌر األشكال واإلجتهاد فى اإلبتكار وبٌن الفكر التصمٌمى الذى ٌؤكد مبلمح الهوٌة التى تعبر عن مجتمعنا فى 

 التصمٌم الداخلى .

 ف البحث:هداأ

 . قراءة بحثٌه لؤلفكار التصمٌمٌه من خبلل منظور فلسفى محدد 

 . محاولة الربط بٌن التراث و المعاصره فى التصمٌم 
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 فروض البحث:

  تعتمد اإلزاحة على عدة مفاهٌم ٌتم من خبللها الوصول إلى فكر تصمٌمى ٌجمع بٌن الهوٌة والمعاصرة فى التصمٌم

ٌخ التصمٌم فى األذهان و ثباته على مر العصور بٌن األعمال , حٌث ٌتمٌز بالتجدٌد الداخلى مما ٌعمل على ترس

 والطبٌعة واإلبتكارٌة باإلضافة إلى مبلبمته لثقافة المجتمع وهوٌة المستخدم .

 المقدمة:

الهدؾ من  ال زال هدؾ العمارة هو تحقٌق سعادة الناس وراحتهم ، ومازال المعمارٌون ٌبحثون عن الوسٌلة لتحقٌق هذا

خبلل اإلبداع و اإلبتكار, والمعمارىُّ الناجح هو القادر أبداً على تحقٌق التبلحم بٌن العمارة والتجدٌد بٌن العالم الداخلً 

والخارجً ، هذه المتناقضات التً ٌتولى التصمٌم دمجها عن طرٌق التصامٌم الوظابفٌة والتشكٌلٌة الفراؼٌة التً تتمثل فى 

 .1 لمعاصرالعمل المعماري ا

وتعد اإلزاحة أحد األستراتٌجٌات فً اللؽة المعمارٌة التً تعتمد لتشكٌل نصها على جانبٌن، ٌتضمن األول موقؾ المصمم 

بأعتماده على أسالٌب أو وسابل تمتاز بالقصروالخفاء أوماٌسمى باألٌجاز أوؼٌرالمباشرة فً التعبٌر ,ان مثل هذه االسالٌب 

فً التصمٌم ٌسبػ علٌها المتلقً المعانً التً تنسجم مع ذوقه وظروفه وسٌكولوجٌته والذي  توفر مجرد تأشٌرات مختلفة

ٌمكن تأشٌره كأنزٌاح جوهري فً مفهوم التصمٌم ؛ والذي ٌعنً ان المكون الداللً فً عملٌة التولٌد هوخاص بالمتلقً، 

ر التصمٌم المعماري كجزء من التفاعل من هنا ٌبرز الموقؾ الثانً لهذه االستراتٌجٌة الذي ٌؤكد على أهمٌة دو

االجتماعً. وعلٌه فاإلزاحة هى " استراتٌجٌة خلق للتصمٌم المعماري و الداخلى فً مستوٌٌن احدهما فكري ٌعتمد على 

قراءة التصمٌم من قبل المصمم )كٌفٌة تحقٌق الفرد لهوٌته فً قرارة نفسه( ، واآلخر شكلً ٌسند على كٌفٌة تثبٌت ماهٌة 

لهوٌة وكشفها لآلخرٌن بأتخاذها شكبل مادٌاً وذلك بهدؾ خلق أو تأسٌس تصمٌم تواصلً ٌحقق هوٌة الفرد والمجتمع. هذه ا

ان الحاجة الى البحث قد برزت من التساؤل عن طبٌعة التصمٌمات الناتجة عن استراتٌجٌة اإلزاحة، استنادا الى كون هذه 

لحضاري، اآللٌات / آلٌات تحقٌق المباشرٌة التعبٌر، أسالٌب للخلق / التصمٌمات تشترك فً )األهداؾ/تحقٌق التواصل ا

 التعامل مع التراث(، وتكون بأنماط متنوعة.

 

فالتصمٌم الناتج عن هذه االستراتٌجٌة ومن خبلل اعتماده على عدة وسابل واسالٌب منها )استخدام التراث، صٌؽة المحاكاة 

ستبدال المعنى بشكل متأرجح ومستمر لدفع المستخدم للمشاركة والتفكٌرفً من خبلل اعادة استخدام وصٌاؼة التقالٌد ا

تفسٌر المعنى، تعتمد الجدل بٌن الفرد والمجتمع ، وعلٌه فإن هذه التصمٌمات ماهً اال )أنماط تواصلٌة تشترك جمٌعها فً 

 التقالٌد(لٌب لخلق الترابط مع االهداؾ تحقٌق التواصل الحضاري( وااللٌات المعتمدة )الٌات تحقٌق البلمباشرٌة واسا

 

المسألة المهمة هنا هً ان االشكال المعمارٌة ؼٌر ثابتة وهذا ٌنطبق على الفراؼات المعمارٌة لكن هذه التحوالت تحتاج 

إلى وقت طوٌل الكتشافها وتحدٌدها. وهذا أصبلً مرتبط بفكرة "اإلزاحة" أي ان االشكال تمر بإزاحات بسٌطة تساهم فً 

وتؽٌٌرها، وبالتالً لو أننا رأٌنا الشكل من بداٌة تحوالته إلى نهاٌتها سوؾ نجد فروقات كبٌرة وقد ال نتعرؾ تطوٌرها 

علٌه فً بعض مراحل التحول، ولكن عندما تصل االشكال إلى مرحلة النضج تستقر وٌصبح التؽٌٌر والحول فقط من اجل 

 التفاصٌل والتحسٌن فقط.

 

                                           
1
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 مفهوم اإلزاحة: .1

 االزاحة لغوٌاً:مفهوم  -أ

االزاحة فً اللؽة العربٌة مشتقة من الفعل )زحح(: زحزحة عن كذا باعده ، وتزحزح تنحً فاالنزٌاح وضوابطه  

هو: )الشاهد على اختبلؾ العبارات واالسماء ٌوجب اختبلؾ المعانً ان االسم كلمة تدل على معنى داللة االشارة، وإذا 

 االشارة الٌه ثانٌة ؼٌر مفٌدة(. اشٌر الى الشًء مرة واحدة فعرؾ ، ف

ومن التعارؾ السابقة ٌتضح ارتباط مفهوم االزاحة بالجوانب االتٌة: )التباعد ، االستبدال ، خرق القواعد ، خلع االشٌاء 

 من سٌاقاتها الحالٌة ووضعها فً سٌاق جدٌد ؼٌر مألوؾ (. 

 مفهوم االزاحة اصطالحٌاً: -ب

 حة كمصطلح ، تشٌر الى ان االزاحة صورة تخرق قاعدة من قواعد اللؽة او وردت تعارٌؾ عدٌدة لمفهوم االزا

 مبدأ من مبادبها ، ولكن هذا االنزٌاح الٌكون شعرٌاً إال إذا كان محكوما بقانون ٌجعله ٌختلؾ عن ؼٌر المعقول.

  من خبلل كما أن االزاحة هً عملٌة خلق لؽة جدٌدة من لؽة سابقة بشرط الحصول على موازنة بٌن اللؽتٌن

اجراءات معٌنة , كما ٌعرفه اٌضاً بأنه اعتماد مفهوم مدرك بوضوح فً سٌااق معٌن، مجازي التعبٌر فً سٌاق 

 .2اخر

  كما تعرؾ بأنها مفهوم ٌتطلع نحو نظام ٌكفل "نزع" الناتج المعماري من موضعهDislocate   لكن الوصول الى

وعدم التعاطً معها كمقاببلت ثنابٌة ، )كالمعنى والوظٌفة ، تلك الحالة "التفكٌكٌة "، مرهون بفضل االشٌاء ، 

 . 3والمعنى واالنشاء، والمعنى والشكل(

   ًو هى معالجة تتم على حالة من حاالت الشكل تهدؾ الى توفٌر القدر المطلوب من تكٌؾ الشكل لوضعه االن

 4ظ على بنٌته . بدرجة ال ٌنتهك فٌها الشكل كونه ٌتم على مستوى تشكله ومضمونه أي الحفا

واالزاحة اللؽوٌة هى الخروج عن العرؾ اللؽوي للوظٌفة االببلؼٌة للؽة ، البد ان ٌتبعها نوع من الؽموض ، ٌتسع كلما 

 .5اتسعت مساحة تلك االزاحة ، على اعتبار ان تؽٌٌر وظٌفة اللؽة ٌستتبعه تؽٌٌر منطقها داخل تلك الوظٌفة

  

 ارتباط مفهوم االزاحة بالجوانب التالٌة:ومن التعارٌف السابقة ٌتضح 

 االحكام بقانون ٌجعله ٌختلؾ عن ؼٌر المعقول. -

 لواحد. -فصل عبلقة الواحد   -

 خلق لؽة جدٌدة من لؽة سابقة. -

 استبدال السٌاقات. -

 تكٌؾ الشكل لوضعه االنً بدرجة ال ٌنتهك فٌها. -

 

 

                                           
2
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 :Displacement Strategyمفهوم إستراتٌجٌة اإلزاحة 1-1

 تعتبر دراسة أٌزنمان من أهم الدراسات إلستراتٌجٌة اإلزاحه فهى الفكره األساسٌه لتعدد المعانى حٌث:

 : 6ٌرى اٌزنمان ان اإلزاحه هى - أ

 .فصل العبلقه بٌن الشكل والمعنى والمضمون والرمزٌه بحٌث ٌمكن ان تتوصل الى معانى مختلفه 

  رؤٌه جدٌده.هى تحوٌل الشكل التقلٌدى الى شكل ذو 

   هى عملٌات تحوٌرٌه مستمره على النموذج و تستمر هذه التؽٌرات لعدم وجود حلول مطلقه فمع مرور الوقت

 تحتاج لخلق أنماط جدٌده مختلفه.

 ." وٌرى أن هناك جانبٌن لئلزاحه " إزاحه مادٌه و إزاحه فكرٌه 

 :7ٌرى روبرت فنتورى أن االزاحه  - ب

 ص األشكال التراثٌه و العناصر التارٌخٌه و توظٌفها بشكل فعال فى العماره هى إستلهام من التراث و باألخ

المعاصره ... مما ٌؤدى إلى تصمٌمات جدٌده ناتجه من اإلنحراؾ عن السابد , فنصل إلى تصمٌم ؼٌر عادى 

 لعناصر عادٌه عن طرٌق تؽٌٌر محٌطها التقلٌدى و إقحامها فى عبلقات أخرى أو بمقاٌٌس جدٌده.

 :8أن اإلزاحه هى  mark weiglyو ٌرى  - ت

  خرق للقوانٌن بهدؾ تحقٌق المختلؾ اإلبداعى حٌث أنها تفتح حدود رؤٌة جدٌدة و مختلفة خارجة عن قٌود

 التقالٌد و لذلك ٌعتبر أن التفكٌكٌه هى نوع من أنواع اإلزاحه.

 :9أن إستراتٌجٌة اإلزاحه هى Antoniadisو ٌرى  - ث

  للمصمم لتحفز الخٌال عن طرٌق جانبٌن هماتطوٌر القابلٌه اإلبداعٌه 

 * جوانب ملموسه: تعتمد على النسخ و التقلٌد لما كان موجود مثل األشكال التارٌخٌه أو                                          

 الهندسٌه أو من الطبٌعه أو من الفن.            

 المعانى المراد التعبٌر عنها لتجسٌد الفكره * جوانب ؼٌر ملموسه: وتعتمد على تجرٌد           

 كما توجد تعرٌفات أخرى لمفهوم اإلزاحه أهمها اآلتى : - ج

 هى الخروج عن الُعرؾ بجانب الؽموض الذى ٌتسع كلما اتسعت مساحه تلك اإلزاحه 

 اإلضافه هى خلق لؽه جدٌده من لؽه سابقه لتعطى تصمٌمات لها قدره على التعبٌر ذات مدى واسع من األفكار ب

 الى الخروج عن المألوؾ لنصل الى تصمٌم ٌعتمد على الفكره و الشكل.

  اإلزاحه ٌجب أن تكون محكومه بقانون ٌجعلها تختلؾ عن ؼٌر المعقول فهى تتجاوز الواقع لتخلق واقع موازى

 أو معاكس له.

 

 

 

                                           
6
 Eisenman peter and others "reworking eisenman' academy edition emst , shor London 1993. 

7
 1987رّبرث فٌخْرٓ , حرجوَ ضؼبد ػلٔ هِدٓ , " الخؼم٘د ّ الخٌبلط فٔ الؼوبرة , ّزارة الثمبفت ّ اإلػالم , بغداد  

8
 wigely , mark 'the architecture of deconstruction '(derrida's haunt); usa 1996 

9
 antoniades , Anthony c. "poetics of architecture… theory of desighn' Network, van nostrand reinhold 1990  .  
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 االزاحة والمفاهٌم المرتبطة بها: .2

 االزاحة والتحول. -أ

فترات متبلحقة بعدة قفزات بٌنما االزاحة تحصل ضمن قفزة واحدة وتعتمد على عبلقتها التحول ٌجري ضمن  

مع االصل اذ تتم االزاحة على مرحلة واحدة بٌنما تتم التحوالت على عدة مرات ، فالفعل التحولً الواقع على الشكل 

المقارنة مع االصل ضمن إطار قابل  جراء ازاحته على احدى حاالته االولٌة وٌمتلك صفة االزاحة المشروطة بامكانٌة

 للمقارنة.

 :10االزاحة والبالغة -ب

الشكل الببلؼً بانه شكل هجٌن ٌدمج بٌن الحضور والؽٌاب وٌمتلك ؼٌابه الخاص به اي  Eisenmanعرؾ  

ان ؼٌابه بداخله والذي ٌختلؾ عن الشكل التمثٌلً الذي ٌشٌر الى شًء ؼابب ، اي ٌعٌد حضور الشًء فً ؼٌابه . و بأنه 

سع من المعانً باالزاحة المتحققة على اختصار للتعبٌر عن مدى واسع من المعانً وٌتحقق التعبٌر المختصر عن مدى وا

 .المراجع

فالنتاجات المعمارٌة ذات سمة ببلؼٌة بقدرتها على التعبٌر عن مدى واسع من االفكاار ، وبصاورة ؼٌار مباشارة باختصاار 

نهاا شدٌد على مستوى الشكل باستثمار امكانٌة خارق قواعاد ومألوفٌاات اللؽاة الساابقة، وان مادى المعاانً الماراد التعبٌار ع

 .11ٌتحقق على مستوى الفكرة واالختصار ٌتحقق على مستوى الشكل

 .12االزاحة والتناص -ج 

فعالٌة "التناص" هً  احالة كٌان الانص المبتادع لقارارات تصامٌمٌه ارتابط وجودهاا بكٌاناات لنصاوص معمارٌاة  

 عدٌدة مستلة من خزٌن الذاكرة الجمعٌة للمعمار وبتألؾ ندى مع ذاكرة االخر.

 عدة درجات للتناص وهً:وهناك 

 .التطابق: اي تساوي النصوص فً الخصابص البنٌوٌة وفً النتابج الوظٌفٌة 

  التفاعاال والتااداخل: كاال نااص هااو نتٌجااة تفاعاال مااع نصااوص اخاارى تكااون درجااة وجودهااا بحسااب نااوع الاانص

التفاعال  المتفاعلة معه، واهداؾ الكاتب ومقاصدة وتتشاارك نصاوص لفضااء ناص عاام دون تحقٌاق االمتازاج او

 بٌنها.

 .التحاذي:  ٌكون  بمحافظة كل نص على هوٌته فً ؼٌاب اي صلة بٌن النصوص 

 . ًالتباعد والتقاصً: إذا كان من الممكن تحاذي نص حدٌثً ونص قرآن 

 االزاحة والتواصل والتداول: –د 

الى سمة التواصلٌة وقاد إن االنزٌاح ذا عبلقة وثٌقة بالتواصل، من خبلل كونه مرحلة اولٌة من مراحل الوصول  

تكون داخلٌة ضمن البنٌة التكوٌنٌة للنص او تكون خارجٌة بفعل تأثٌر المصمم على ان ال تكاون االزاحاة مساتمرة وصاوالً 

الى مرحلة االنقطاع والقطٌعة مع المتلقً تحقٌقاً للعتمة الفكرٌة فً استقبال اٌة ومضة داللٌة مان داخال التصامٌم فاالنزٌااح 

لمتوقعة والمتداولاة هاو الاذي ٌحقاق الفعال التواصالً مساتنداً علاى قاوة المعلوماة ومادى قابلٌتهاا للتنفٌاذ وعلاى عن الحلول ا

 .13االقناع الكامن فٌها

                                           
10

 nesbitt , k , 'theorizing a new agenda for architecture: an anthology of the architeetural. Theory 1965- 1996, 

Princeton architectural press , new York, 1996. 
11

،  263حبزم راشد الٌج٘دٕ، االفكبر الوؼوبرٗت ّص٘غ الخؼب٘ر فٖ الخْجِبث الوؼبصرة، رؤٗت فٖ االضخراح٘ج٘ت ، هجلت الوطخمبل الؼربٖ، الؼدد    

 .2001هركس دراضبث الْحدة الؼرب٘ت، ب٘رّث ، 
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 www.ahewar.org.2006. 
13

 .2006، الجبهؼت الخكٌْلْج٘ت ، بغداد دكخْراٍؼبصرة ،٘جت حْاصل فٖ الؼوبرة الوالكرٗسة ، الخره٘س كاضخراح ػببش ػلٖ 
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 :14االزاحة واالختالف  -ه

تعاارؾ االزاحااة بأنهااا خاارق للقااوانٌن المتداولااة بؽٌااة تحقٌااق المختلااؾ االبااداعً ، وبااأن االزاحااة فااً التفكٌكٌااة هااً شااكل 

استفهامً ٌهز الهٌكل لكشؾ ضعفه الهٌكلً وٌضعه تحت الضؽط وٌسالط علٌاه القاوى وٌفاتح حادوده لرؤٌاات جدٌادة تحات 

إجهاد مهم فتصبح هذه الحدود شواهد وٌصبح هٌكله مربٌاً مختلفاا عان قٌاود التقالٌاد الحضاارٌة ، فالهٌكال ال ٌشابه الهٌكلٌاة 

 المعتادة.

 :15االزاحة والحضور والغٌاب –و 

ور والؽٌاب ثنابٌة تعتمد لتولٌاد المعاانً فاً العماارة وهاً ثنابٌاة متبلزماة ومترابطاة ٌعمال طرفٌهاا معااً وجنبهاا الاى الحض

جناب ، ولاٌس الواحاد كضاد مان االخار لتحقٌاق الببلؼااة والتعددٌاة وإعاادة الخلاق وخلاود العمال المعمااري وٌعتماد اساسااها 

وتؤدي الى تحقٌق التواصلٌة مع المتلقً ,فعند استخدام االزاحة فهً  الفكري على مفاهٌم االزاحة واالختبلؾ بشكل اساسً

تفصل الدال عن المدلول حٌاث ٌؤكاد اٌزنماان باأن للعماارة مشاكلة اساساٌة وهاً إنهاا ال تمتلاك نظامااً صاارماً لئلشاارات ، 

 وذلك ألن عندها حالة ضعؾ فً نظام االشارت حٌث من الصعب التعبٌر عن اي عاطفة.

 والشعرٌة:االزاحة  -ز

الشعرٌة إحادى سامات التواصال وتعتماد علاى االنزٌااح المارتبط بالتواصال وتقاوم فاً حالاة عارض ونفاً االنزٌااح ولاٌس 

بالضرورة  ان ٌكون كل التواصل مكتسباً لسمة الشعرٌة ولكن احتواءه لها ٌضفً علٌه طاقاة داللٌاة وامكانٌاة تأوٌلٌاه أكبار 

إزاحة العمارة وهذا ما ٌجعل المتلقً مشتركاً فً عملٌة إنتاج التصمٌم وذلاك ألن  وأوسع. إذ ٌتم تحقٌق الشعرٌة عن طرٌق

 بعد أن ٌحدد حالة االنزٌاح الشعري ٌعمل ذهنه ألجل تحقٌق حالة نفً االنزٌاح فٌصبح مساهماً فٌها.

 

 آلٌة االزاحة: 2-1

ق فصل الدال عن المدلول للحصول على وٌقصد بها )كل صورة تخرق قاعدة من قواعد اللؽة ومبدأ من مبادبها عن طرٌ 

 احتماالت كثٌرة للمعانً تعددٌة المعانً(

 )ان الهدؾ من هذه االلٌة هو تأمٌن االتصال كهدؾ نهابً الجل فهم معنى الرمز. 

 

 آلٌة التجرٌد: 2-2

 وٌقصد بها )تمثٌل لشًء ما قد ٌكون ملموس اوؼٌرملموس وباالعتماد على مجموعة عملٌات منها : 

التبسٌط، التقلٌص، استخبلص بعض الجوانب وازالة الباقً، االختزال للشكل الهندسً االساسً، اإلزاحة ،ولؽرض تحقٌق 

 اهدافا  ) الؽموض، الجاذبٌة، قوة التعبٌر، االبداع فٌخلق اشكال متعددة لذات الشًء( 

 

 آلٌة االستعارة: 2-3

ط تصمٌمً قابم على مجموعة من التشابهات البصرٌة التً الٌتم ان مفردة االستعارة بمعناها المعمق )تعنً تبنً نم 

 كشفها بالقراءة المباشرة وهو ما ٌمثل المجاز أو االستعارة(
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  wigely , mark 'the architecture of deconstruction '(derrida's haunt); usa 1996 
15

 .2006بغداد دكخْراٍ ،الٌِدضت الوؼوبرٗت،الجبهؼت الخكٌْلْج٘ت ،"االخخالف فٖ الٌوط الوؼوبرٕ ، أفٌدٓ ُبلت ػبدالُْبة 
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 أهداف اإلزاحة:-3

 االزاحة جاءت لتؤكد امرٌن اساسٌٌن:

البد ان ٌستخلص من سٌاق األمر األول: ٌخص الموقؾ من اللؽة السابقة ، فنجد ان خلق الرسالة االبتداعٌة المتفردة       

 اللؽة المعتمدة العامة وبهذا فأن العمل البد من اال ٌكون معزوال او مقطوعاً عن سٌاقة التارٌخً.

األمر الثانً: ٌخص صٌػ التعامل مع هذه اللؽة حٌث ان النتاج الجدٌد ال ٌمثل نسخاً مباشراً لموجودات الموروث        

امبلً مع جوهر هذا الموروث لذلك فأن النتاج المعماري ال ٌمثل تجمٌعاً ألشكال المعماري السابق بقدر ما ٌمثل تع

 مستخلصة من الماضً بقدر ما ٌمثل بناء ألفكار تستحضر من االشكال السابقة للتعبٌر عنها.

 اما الهدؾ من االزاحة  تتلخص فى وجود هدفٌن هما:

 التواصل والتخاطب. -أوالً:

 المألوؾ المستنسخ.ثانٌاً: التفرد والخروج عن 

 محددات االزاحة هً: 3-1

 اوالً: الموقؾ من اللؽة السابقة.

 ثانٌاُ: انواع االجراءات المتبعة فً عملٌة الخلق.

 درجة اإلزاحة: -4

 فً حٌن ان درجة االزاحة : تتمثل بثبلث درجات: 

 درجة االزاحة صفر: اي ال توجد إزاحة 

 انون.درجة االزاحة المعقولة: ازاحة محكومة بق 

 .درجة االزاحة المفرطة: حالة إبهام شدٌد ٌحدث انقطاعاً ؼٌر مرؼوب به 

 أنواع اإلزاحة: -5

 أما انواع االزاحة فتتمثل باالزاحة الفكرٌة و االزاحة الشكلٌة , ولبلزاحة الشكلٌة نوعان ٌرتبطان بالمعنى هما.

 .إزاحة حٌة تعطً صورة مألوفة المعنى 

  ًصورة مبدعة المعنى.إزاحة اكثر حٌوٌة تعط 

   

    

 أنواع اإلزاحة

 شكلٌة                            فكرٌه                        

                                

 التعلم من التجدٌد            التعلم من التطوٌر                       
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 أوالً: اإلزاحة الفكرٌة:

الفكري علً التفكر والتدبر فً الجوهر وإدراك المضمون، ثم الخروج بمعالجات جدٌدة وصٌاؼات ٌعتمد االستلهام 

 .(16)عصرٌة مبلبمة للحاضر

 وتنقسم اإلزاحة الفكرٌة إلى نوعٌن:

 التعلم من التجدٌد:-1

وٌره حسب التعلم من التجدٌد هو اإلتٌان بشا جدٌد والخروج عن التصمٌم النمطً أو النموذج األصلً ومحاولة تط

الحالة األحدث، وما ٌحفز الفرد على التجدٌد هو أن لذة الحٌاة تتضمن االستمتاع بقٌم جدٌدة فاإلنسان ٌستمتع بالتجدٌد فً 

األلوان وهذه المتعة المحسوسة من التجدٌد تكمن فً أنه من طبٌعة الحٌاة التً ٌجدد فٌها الكابن الحً خبلٌاه وتنمو له 

 التجدٌد فً الفكر المعماري معهد العالم العربً فً بارٌس. ومن أمثلة، خبلٌا جدٌدة

 

 التعلم من التطوٌر:-2

وٌعتمد على تؽٌٌر بعض ما فً القدٌم الذي ثبت عدم مبلبمته للحاضر إلى جانب استمرار البعض اآلخر بهدؾ 

زالته أو تهمٌشه. وتأتً الخطوة االحتفاط بأفضل ما فً القدٌم ودمجه مع الجدٌد فالتطوٌر استمرار لمعطى سابق ال ٌمكن إ

األولى فً مجال التطوٌر من خبلل الدراسة الواعٌة والناقدة للعمارة التراثٌة وتحدٌد ثوابتها ومفاهٌمها وإٌجابٌاتها 

وٌكون . وسلبٌاتها وتفعٌل هذه اإلٌجابٌات ومعالجة السلبٌات، والتعامل مع أبعاد الحاضر ومعطٌاته واستشعار المستقبل

طرٌق محاوالت تطوٌرٌة سواء بالقٌاس على العنصر التراثً أو بأخذ مسبباته فً االعتبار وإعادة استخدامه ذلك عن 

 ومن أمثلة ذلك مطار الملك خالد. .(17)بفكر تصمٌمً جدٌد مبتكر

 

 

 

                                           
(

16
كخْراٍ ، جبهؼت اإلضكٌدرٗت، كل٘ت الفٌْى دْد ػلٔ السٌٖٗ، الطببغ الفرػًْٖ فٖ الؼوبرة الوؼبصرة هي هٌظْر بؼد الحداثت، رضبلت ( رشب هحو 

 .53، ص2006الجو٘لت، لطن الؼوبرة الداخل٘ت 
17

 http://www.startimes.com/?t-9288796,  

http://www.startimes.com/?t-9288796
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 ثانٌاً: استعارة شكلٌة:

ألشكال هندسٌة ال تعبر عن ٌقوم على تجرٌد الشكل كأداة هامة من أدواته، وتجرٌد الشكل هو تطوٌعه وإخضاعه 

حرفٌة النموذج األصلً وتفاصٌه الطبٌعٌة بل تعبر عن روح هذا الشكل وجوهره، وٌخضع لؤلوضاع والقٌم السابدة فً 

 .الزمن المعاصر للتجرٌد. والتجرٌد هو أسلوب اعتقادي ٌعتمد على الرؤٌة الشخصٌة وإلدراك الذاتً للمستلهم

 التصمٌم:التعرٌف لمفهوم االزاحة فً  -6

هو استراتٌجٌة خلق للتصمٌم المعماري المعاصر تقوم على نتاجات االسبلؾ السابقة لتقفز على الزمان والمكان 

بفعل منظومة محددات ومحفزات لها كالموقع والوظٌفة لتؤسس عبلقات  جدٌدة تعمد لتشكٌل تصمٌم جدٌد ٌمتلك 

 صل، واالختبلؾ الببلؼة، واالتصال، االبداع .مجموعات سمات مثل التفرد ، الشعرٌة ، التمٌز ، التوا

 اإلزاحة فً العمارة: 6-1

هً مجموعة من اإتجاهات المعمارٌة افرزتها حركة نبعت من خبلل العمارة الحدٌثة وقد أضافت إلٌها مجموعة من 

ه ٌتبع العمارة الحدٌثة المفردات المعمارٌة من خبلل المٌراث الثقافً الطوٌل فأنتجت عمارة لها مدلوالً مزدوجاً جزء من

واآلخر تراثً أو إحٌابً أو شعبً هذه اإلزدواجٌة لها الرؼبة فً التأثٌر على مستوٌٌن ثقافٌٌن فً آن واحد هما على 

مستوى النخبة )المعمارٌٌن الدارسٌن( ومستوى الجمهور وبالتالً فالقضٌة األساسٌة هى الوصول بالعمارة والتصمٌم 

ى الناس بصورة تقلٌدٌة وخبلل هذا الهدؾ ٌمكن معالجة موضوعات الجمال والتكنولوجٌا داخل الداخلى كفن إجتماعً إل

 .(18)اإلطار العام لهذا الهدؾ

واإلزاحه فى العمارة عبرت عن التعددٌة الفكرٌة الحالٌة وجاءت مناقضة لؤلفكار الحدٌثة المجردة البعٌدة عن الواقع 

حداثة لم تجعل منها ؼطاءاً معمارٌاً واحداً بل أن الخروج من الفكر الحداثً كان االجتماعً التعددٌة الفكرٌة لما بعد ال

بمثابة الخروج من فكر أكادٌمً محدد له مبلمحه الواضحة والمعلنة فً المؤتمرات وفً الكتب التً أصبحت تتعامل مع 

قة تتعامل بها العمارة مع كافة إلى مجموعة من اإلتجاهات فً محاولة للبحث عن طرٌ -هً طبقة الصفوة –طبقة معٌنة 

طبقات الشعب ولٌس طبقة واحدة فظهر فً أوابل الستٌنات مجموعة من المعمارٌٌن المختلفٌن فً إتجاهاتهم المعمارٌة 

وسٌطر علٌهم الهدؾ  العام للخروج من إطار الفكر الحداثً وأمكن للعمارة والتصمٌم الداخلى أن ٌشملو الكثٌر من هذه 

 .(19)ً تحمل بداخلها المبادئ األاساسٌة للحفاظ على الموروث و ثقافة المجتمعاإلتجاهات الت

 أنماط التصمٌم المعمارى والتصمٌم الداخلى: 6-1-1

 نمط التصمٌم المألوف: - أ

ان تعامل المصمم سٌكون ضمن تقنٌة االستنساخ المباشر للعناصر والذي ٌؤدي الى انتاج تصمٌم مألوؾ, فاذا تقبل  

المصمم التقالٌد السابقة كماهً وبدون مسابلة فأنه سٌعمل ضمن المألوؾ فالعناصر المستعارة ستخضع اللٌة التجرٌد التً 

تركٌبٌة، فكانت النتٌجة التعامل مع الشكل الخارجً فقط والذي تجعلهاضمن حالة جاهزة تصلح لوضعها ضمن صٌاؼة 

ٌجعل الخصابص المتعرضة للمعالجة شكلٌة تؤكد فصل كتلة المبنى الربٌسٌة عن الواجهة الخارجٌة وعن التصمٌم 

 الداخلى. 

 

                                           
رضبلت  –دراضت لوفِْم هب بؼد الحداثت الؼبلوٖ ّهٌطم٘ت هب بؼد الحداثت الوصرٗت  –ػوبرة هب بؼد الحداثت  –م. طبرق ػبدالرؤّف هحود  (18)

 .1996ٌُدضت المبُرة،  –هبجطخ٘ر غ٘ر هٌشْرة 

(19)Jenck. (1986a). What is Post Modemian, Academy Edition, London. 
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 نمط التصمٌم الالمألوف: - ب

ٌكون تعامل المصمم فً هذا النمط مع المفردات المنتقاة ذو طابع ٌتسم بالتوظٌؾ الؽرٌب او خرق للقواعد، اذ ٌبدو  

التصمٌم )منقطع عن االصول والمراجع ؼٌر متواصل مع اساسه المجموعً، ان هذا االنقطاع ٌفرز نمطٌن من التصمٌم 

 البلمألوؾ:

 خال العناصر بشكل معقد ومقحم ٌجعل التفاعل بٌن هذه العناصر نمط ٌتسم بكونة )هجٌن ؼرٌب( ناتج عن اد

معدومة ان لم تكن ضعٌفة. إذ ٌكون لكل عنصر نظام خاص به ٌخلق عبلقات ؼٌر مسٌطر علٌها ككل وتؤدي 

الى نتٌجة الموجهة وهو ماٌتضمن معنى التهجٌن الذي ٌمثل )وعٌٌن او لؽتٌن داخل وعً واحد او لفظ واحد 

 خر( بحضور لؽة اال

واإلزاحة فً مثل هذه التصمٌمات ستصبح مألوفة بمرور الزمن واللؽة الناتجة ستكون لؽة مبالؽة ذات تصمٌم معقد وهو 

)ٌجمع تراكمات لعناصر فً تكوٌنه التؽنٌه جماال ً والذي تفاقمت فٌه العناصر تفاقما والٌمنحه الخصوصٌة وذو اسلوب 

قً فً مثل هذه التصمٌمات ٌضٌع فً تنظٌم المركبات على وفق االجزاء مما سلبى وبذلك ٌكون هجٌن ؼرٌب. اي ان المتل

ٌعمل على الربط الرخو عنده المتضمن لمعنى التهجٌن وٌمكن تعرٌؾ التصمٌم البلمألوؾ الهجٌن بأنه )التصمٌم الذي 

اقحامها بشكل معقد تكون الخصابص المتعرضة للمعالجة فٌه شكلٌة أو جوهرٌة متأتٌة عن التوظٌؾ الؽرٌب للعناصر و

 وبما ٌولد مجال ادراكً ؼٌر موجه للمتلقً(.

  اما النمط الثانً من التصمٌم البلمألوؾ فهو النمط االصٌل، ان الؽرٌب او البلمألوؾ فً هذا التصمٌم متأتً عن

تحقٌق فعل الرأي التساؤلً الذي ٌثٌره التصمٌم اإلبداعً األصٌل والذي بدوره ٌفتح الحوار مع المتلقً وبالتالً 

التواصل المستمر الذي ٌعد هدؾ لؽة العمارة. وفً هذا النمط ، المضادات تكون فً حالة شد جراء تموضعها 

بصٌؽة أجزاء ؼٌر مترابطة والتً البد ان تحل بوضعها فً اطار مشترك اعلى ٌسمح بإٌجاد العبلقة بٌنها والذي 

لمتلقً بالتصمٌم والذى ٌجعله ٌتسم بمجموعة سمات منها  تمثله الفجوات التً تعد المحور الذي تدار به عبلقة ا

 )التجدٌد، االبداعً، الموضوعً، المتمٌز،البلمباشر، البلمتوقع(.

 

 اإلزاحة والربط بٌن الفكر العالمً والعمارة التراثٌة لتحقٌق هوٌة معاصرة: -7

ة ومصادرها الفلسٌفة ومرتكزاتها األساسٌة، فً اتجه المعمارٌون العرب إلى دراسة إتجاهات ما بعد عمارة الحداثة العالمٌ

محاولة مبلءمتها مع التراث الحضاري والثقافً والمحلً الخاص بكل منطقة، فكانت مراجعتهم للفكر الحداثً العربً 

 مبنٌة أساساً على فهم وجهة النظر العالمٌة لنقد الحدثة العالمٌة.

لمعمارٌة العربٌة التراثٌة بنوع من الحنٌنٌة وٌعتمدوا على هذه النزعة فً فأخذوا ٌستعٌدوا التراث العربً ومفردات اللؽة ا

إٌجاد التوافق مع المجتمع العربً الذي ٌمٌل ٌنزعته الحنٌنٌة للماضً ولهذه المفردات فحاول المعمارٌون العرب العودة 

، حٌث اتجه المعماري نحو إعادة للجذور والتراث المعماري بالماضً وأهمٌة االرتباط بالحاضر دون اإلخبلء بإحداهما

صٌاؼة المفردات التشكٌلٌة للتراث المعماري سواء البصرٌة أو الوظٌفٌة بطرٌقة حدٌثة معمارٌة معاصرة للقٌم الثقافٌة 

 المعاصرة التً ال تتعرض مع القٌم الثقافٌة واالجتماعٌة األصلٌة، لتحقٌق التوابم مع العصر والتقدم التكنولوجً.

االتجاهات المعمارٌة المتبعة بهذا االتجاه والتً تهدؾ إلى الربط بٌن التراث والمعاصرة لتحقٌق االنتماء وقد تعددت 

والتكٌؾ مع البٌبة كمكان وكفكر وكتارٌخ وشعور بالذات وببل ثقة للمشاركة فً صنع الحضارة والمحافظة على القٌم 

دون تؽٌٌر جوهري وهناك العدٌد من تجارب المعمارٌٌن فً هذا  الثقافٌة والفكرٌة واالجتماعٌة ولتجدٌد الطابع من الزمن

 .(20)االتجاه وباألخص ممن اتبعوا االتجاه التارٌخً واالتجاه البٌبً

 

                                           
 (: أضص ػلن الٌفص، الوولكت الؼرب٘ت الطؼْدٗت، الرٗبض، دار الورٗخ. 1987(  ئبراُ٘ن ػبدالطخبر )20)
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 اإلزاحة وعالقتها بإتجاهات مابعد الحداثة: 7-1

 .Historicismاإلتجاه التارٌخً  - أ

 .Straight Revivalismاإلتجاه اإلحٌابً  - ب

 .Vernacularاإلتجاه المحلً  - ت

  المحلً المستحدثNeoverncular. 

  ًالمحلً البٌبUrtaist vernacular. 

 .Adhocism & Metapharإتجاه الخروج عن المألوؾ  - ث

 .Deconstructionاإلتجاه التفكٌكً  - ج

 اإلتجاه التارٌخً: - أ

المعمارٌة التارٌخٌة، تظهر فٌه المبانً تنتمً لروح العصر الحالً ولكنها فً نفس الوقت تحمل اإلشارات والمفردات 

ٌنظر رواد هذا اإلتجاه للتارٌخ اإلنسانً الحضاري والحضارة المعمارٌة لئلنسان على مدى الزمان والمكان عبى أنها 

مٌراث ٌمتلكه معماري العصر الحاضر بكامله لذلك ٌجب على المعماري أال ٌنفصل عن هذا المٌراث بل ٌوظفه بما 

د وتكنولوجٌا وتقنٌة معاصرة وإن فً هذا المٌراث من القٌم العالٌة واألصالة ما ال ٌتمشى مع متطلبات العصر من موا

 .(21)ٌمكن إؼفاله أو التنازل عنه مقابل قلة من المحددات والنظرٌات التً فرضتها عمارة الحدثة على أسلوب التصمٌم

خلق لؽة معمارٌة تكمن العمارة العمارة من هذا اإلتجاه ٌستخدم المفردات من التارٌخ السابق بنوع من اإلنتقابٌة إلعادة 

التواصل مع التواصل مع العمارات السابقة وهذه ما ٌؤكده فٌلٌب جونسون أحد رواد هذا اإلتجاه فً حدٌث حول اإلنتقابٌة 

بعٌنا فً اإلتجاه التارٌخً أن أسلوب اإلنتقابٌة لٌس إحٌابٌة أكادٌمٌة محددة بأنماط ونسب كبلسٌكٌة أ, محددات من طراز 

وإنما هً محاولة إللتقاط ما ٌعجبنا من خبلل تارٌخ العمارة ومما ال شك فٌه أننا ال نستطٌع تجاهل معرفتنا الجٌدة بتارٌخ 

 (22)العمارة

روبرت  –تشارلز مور  –ماٌكل حرٌؾ  –باولو بورجٌس  –ومن أشهر معماري هذا اإلتجاه )فٌلٌب جونسون 

 رٌكاردو بوفٌل(.  –فٌنتورى 

 اإلحٌائً الصرٌح: اإلتجاه - ب

هناك األعمال التً سمٌت بأسلوب اإلحٌاء المباشر مثل إعادة بناء البٌوت األوروبٌة التً تهدمت نتٌجة الحرب العالمٌة 

الثانٌة مثل وارسوا وبولندا أو بؽرض المحافظة على أسلوب البناء الوطنً التقلٌدي مثل البناء بالطوب الفاخر أو الشوارع 

 .(23)فً بولونٌا بإٌطالٌا المؽطاة بالعقود

وهناك العدٌد من المحاوالت التً قدمت صوراً كصورة طبق األصل من حٌث استخدام المفردات الكبلسٌكٌة )العمود 

الفتحات( المصمته فً مواجهة الزخارؾ فً األسقؾ والواجهات وبنفس النسب متحؾ ٌتى  –الكرانٌش  –الكورنشً 

 المتحؾ الوطنً فً إنجلترا لفٌنتوري. كالٌفورنٌا ثورفن توربورج وإمتداد

 

 

                                           
، 1993لطن الؼوبرة، جبهؼت ػ٘ي شوص  –كل٘ت الٌِدضت  –رضبلت هبجطخ٘ر  –ػوبرة هب بؼد الحداثت ب٘ي الٌظرٗت ّالخطب٘ك  –هرفج الشبفؼٖ  (21)

 .60ص

(22) Klotz, H. The History of Post Modern Architecture the MH. Press, London, PP. 49-51. 

)23(Jenck C. the Language of Post-Modern Architecture Academy Edition London. 1984. 
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 اإلتجاه المحلً: - ت

أصبح اإلتجاه المحلً من أهم إفرازات عمارة ما بعد الحداثة نقداً للنظرٌات التخطٌطٌة والمعمارٌة الحداثٌة ألنها تضع 

 .(24)ٌدها على مشكلة واقعٌة وهً إنتماء أو عدم إنتماء المبنى لروح المكان

المحلً والمواد والعناصر البٌبٌة مع التقدم التكنولوجً لٌظهر فً نهاٌة نتاج معماري ٌعبر عن فهو مزج بٌن التراث 

 فكر ما بعد الحداثة.

 اإلتجاه المحلً المستحدث 

وهو ٌعتمد بصفة أساسٌة على إضافة بعض المفردات المحلٌة التراثٌة التً تعبر عن روح المكان إلى المبانً  

وأحٌاناً ٌستخدم مواد بٌبٌة بصورة رمزٌة وؼالباً ما ٌرتبط إستخدامها بالناحٌة اإلقتصادٌة المعاصرة بصورة إستعمارٌة 

 .(25)لتوافر هذه المواد فهً نوع من االستمرارٌة بٌن التراث والمعاصرة

فهذا اإلتجاه ٌحمل المعاصرة التكنولوجٌة مع استخدام رموز تنتمً للموروث المحلً الخاص بالمكان شكل مبنى هرم 

 ن زجاج مثبلً.م

 :ًاإلتجاه المحلً البٌئ 

هً تستخدم عناصر معمارٌة بٌبٌة أو إقلٌمٌة بدافع المبلبمة مع البٌبة المحٌطة مثل األسقؾ المابلة فً الؽرب وتقلٌل 

الفتحات الزجاجٌة فً ببلد الحارة وزٌادة سمك الحوابط واستخدام عناصر بٌبٌة من العمارة اإلسبلمٌة فً منطقة الشرق 

  (26)(للتهوٌة وتقلٌل استخدام التكنولوجٌا فً تكٌٌؾ الهواء–-األوسط مثل )الفناء الداخلً الملقؾ 

 

 إتجاه الخروج عن المألوف: - ث

هذا اإلتجاه فً العمارة ؼالباً ما ٌظهر فً فترة التحول من طراز إلى آخر أو من نظرٌة معمارٌة إلى آخرى. نتٌجة 

مارة ذاتٌة تعتمد على قدرة المعماري على اإلبداع الشخصً والخٌالً للتعبٌر لرفض الواقع الساند مما ٌؤدي إلى ع

بصورة مجازٌة عن إٌحاءات خاصة به أو التعبٌر بصورة رمزٌة عن وظٌفة محددة للمبنى من خبلل استعارة للشكل 

 اإلنسانً والحٌوانً أو كنوع من الخروج عن المألوؾ والقواعد الثابتة للعمارة. 

 تجاه التفكٌكً:اإل -هـ    

جاء كفهوم ٌتناقض كافة المبادئ والمثل التً ظهرت منذ عصر النهضة وحتى األن فإذا كانت هً الكبلسٌكٌة والتماثل 

واإلتزان والفخامة فً عصر النهضة فهو مخالؾ لها. إذا كانت هً النقاء والصراحة والوضح وحذؾ كل ما هو زابد عن 

متعارض معها. فهو ٌقدم العمارة من خبلل تشكٌبلت وكتل مجردة تقوم على تثبٌت الحاجة والتأكٌد على اإلنشاء فهو 

المبنى إلى أجزاء مع ترك أجزاء ؼٌر مكتملة وال ٌمكن فهم هذه العمارة إال من خبلل التعرؾ على مبادبها وأسسها 

 .(27)النظرٌة

 

 

 

                                           
 .12-10ص  1990 – 123ػبلن البٌبء ػدد  (24)

(25) Jencks C. The Langusge of Post-Modern Architecture Academy Edition London, 1984, PP. 96-69.  

  .1993رضبلت هبجطخ٘ر، ٌُدضت ػ٘ي شوص،  –ػوبرة هب بؼد الحداثت ب٘ي الٌظرٗت ّالخطب٘ك  –(هرفج الشبفؼٖ 26)

(27) Jenck. C. Deconstruction the Pleasure of Absence in Architectural Design Profile 72, Decantruction in 

Architecture, Vol. 58. Nov, 311, 1998, P.17.  
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 اإلزاحة و محاكاة التراث بفكر إبداعً معاصر: 7-2

اإلتجاه التارٌخى إلى محاكاة بعض العناصر والمفردات التراثٌة للعمارة التقلٌدٌة بنوع من اعتمدت اإلزاحة فى 

االنتقابٌة للوصول إلى عمارة جدٌدة ذات فكر إبداعى ٌمكنها التواصل مع التراث وتتماشى مع متطلبات العصر من مواد 

ٌتطرق إلى التصمٌم الفراؼً للمبنى كما  ولكن هذا الفكر اقتصر على الواجهات، ولم –وتكنولوجٌا تقنٌة معاصرة 

استخدموا بعض الصٌاؼات التارٌخٌة والتً تمثل فً فكرهم تعبٌراً عن الخصوصٌة الثقافٌة، وحاولوا تفكٌكها وإعادة 

 استخدامها فً صٌؽة جدٌدة تحقق قدر من التعبٌر المعاصر عن االحتٌاج والهوٌة العربٌة.

كما إعتمدت اإلزاحة فً االتجاه البٌبى إلى الدعوة إلى عمارة عربٌة محلٌة تعبر بصدق عن المجتمع والبٌبة المحلٌة، 

 كرد فعل على فقدان الهوٌة فً العمارة العربٌة الحدٌثة. 

فعلى سبٌل  –شاء وفً كبل االتجاهٌن تمت اإلستفادة من التقدم التكنولوجً مع اإلحتفاظ بمعظم الوسابل الحدٌثة فً اإلن

المثال استخدم بعض المصممٌن العرب بعض المفردات التقلٌدٌة فً التصمٌم مثل الفناء الداخلً والمداخل المنكسرة 

 والقباب الحجرٌة، 

وكذلك أسالٌب إنشاط تقلٌدٌة فً الحوابط الحاملة من الحجر الجٌري المتوفر بالمنطقة العربٌة، باإلضافة إلى هذه 

ك مجموعة متعددة من التوجٌهات الفردٌة، نرنبط بفكر كل معماري وتوجٌهاته الفلسفٌة الخاصة التً ٌنادي االتجاهات هنا

بها، ومنها التوجه نحو التشكٌل الفنً والصٌاؼات اللونٌة المتعددة ، والنماذج المعمارٌة الناتجة ال ٌمكن إرجابها إلى 

لمرجع الوحٌد لها هو إما رؤٌة وفلسفة المعماري أو فلسفة الفبة عمارة محددة، أو إلى مدرسة فكرٌة سابدة ومحددة، فا

 االجتماعٌة.

القاهرة من أعمال المعماري إبراهٌم عبدالباقً، وٌتأكد فٌه ملمح  –التصمٌم الداخلً والخارجً لقصر الفنون باألوبرا 

ٌاؼة التصمٌمٌة للمحتوٌات الهوٌة فً التعبٌر عن بعض مفردات العمارة اإلسبلمٌة بشكل تجرٌدي وقد أتسمت الص

 الفراؼٌة ببنٌتها المعاصرة على المستوى التشكٌلً والمستوى الفنً.

   

 أسالٌب اإلزاحة: 7-3

سنعرض هنا بعض أسالٌب اإلزاحة والتعامل مع التراث المعماري ومحاولة إعطاء نماذج لهذه األاسلٌب، وهً 

 .(28) مباشر وؼٌر مباشراستمرارٌة التراث، واالقتباس وٌنقسم إلى إقتباس 

 أوالً: استمرارٌة التراث

هذا االتجاه ٌسعى إلى استمرار الترث كعناصر وأسلوب بناء، وبخامات تراثٌة مع إدخال خامات جدٌدة عند الحاجة 

 لذلك، وٌمثل هذا االتجاه المعماري حسن فتحً، وتلمٌذه عبدالواحد الوكٌل. وؼٌرهم من المعمارٌٌن الذٌن ٌسعون إلحٌاء

 م.1980التراث، ومنزل حبلوة فً العجمً نموذج إلحٌاء التراث، وقد نال المشروع حابزة االؼاخان للعمارة سنة 

                                           
جبهؼت اإلضكٌدرٗت، كل٘ت الفٌْى ,كخْراٍ دب هحوْد ػلٔ السٌٖٗ، الطببغ الفرػًْٖ فٖ الؼوبرة الوؼبصرة هي هٌظْر بؼد الحداثت، رضبلت ( رش 28)

 .46، ص2006الجو٘لت، لطن الؼوبرة الداخل٘ت 
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نجح التصمٌم فً توفٌر بٌبة منعزلة للراحة باستخدام عمارة معاصرة تعتمد فً تطوٌرها على األشكال التقلٌدٌة 

لمنزل على نماذج األبنٌة اإلسبلمٌة والمصرٌة التقلٌدٌة. وقد اعتمد المعماري فً تصمٌم هذا ا .(29)والمواد المحلٌة

المشروع ٌكرس البحث عن الهوٌة باستخدام األشكال التقلٌدٌة، وتوفٌر المساحات واالستخدام األمثل للضوء من أجل بناء 

 بٌت ٌستوفً متطلبات العصر. 

   

 ثانٌاً: االقتباس

وإعادة استخدامها فً مبنى حدٌث، وٌنقسم إلى اقتباس مباشر االقتباس نقل عناصر أو واجهات من طراز معٌن 

 وؼٌر مباشر.

 االقتباس المباشر:-1

ٌعتمد هذا األسلوب على النقل المباشر لعناصر ومفردات العمارة القدٌمة وتكرارها كما فً دون التدخل فٌها أو 

اإلضافة علٌها، فٌصبح المستعٌر فً هذه الحالة تابعاً لؤلصل الذي قلده دون إضفاء شخصٌته على التشكٌل. وٌعتبر هذا 

شكل الظاهري قبل االعتبارات التصمٌمٌة اآلخرى، وقد ظهر فً بداٌات األسلوب نوعاً من المحاكاة وٌهتم المصمم بنقل ال

القرن العشرٌن ومثال ذلك نقل مفردات المعابد الفرعونٌة إلى واجهات المبانً ومثال هذا االتجاه، مبنى المحكمة 

مٌن أو ما ٌمكن تسمٌته الدستورٌة العلٌا بكورنٌش النٌل بالقاهرة، وهو مثال لئلقتباس الشكلً المباشر بعٌداً عن المضا

، وٌتم ذلك عن طرٌق استعمال العقود أو األقواس أو الكوابٌل بدون العبلقة Façade Architectureبعمارة الواجهات 

بالفراؼات الداخلٌة سواء بالنسبة للساقط أو الحجوم، والنقل المباشر لؤلشكال التراثٌة المعروفة دون أن ٌكون لها عمق 

  .(30) تصمٌمً ووظٌفً

 

 

 

                                           
ى للؼوبرة، الِ٘ئت الوصرٗت الؼبهت للكخبة، حجربت جبئْة االغبخب –( ئضوبػ٘ل ضراج الدٗي، الخجدٗد ّالخأص٘ل فٖ ػوبرة الوجخوؼبث اإلضاله٘ت  29)

 .77، ص2008الطبؼت األّلٔ، المبُرة، 

ًْْٗ٘، الوجلص الْطٌٖ للثمبفت  –ابرٗل  34، الؼدد 4( خبلد ػصفْر، الخٌبظر الجوبلٖ ّالْظ٘فٖ فٖ الب٘ئت ّالؼوراى، ػبلن الفكر، الوجلد  30)

 .167، ص2006ّالفٌْى ّاألداة، الكْٗج، 
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 االقتباس غٌر المباشر:-2

ٌعتبر اتجاه ما بعد الحداثة هو البداٌة الحقٌقٌة الستخدام أسلوب االقتباس ؼٌر المباشر، ففً أواخر الخمسٌنات وبعد 

سٌطرة الحركة الحدٌثة على شتى مجاالت الحٌاة، وجد المجتمع نفسه بعٌداً عن ماضٌه، فقد ؼرست الحركة الحداثٌة صفة 

رٌخ لذا اتجه العدٌد من المعمارٌٌن إلى البحث عن عمارة تحوي إشارات تارٌخٌة تعبر عن ماضٌه، خاصة بعد نسٌان التا

أن قطعت الحداثة صلتها بالماضً بكل تفاصٌه. لقد قام المعمارٌٌن باقتباسات منتقاه من عصور تارٌخٌة مختلفة لخلق 

 .(31)لمباشر للرموز التارٌخٌة واإلٌحاءات التراثٌةعمل معماري معاصر، ومن سمات هذا االتجاه االقتباس ؼٌر ا

وٌقترض فنتوري وجود صورة استعارٌة للعمارة حرم منها المجتمع عن طرٌق الحداثة إذ ٌؤكد أن المدن عادة ما 

الجدٌدة،واتخذ تحمل قٌماً رمزٌة كثٌرة ترتبط بالخٌال الجمعً التً ٌجب أن تكون هً األساس فً تقدٌم الثقافة المعمارٌة 

رابط بٌن المذاهب والطرز المعمارٌة المختلفة والمتبانٌة إذ ٌقول "إنً أفضل العناصر الهجٌنة على الخاصة والتولٌفة 

على النظٌفة كون العمارة الجدٌدة تستحضر عدة مستوٌات للمعنى البصري وٌصبح باإلمكان قراءة فضاءتها وعناصرها 

 .(32) بطرق شتى فً آن واحد.

 إلزاحة والفكر اإلبداعً فً العمارة والتصمٌم الداخلً:ا -8

تعتبر المعاصرة من أهم شروط اإلبداع والمستوى األول واألدنى لحدوثه، فالمنتج اإلبداعً الذى ٌعتمد على اإلزاحة 

د ال ترتبط البد وأن ٌكون جدٌداً فً العبلقات دون المكونات، أو جدٌد فً المكونات دون العبلقات، والمعاصرة كونها ق

بالمكان أو الزمان قد تسسم بعالمٌة االستجابة لعدم مرجعٌتها الواضحة لتراث ما، وٌبقى المحك لمدى مبلءمتها هو 

 .(33)واالستجابة لؤلعمال الجدٌدة نوعان –اإلستجابة 

 استجابة عامة وهً إستجابة فطرٌة عاطفٌة ال تستند إألى معاٌٌر علمٌة أو فهم نقدي.  -1

 وهم األفراد ذوي المعاٌٌر الخاصة فً الحكم على اإلنتاج فً مجال ما. إستجابة خاصة -2

والمعاصرة فً التصمٌم الداخلً تعنً البعد عن النمطٌة السابدة تبعاً للزمان أو الممكان أو المجال، وٌعتبر التجدٌد هو 

عن نمطٌة الزمان الحاضر ولكنه  الحد األدنى من اإلبداع كونه ال ٌحمل صفات مطلة وإنما هً نسبٌة، وقد ٌبتعد الجدٌد

ٌحمل مبلمح من التراث سبق وأن قدمها ؼٌره، وقد بٌتعد عن نمطٌة المكان لٌقدم مبلمح سبق وأن قدمها ؼٌره فً أماكن 

بعٌدة وقد بٌتعد عن نمطٌة المجال لٌقدم سمات من مجاالت آخرى لم ٌعتد علٌها  فً التصمٌم الداخلً، وبالطبع قد ٌرى 

ك نقبلً وتقٌداً ولكن المحك هنا هو المبلبمة التً تفرق بٌن النقل أو المحاكاة المباشرة واإلبداع، فلٌس هناك البعض فً تل

أسهل من النقل من تراث  ثقافات وبٌبات آخرى ؼٌر التً نعٌشها ولكن لٌس هناك ما هو أصعب من أن تجعلها تبلبم 

 .زماننا المعاصر

 

                                           
 .46، صهرجغ ضببكد ػلٔ السٌٖٗ، الطببغ الفرػًْٖ فٖ الؼوبرة الوؼبصرة هي هٌظْر بؼد الحداثت، ( رشب هحوْ 31)

 .143/144، ص 2009( ػلٔ حٌْٖٗ، الؼوبرة اإلضاله٘ت ضجالث فٖ الحداثت، الدار الؼرب٘ت للؼلْم ًبشرّى ّهٌشْراث االخخالف،  32)

(33) MACKINNON, D,W, “Instructional media in the nurturing of creativity”, En C.W. TATLOR & F.E. 

WILLIAMS (Eds.), Instructiona media and creativity. 1966, P. 86.  
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بالقرٌة الذكٌة التً تقع على طرٌق القاهرة / األسكندرٌة الصحراوي وتوفر بنٌة أساسٌة  MCITالمركز التدرٌبً 

وٌبلحظ ما إتسم به التصمٌم بالمعاصرة وذلك من خبلل المحاكاة الفكرٌة والشكلٌة للطراز المصري –تكنولوجٌة متطورة 

 القدٌم بصٌاؼة عصرٌة وخامات متطورة.

 :34أنماط المعمارٌٌن8-1

ون المعماري هو المحرك الربٌسً لعجلة النتاج المعماري وخاصة اإلبداعً منه قام العالم "ماركس من منطلق ك

Markus بوضع تصنٌؾ ألنماط المعمارٌٌن من حٌث توجهاتهم اإلبداعٌة، حٌث أوضح أن دور المعماري فً المجتمع "

 :ال ٌخرج عن أحد عن أحد األنماط التالٌة

  
 انماط المعمارٌٌن                                                           

 

 

 النمط المحب          النمط الراؼب فً              النمط التقلٌدي                             

 لتطوٌر القدٌم           التحدٌد والتؽٌٌر                المرتبط بالتراث                            

 

 :النمط التقلٌدي المرتبط بالتراث القدٌم 

ربما تكون العمارة أكثر النتاجات البشرٌة ارتباطاً بالتراث، حٌث نجد على مدار العصور نمطاً من المعمارٌٌن أطلق 

ٌابه، العتقاده الراسخ أن هذا علٌه النقاد مسمى النمط التقلٌدي، وهو الراؼب فً الحفاظ علبل التراث المعماري القدٌم وإح

التراث هو خبلصة خبرات ومحاوالت وتجارب أجٌال متعاقبة ظلت تجود فً عمارة مجتمعها حتى وصلت بها إلى 

مرحلة من االستقرار الذي ٌعبر عن درجة مبلبمة عالٌة، وبالتالً ٌسعى هذا النمط من المعمارٌٌن إلى إحٌاء هذا التراث 

ه وعناصره، ومن أمثلة ذلك المعماري المصري "حسن فتحً" وأعماله التً اتسمت باحترام القدٌم واستخدام مفردات

العمارة التراثٌة الشعبٌة ، ومن التحدٌات التً قد تواجه هذا النمط من المعمارٌٌن رفضهم أحٌاناً استعمال تكنولوجٌات 

 .ل النسبً عن روح العصرحدٌثة بهدؾ الحفاظ على التجانس مع التراث وهو ما قد ٌؤدي إلى االنفصا

 :النمط الراغب فً التجدٌد والتغٌٌر 

هذا النمط ٌسعى إلى تؽٌٌر كل الصٌاؼات القدٌمة وإبدالها بصٌاؼات حدٌثة تتبلءم مع التطور الحادث فً المجتمع، 

لٌة باإلضافة وتعلٌله لذلك أن العمارات القدٌمة كانت حلوالً لمشاكل تختلؾ شكبلً وموضوعاً عن مشكبلت المجتمع الحا

إلى أنها قد ال تساعد على االستفادة بأكبر قدر من التطور التكنولوجً الحادث، ورأٌه أن العمارة لٌست مجرد انعكاس 

لجوانب بٌبٌة قد ال تتؽٌر أو وظابؾ قد تتشابه وإنما هً انعكاس قوي لثقافات اختلفت تماماً فً عصرنا الحالً عما كانت 

 علٌه مسبقاً.

ات التً تبنت مفهوم التجدٌد والبعد التام عن التقلٌدٌة اتجاه التفكٌكٌة السابد حالٌاً فً العدٌد من دول العالم ومن االتجاه

 ".Frank Gheryومن رواده المعماري "فرانك جٌري 

 :النمط المحب لتطوٌر وتجدٌد القدٌم 

وهو نمط ٌحمل مزٌج من النمطٌن السابقٌن فهو على صلة بالتراث وقناعة بأنه ٌحمل أفكاراً وقٌم ال ترتبط بعصر 

والبد أن تحترم ولكنه أٌضاً على وعً بمتؽٌرات العصر الحدٌث ٌؤمن بأنه ال استقرار فً العمارة وأن التطوٌر ضرورة، 

                                           
 هحود ًب٘ل غٌ٘ن,جدل٘ت الؼوبرٍ ب٘ي اإللخببش ّاإلبداع,دكخْراٍ, جبهؼَ المبُرٍ, لطن الٌِدضَ الوؼوبرٗت34
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بتكرات عصرٌة، ومن االتجاهات المعمارٌة التً تنبت هذا التفكٌر والنتٌجة أنه ٌأخذ من الماضً ثوابته وٌضٌؾ لها م

اتجاهات عمارة ما بعد الحداثة التً سعت إلى تقدٌم معالجات جدٌدة وعصرٌة لمفردات تراثٌة كبلسٌكٌة، سواء فرعونٌة 

 .(35)إؼرٌقٌة، رومانٌة، أو خبلؾ ذلك

 لعمارة والتصمٌم الداخلً:إٌجابٌة اإلزاحة فً التصمٌم بٌن الهوٌة القومٌة فً ا  8-2

إن نماذج العمارة والتصمٌم الداخلً التً اتبعت الفكر التارٌخً أو البٌبً فً عمارة ما ٌعد الحداثة العربٌة نستطٌع أن 

تحقق الشعور بإنتماء األفرد إلٌها، ألن هذه البٌبة المحلٌة الجدٌدة احتوت أشكاالً جدٌدة تبحث فً تنظٌمها الهٌكل األساسً 

اد، مما ٌساعد هؤالء األفراد فً إعادة تشكٌل عناصر البٌبة فً ذهنهم وربطها بالتطورات لئلطار الذهنً المجتمع واألفر

وبالتالً فإن المعانً والرموز الدقٌقة فً هذه البٌبة المحٌطة الجدٌدة والتً  تتطلق بنوعٌة السلوك المتوقع من  -الحادثة

عوضت أٌضاً للتطور التارٌخً بشكل لم ٌؤثر على األفراد تستوعب تطابقها مع المعانً المدونة فً مخٌلتهم والتً ت

وذلك بفضل خاصٌة العروبة التً تتمٌز بها الوحدات المعرفٌة للتطور، وبالتالً فإن  -الهٌكل األساسً لصورة الذهنٌة

من خبللها  البٌبة المحلٌة الجدٌدة فً هذه الحالة تسهل عملٌة تكٌؾ وتأقلم األفراد معاً، وتوفر لهم قاعدة مألوفة ٌستطٌعوا

تتنظٌم طرٌقة تفكٌرهم وسلوكٌاتهم لتتناسب مع الظروؾ البٌبٌة الجدٌدة التً انتقلوا إلٌها وبالتالً تخلق لدٌهم شعوراً 

باالنتماء إلٌها، وتدعم عملٌة التطور الثقافً والحضاري للمجتمع، وقد قام الباحث بإختٌار وتحلٌل مجموعة من النماذج 

تصمٌمة محاكاة فكرٌة وتشكٌلٌة تعبر عن مجالنا التارٌخً وثقافتنا وهوٌتنا القومٌة وتضعنا فً التً تحمل فً مبلمحها ال

سٌاق الركب الفكري العالمً، وتحقق جانباً إبداعٌاً فً كونها محاولة متمٌزة لخلق نوع من التوازن بٌن مقتضٌات العصر 

 اصرة الحدٌث وما نمتلكه من قٌم تراثٌة وثقافٌة قابلة التجدد والمع

 بعض أراء المعمارٌٌن حول اإلزاحة والعودة إلى التراث: -9

ٌرى بعض المعمارٌٌن ضرورة االستفادة من الماضً وذلك من خبلل بعض األعمال المعمارٌة المعاصرة التً ظهر 

عدم  فٌها دعوة بعدم االنفصال عن الماضً لما ٌحتوي من أفكار ومعانً وحلول بٌبٌة ومناخٌة جٌدة من الواجب علٌنا

تجاهلها، وقد ظهرت هذه األفكار والمعانً الخفٌة من خبلل مفردات العناصر المعمارٌة ، فهذه األفكار كانت متوارثة عبر 

األجٌال المختلفة بعٌداً عن األشكال التً قد ظهرت بها، فالماضً بالنسبة لدراستنا هنا متمثل فً العمارة المصرٌة التً 

ر الوالة وحتى نهاٌة العصر العثمانً وهو ما ٌسمى ب، )التراث المعماري ظهرت بعد دخول اإلسبلم منذ عص

 اإلسبلمً(.

 :ًالمعماري حسن فتح 

ٌؤكد المعماري حسن فتحً على ضرورة احترام التراث واستخدام حلوله فً المشكبلت التً ظهرت فً العمارة 

بالطٌن قد حل له مشاكل كثٌرة فً بناء قرٌة الجرنة، الحدٌثة ألنها حلول متوارثة على مدار األجٌال، فهو ٌؤكد أن البناء 

لكنه ٌؤكد أٌضاً أنه ال ٌمكنه التفكٌر فً الطٌن كمادة بناء أساسٌة له، فإذا ما طلب منه تصمٌم برج مراقبة فً مطار مثبلً 

طار التراث فنا ٌحتاج إلى مادة بناء آخرى لحلها، وبهذه الحلول الجدٌدة ٌجب أن ال ٌخرج المعماري المصمم عن إ

المعماري من وجة نظرة، كما أنه تحدث عن الناحٌة الرمزٌة فٌما وراء الشكل، حٌث ٌصؾ أنها تعود إلى الوجدان 

 .36وبالتالً إلى العقٌدة، فإذا خلت العمارة من الوجدانٌة ألصبحت مٌكانٌاً 

                                           
(35) Lawson, Bryan (1997), How Desugners Think 

36
 ( "فكر الؼول٘ت الخصو٘و٘ت: المدراث الوداخل الفكرٗت، الوإثراث الحبكوت، 1994أحود ػور هحود، )   
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 أحد األنماط الثبلثة: دور المعماري كمصمم فً المجتمع ٌمكن أن ٌظهر من Markus( 1972وقد فسر ماركوس )

 األول:.. نمط المحافظة على القدٌم.

 الثانً:... نمط المحب للتؽٌر والتجدٌد.

 .الثالث:... نمط المحب لتطوٌر وتجدٌد القدٌم

 :المعماري عبدالباقً إبراهٌم 

السابقة، وٌشٌر إلى أن الطابع ٌؤكد المعماري عبدالباقً إبراهٌم على أهمٌة الطابع النابع من العمارة التراثٌة اإلسبلمٌة 

فً مفهومه هنا لٌس فً تقلٌد الماضً أو النقل الصرٌح لعمارته أو تبسٌط عناصره ولكنه تأصٌل لروحه وفلسفته أما عن 

طرٌق االختزال الفنً لخصابصه أو من خبلل تطبٌق طرق اإلنشاء والتصمٌم بما ٌتناسب مع الحاضر والمستقبل، ومن 

لمحاوالت لربط العمارة المعاصرة بالتراص اإلسبلمً وذلك من خبلل إظهار التراث المعماري هنا فقد ظهرت بعض ا

 اإلسبلمً مع استعمال التكنولوجٌا الحدٌثة.

 :المعماري عبدالحلٌم إبراهٌم 

تً ٌؤكد المعماري عبدالحلٌم إبراهٌم على أهمٌة التواصل بٌن األصاله والمعاصرة، والعودة إلى العمارة التراثٌة ال

أنقطعت لمدة مابتً عام متواصلة، حدث خبللها من التؽٌرات االجتماعٌة والثقافٌة الكثٌر، أبعدت الناس عاماً والحرفً 

خاصاً عن استٌعاب مفردات هذا التراث، لذلك أراد أن ٌعٌد هذا الفهم بكافة تفاصٌه من خبلل عملة للحدٌقة الثقافٌة 

ذا العمل ال ٌنقل مفردات العناصر المعمارٌة التً ظهرت فً العصور بالحوض المرصود، فهو ٌؤكد أٌضاً أنه به

اإلسبلمٌة السابقة بالنزعة الحنٌنٌة لؤلشكال التراثٌة، ولكنه ٌقدم هذه المفردات لما لها من مرجع دٌنً وروحً، كما أنه 

ة المصرٌة التً ظهرت فً ٌرٌد أن تعبر هذه األشكال عنه وٌقدم فً مفرداته الجدٌدة هذه فهماً خاصاً لروح العمار

 العصور اإلسبلمٌة السابقة وكذلك قدرته على التعبٌر بصورة معاصرة عنها.

 

 فٌما ٌلى نماذج تعبر عن مفهوم اإلزاحة وأثرها على خلق فكر تصمٌمى ٌجمع بٌن الهوٌة و المعاصرة: -10

 أوالً: نماذج معمارٌه ذات طابع إسالمى معاصر

 
“opera house”  , kuwait, “architect amani elhaj” 
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 ثانٌاً: نماذج معمارٌه ذات طابع فرعونى معاصر

 
"Stone tours" ًتأثر فرٌق العمل القائم على التصمٌم بالعمارة الفرعونٌة القدٌمة فظهرت النقوش الفرعونٌة والخطوط فً واجهات المبان

 بالمستقبل.تأكًٌدا لربط ستون تاورز بالتراث المصري وربط الماضً والحاضر 

 

 النتائـــج:

  تعتمد اإلزاحة على عدة مفاهٌم ٌتم من خبللها الوصول إلى فكر تصمٌمى ٌجمع بٌن الهوٌة والمعاصرة فى التصمٌم

الداخلى حٌث ٌتمٌز بالتجدٌد والطبٌعة واإلبتكارٌة باإلضافة إلى مبلبمته لثقافة المجتمع وهوٌة المستخدم ، كما أنه 

 ه بالطرٌقة التى تتفق مع الفكرة الجدٌدة.ٌولد التصمٌم فى كل مر

  ٌمتلك التراث خاصٌة التجدٌد من خبلل التجاوب مع المعاصر. لكن هذا ٌتطلب من ٌمتلك القدرة على المزاوجة باٌن

هذا وذاك، معتمداً  على القدرة فً الكشؾ عن مثل هذه اإلمكانٌات والمواطن القادرة على التجاوب و كشاؾ ماا هاو 

 التقلٌدي وتوظٌفه فً العمارة الجدٌدة, وذلك ٌؤكد على أن االبتكار والتجدٌد ٌعتمد على المعرفة المختزنة.كامن فً 

  اإلزاحة فى التصمٌم الداخلى تساعد على تحقٌق اإلبداع فى الفكر التصمٌمى والوصول إلى تصمٌمات تتسم بالهوٌة

 والمعاصرة تعبر عن ثقافتنا ومجتمعنا .

 ى هو ابتكار الحلول المناسبة للمجتمع وأن ٌستأنؾ الصلة التً ٌمكن أن تتوقؾ بٌن العمارة دور المصمم الداخل

 التراثٌة والمعاصرة وٌكون واعٌاً فً محافظته على البٌبة التً ٌصاغ فٌها حل المشكلة التصمٌمٌة.

 التوصٌــــــات:

 ل واإلجتهاد فى اإلبتكار وبٌن الفكر ضرورة تحقٌق الترابط بٌن اإلزاحة التى تساهم فى تطوٌر وتؽٌٌر األشكا

التصمٌمى الذى ٌؤكد مبلمح الهوٌة التى تعبر عن مجتمعنا فى التصمٌم الداخلى مما ٌعمل على ترسٌخ التصمٌم 

 فى األذهان و ثباته على مر العصور بٌن األعمال.

 ر إلٌه فى ضوء عبلقات و ضرورة دراسة العبلقه التفاعلٌه بٌن الفكر التصمٌمى والتراث وهوٌة المصمم و النظ

 تصمٌمات جدٌدة ؼٌر مأالوفة بحٌث نصل إلى تصمٌم داخلى ذو هوٌة معاصرة .
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