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  :البحثملخص 

يتناول هذا البحث توضيح فلسفة البعد الزمنى الميثولوجى كبعد زمنى قصصى فى صياغة الفكر المعماري وتشكيل الفراغ 

ميثولوجيا العالم الداخلى ، فيدور موضوع هذا البحث حول اتخاذ بعض المعماريين المعاصرين لموروثات ورموز وقصص 

القديم الهيكل الرئيسي في تصميماتهم ويتم التعبير عنها معمارياً. حيث يتناول الموروث الثقافي المدفون في الهياكل التصميمية 

للعمارة المعاصرة . ففى االونه االخيرة وجد ان العمارة الحديثة تتخذ كتالً وأشكاالً تبدو غريبة وجديدة، ووجود كيانات 

شكيلية في أساس هذه التكوينات تربط الكتلية النحتية المعاصرة بميثولوجيا العالم القديم تظهر في رمزيات شكلية رمزية ت

وفكرية. فيتناول هذا البحث مواضع إسقاط ميثولوجيا العالم القديم على بعض من مفاهيم التصميم المعماري المعاصر التي 

من األنساق الثقافية التراثية؛ كالقصص الديني واألساطير والفروع  خرجت منها األفكار الفلسفية في إطار مجموعة

الميثولوجية المختلفة للحضارات القديمة، بالتالي تعد هذه األنساق هي الكيان الحاكم داخل العملية التصميمية خالل النظام أو 

 البنية المستعارة من هذا الفرع الميثولوجي .

حيث قدمت اإلنسانية تراثاً من العقائد واألساطير التي عبرت بها األمم عن نظرياتها المتباينة عن الكون والخلق        

وأسرار الحياة، فقد تعلم اإلنسان األساليب التي يسجل بها هذا التراث فيما يعرف )بعلم الميثولوجيا أو علم جمع ودراية 

ال هذه الموروثات إما مكتوبة أو مرسومة على ألواح وجداريات على هيئة نقوش أو منقولة العقائد واألساطير(، تناقلت األجي

شفاهة كالقصص أو ملموسة كاآلثار والحفائر، حيث يرى بعض المعماريين أن موروثات الماضي تصلح لتكون منابع 

على الزوار بزيادة التفاعل مع فراغات لالستلهام تستند إليها الفكرة التصميمية بما يثري العمل المعماري مما قد ينعكس 

المبنى، فوجد هؤالء المصممون أن أكثر العصور التي تحفل بهذه الحواصل الثقافية هو زمن العالم القديم بما يحتويه من 

قف تعبيرات ومالمح معمارية مميزة للحضارات، فيتم التنقيب عن المنابع الميثولوجية التي تقتبس منها األفكار التي عادة ت

 حائالً ولغزاً يصعب على المجتمع من العامة فهمها. 

 الكلمات المفتاحية:

 . المقدسة واألرقام األشكال - الثقافى الموروث – األسطورة – الميثولوجيا - الدينى القصص

 

Abstract: 

 This research deals with the clarification of the philosophy of the dimensional mythology, the 

ancient graph in the architectural drawing in the interior space. The subject of this research 

revolves around some contemporary architects of the legacies, symbols and stories of the 

world’s mythology, the main structure in their designs and is expressed architecturally. Where 

the number of cultural heritage buried in the design of the architecture. In recent times, it has 

been found that modern architecture takes blocks and shapes that appear strange and new, And 
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the presence of figurative, figurative entities in the basis of these formations link the 

contemporary sculptural masses with the mythology of the ancient world that appears in formal 

and intellectual symbolism. This research deals with the places of projection of the mythology 

of the ancient world on some of the concepts of contemporary architectural design from which 

philosophical ideas emerged within the framework of a set of heritage cultural systems. Such 

as religious stories, myths, and the different mythological branches of ancient civilizations. 

Therefore, these systems are the governing entity within the design process through the system 

or structure borrowed from this mythological branch.As humanity presented a legacy of beliefs 

and myths with which nations expressed their divergent theories about the universe, creation 

and the secrets of life. Man learned the methods by which this heritage was recorded in what is 

known as (the science of mythology or the science of collecting and knowing beliefs and 

myths). On tablets and murals in the form of inscriptions or transmitted orally, such as stories, 

or in concrete, such as monuments and excavations Where some architects see that the legacies 

of the past are suitable as sources of inspiration on which the design idea is based in a way that 

enriches the architectural work, which may be reflected on visitors by increasing interaction 

with the spaces of the building. An architectural characteristic of civilizations, so the 

mythological sources from which ideas are borrowed, which usually stand as an obstacle and a 

mystery that are difficult for the community of the public to understand are explored. 

Key words :  

stories Religious, Mythology , the legend , Cultural heritage , Shapes and holy numbers 

 

 أهمية البحث :

تكمن أهميه البحث فى إظهار فلسفة ميثولوجيا العالم القديم على بعض من مفاهيم التصميم المعماري المعاصر التي خرجت  

منها األفكار الفلسفية في إطار مجموعة من األنساق الثقافية التراثية؛ كالقصص الديني واألساطير والفروع الميثولوجية 

عد هذه األنساق هي الكيان الحاكم داخل العملية التصميمية خالل النظام أو البنية المختلفة للحضارات القديمة، بالتالي ت

 المستعارة من هذا الفرع الميثولوجي. 

 مشكلة البحث :

تكمن مشكلة البحث فى قله الدراسات حول توضيح الدور الرئيسى للبعد الزمنى الميثولوجى كبعد قصصى فى صياغة  

 ولما له من دور فعال فى اثراء العملية التصميمية داخل الفراغ الداخلى .وتشكيل عناصر الفراغ الداخلى 

 أهداف البحث :

وتشكيل  صياغة في واثرها فلسفة البعد الزمنى الميثولوجى كبعد قصصى  في المتمركزة الرئيسية البحث بفكرة التعريف -١

 .المعمارى فى التصميم الداخلى  والنتاج الفكر

 خالل من فرضيته مدى مصداقية من للتأكد أهدافه، إلى للوصول يعرضهاالبحث التي الفكرية اتاألطروح على التعرف-2

 .دقيقة علمية منهجية

 في النتاجات المعمارية وتشكيل صياغة في وأثرها تشكيلها عناصر تطور بعد والفسلفية الميثولوجية المؤثرات رصد -3

والتشكيل فى عناصر  عملية الصياغة في للميثولوجيا المباشر واألثر العشرين، القرن في المتالحق التكنولوجي التطور ظل

 .والمضمون الشكل بين ما المعماري النتاج على المؤثرة القوى وتنوع التصميم الداخلى،

 يتخذ البحث المنهج التاريخى التحليلى . منهج البحث :

 



 2022العدد الحادي والثالثون                           يناير  –لمجلد السابع ا –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

547 

 :  البحث فروض

 المعماري، والنتاج الفكر وتشكيل صياغة في كباعثزمنى قصصى الميثولوجيا تلعبه ومؤثر رئيسي دور وجود البحث يفترض

 .المختلفة األزمنة عبر والطرز لالتجاهات التعبيرية والصور المعمارية المفردات وتشكيل صياغة على يعمل

  مقدمه :

 المالمح في والتغير التشكيل وبواعث أسباب يتناول هذا البحث فلسفة البعد الزمنى الميثولوجى كبعد قصصى و دراسة

 في الفكري للطرح الميثولوجية كباعث العوامل دور دراسة خالل من للتصميم الداخلى  التشكيلية والمفردات المعمارية

 ) الفراغ المادي البناء وتشكيل صياغة في تأثير له وفلسفي فكرى كبناء البحث التي اعتمدها والتشكيل، الصياغة عملية

 التطور المراحل و دراسة متتابعة خالل من , وتشكيلها مكوناتها عناصر من عنصر أي الذى يتأثر بتغيير  )المعماري

 بالتغير وتأثرها المختلفة، المعمارية والمدارس الظواهر ظل في المعماري للنتاج التعبيرية الشكل والمالمح في والتغير

       .العشرين القرن في الميثولوجية في العناصر والتطور

  الميثولوجيا:

 " التى سادت بين أمم حضارات العالم القديم  ففىSystems of Beliefإن الميثولوجيا هي فحوى النظم العقائدية "

الخاصة بالثقافات التي يعتقد أنها  اطيراألس/* الفلكلور* تشير إلى مجموعة من علم األساطير )حيث :تترجم عادة اليونانية

 الطبيعية وشرح الطبيعة واإلنسانية. الميثولوجيا تشير أيضا إلى فرع من صحيحة وخارقة( ، كما تستخدم لتفسير األحداث

 ١.العلوم التي تتناول جمع ودراسة وتفسير األساطير

 العالقة بين الميثولوجيا والعمارة: 

لويس كان" : "المالمح والتعبيرات المعمارية المميزة للحضارات ما هي إال تجسيد لعقائد األمم"، يقول المعماري األمريكي" 

و باستقراء األعمال الميثولوجية عبر العصور يتبين وجود عالقة متبادلة بين الميثولوجية والعمارة، تثرى هذه العالقة قيمة 

 2كل من العمل المعماري والميثولوجي معاً.

 المعماري في الحدث الميثولوجي :دور العمل  

يدخل العمل المعماري كأحد عناصر الميثولوجيا التي تؤثر في األحداث الميثولوجية وتمنحها والمصداقية المقترنة بقيم  

الخلود واالستمرار، وتعد أشهر األعمال المعمارية التي وردت كمكمالت الدرامية للحدث الميثولوجي  فنجد أن كل عمل 

 نها كان له دور مؤثر في اكتمال جوانب العمل الميثولوجي.معماري م

 ميثولوجيا العالم القديم: 

ساهم علماء الميثولوجيا المعاصرين في وضع مراجع ومدونات تشمل على دراسة الميثولوجيات المختلفة للحضارات،  

ن المقارنة بالقرن العشرين، (  رائد علم الميثولوجيا واألدياJoseph Campbellمنهم: األمريكي )جوزيف كامبل 

 ( أستاذة علم الميثولوجيا بجامعة ميرالند األمريكية، وغيرهم.Verlyn Fliegerاألمريكية )فيرلين فليجر  

  (Myth) :األسطورة 

 .عبارة عن حكاية ذات أحداث عجيبة خارقة للعادة أو عن وقائع تاريخية قامت الذاكرة الجماعية بتغييرها وتحويلها وتزيينها

األسطورة عبارة عن شائعة أصبحت جزءاً من تراث " . "يقول كل من "البيير"  و "فارنزورث تعريف األسطورة وفي

ووفقاً لبحث نشرته دار . والعكس صحيح أسطورة مكان شائعة ومن الناحية اللغوية كثيراً ما نستخدم كلمة الشعب الشفهي،

عرضت لألحاديث المنقولة بأن قالت "أنها تعني حكايات الناس  االنثروبولوجيا االجتماعية المعارف البريطانية عن

تنتقل شفاهاً من جيل إلى آخر وُتحفظ من الضياع بقوة ذاكرة الذين يتوارثونهاطبقة بعد طبقة وأنه تخدم  وأساطيرهم التي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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الشعوب، ومن زاوية أخرى فهي ثقافة تصويرية تحدد مكانة صاحبها في  ن أساسيين، فهي من ناحية تحدثنا بتاريخغرضي

 .الذي يعيش فيه المجتمع

 :  الموروث* الثقافى

ثابتا مما ال شك فية ان للموروث الثقافى دور كبير فى تنمية المجتمعات فهو يمنحها الهوية واالصالة ويعطيها عمقا تاريخيا 

ويعينها على بناء مستقبل أكثر قوة لمواجهة التحديات المختلفة . كما ان الموروث الثقافى يشترك فيه علوما مختلفة ويعتبر 

الموروث الثقافى االعب االهم فى تشكيل صياغات ذاكرة االمم والمجتمعات ويشكل ايضا عمقها الحضارى وتميزها الثقافى 

لمخزون المتميز الذى يساعد الحضارات على الثبات واالستمرارية كما يجمع فى طياته القيم حيث يعتبر الرصيد الداعم وا3.

الجمالية والروحية باالضافة لكونه حقيقة مادية ملموسه لكونها مسجال صادقا وحارسا امينا على ثقافة المجتمع ومنهجه 

 4. ومالمحه الفكرية

 فروع الميثولوجيا: 

األعمال الميثولوجية حيث يتقمص كل فرع منها الدور الميثولوجي كأحد أهم مكونات الحضارة هي األفرع التي تتجسد فيها 

 التي تنعكس بدورها على العمارة .وتتمثل فى :

 . Religious Beliefالمعتقد الديني  -أوالً 

 . Cosmogenic Visionنظرة المجتمع لخلق الكون  -ثانياً 

 . Myth & Religious Narratologyاألسطورة والقصص الديني  -ثالثاً 

 . Metaphysical Attitudesاالتجاهات الميتافيزيقية  -رابعاً 

 .Religious Symbolsالرموز الدينية  -خامساً 

 Sacred Geometries & Numbers. 5األشكال واألرقام المقدسة  -سادساً 

 
 6شكل يوضح  مخطط لتوضيح فروع الميثولوجيا 
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 : Religious Beliefالمعتقد الديني/ الفرع الميثولوجي األول  -أوالا 

أي: األفكار والمبادئ التي يؤمن الفرد بصحتها من خالل طريق  Beliefيتكون المصطلح من شقين، األول هو "المعتقد" 

نوا به من معتقد ، يمنح المؤمن يبدأ بمرحلة اإلدراك الحسي ثم مرحلة االستنتاج حتى ينتهي بمرحلة اتصال األفراد مع ما يؤم

بكلمة  Religionلعقيدته التصديق والثقة المطلقة بما تحتويه من مبادئ وتعاليم دون تردد، بينما يعرف الشق الثاني "الدين" 

 تشتق باللغة العربية من الفعل دان أي خضع واقترب، فالدين هو ما يدين به الفرد من اعتقاد وسلوك والطاعة لما يعتنق من

 أفكار واإليمان بوجود كيانات مقدسة لها قدرات فوق طبيعية.   ويشترط في المعتقد الديني وجود كل ما يلي:

هي قوام المعتقد حيث تشرح كيفية خلق الكون وآلية الحياة بوجود الثواب والعقاب وكيفية  :Cosmic Viewرؤية كونية  -

 تنظيم الذات اإللهية لشئون هذه الحياة.

هي شعائر تبجيل الذات اإللهية والتقرب منها والخضوع لها واالعتراف  :Rituals of Wordhipطقوس العبادة  -

 المطلق بقدسيتها، من هذه الطقوس الصالة وهي وسيلة االتصال بين المخلوق والخالق. 

المعتقد الديني وفقاً للرؤية : هي مجموعة المبادئ المنظمة لحياة المؤمن بMoral Codesالشرائع والقوانين األخالقية  -

 الكونية التي يقدمها هذا الدين.

 : Cosmogenic Visionنظرة المجتمع لخلق الكون/ الفرع الميثولوجي الثاني  -ثانياا 

يقول "كارل ساغان" مؤلف كتاب الكون: "إن الكون هو كل ما هو موجود وما وجد وما سيوجد وأن أبسط تأمل في الكون 

فت بداخلنا الصوت ويسيطر علينا إحساس بالدوار كما لو نتذكر أشياء بعيدة أو نسقط من ارتفاع ما، يحرك مشاعرنا ويخ

فنحن نعلم أننا نقترب من أعظم األسرار"، يطرح مجتمع كل حضارة سؤاالً هو: من أين البداية؟ وهو النواة التي يدور حولها 

صل الذات أو من أين أتيت؟، وهو ما سّبب االضطراب أمام محور علم الكونيات وهو امتداد لسؤال أقدم وأهم هو عن أ

عقلية الجنس البشري منذ األزل، قّدم مجتمع كل حضارة تفسيره عن أصل الكون وخلق العالم، سميت هذه التفسيرات 

 7، منها من ذهب منظومة لخلق )الكون، األرض، الحياة، اإلنسان( .Theories of Creationبنظريات الخلق 

 :Myth & Religious Narratologyاألسطورة والقصص الديني/ الفرع الميثولوجي الثالث   -ثالثاا 

تعد أقدم إشارة لها ما ورد بسورة النحل بالقرآن الكريم: }َوإَِذا ِقيَل لَُهْم َماَذا أَْنَزَل َربُُّكْم  :Mythالجزء األول: )األسطورة(  

لِيَن{ ]س [ أي األكاذيب أو األباطيل التي كتبها األولون، فتشير للقصص والروايات 24ورة النحل:االيه رقم َقالُوا أََساِطيُر اأْلَوَّ

المشتق من المصطلح اإلغريقي  Mythالتي ال أصل لها، تعتبر كلمة أسطورة هي الترجمة العربية للمصطلح الالتيني 

Mythos طورة هي أحد أركان الحضارة اإلنسانية تمثل أي الحكاية ، حيث يمكن صياغة تعريف لألسطورة كما يلي: األس

تراثاً أدبياً مقدساً، يفسر األشياء في صورة قصصية من خالل بناء يدور أحداثه حول مظاهر الكون وتفسير أسرار الخلق 

 وتشمل موضوعاتها العالقة التي تربط بين آلهة العالم القديم وتأثيرها على مقدرات البشر.

يطلق هذا المصطلح على الروايات واألحداث الدينية Religious Narratology:الجزء الثاني: )القصص الديني( 

التي صاحبت ظهور مجتمعات شهدت نشأة بزوغ عقيدة دينية آمنت بها أمة من األمم، وكمختلف ألوان القصص البد من 

 قّصاص أو راو يسرد أحداث .

 : Metaphysical Attitudesة االتجاهات الميتافيزيقي -رابعاا 

إن الميتافيزيقا أو علم ما وراء الطبيعة هو تعبير أطلقه المحللون والفالسفة على كل ما يتصل بالغيبيات من مفاهيم المعتقدات 

 -ورد ذكره القترانه بالميثولوجيا–والدين واألساطير والروحانيات في إطار يعبر عما يدور خارج نطاق المفهوم العقالني 

تتكون كلمة )الميتافيزيقا( من شقين األول هو )ميتا( تعني باللغة اليونانية )أعاله( أي القفز على شيء أو اجتيازه، والثاني 

هو )فيزيقا( يختص بعلم الفيزياء ودراسة الطبيعة وقوانينها تعد الميتافيزيقا أحد فروع الفلسفة التي تضم علوم دراسة المبادئ 
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لك التي تبحث عن سر طبيعة األشياء وخواصها وسبب وجودها، وكل ما يتعلق بالكون والقوى األولى وأصل الوجود وت

 8فوق الطبيعة، وقوانين الطبيعة والحقائق المطلقة أو الخياالت والمعجزات غير المتوقعة التي يعجز اإلنسان عن تفسيرها.

ما عرف االنسان من مظاهر الحضارة فلقد رسم حيث ان معظم ما توصل اليه من تصنيفات قد بدأ بالفن باعتبارة اول  

االنسان قبل ان يكتب وترنم بالنغم قبل ان يتكلم والفرد بالمثل عرف الفن قبل ان يعرف العلم وقبل ان يعرف الدين او الفلسفة 

 9بمعناة الواعى .

فن هو وليد عصره وهو يمثل فالفن ليس شيئا جامدا حيث ان وظيفة الفن تتغير مع تغير العالم الذى نعيش فيه الن كل 

 ١0االنسان . 

 : Religious Symbols الرموز الدينية/ الفرع الميثولوجي الخامس -خامسا

" : يعّرف بأنه الشيء الذي ينتظر إليه من خالل الموافقة واإلجماع العام على أنه يستدعي ويمثل شيئاً  Symbolالرمز" 

ما باحتوائه على قيم تشبيهيه أو بانتمائه ومشاركته في حقيقة أو فكرة ما، يعد هو العنصر المادي المجسد الذي يعبر عن 

وإحدى صور التمثيل غير المباشر الذي ال يسمى الشيء باسمه،  مدلول ديني ال مادي، فهو شكل دال على شيء آخر غيره

يستخدم كوسيلة من وسائل التعبير عن طريق اإليحاء بالمعنى المراد التعبير عنه دون أن يفصح عنه، والغرض من استخدام 

موز هي بؤرة التأمالت الرمز هو تجنب الوصف المباشر للشيء إما بإخفائه أو بإبرازه على نحو أشد استلفاتاً للنظر، فالر

فهي ليست وحدات قائمة بذاتها بل قابلة للتداخل لخلق أشكال معقدة ومحيرة ال تفهم جميع القواعد التي تحكم استخدامها، 

للرموز عدة أنواع وأشكال حيث تتفق جميع هذه الرموز الدينية في احتوائها على دالالت تعبر عن معتقدات كل ديانة، أرست 

ت فكرة الرمزية الدينية واالهتمام بالشكل مع الجوهر، أدت بدائية المجتمعات األولى إلخراج مؤلفات من عمارة الحضارا

الرموز الدينية تعبر عن تفاصيل معتقداتها ومقدساتها مجسدة من العناصر المعمارية للمنازل والقصور والمعابد والمباني 

 العامة.

 & Sacred Geometries السادس:لميثولوجي األشكال واألرقام المقدسة/ الفرع ا -سادساا 

Numbers: 

القداسة هي صفة أضافتها األمم القديمة على أسرارها ولب عبادتها، منح كهنوت األمم هذه الصفة على كل ما له طابع  

ديني، تحتوي هذه األشياء المقدسة في داخلها على رمزية كونية ال يفهمها إال رجال الدين وعليه القوم وقليل من حكماء 

 Sacredاألرقام المقدسة:  –الجزء األول   -سة إلى كل من: وفالسفة المجتمع، تصنف هذه األشياء المقد

Numbers: هي أعداد اكتسبت صفة القداسة الحتوائها على دالالت رمزية أو دينية أو ميتافيزيقية أو كونية نعرض لتفسير

مقدسة واستخدامها في تلك الدالالت أمثلة لهذه األرقام لمعرفة األصول والمرجعيات التي أعيد من خاللها صياغة األرقام ال

 تراكيب ورمزيات األعمال المعمارية المعاصرة .

:هي أشكال تكونت أضالعها بدالالت األرقام السابقة، فهي Sacred Geometriesاألشكال المقدسة: –الجزء الثاني - 

ة المحيطة به، إذا أمعنا تتركب من عدد معين من األضالع إلنتاج منظومة متكاملة تربط بين إدراك اإلنسان والحقائق الكوني

النظر عبر: )معابد إيزيس في مصر، هياكل مردوك في بابل، قبة الزمان العبرية، أعمدة معابد اإلغريق، غرف سنجاق 

اليهود، هياكل الكنائس، أيونات المساجد(، نخلص بأن هذه األشكال أفرزتها التفاصيل العقائدية ألديان األمم، فتحولت لنتاجات 

ويقول أفالطون   .ة بالشكل والعدد المقدس، ويسهل رسم وتكوين هذه األشكال مباشرة بمعرفة الخطوط والزوايامادية مرتبط

ترمز لها هذه األشكال والهدف من  يستخدمون األشكال الهندسية للتعبير عن المفاهيم و المبادئ الكونية التى "أن المهندسون
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 االنسان لكى يستوعب العوالم الماورائية التى ال تستطيع الحواس أن تصلعقل  تصوير هذه األشكال الهندسية هو مساعدة

 ١١". اليها و التى ال يمكن ادراكها اال بالعقل فقط

فهناك من يرى أن بنية أي نظام للعمل المعماري ال تتخطى مفهوم الموديول، أو على األكثر هندسية الوحدة البنائية،       

ليرى عدم الحاجة ألي بنية على اإلطالق فيعتبر هؤالء العمارة تمثل تشكيالً يهدف لكسر  لكن هناك من يذهب أبعد من ذلك

البنية والنظام كعمارة التفكيكية، بينما على جانب آخر هناك من يتبنى نهجاً مغايراً حول عالقة النظام بالفكرة المعمارية 

عالم القديم كالميثالوجيا البابلية أو الصينية أو الهندية . وربطهما معاً داخل نسق ميثولوجي مقتبس من مفردات ميثولوجيا ال

 ١2فلهذه األنساق الميثولوجية قيم تراثية تقود للفكر اإلبداعي في عملية التصميم وذلك إذا تم اقتباسها وتحويرها باحترافية. 

ر"حالة األنتقال هذة منذ قرن ومن الجدير بالذكر ان الطابع األنتقالى هو سمة الجنس البشرى وقد وصف ذلك "شارل بودلي

 ١3.من الزمان بقوله : "حقا لقد راحت التقاليد العظيمة بينما لم تتشكل بعد التقاليد الجديدة "

كما أستطرد شاعر فرنسى قائال :" قبل أن نتبين الجانب البطولى فى الحياة الحديثة وقبل ان نستخلص امثلة على ان عصرنا 

لعصور السابقة ينبغى ان نؤكد ان طالما جميع القرون وجميع الشعوب كان لها جمالها اليقل خصوبه فى سمو هدفه عن ا

 ١4"الخاص فال ريب فى ان لنا ايضا جمالنا الخاص

 
 ١5مخطط يوضح المنشأت المعمارية المختارة لتحليل فلسفة البعد الزمنى الميثولوجى كبعد قصصى
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 ١6 األلمانية برلين:اوال: المتحف اليهودي بالعاصمة 

The Jewish Museum, Berlin, Germany, Competition 1989, Opened 2001 

 المعماري:

 دانيال ليبسكيند

 االتجاة المعمارى :

 المدرسه التفكيكيه.

١7  

أخذ المسقط  ، كذلك"zigzag" : يرتفع المتحف على قاعدة ذات خط منكسر غير ملتف ومتعرج بطريقة التصميم 

السداسية. وهذا الخط المنكسر يجعل الزائر في حالة  نجمة داود األفقي شكال منكسرا به ست زوايا حادة نسبة إلى

متر مربع  ١5،000 من أشكال الغياب. وتبلغ مساحة المتحف حوالي فقده، وهو ُيعتبر شكال بحث إليجاد طريقه الذي

 المنكسرة وأرضياته المائلة المنحدرة. وقد أوجد من البناء الملتوي والمتعرج. أهم ما يميز المبنى من الداخل حوائطه

ما يمكن تسميته بالطرق السفلية )تحت األرضية(، التي ترمز إلى الطريق الصعب الذي مشى فيه اليهود  ليبسكند

 يحوي التصميم على فراغات، وشرائح خطية تمر من خالل المبنى بأكمله، ونوافذ .الحكم النازي أللمانيا فترة

في الجزء  الزنك رقيقة من غير منتظم في جميع االتجاهات عبر واجهات المبنى. كما توجد طبقة مصفوفة بشكل

 ١8 الخارجي لجدران المبنى.

 النبي إبراهيم في البنيان: التأثر بالفرع الميثولوجي الثالث )األساطير والقصص الديني(: إلقاء -أوالا 

تأثر ليبسكيند بالموقف اإلعجازي للنبي إبراهيم الذي بقي حياً بعد إلقاءه في النار داخل بناء رأسي مغلق لتتحول النار 

الحارقة إلى باردة تحفظ جسده. في ضوء هذا المؤثر يرى بعض النقاد ممن زاروا المتحف أن المعماري اقتبس هذه 

، لكن Holocaust-Tower يصمم برجاً في نهاية المتحف يحاكي في مظهره برج الهلكوست القصة الدينية ل

يبرهنوا على إحياء بنيان إبراهيم بأن المعماري أراد دخول الزوار في فراغ آمن على الرغم من انغالق باب البرج 

عال ال يمكن الوصول إليه، آلياً فور دخولهم وعدم وجود أي نوافذ سوى فتحة واحدة بالسقف ووضعه لسلم بحاري 

يشعر زوار البرج بالخوف نتيجة وضعه منفثات حديدية بجدرانه ليوحي أن المكان معرض لالشتعال، يشير النقاد أن 

هذا االقتباس يلفت الزائرين بأنهم خرجوا أحياًء من البرج كما نجا النبي إبراهيم من النار مطبقاً بذلك مفهومه 

 ١9."Rooms against Forgettingن المعماري: "غرف ضد النسيا

 
 

 
 برلين فى اليهودى بالمتحف المحرقة لبرج لقطات توضح صور

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%83


 2022العدد الحادي والثالثون                           يناير  –لمجلد السابع ا –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

553 

 التأثر بالفرع الميثولوجي الثالث )األساطير والقصص الديني(: معاناة النبي يوسف : -ثانياا 

تأثر ليبسكيند بإحدى القصص التي وردت في أسفار العهد القديم والتي تحكي عما تعرض له النبي يوسف بدءاً بإلقائه 

في البئر ومروراً بسجنه في زنازين فرعون مصر والتي انتهت بتوليه الحكم وتحقيق حلمه في إعادة لم شمل أسرته 

هذه القصة في تصميم المتحف، يدخل الزوار المتحف من جديد. وفي ضوء هذا المؤثر أعاد ليبسكيند صياغة 

اليهودي القديم وفي أحد ممراته يفاجئوا بفتحة غريبة التشكيل تعلوها زاوية حادة شديدة االنحراف تقود لفراغات 

 Road to World ofالمتحف الجديد حيث يهبطون بدرج سفلي في طريق يسمى )الطريق المؤدي لعالم الموتى 

the Dead  أوAbyss يشبه النقاد ارتياد هذا الطريق بعملية هبوط النبي يوسف في البئر، تم تصميم فراغات ،)

المتحف في مستويات سفلية تحت األرض لتشابه زنازين السجن )مغلقة، معتمة، متداخلة كالمتاهات، غير محددة 

 Museum withoutال مخرج األبعاد( ليشعر الزوار بمعاناة يوسف المسجون، فهو بذلك يطبق مفهوم: "متحف ب

Exit بعد سلسلة من الممرات المسدودة المظلمة ينتهي محور الحركة بطريق مضيء به درج صاعد سمي )األمل ،"

( في إعالن عن نهاية الجولة المتحفية وذلك كتابة عن نهاية فترة سجن يوسف Hope for Liberationفي الحرية 

هدف الفلسفي من هذا االقتباس هو سعي المعماري نحو تحقيق حلمه بإعادة لم ثم انتقاله للحكم ولقاء أسرته، يعود ال

 شمل المجتمع اليهودي المفكك.

صور توضح 

تصميم ليبسكيند 

شريحة  30لعدد 

زجاجيه على 

واجهات المتحف 

ترمز الى الرقم 

 التوراتى المقدس

 

 
 صور توضح الموقع العام يبين التشكيل الزجزاجى لكتل المتحف اليهودى

ثالثاا:التأثر بالفرع الميثولوجي الثالث)األساطير والقصص الديني(:قصة مولد النبي موسى ثم خروجه مع قومه من 

 مصر

المصمم " ليبسكيند " بأحداث القصص الديني للنبي موسى بدءاً من إلقائه وهو مولود في صندوق يتهادى بين تأثر 

أمواج النيل في حركة مترنحة مائلة ثم رحلته مع أسباط العبر للخروج من مصر في طريق زجزاجي غير منتظم 

وث، بعل زيفون، يم سوف، الدفرسوار، مارا، بين البلدان التالية )رعمسيس، سكوت، بيداء أيتام، مجدول، فم الحير

 أرض شيحور، إيليم، دوفكاه، آالش، رفيديم، حازوروث، مدين، أرض كنعان أو القدس المعروفة بأرض الميعاد(.

قدرت المسافة بين الدفرسوار )نقطة العبور( وبين قرية مارا )أول نقطة يطأها اليهود بعد العبور مباشرة( بأنها 

كم، " وردت هذه التفاصيل  60ن المسافة بينها بين أرض شيحور )أول مدينة بأرض سيناء( تعادل كم وأ 30تعادل 

في قصيدة  Walter-Benjaminالدينية في سفر الخروج التوراتي وأعاد ذكرها الشاعر اليهودي والتر بنجامين 

اث القصة الدينية الواردة ( ". وفي ضوء هذه المؤثرات اقتبس المعماري أحدOne-Way-Street)الطريق الواحد 

بالسفر التوراتي وقصيدة بنجامين ليعيد توظيف أحداثها في تصميم المتحف، وضع حديقة مفتوحة بجوار كتل 

( ترمز لهجرة اليهود لفرارهم من النازية، كما صّمم ليبسكيند Garden of Exileالمتحف سميت )حديقة المنفى 

بارتفاع  7*  7عموداً خرسانياً في مصفوفة  49كز الحديقة، وضع بها قاعدة مربعة من الخرسانة المسلحة في مر

م متعامدة على مستوى القاعدة، زرع شجيرات من نبات الزيتون والصفصاف في أعالها، أمال ليبسكيند مستوى ١0
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لة مما درجة على المستوى األفقي لتصبح أرضيتها مائلة وتتحول األعمدة الرأسية لعناصر مائ ١2القاعدة بزاوية 

عموداً من األعمدة  48يفقد زوارها اإلحساس باالتزان، فّسر ليبسكيند سبب زراعة نباتات من تربة برلين أعلى 

الخرسانية واختياره للعمود األوسط ليزرع فوقه نبات الزيتون من تربة القدس، فهو بذلك يستخدم الرقم اليهودي 

 20 م.١948وهو عام الذي يشير إلى عام نشأة دولة إسرائيل  48المقدس 

استحضر ليبسكيند القصص العبراني لمولد النبي موسى، فقد أمال القاعدة واحتوى زوار الحديقة داخل صندوق أو 

محتوى يتهادى بهم ويبعدهم عن أهلهم ووطنهم في تناظر لحركة موسى الرضيع في صندوق أو محتوى يتهادى 

  ألعواد البوص المنتشرة في النيل فتعمد أن تكون هذه األعمدة م مبتعداً عن أهله، رمز المصمم باألعمدة الخرسانية

م ليشعر الزائر بالتقزيم كأنه طفل وذلك في محاكاة لموقف النبي موسى وهو طفل داخل الصندوق ١0رتفعة 

 2١المترنح.

 
 والترنح باالضطراب اإلحساس يجسد واألعمدة القاعدة ألرضية ليبسكيند صور توضح امالة

 النيل أمواج بين صندوق في موسى الرضيع تهادي لقصة محاكاة في

     
 22وخالصه صور توضح تصميم فراغات المتحف تحكى قصه معاناة النبى يوسف

 (:60، 48، 30التأثر بالفرع الميثولوجي السادس )األشكال واألرقام المقدسة(: الزجزاج واألرقام ) -رابعا 

تأثر ليبسكيند بالشكل الزجزاجي المقدس الذي يشير لخط سير حركة اليهود مع النبي موسى أثناء الخروج من مصر 

لكتل المتحف عبارة عن خط زجزاجي حاد الزوايا مشبهاً طريق كما ورد بالقصص العبراني ليصبح التشكيل العام 

الزائر في المتحف بين الفراغات والممرات بطريق الخروج اليهودي المتنقل بين البلدان حتى الوصول ألرض 

 الميعاد.

الضيقة التي المقدس ليمثل هذا الرقم في التصميم عدد الشرائح والنوافذ الزجاجية الطولية  30اقتبس المعماري الرقم 

المقدس ليكون هو عدد القطاعات التفصيلية لفراغات الكتل  60تغطي كامل واجهات المتحف، بينما استخدم الرقم 

الزجزاجية وليمثل عدد الخطوات التي يقطعها الزائر بين كل كتلة والفراغ المجاور لها الرامز للغياب الصامت، يرى 

 23التفاصيل الدينية هي تطبيق لمفهومه المعماري: بعض النقاد أن استخدام المصمم لجميع هذه

 "Dynamic Dialogue between Past & Future"ديناميكية الحوار بين الماضي والمستقبل 
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  24  25 

 صور توضح صّمم ليبسكيند قاعدة مربعة من الخرسانة المسلحة في مركز الحديقة

م متعامدة على مستوى القاعدة، زرع شجيرات ١0بارتفاع  7*  7عموداً. خرسانياً في مصفوفة  49حيث وضع بها 

درجة على المستوى األفقي  ١2مستوى القاعدة بزاوية  من نبات الزيتون والصفصاف في أعالها، أمال ليبسكيند

لتصبح أرضيتها مائلة وتتحول األعمدة الرأسية لعناصر مائلة مما يفقد زوارها اإلحساس باالتزان، فّسر ليبسكيند 

عموداً من األعمدة الخرسانية واختياره للعمود األوسط ليزرع فوقه  48سبب زراعة نباتات من تربة برلين أعلى 

الذي يشير إلى عام نشأة دولة إسرائيل  48ات الزيتون من تربة القدس، فهو بذلك يستخدم الرقم اليهودي المقدس نب

 م.١948وهو عام 

 التأثر بالفرع الميثولوجي الخامس )الرموز الدينية(: نجمة داود السداسية : -خامسا

عن الحضارة العبرانية وهو رمز نجمة داود ذات تأثر ليبسكيند بأهم الرموز الدينية للمجتمع اليهودي المتوارث 

الرؤوس الستة، في ضوء هذا المؤثر جّرد المعماري هذا الرمز الديني حيث فّكك أضالعها وفرغها من مراكز ثقلها، 

نثر ليبسكيند مراكز هذه النجمة على امتداد وطول الطريق الواحد المأخوذ عن قصيدة والتر بنجامين وقد أصبحت 

 26 مكررة في أعماله. هذه السمة

     
صورتوضح رمز نجمة داود ذات الرؤوس الستة وفي ضوء هذا المؤثر جّرد المعماري هذا الرمز الديني حيث فّكك أضالعها وقد أصبحت 

 داوود ايضا. هذه السمة مكررة في أعماله حيث تظهر على الواجهه تجريد لنجمه

كما فّسر ليبسكيند أن تصميم المتحف هو تجريد للنجمة السداسية ألن هذا الشكل قد نتج عن مصفوفة رياضية 

عشوائية تكونت من خطوط عن طريق توصيل ليبسكيند لشبكة من الخطوط من المنازل القديمة لمشاهير اليهود الذين 

 عاشوا في برلين قبل الحرب العالمية الثانية.

فّسر ليبسكيند أن تصميم المتحف هو تجريد للنجمة السداسية ألن هذا الشكل قد نتج عن مصفوفة رياضية عشوائية 

، تكونت خطوط هذه المصفوفة عن طريق توصيل ليبسكيند لشبكة من Radix-Matrixأطلق عليها المعماري 

الحرب العالمية الثانية، فقد اختار من هؤالء  الخطوط من المنازل القديمة لمشاهير اليهود الذين عاشوا في برلين قبل

 Rachel Varnhagenالمناضلة السياسية والمؤرخة اليهودية راشيل فرنهاجن  -المشاهير منازل كل من:

 Friedrich Schleiermacherالفيلسوف وعالم الالهوت اليهودي فريدريك شاليرماخر  -

 Paul Celanالشاعر اليهودي بول سيالن  -
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 Walter Benjaminالشاعر اليهودي والتر بينجامين  -

 Arnold Schönbergالموسيقار اليهودي أرنولد شونبرج  -

 Mies van der Roheالمعماري اليهودي ميس فان دير روه  -

أصبحت مساكنهم نقاطاً حددها ليبسكيند على خريطة برلين ثم رسم خطوطاً تصل فيما بينها لتكّون هذه المصفوفة 

 27ي تمثل تجريداً للرمز الديني اليهودي نجمة داود.الت

 

تطبيق مسطرة 

القياس الزمنى 

 القصصى

 
 مسطرة القياس للبعد الزمنى القصصى

 البعد الزمنى الميثولوجى كبعد قصصى " فروع الميثولوجيا "
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 28بالمتحف اليهودي بالعاصمة األلمانية برلين جدول يوضح تحليل فلسفة ميثولوجيا البعد الزمنى القصصى

 

 29مدرسة هيانز جالينسكي اليهودية لمرحلة التعليم األساسي في برلين:  -ثانيا

Heinz Galinski School -Jewish Primary School, Berli, Germany 

 المعمارى:

 Zvi Heckerزفي هيكر

 االتجاة المعمارى :

 المدرسه التفكيكيه

 
30 

للمدرسة: " تم تصميم المدرسة في شكل زهرة ، كهدية ألطفال برلين. : قال )هيكر( عن الفكرة التصميمية التصميم 

بدا أن البنية السماوية لعباد الشمس هي األكثر مالءمة للتخطيط للمدرسة ، ألن بذورها تدور حول الشمس وأشعة 

سابات الشمس تضيء جميع غرف المدرسة.قبلت برلين الهدية وعهدت إلينا بالعمل. فى البداية كان يجب إجراء ح

لمدارات الشمس وطول كل أشعة الشمس. وعندما يتم االنتهاء من هذا، يمكن أن يبدأ البناء. تم إحضار الطوب 

ووضعه على اآلخر. ارتفعت الجدران وبدأ المبنى في الظهور.مع مرور الوقت ، أصبح من الواضح أن المدرسة ، 

بعت الشوارع والفناءات مسارات المدارات واآلثار الالنهائية أثناء البناء ، كانت تتحول تدريجياً إلى مدينة معقدة. ات

 3١ألشعة الشمس. ُصمم الجزء الخارجي للمدرسة داخل المدينة في مرآة للكون ، حيث يتقاطع الضوء والظل ".
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   32 

 صور توضح اسكتشات الفكرة التصميمية لمدرسة هيانز جالينسكي حيث توضح تصميم المدرسة

 في شكل زهرة عباد الشمس ، كهدية ألطفال برلين.

 التأثر بالفرع الميثولوجي الثالث )القصص الديني( : القصة العبرانية تحريم الصيد والسبت المقدس : -أوالا 

لتأثر هيكر بأحداث قصة دينية وردت بأسفار  Kester Rattenbury ) كما يشير الناقد المعماري )کيستر راتنبري

العهد القديم في قصه )تحريم الصيد والسبت المقدس( تفيد بأن الرب وضع تشريًعا إلهًيا لتحريم جميع األعمال على 

حديًدا في يوم السبت، تشير القصة بأن جماعة يهودية ساحلية اليهود بما فيها من أنواع الصيد البحري والبري وذلك ت

حرقت هذا التشريع وذهبت للصيد يوم السبت فعاقبهم يهوه بأنهم وجدوا الحيتان واألسماك مجتمعة عند الشاطئ نافقة 

 33طافية على صفحة المياه في تجمعات حلزونية. 

رة تجميع عناصر المدرسة وفصولها لتكون كالحيتان في ضوء هذا المؤثر يري )راتنبري( بأن )هيكر( استلهم فك

الطافية المذكورة في القصة، علق هيكر حينما سئل عن تصميم المدرسية فأجاب: "أن هذه األشكال هي في حد ذاته 

سة ، فقد حاكي الكتل والفراغات المعمارية للتجمع البحري الوارد بالقصة في تأكيد منه لقدا"التالقي الحميم بين الحيتان

هذا اليوم على الجميع حيث يمنح الطلية وكافة المصالح أجازه لالحتفال بهذا اليوم، فسر )راتنبري( سبب هذا االقتباس 

 34.بأنه يتعمد تذكرة الطلبة اليهود بأهمية يوم السبت المقدس

    

   
تحريم الصيد والسبت صور توضح  اسكتشات الفكرة التصميمية لمدرسة هيانز جالينسكي اليهودية ويظهر فيها افتباس هيكر لقصة ) 

 35المقدس ( العبرانية فى تصميم المدرسة.

 حيث فسر )راتنبري( سبب هذا االقتباس بأنه يتعمد تذكرة الطلبة اليهود بأهمية يوم السبت المقدس

 التأثر بالفرع الميثولوجي الثانى )القصص الديني( : قصة النبى إيليا العبرانية : -ثانياا 

العبري إيليا التي وردت بالعهد القديم  والذي أشار التلمود لهبوطه من السماء لزيارة بيوت تأثر هيكر بقصة النبي 

المدراش )المدارس الدينية األولى لتعليم أطفال اليهود التوراة(، توضح القصة هبوطه إليها من خالل برج عال يصمم 

 ل روحه لمباركة أطفال اليهود.في مركز المدراش وتترك فتحات محددة بسقف كل فصل منها في اعتقاد نزو
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في ضوء هذا المؤثر تعمد هيكر ترك فتحات محددة بأسقف فصول المدرسة ويعمم برًجا مفتوًحا للسماء في القلب 

وذلك في إحياء للمدراشيم واالعتقاد في حقيقة قصة إيليا التشبي الذي يهبط من خالل هذه األماكن ليبارك أطفال 

عباني الشكل يربط بين عناصر المدرسة عبارة عن طرقة مغلقة الجوانب تكون في اليهود، صمم هيكر مساًرا ث

مواضع شديدة الظالم  وأخرى تغمرها أشعة الضوء الطبيعي والهدف من التالعب بالظل والنور في هذا المسار 

 36ف. إلحياء فكرة هبوط إيليا المفاجئ كأشعة نورانية ولتنمي عند الطلبة مشاعر الفضول وحب االستكشا

       
صور توضح  التصميم الداخلى لمدرسة هيانز جالينسكي اليهودية تصميم هيكر لمسار ملتوى مظلم فى مواضع وتضيئه اشعة الشمس 

 37ضوء الشمس بمواضع اخرى فى استعارة معمارية عن ارشاد النبى إيليا ألطفال اليهود متلمسين فى طريقهم

 التأثر بالفرع الميثولوجي السادس )األشكال المقدسة(: الحلزون : –ثالثاا 

تأثر هيكر بأحد األشكال البابلية المقدسة وهو الحلزون ألنه رأى أن هذا التشكيل يطبع صورة قوية في األذهان في 

صمت بال انفعال، فقد وظف تأثره بالحلزون ليكون التصميم العام عبارة عن عناصر متكررة حيث اختار وحدة 

دم مفهومه المعماري األول: "العمارة أداة للسحر الفصل المدرسي هي العصر المتكرر لي الحلزون، بالتالي استخ

Architecture is an Act of Magic  ليكون التشكيل الحلزوني للمبني هو في حد ذاته باعًثا للغموض مثيًرا "

للفضول. ويعتقد النقاد في وجود تشابه بين العناصر المتكررة بهذه المدرسة مع البتالت الحلزونية لزهرة عباد الشمس 

 "ندين في ذلك ألذاب هيکر نحو تكوينات الطبيعة الحية حلزونية الشكل، طبق هيكر مفهومه المعماري الثاني مست

ليكون حلزون الوحدات المتكررة قلًبا مركزًيا مفتوًحا  'Heart towards the Heaven"     القلب نحو السماء

 38يسمح بوجود األنشطة الجماعية كفناء للعب األطفال.

  39 

هيكر للتشكيالت الحلزونية فى تصميم المدرسة اليهودية حيث استخدم عنصر  صور توضح مدرسة هيانز جالينسكي ويظهر فيها توظيف

 الفصل وتكرارة فى تتابع حول قلب مركزى مفتوح للسماء

 

تطبيق مسطرة القياس 

 الزمنى القصصى

 
 مسطرة لقياس للبعد الزمنى القصصى

 البعد الزمنى الميثولوجى كبعد قصصى " فروع الميثولوجيا "
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 40جدول يوضح تحليل فلسفة ميثولوجيا البعد الزمنى القصصى مدرسة هيانز جالينسكي اليهودية لمرحلة التعليم األساسي في برلين
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 اليهودي:فوق أطالل المعبد  نشتراسه. برليالنصب التذكاري لكنيسة برلين ليندن  -مشروع الصفحة  -ثالثا 

The page, Memorial for the Lindenstraße -Synagogue Berlin, Germany, 1996 

 المعماري:

 Zvi Heckerزفي هيكر  

 المعمارى:االتجاة 

 المدرسه التفكيكيه

41    

: تعرض المعبد اليهودي بشارع ليندن في برلين للتدمير أثناء الحرب العالمية الثانية، فأجرت حكومة المانيا التصميم 

مسابقة معمارية لعمل نصب  تذكاري فوق أطالل المعبد المتهدم، فاز هيكر بالمركز األول وقدم اشترك معه في 

، أجري هيكر دراسات Eyal (Weizman ( )وإيال وايزمان Micha Ullmanالتصميم كل من )ميخا أولمان 

 42 مساحية وتاريخية دقيقة لموقع البناء، استطاع تحديد مواضع بنشات  ومقاعد المعهد األول.

        43 

 44النصب التذكاري لكنيسة برلين -اليهودى القديم ومشروع الصفحةصور توضح الموقع العام والمسقط االفقى للمعبد 

 المعتقد الديني( : المعتقد العبراني المؤمن بكتب العهد القديم والتلمود:(التأثر بالفرع الميثولوجي األول  -اوال

عن تأثره بالمعتقدات الدينية  www.zvihecker.com يروي هيكر على لسانه في موقعه على شبكة اإلنترنت

(، كما يؤمنوا بكتاب )التلمود(الذي كتبه قدامي Tanakhالعبرانية حيث يؤمن اليهود بكتاب )العهد القديم أو التناخ 

الحاخامات، وقدم اتباع أسلوب محدد لكتابة صفحات التلمود بحيث تشتمل كل صفحة على ثالث أعمدة من  السطور 

كتوبة باللغة العبرية تفصل فيما بينها مسافات رأسية، حدد األحبار أسلوًبا لقراءة سطور التلمود فهي عبارات الم

 تنتهي بعالمات وقف .

في ضوء هذا المؤثر صمم هيكر النصب التذكاري عبارة عن بنشات طولية أفقية من الخرسانية البيضاء على نفسي 

روعة فوق أطالل الموقع، يجزم من يرى هذا العمل المعماري من أعلى مواضع البنشات القديمة وسط نباتات مز

( أنه يشاهد صفحة تلمودية مجسدة من الكتابات األفقية المقدسة، فقد أختار هيكر صفحة من Layout)الموقع العام 

م لكن بصورة كتاب التلمود تحكي تاريخ ألف عام من الفترات المزدهرة للعبر، أحيا هذا العمل ذكرى المعبد القدي

مختلفة، فقد وضع البنشات الجديدة واألشجار والمسارات وأماكن الشمعدانات الموقدة تماًما كصفوف المكتوبات 

التلمودية في الصفحة المختارة مرتبة وفًقا اللتسلسل الزمني، فأصبحت البنشات األفقية هي الكتابات األفقية المقدسة  

ت كعالمات الوقف بين الكتابات؛ لذا يعتبر السير خالل البنشات والتحرك وصارت الشجيرات المزروعة بين البنشا

فيما بينها تماًما كعملية قراءة النص المقدس، يعلق هيكر على هذا العمل قائالً: هذا العمل المعماري هو وقفة تأملية 

 45وصفحة الصالة فأطلقت عليه اسم الصفحة".

http://www.zvihecker.com/
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46      

 صور توضح قراءة نصوص التلمود المقدسة هى مصدر استلهام هيكر للفكرة التصميمية

     
 النصب التذكاري لكنيسة برلين -صور توضح مشروع الصفحة 

 47وتوظيف هيكر للمعتقد الدينى العبرانى الخاص بالتلمود فى تصميم النصب التذكارى

 

 تطبيق مسطرة القياس

 الزمنى القصصى

 
 مسطرة لقياس للبعد الزمنى القصصى

 الميثولوجى كبعد قصصى " فروع الميثولوجيا "البعد الزمنى 
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 48النصب التذكاري لكنيسة برلين ليندن شتراسه -الصفحة مشروع  جدول يوضح تحليل فلسفة ميثولوجيا البعد الزمنى القصصى

 

 نتائج البحث : 

ُيعد مفهوم الميثولوجيا في العمارة واحداً من الموضوعات التي ترتبط بقضية الحفاظ على التراث، فقد توجهت مجموعة  .1

متفرداً في التصميم، فقدموا مباني  من المعماريين للحفاظ على هذا اإلرث الفكري والثقافي واالندثار لكنهم انتهجوا أسلوباً 

 اقتبسوا منها أفكارهم التصميمية من ميثولوجيا حضارات العالم القديم.

تسببت الميثولوجيا في هيكلة النظم االجتماعية والحياتية لهذه المجتمعات كما ساهمت في دفع الحركة المعمارية لتكون  .2

 ترجمة لتلك األفكار والتوجهات.

بين ميثولوجيا حضارات العالم القديم وهو ما يعنى علم دراسة األساطير وعقائد األديان القديمة الكشف عن العالقة  .3

ومفاهيم التصميم المعماري المعاصر والبعد الزمنى لها ، في سياق طرحه لعدة أفكار حول المعنى بمفهوم الميثولوجيا وكيفية 

سبل انتقالها عبر الزمن لتتحول إلى هياكل فكرية ورمزيات شكلية تجسيدها في العمارة، بدايتها ودالئل وجودها، وفروعها، و

 تميز الفراغ المعماري .
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توضيح مفهوم الميثولوجيا، ورصد العالقة بينها وبين العمارة ورؤية كيفية تجسيدها في مختلف األعمال المعمارية  .4

العوامل المؤثرة على طبيعة إدراكها في بنية  المختارة من العمارة المعاصرة، وإزاء ارتباط مفهوم الميثولوجيا بعديد من

 العمل المعماري.

رصد العالقة بين الميثولوجيا وبين العمارة ورؤية كيفية تجسيدها في مختلف األعمال المعمارية المختارة من العمارة  .5

ية العمل المعماري، فتم المعاصرة، وإزاء ارتباط مفهوم الميثولوجيا بعديد من العوامل المؤثرة على طبيعة إدراكها في بن

تناول فروعها بالتفصيل من )معتقدات دينية، نظرة المجتمعات القديمة لخلق الكون، أساطير وقصص ديني، االتجاهات 

الميتافيزيقية، الرموز الدينية، األشكال واألرقام المقدسة( وذلك بهدف التعرف على األسباب والدوافع التي نتجت عنها مالمح 

 ت، ومن ثم استخدمها رواد العمارة بالقرن العشرين كمصادر ملهمة لالقتباس في أعمالهم.عمارة الحضارا

للعمارة  تنظر ورؤى أفكار وضع خالل من البحث العلمي، في إسهامها إمكانية ترى الباحثة جديدة مفاهيم إلى الوصول .6

 زمنى الميثولوجى كبعد قصصى.وهى البعد ال.تحديداً  وأكثر شمولية أكثر مفاهيم خالل من والتصميم الداخلى

 التوصيات : 

على ان  العصر، وتواكب تساير حداثة أكثر ميثولوجيا إلى التقليدية الميثولوجيا عناصر تغير محاولةتوصى الباحثة ب -١

 عن الميثولوجيا التقليدية. عناصرها مركبات تكون مختلفة في

الثقافات المختلفة الخاصة بميثولوجيا العالم القديم الخاصة توصى الباحثة على المصممين من ضرورة االستفادة من  -2

بالعصور والبلدان والثقافات المختلفة لما له من تأثير كبير فى اثراء العمليه التصميمية فى تصميم الفراغ الداخلى وتصميم 

 االثاث.

اعث فكرى فى صياغة وتشكيل ضرورة االستفادة من البعد الزمنى الميثولوجى للحضارات المختلفة كبعد قصصى كب -3

 عناصر التصميم الداخلى .

 المراجع العلمية :
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:الفلكلور* القصصصص و  الفنون القديمة هو مجموعة  الحكاياتو   األسصصصا ي و    ُنقل  .المنحصصصص م  صصصمن عادات و قاليد مجموعة سصصصكانية ملينة      د ما 
 الشصصفةية لال ا و و د يقوك كل جيل  ا صصا ة ءشصصياة جديدم ءو حاف ءشصصياة ل  وا ق الملا ف الم ل قة  الف ك و  من جيل إلى جيل آخ  عن   يق ال واية

ةاية مع وا ع حيا ه ال   يلايشةا وهاا اإل داع ليس من صنع   د ولكنه   الن .ن اج الجماعة اإلنسانية ككل    مج مع ما   
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1 

ُ ور * ، بالالتينية"اأُلسْْْْْة legenda وه   .واأل  ال اآللةة ءشصصصصصصصياة يجر ءن  ق ء  حكاية  ق يدية   ًو ءحداق ا خا  ة ل لادمو ءو   حدم عن ءعمال" :،
ال  يلة والغي يات.    عقاود اإلل يق القديمةو  حك  مل ك األسصصصصصا ي    ل   عن مل قدات الشصصصصصلورو    عةودها ال داويةو و مقل  صصصصصصو ها ل واه 
ن وءحدام يمكن إد اكةاو و   عةود ء  رو  قوك  لض األسصصصصصصصصصصا ي  ع ى ءشصصصصصصصصصصخا وءماك عن ُءناس حقيقيينو ءو ءحدام حقيقيةو ولكن الكقي  منةا  
.ي ل ق  شخصيات خيالية  

 لك  يكون ع  م  من األجداد هو ما خ فه ال  ام .  مفةومه ال سصصصصصصي  هو خ صصصصصصصة ما خ (ف ه يو ق ه ا األجيال السصصصصصصالفة ل جيال الحالية * الموروث :
لشصصج مو  ك ما لاصصصت  مقا ة الجاو     ا الح صصا م وال  ام    .المسصص ق ل إلى الحا صص  ونةجا  يسصص ق  منه األ ناة الد وس لي(لُ  وا  ةا من الما صص 
ومن الناحية الل مية هو ع ك ققا    اوك  اا ه يخ    ق اع ملين من  .وءق ت وء د  ع ى مواجةة  ق  ات الزمان و ف عت الجاو  كانت الشج م ء وى
 .وجصغصص ا صيصصصصصصصة واجص صصمصصصصصصصاعصيصصصصصصصة ونصفسصصصصصصصصصصصصصصصيصصصصصصصة الصقصصقصصصصصصصا صصصصصصصة الص صصقصص صصيصصصصصصصديصصصصصصصة ءو الشصصصصصصصصصصصصصصصلصص صصيصصصصصصصةا ويص صصقصص  ال صصصصصصصصصصصصصصصوة عص صصيصصةصصصصصصصا مصن زوايصصصصصصصا  صصصصصصصا يصخصصيصصصصصصصة) الصقصصقصصصصصصصا صصصصصصصة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9  
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