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Plot in Architecture

The representation of a single point In time

Janan Abd Satar Mustafa

The architectural literatures dealt with plot as a tool to create the architectural text , using it as a
mean of giving order , selecting , sequencing or developing images in the design process as it is
connected with the intertextual texts or texts that telling stories and representing events.
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It is a plan to create an architectural product and to map out the structure of design process and
the harmonically consequences of its steps.

It works in two levels : the conceptual structure and the formal one.

The research dealt with a temporal sequence of events and the representation of time in spatial
form , it focused on the single point in time or “ frozen moment “ common to realism , photography,
or even the ordinary genre scenic frames one episode while implying what went before and what will
follow.The study results comes up with new characteristics and values for the single point in time and
the conclusions showed that this strategy contains in some of its parts the strategy  of linear
consequences that links a series of individual episodes into linear sequences and it determined the
specific differences between them.

Key word : plot, temporal patterns of events, sequence of events, structure of events, architectural
Narrative.

:كة العمارة الروائیة والحب:المقدمة . 1

 ، )
) الفضاءات تحكي قصة الوظیفة وطریقة االستعمال 

. ل المبنى یقص لنا قصة المبنى ومحیطھ  ففي كل األحوا
Potteigerفقد أشار. المعماري

اإال أن ھذا ال یمنع وجود مبان صممت لتخبر قصص، ھائي للمبنىالضروري ان تكون القصة واضحة أو مادیة ملموسة في الشكل الن
، معینة مع مراجع واضحة للحبكة أو المشاھد واألحداث والشخصیات 

).potteiger،1998،p.5( أو أخرى ینتجھا المصمم ومثال ذلك ما نراه في النصب التذكاریة والحدائق العامة 

 .potteiger
:landscapeالتصمیم الحدائقي

. التي صممت بصورة ظاھرة لقول قصة 
) ستورھید ( تعتبر ففي ویلشیر في انكلترا. ونصوص ھیكل الروایة إلى نصوص حدائقیة

حیث أعید قص جزء من تأسیس مدینة روما بدرجة عالیة من المصداقیة وھنالك سیطرة ، Virgils Aeneidمن قصة معروفة تدعى 
استعملت الماحات فعالة تشیر واضحة على وسائل إظھار ھذه القصة فقد اصبح الترتیب الزمني للحبكة ھو الترتیب المكاني للحدائق و

، الخطیة والتماثیل ومراجع معماریة قابلة للتعریف بروما القدیمة
).p.15، المصدر السابق (یم القصصي القد

اني و . وأسالیبھ في إنتاج ومعالجة النص المعماري

2007/12/16قبل في 2007/4/19أستلم في 
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. ، أي إن الروایات تجمع بعدین، المكاني
 ،

بطریقة مماثلة یصبح البعد الزمني في العمارة مرئي والفضاء منخرط . تربط عقد وتصمم متاھاتونھایات لتشكیل دوائر وكذلك فانھا
 ) ،p.6 (ت

.أحداث

والثاني إن االثنین یملكان البعدین ، االثنین یسردان األحداثاألول إن : أي ان المماثلة بین القصة والعمارة تقع في محورین
.الزماني والمكاني

Bernard
Tschumi وJohn Hejdukیتابعان األحداث والشخصیات باندماجھم معھا وتحركھم وتذویبھم

Hejdukبالنسبة ل . على طول الموقع 
ا من خالل تجربتھ مع المماثلة المأخوذة من األدب  والسینمTschumiأما ، مختلفة حیث یتفاعلون معھا ویتغیرون بسبب ھذه األماكن

. وأحداث واتجاھات أخرى تحررت من الصور المعماریة التقلیدیة، في  مانھاتن عمل على تدوین سلسلة زمنیة
landscape )

).p.12، المصدر السابق 

المصمم مع مسألة الزمان والمكان؟فكیف یتعامل

وكیف یرسم خططھ لتطویر الفضاء السردي؟

ةوما ھي السبل التي یلجأ إلیھا في مسیرتھ التصمیمیة من وضع الفكرة إلى مرحلة عرض النتاج للتنسیق بین خطواتھ السابقة والالحق
التي تساھم في خلق عمل متكامل ومترابط ؟

.ذي تلعبھ الحبكة في إنتاج النص المعماريھذا كلھ ھو الدور الحقیقي ال

.االدبیة ثانیا بغیة التوصل إلى مفردات اإلطار النظري

:الحبكة في الدراسات المعماریة . 2

: المحور سیتم عرض دراستین اساسیتین تناولت كل منھما الحبكة بشكل مباشر وھمافي ھذا

:Purinton /1998و Pottegeigerدراسة  1.2

) الطبیعیة(تطرح الدراسة وجھة نظر ان الفضاءات الحدائقیة مصممة اوغیر مصممة 
عالم القصة وعالم النصوصیة وعالم : وعرضت الدراسة ثالثة عوالم خاصة براویة التصمیم الحدائقي، التي ساعدت او اعاقت انشائھا

.الخطاب

 .
الحبكة في اعطاء الصورة الكلیة للقصة ذلك ان تسلس

).potteiger ،1998 ،p.45( تخطط وترسم صورة معقدة من االحداث تضفي جمالیة ومتعة الطرح 

، ة
ومن ، ، 

الضروري ان نتذكر بأن الحبكة والتسلسل ھما لیسا مترادفان ففي كثیر من القصص قد ال تكون التسلسالت منطقیة او محددة بعالقات 



الحبكة في العمارة: مصطفى 

تمثل قصة بدون ) الیس في بالد العجائب(فقصة ، ث قد تقود الى استنتاج خاطيء وقد تتوقف التسلسالت بدون استنتاجواالحدا، سببیة
).p.43،المصدر السابق(ھیكل منطقي للحبكة 

:تینلمسأل

.االنحراف الذي تحدثھ الحبكة في تسلسل االحداث بھدف اعطاء صورة معقدة لالحداث یضفي المتعة والجمال1.

(نوع الرباط الذي یربط االحداث في مرحلة البناء الفكري للقصة 2.
).منطقي

، سردولم توضح الدراسة عالقة الحبكة بال
، المؤثرة واالحداث والشخصیات وزمن السرد والتسلسل السردي

.الجوانب لخلق عالم متكامل للقصة

:1999/  دراسة النعیمي 2.2

، تناولت الدراسة مفھوم التعالق النصي وخصوصیة ھذا المفھوم في العمارة التفكیكیة

، )p.129،1999، (ومعالجاتھ الخاصة في تحویل ال
: بثالث جوانب ھي

: نسق سرد االحداث. 1
.للتنبؤ

النسق الزمني ، النسق الزمني التصاعدي، النسق الزمني التنازلي(وتتراوح بین : سرد االحداثانماط االنساق الزمنیة المعبرة عن. 2
).المتقطع 

حیث تم عرض جانب مھم من جوانب الحبكة وھو اآللیات المعتمدة لخرق القاعدة او المبدأ الشكلي الذي : آلیات االزاحة والتحویل. 3
، ، معالجة النصوص، خرق القواعد: وقد عرفت من خالل ثالث جوانب ھي.یحكم النص

 ،
.وحقبتھا الزمنیة، )ري معماريوالتي تراوحت بین قاعدة تنظیمیة شكلیة او مبدأ فك( القاعدة الخاضعة للخرق

. Potteiger /1998الفكري والذي تعرضت لھ دراسة  
، رح االبعاد والجوانب االخرى لھذا السردتط

 ،
، ، ب وتعقید االحداثالطرح من خالل انحراف المسار والتشع

.صلب موضوع الدراسة

.التي طرحت الحبكة كمفھوم متخصص بعالم القصة والروایة الغناء الطرحاالستعانة الحقا بالدراسات االدبیة 

:وعلى ھذا االساس فقد تمثلت مشكلة البحث بما یلي

.وجود نقص في الدراسات المعماریة حول طرح تصور شامل لمفھوم الحبكة في العمارة

:وكان ھدف البحث
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.بناء اطار نظري شامل حول مفھوم الحبكة

:ألدب الحبكة في ا. 3

:ورد مصطلح الحبكة في األدب لیشیر إلى عدة نقاط و كما یلي 

 أن اصطالح الحبكة اصطالح محدد ،
تشكل ا.  و

) .p.45،1981،دبل(سرورا للوعي االدنى المضطرب ، ترتیب متقن

1971،نجم. (حبكة القصة وھي الطریقة الفنیة التي یجریھا الكاتب على المادة االولیة للقصة،p.70. (

والحبكة . قصودوتشیر في االدب الى ترتیب األحداث للوصول الى تأثیر م. خطة او رسم تخطیطي لتحقیق غرض معین
 .

لقد : ) ترتیب االحداث كما وقعت ( وتختلف الحبكة عن القصة او عن خط القصة 
، مرتبة وفقا لتعاقبھا الزمنيعرفنا القصة بوصفھا سردا یحكي احداثا 

) .p.135، 1986، فتحي ( ، یقع في الحبكة على السببیة

،
حبكة مصطلح أكثر تخصیصا یشیر إلى الحدث وحده معال. یكاد یكون ریاضیا أحیانا

. )
).p. 35،1991، بورنوف . (یسند مجموع الروایة ) ھیكل عظمي 

الحبكة یمكن أن تتدرج وفق ح-
لمصدر ( ) مدام بوفاري (  ا

).p.42،السابق

:من التعاریف أعاله یمكن استخالص مجموعة من النقاط 

، ترتیب متقن ومبدأ لتجمیع األحداث الحبكة ھي تسلسل و.1
.والمتعة في السرد 

.الحبكة ھي طریقة أو مبدأ أو قاعدة للربط أو التجمیع .2
.الحبكة خطة لتحقیق غرض معین .3
.الحبكة سلسلة أفعال فیھا ذروة وانفراج .4
.تغیر تدریجي أو مفاجئ الحبكة تقوم على مبدأ حركة و.5

: التعریف اإلجرائي للحبكة في العمارة

:أمكن التوصل إلى التعریف اإلجرائي للحبكة ، والنتاج الروائي 

 ،
، بالترتیب والتنسیق

مستوى البناء الشكلي تعنى بالترتیب والتجمیع ا

، ، ث
.الفعل ھو إیجاد واحداث المبنى بكتلھ وعناصره ومنظوماتھ والعملیات والمعالجات التي تجرى علیھ

:وفقا للتعریف اعاله سیتم طرح مفردات االطار النظري بصورتھ التفصیلیة
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:مفردات اإلطار النظري. 4

:مفردات اإلطار النظري وفیما یلي تعریف بكل منھا ) 1(یوضح  جدول رقم 

:حبكة البناء الفكري1.4

:ویقصد بھا الخطة التي یضعھا المصمم في مرحلة بناء الفكرة التصمیمیة وتم تعریفھا من خالل المفردات التالیة

)  والحبكة المركبة، بسیطةالحبكة ال(حیث تم تقسیمھا إلى نوعین : نوع الحبكة من حیث عدد األفكار 1.1.4
وفي العمارة قد ). p.75،1971،نجم(البناء على فكرة واحدة أو موضوع واحد أما في النوع الثاني فیعتمد البناء على فكرتین أو أكثر 

.المبنى واالخرى بالواجھات

:العالقة بین األفكار 2.1.4

:وعرفت من خالل جانبین

). اعتباطیة، متوازیة، ھرمیة(حیث قسمت إلى ثالث أنواع : نسق العالقة بین األفكار _
مشروع ) P.76،( سبب األول  في  Tamana city observatory، ف

museum اراد المعماريTakasakiان یعبر عن فكرة التطلع الى مستقبل المدینة ،
) ( ح

 )Masaharu ،1998 ،p.45(
أما الحالة الثانیة فتظھر األفكار كأنھا منفصلة وكل منھا توازي األخرى في قوتھا. بصورة ھرمیة كسبب ومسبب

أما الحالة الثالثة فھي أن ). p.77،1971،نجم(ففي األدب نرى أن قصة آنا كارنینا بنیت على حكایتین متوازیتین ، بینھا یتعلق بالمعنى
.... ال یوجد عالقة بین األفكار كأن تختص احداھا بالمخطط واألخرى بالواجھة واألخرى بالموقع وھكذا 

اسكة(:األفكارنوع العالقة بین _ تم فككة، م فكار() م ) أ
)  p.74،المصدر السابق ( بعضھا برقاب بعض وتسیر في خط مستقیم حتى تبلغ مستقرھا 

، من األفكار الیوجد رابط فعلي بینھا
، الواحدة عن األخرى وال تتصل إال بذلك الرباط الذي یخفیھ عنا حتى نكتشفھ أخیرا بعد الفراغ من القصة

مشروع ، واضحة في المشاریع المعماریة في  فكرة ، Richard Meierلمعماري لThe athenaeum new harmonyف نت ال كا
Baker ان

الذي ( ل كریفزكما ان المبنى في بعض كتلھ یحمل الماحات من عمل مایك، الفكرة تحمل في طیاتھا عالقة النھر بالمدینة وتأثیره علیھا
قد ). 189ص،Baker،1989(اال انھ في نفس الوقت أخذ من العمارة الحدیثة الوضوحیة والنفاذیة ) ینتمي الى عمارة مابعد الحداثة

Bakerاال ان ، یبدو من الوصف ان فكرة المشروع متكونة من ثالثة افكار متوازیة والیوجد رابط واضح بینھا
وبھذا فقد اعطانا الرابط الخفي بین ، د خصوصیة للمجتمع الذي سكن المدینة فھو مجتمع یؤمن بالمثالیة الفكریة والعقائدیةاوضح وجو

( و ) *مثالیة الفكر: ( فھذه الثنائیة ھي االساس الذي بني علیھ كل االفكار، )الواقعي*المثالي( االفكار الثالث وھو ثنائیة 
).واقعیة مابعد الحداثة*مثالیة الحداثة( و ) واقعیة المدینة*ةمثالیة الطبیع
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:حبكة البناء الشكلي2.4

.الشكلي معتمدا على الفكرة التي وضعھاالمادي الفیزیائي

من خالل البناء یرید وفي مقالة حول تناول الروایة. نا تتساءل الیزابیث دبل كیف ینجح الكاتب في إیصال المعنى من خالل السردوھ
مالكولم برادبري أن نفكر بعملیة حبك الترتیب اللفظي نفسھا وفي ترتیب المفردات

).P.56،1981،دبل (في الروایة بشكل مفید وفي  وسیلة بلوغ تلك الحركة من خالل صوت السرد حركة الفكرة والمعنى 

:وعلى ھذا االساس تم تعریف حبكة البناء الشكلي  من خالل المفردات التالیة 

تشكیلفإذا اعتبرنا إن عملیة، ویقصد بالسرد ھو عملیة طرح المكونات والمحتوى الشكلي: إطار السرد1.2.4
 )

ھو بوابة المجاز والدخول إلى عالم التجربة الشخصیة أوPotteigerالسرد كما عرفھ فإطار. إلى نوع العالم الذي سیدخلھ) المستلم 
، عالم التأریخ أو

)potteiger ،1998 ،p.42( ،أي
، القارئ في المعاني المختلفة

( ، الشعائریة أو زمان ومكان الحدث
حول بركة نافورة مع منحوتة الفرس ) والفنون اإلغریقیة 

: ھذه النافورة تؤطر روایة الحدیقة بطریقتین، فیخلق الربیع الذي ینشر النمو) بیت میوز ( بارناسوس 
( كما أ، عالم خیالي من المالحم وفن مستخرج من مكان وزمان أخر وھو روما القدیمة

(
) . p.42، المصدر السابق( 

. المخططات

:وعلى ھذا األساس فقد تبلورت ھذه المفردة تحت عنوان إطار السرد وعرفت بضوء ثالث مفردات 

) .والمستوي المعني بإطار الموضوع ، نوع االلماحات واإلشارات ، نوع الموضوع ( 

:أسلوب تنسیق البیئة السردیة2.2.4

وھ
). p.72،1971،نجم. (یؤثر اإلیجاز الفائق على اإلیماء وبعضھم یؤثر األطناب

. الفكرة تعمل على تأكید المعنى المطلوب 

).اإلطناب، اإلیجاز: ( وعلى ھذا األساس ھنالك أسلوبین في التنسیق

، : فضاء السرد3.2.4
.وموقعھ

، Potteiger)potteiger ،1998یشیر
p.45 ( أي ان ھناك قاعدة فكریة مستمدة من الموضوع یستند علیھا البناء الشكلي .
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). p.45،المصدر السابق(والتعقید
على ھذا االساس فان العناصر الھیكلیة للفضاء السردي المعماري ھي كل من الكتل البنائیة والموقع الذي ) p.43، المصدر السابق(

، Potteigerویضیف. یحویھا
 ،

واشار الى ان األحداث تجري فقط كنتیجة لتأثیر بعض أشكال القوى والعوامل والتي قد تكون مقاومة للحدث . اساسیتان في نمو النص
فضال عن ( كما یمكن تمثیلھا ، ق مساندة الموضوععوامل مساعدة تساعد في تقدم الحدث عن طریعن طریق معارضة الموضوع أو

. بواسطة التشخیص أو التجرید) التأثیر الذي تحدثھ في نمو النص یمكن تمثیل تلك العوامل واالشارة الیھا 

.والتي تساھم في مرحلة التنطیق المكاني للمشروع

:وعلى ھذا األساس تبلورت المفردة أعاله بضوء الفقرات التالیة 

وقسمت إلى ثالث جوانب : القوى العاملة في فضاء السرد:
)قوى معوقة ، وى مساعدة ق(وى المؤثرة من حیث نوع التأثیر الجانب األول ھو أنواع الق

تعلق ،، (  وى ت ق
) .بحدث یراد تجسیده 

).التجرید ، التشخیص ( أما الجانب الثالث فھو كیفیة تمثیل عوامل القصة 

نوع القاعدة التي : ، ،
.والثاني استبدال األحداث 

 : )، لموقع ، ا
.یة أو أن تكون قاعدة تنظیمیة شكل) قاعدة عامة 

:نسق السرد 4.2.4

نسق 

).p.129، 1999،النعیمي (

. والمكاني وقد سبق أن أشرنا إلى أن السرد القصصي والسرد في العمارة یقع ضمن بعدین ھما البعد الزماني
:عرفت ھذه الفقرة من خالل مفردتین 

نسق السرد الزماني

نسق السرد المكاني

:انينسق السرد الزم1.4.2.4

) Lunch(تقابلھ مع فكرة الفضاء والتي أشار إلیھا 
) .p.168،2002، العلي (بالزمان الحركة وربطھا 

مجموعة من العوامل التي تولد إحساسا بمرور الوقت وتغیر الزمن ضمن ) p.61،2005، الجبوري (وقد أعطت  دراسة الجبوري 
:عمارة الداخل  یمكن تلخیصھا بالوسائل التالیة 



الحبكة في العمارة: مصطفى 

میة مع العمارة حیث یجري تشكیل مواضیع مختلفة تمثیل أو محاكاة قصة باستخدام الوسائل الواقعیة أو دمج التقنیات الرق

.السفر إلى أزمان مختلفة من خالل استرجاع مكونات القصة


.واألرضیات وبدأت تشكل نفسھا من خالل استمراریة النسیج البنائي

 التعایش مع الطبیعة كمساقط المیاه ، تفاعل العمارة مع الدائرة الیومیة للشمس( إضافة عنصر حركي طبیعي إلى التصمیم
) .د إحساسا بھا التي تقود الحركة باتجاه معین وتول

وقد ، 
:تضمنت الجوانب التالیة 

محاكاة قصة واسترجاع مكوناتھا_ 

تمازج األبعاد والحدود_ 

طبیعييإضافة عنصر حرك_ 

:الى أن البعد الوقتي لروایة التصمیم الحدائقي یمكن أن یصبح مرئي من خالل ثالث طرق Potteigerھذا وقد أوضحت دراسة 

تمثیل النقطة المفردة في الزمن او اللحظة المتجمدة والتي تؤطر الحادث العرضي أو سلسلة إحداث مترابطة تتضمن ما جرى . أ
وإعادة التجدید الحضري أو أحداث یومیة ، نفردة مثل الفیضاناتفاألحداث الم) potteiger ،1998 ،p.7(من قبل وما سیتبع 

 ،
). p.10،المصدر السابق( واحدة من الزمن 

شكلي بعد زوالھ كالفیضان أو البركان أو الزلزال وكذلك الحال بالنسبة للتجدید الحضري ھو حدث یؤدي إلى حدوث تغییر على 
.أصل موجود، كما أن تسجیل حدث یعني استدعاء لحظة ماضیة

 .

أي ). p.97،1998، مولر ( فالحصان الذي یعدو ال یملك أربعة حوافر وحسب  بل إن لھ عشرین وحركاتھا مثلیة . قبضة الید
أ

.كمسافة وھي داللة على مرور الوقت

، . ب
)potteiger ،1998 ،p.7 (لتحرك ال وا
.وھنا یتضح وجود عدد من األحداث المنفصلة والمتقاربة زمنیا). p10،المصدر السابق(

عة من الزمن من خالل مجمولوھي الروایة المستمرة التي تمثل انتقا، تمثیل مجموعة أحداث متفاوتة زمنیا في سیاق موحد.  ج
 .

التأریخ وأحداث آنیة في نص عادي 

.أي أن یسرد البعد الزماني من خالل تراكب طبقات متعددة كل منھا تؤطر حدث)p.10،مصدر السابقال(

ففي الوقت الذي یرینا الفنان موضوع الرسم ، الزمن والحیزصاال كبیرا فيكافة الجھات أو على الوصف المتزامن ألشیاء منفصلة انف
، فراي( من عدة اتجاھات مرة واحدة فانھ یجمع

1990 ،p.55(وص قد نص أو  اث  أحد مجموعة  ل بي  اك تر لجمع ال لى ا وي ع نط من ت ا تز فكرة ال وفي . ف
وعلى ھذا األساس . العمارة نجد إن كثیر من مشاریع ایزنمان اتبعت ھذه الستراتیجیة كمشروع رمیو وجولیت ومشروع أوبرا طوكیو

:سیتم تعریف ھذا الجانب من السرد الزماني بمفردة أنساق تمثیل الوقت والتي تتضمن
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تمثیل اللحظة المنفردة- 
ابع الخطيالتت- 
التزامن- 

األحداث تتراوح بین النسق إلى أن أنماط األنساق الزمنیة المعتمدة في سرد)p.129، 1999، النعیمي ( وأوضحت دراسة النعیمي 
.وتم تعریف ھذا الجانب بمفردة نمط النسق. الزمني التنازلي والتصاعدي والمتقطع 

: نسق السرد المكاني2.4.2.4

.عرض واإلخراج الفني المكاني بما یضفي التشویق واإلثارة اعتمادا على نوع المعالجات  التي یجریھا المصمموھي طریقة ال

.وقد تم تعریف ھذه الفقرة من خالل مفردتي ایقاع التجمیع ونوع الرباط المنظم 

. یشیر د:إیقاع التجمیع . أ
.)p.87، 1979،نجم ( وھذا التغیر النموذجي في السرد القصصي یسمى اإلیقاع ، بنظام خاص لتؤدي إلى تأثیر معین

 ،
) p.26، 2002، (ویتبع ط

: على ثالثة أنواع 

وھو تدرج في الحجم : التكرار الخطي

وھو تدرج في االتجاه : التكرار االستطرادي

وھو تدرج في  تغیر الشكل: التكرار التحولي

، بورنوف ( المنظومات فیشیر تودوروف إلى وجود ثالث انساق للترتیب المكاني للروایة ذات السرد المتعدد أما على مستوى 
1991،p.66 : (

التسلسل المتعاقب حیث یتعاقب دور كل واحدة من الشخصیات.

التسلسل المتناوب او المتوازي :
. أما وحدة ھذه القصص فیؤمنھا الحدث الذي یؤلفھا . تنفصل من جدید 

 الترصیع ویسمى أیضا السرد المؤطر وھو یتضمن قصة داخل أخرى .
: وحددت دراسة الشیخ عیسى أسلوبین لتحقیق التشویق في التكرار وجعلھ متنوعا

 الفترات الزمنیة للعناصر أو اختالف ، اختالف أما في سمة أو صفة : االختالف.

 تراكب أكثر من نوع من اإلیقاع : التراكب.

 :
)p.29،1981،دبل( 

.حیث یكون مبدأ التجمیع تغیر مكتمل تدریجي أو مفاجئ في وضع البطل : حبكات الفعل 

.یكون مبدأ التجمیع تغیر مكتمل في الشخصیة األخالقیة للبطل : حبكات الشخصیة 
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.یكون مبدأ التجمیع عملیة تغیر مكتملة في فكرة البطل : حبكات فكرة 

واذا
.المبنى نفسھ والكتل البنائیة او المبدأ الفكري الذي یحكم عملیة التجمیع

، كما طرحت تلك الدراسات مبدأ التغیر من خالل مصطلح التوقیت والذي یعنى بتغی
لقصة تبدأ ) .p.85،1979، نجم ( ویرتبط التوقیت ارتباطا وثیقا بتراخي العمل وتوتره ،التوقیت على انھ سرعة تكشف الحوادث فا

بمقدمة ھادئة مسترخیة إلى أن تبلغ بدایة تجمع العاصفة ویتلو ذلك اشتداد وطأتھا وتأزمھا حتى تبلغ الذرو
) p.86، المصدر السابق (وكل حالة من ھذه الحاالت لھا سرعتھا الخاصة التي تالئمھا ، مستقرھا

) Potteiger,p.42, 1998(تین   إلى أخرى قد یكون عنیف ومفاجئ او ینطوي على تغیر طفیف في الرو
 )

( وتعطي أشكاال مختلفة من القصص التي تتراوح بین النموذج الخطي والدوراني ) p.45،المصدر السابق 
) .عالم ما بعد السقوط 

بكة بو لح وا
، الجمالیة التي یبغیھا الكاتب

بوساطة مروره بفترة زمنیة فارغة فا
) . p. 40،1991، بورنوف ( الحادة تمنكسرا تتناوب فیھ االنحدارات الشدیدة والذروا

composition ،م

، االھداف الجمالیة ومتعة التكوین
.واجھات والمبنى والمخططات وال

: وعلى ھذا األساس عرفت مفردة ایقاع التجمیع من خالل ثالث جوانب 

)تكرار تحولي ، تكرار استطرادي، تكرار خطي(على مستوى العناصر -: نوع اإلیقاع*

)ترصیع ،    تسلسل متوازي، تسلسل تعاقبي( على مستوى المنظومات -

)التراكب، االختالف ( التغیر في التكرار-: شویقوسائل خلق الت*

التوقیت -

:وقد عرف التوقیت في توزیع مناطق التوتر من خالل اربعة متغیرات

)متعرجة ، مستدیرة ، مستقیمة ( من حیث توزیع مناطق التوتر واالنحراف : نوع الحبكة -

: نوع محور التغیر-

وضعیة المبنى وعالقتھ بالسیاق- 
لمبنى نفسھ والكتل البنائیةا- 
المبدأ أو القاعدة الفكریة التي تحكم التجمیع -

)تدرج ، انقالب : ( نوع التغیر-

( وبین خط منحدر ) حیث التوتر مستمر بنفس القوة وثابت النسبة( ویتراوح بین  الخط األفقي : نوع المخطط الدرامي-
) .إلى التقلیل الثابت النسبة ثابت القوة ویمیل
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:نوع الرباط المنظم-ب

كما ،  Datumویسمى بالمرجع المنظم ، ضمن اتساق
وت وجوده ھھ ب م وث ( أو دوا

ching،1993 ،p.358.(

:وعلى ھذا األساس فقد عرفت ھذه المفردة من خالل جانبین

:ویقسم الى نوعین:  ماھیة الرباط.أ
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ت االطار النظري للحبكةمفردا) : 1(جدول رقم 
حبكة البناء الفكري

نوع الحبكة من

حیث عدد األفكار

البسیطة

المركبة

العالقة بین 
األفكار

ھرمیة  نسق العالقة بین األفكار

متوازیة

اعتباطیة

متماسكةنوع العالقة

مفككة

حبكـــــــــة البنــــــــــــــــــاء الشكــــ
ــــــــــــــــلي

إطار السرد

نوع الموضوع

نوع االلماحات واإلشارات

المستوي المعني بإطار الموضوع

اسلوب تنسق 
البیئة السردیة

االیجاز

االطناب

فضاء

السرد

القوى العاملة في

فضاء السرد

أنواع القوى المؤثرة من حیث نوع 
التأثیر

قوى معوقة

قوى مساعدة 

مصدر القوى المؤثرة

الموقعمعطیات

الوظیفةمعطیات

تجسیدهد حدث یرا

كیفیة تمثیل عوامل القصة
التشخیص

التجرید

نوع القاعدة التي تحكم 
عملیة التطویر

التجمیع والتموضع 

االستبدال

نوع القاعدة التي تحكم 
عملیة العرض

قاعدة فكریة 

تنظیمیة شكلیةقاعدة

نسق

السرد

نسق السرد الزماني

الوسائل الشكلیة لتولید اإلحساس 
المعنوي للزمان

محاكاة قصة

تمازج األبعاد والحدود

إضافة عنصر حركي طبیعي

أنساق تمثیل الوقت

تمثیل اللحظة المنفردة

التتابع الخطي 

التزامن
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نمط النسق

تنازلي

تصاعدي 

متقطع

نسق السرد المكاني

ایقاع

التجمیع

نوع االیقاع

على مستوى 
عناصرال

تكرار خطي

تكرار استطرادي 

تكرار تحولي 

على مستوى 
المنظومات

تسلسل تعاقبي

تسلسل متوازي

ترصیع 
وسائل خلق التشویق

التغیر في 
رالتكرا

االختالف 

التراكب

التوقیت

نوع الحبكة من 
حیث توزیع مناطق 

التوتر

مستقیمة

مستدیرة 

متعرجة

نوع محور التغیر

وضعیة المبنى

المبنى نفسھ

القاعدة الفكریة

انقالب نوع التغیر

تدرج

نوع المخطط

الدرامي

خط أفقي

خط منحدر

نوع الرباط المنظم

عنصرماھیة الرباط

خاصیة

ظاھري طبیعة الرباط

باطني
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) ر وھو خاص  بتنظیم مجموعة عناص( لةحجم كت، مستوي ، والذي قد یكون محور : عنصر

 العشوائیة وھو خاص بربط العناصر    ( باتیة ث، استمراریة ، والتي قد تكون خاصیة انتظامیة : خاصیة(
:وھو على نوعین: نوعیة الرباط. ب

 إذا كان الرباط عنصرا شكلیا: ظاھري

 إذا كان الرباط خاصیة تنظیمیة : باطني.

 ،)1(  ،
 ،

/ الوقت 
، رد الزمان وتمثیل الوقت شكلیا، ذلك ان الوقت بعد غیر مرئيصعوبة في س

.  الجوانب التفصیلیة التي لم یغطیھا االطار بصیغتھ الحالیة

، كانت أعاله مبررات اختیار ھذه المفردة للدراسة العملیة
كما روعي وجود وصوفات كافیة تلم ، احتوائھا على جوانب تتعلق بوجود حدث آني حیث البعد الزماني أساس في البناء الشكلي

.بكل الجوانب ذات العالقة

:الدراسة العملیة.5

،
احد ،  وو

:كما یليو، ) 1(شكل رقم ، ینتمي إلى فترة السبعینات حیث االعتماد على المھارات الیدویة في اإلنتاج

لفن والتخطیط مشروع تطویر كلیة التصمیم واDAAP / جامعةCincinnati/1993 للمعماريPeter Eisenman.

 مشروع متحفGuggenheim فيBilbao /Spain /1992-1997 للمعماريFrank Gehry.

 للمعماري 1973-1957/ مشروع دار اوبرا سدنيJohn Otzen.
، ) 2(ویحتوي الجدول رقم

، تتعلق مباشرة بوصف الكتل واالستعارات الشكلیة المعتمدة
، . وعدم التكرار

) 4(و) 3(
.استمارتي المعلومات للمشاریع المنتخبة مع القیم المقاسة 

: النتائج واالستنتاجات .6

، أظھرت نتائج القیاس اكتشاف
، أكثر وضوحا وشمولیة في تعریف مفردة تمثیل اللحظة المنفردة في الزمن

). 4(و ) 3( للمشاریع الثالث إلى جانب وجود تشابھ في القیم لمتغیرات أخر
. عامة وغیر قطعیة بالنظر لصغر عینة البحث حیث أن ھدف الدراسة العملیة اكتشاف المتغیرات مع قیمھا الممكنة

: واالستنتاج لكل متغیر من المتغیرات
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:متغیرات تتعلق بمكونات اللقطة.  اوال

:موضوع اللقطة .1

( A، إن المواضیع اتجھت نحو تمثیل عملیات ذات مراحل بالرغم من كونھا تسجل لقطة منفردة في الزمن
، كان الموضوع) 3, 2,1( Cبینما نرى في الحاالت ) 2,1( Bو ) 2,1

. األخرى فالشراع المحلق سبقھ الشراع النازل والصدفة المفتوحة سبقتھا الصدفة المغلقةة في مفھومھا المرحلةتتضمن ھذه المرحل
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)Baborsky،2003 ،p.292: المصدر( 1973-1957اوبرا سدني للمعماري جون اوتزون : Cمشروع 

)Jencks ،p.183: المصدر)                              ( www.netropolitan.org:  المصدر(

1997- 1991اسبانیا  للمعماري فرانك جیري / متحف كوكنھایم في بلباو: Bمشروع 

سنسنایتي للمعماري ایزنمان  جامعةDAAPالعمارة والفن والتخطیط  ، مشروع تطویر كلیة التصمیم: Aمشروع 
)Jencks،1997 ،p.139: المصدر( 1993

المشاریع المنتخبة للدراسة العملیة) : 1(شكل 
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) 2( جدول رقم 

وصف المشاریع كما ورد في االدبیات

المصدرالوصفالمشاریع

جامعة
سنسنایتي

A

وتتأرجح . 1
 . ،

. ةشبكي لصفائح تكتو نی
2 . ،

 .
ھایعاتاألول ھو تقط: متعددة آنیة

ثم بعدھا 
اض ثم ي ثم ركلة نھائیة والتي جعلت النظام في حالة منلموجة عزم إل االنقب
. طور الحالة بعثتھ خارج

،الزكزاك. 3
ف ، المعماري دور  ّ ، حر

)
ارجي الذي لعمل الخ ) عن ا

. الرادیویة شاشة التلفزیون او تداخل الترددات

وسع راالعناصر الھیكلیة یبحث كل منھا عن التو. 4 ت وال
. الخاصة تھاعتمادا على طبیع

محوره. 
كلھا حركات ثالثیة آنیة تجتمع لتشكل جبھة موجیة حركیة 

Jencks , 1997,
p.171

Eisenman,1993
p.91

Progressive
Architeture,

P 30

Eisenman,1993
p.91

متحف
كوكنھایم

B

، انتاج صورة ورقیات الزھرة المنفتحة . 1

Gatia . التأكید على تویجات الزھرة في المركز مرتفعة
.الزھرة 

واضحة بأن . 2
.المتمیعة األشكال وھي میول جیري نحو، الكتلة تشبھ سفینة منصھرة 

ان . 3
،

 ،
.وإنما على سطح الذي ھو أصال معقد 

ار في استعارة فكرة الزھرة تنمو عن طریق عملیة التعجیل بطریقة. 4 نحد اال

. ح الزھرة ممكن عملیة تفت

Gehry , 1998 ,
p.39

،1999 ،
A-2الملحق 

Gehry , 1998 ,
p.39

المصدر السابق

اوبراسدني
C

1 .
. الحادة لألشرعة المجاورة وتمتلك قوة كبیرة للحركة 

) القشریة الھیاكل( الصدفات . 2
. بمنحیات برونوتوث 

اج ضمن، . 3 ، أمواج أمو
. موجة منكسرة 

Curtis , 1996
P.467

 ،
P.469

، 1999، رزوقي 
P.173



الحبكة في العمارة: مصطفى 

) 3( جدول رقم 

)المصدر الباحث ( تغیرات استمارة قیاس الم
قیمة المتغیر المقاسة تحلیل الباحث للوصف في األدبیات السابقة أسم المشروع المتغیر 

طة
ــق

ــــ
ــــ

 الل
ات

ون
ــــ

ــــ
مك

ق ب
ـعل

ــــ
تتـ

ت 
یرا

ــغ
ــــ

مـت

موضوع

اللقطة

A1 . تمثیل حركة الھزة األرضیة . 1وصف للكل ) /1(النص رقم
) / 2(ا. 2

السلسلتین 
تمثیل حركة دودة األرض . 2

B
1 . / /

وصف األتریم 
عملیة تفتح / تمثیل حركة زھرة تتفتح . 1

عملیة انصھار / تمثیل سفینة منصھرة . 2وصف الكل / الكتاة تشبھ سفینة منصھرة . 2

C

صورة أشرعة محلقة . 1وصف الحد الكتل المكررة / أشرعة محلقة . 1
صورة صدفات مفتوحة . 2وصف الحد الكتل المكررة / صدفات متفتحة . 2
تمثیل حركة موجة تتكسر . 3وصف للكل / موجة متكسرة . 3

ثبوتیة

مكونات

اللقطة

A1. لقطة ألشكال تتحرك. 1وصف الكل ) / 1(النص رقم
لقطة ألشكال تتحرك. 2وصف الحدى السلسلتین) /2(النص رقم . 2

B

لقطة ألشكال تتحرك . 1وصف لالتریم) / 1(النص رقم . 1
لقطة ألشكال تتحرك . 2وصف للكل ) / 2(النص رقم . 2
نحناءات ذات ) 3(النص رقم . 3 األ لمعقدة  ا لسطوح  ا

 )
 ( ) (

. وصف للكل / عند رؤیتھا في أرض الواقع 

3 .
)لقطة ألشكال ذات حركة خفیة ( متحرك 

لقطة ألشكال تتحرك. 4وصف االتریم ككل ) / 4(النص رقم . 4

C
لقطة لشكل جامد وصف الشراع لوحده ) / 1(النص رقم . 1
لقطة لشكل جامد وصف الصدفة لوحدھا ) / 2(النص رقم . 2
لقطة ألشكال تتحرك وصف الكل ) / 3(النص رقم . 3

عدد المشاھد
الذي

تعرضھ اللقطة

A
1 .)3 / ( /

.الشكل الزكزاك 
2 .)2 / ( /

.الشكل الموجة 

B
وصف لألتریم ) / 1(النص رقم . 1

.الشكل 
لقطة توصف االنصھار / وصف الكل ) / 2(النص رقم . 2

) . السفینة ( 

C

وصف الشراع الواحد ) / 1(النص رقم . 1
.

وصف الصدفة لوحدھا ) / 2(التص رقم . 2
.

كسرة / وصف الكل ) / 3(النص رقم . 3 لمن لموجة ا ا
.

ل
.الشكل 

شمولیة
اللقطة

المختارة

A
1 .)3 / (

.سیحدث بعدھا 
.لقطة  تسرد كل القصة 

) / 2(النص رقم . 2
.

.لقطة تسرد كل القصة 

B
1 .)1 / (

سیحدث بعدھا 
.لقطة تسرد كل القصة 

.لقطة واحدة تعرض أھم جزء في القصة لقطة تظھر نتیجة االنصھار ) / 2(النص رقم . 2

C

أشرعة محلقة ولیس في عملیة ) / 1(النص رقم . 1
.رفع الشراع 

.لقطة تعرض تصورمنفرد للقصة

.لقطة تعرض تصورمنفرد للقصةة صدفات مفتوح) / 2(النص رقم . 2
.لقطة واحدة تسرد كل القصة حركة تالشي الموجة ) / 3(النص رقم . 3
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)4( جدول رقم 

)المصدر الباحث ( استمارة قیاس المتغیرات 

المتغیر 
المشروع 

قیمة المتغیر المقاسةتحلیل الباحث للوصف في األدبیات السابقة 

ق 
تعل

ت ت
یرا

متغ
رة

لفك
ذ ا

نفی
بت

كیفیة

انتاج

اللقطة

سنسنایتي
A

:سلسلة الشارة العسكریة 
)3 ()4/ (

) الزكزاك ( 

.األبعاد 
) :الشكل الدودي ( سلسلة الموجة 

.ان واحد أبعدت الشكل خارج الطور 
.اخذ الشكل بحالتھ الساكنة . 1.
.تسلیط قوى خارجیة تحركھ . 2
.تسجیل التأثیر لحظة بلحظة . 3

إنتاج اللقطة بمراحل

كوكنھایم
B

:الزھرة المتفتحة 
نقل مباشر للصورة بدون معالجات) 1(ص رقم الن

:السفینة المنصھرة 
.ھیئة سفینة منصھرة ) / 2(النص رقم 

.أخذ األشكال بحالتھا العادیة . 1
تسلیط قوى خارجیة . 2
. تسجیل النتیجة النھائیة للتأثیر فقط . 3

إنتاج اللقطة بمراحل

سدني 
C

نقل مباشر للصورة بدون معالجاتألشرعة المحلقةا) / 1(النص رقم 
نقل مباشر للصورة بدون معالجاتالصدفات المفتوحة) / 2(النص رقم 
نقل مباشر للصورة بدون معالجاتالموجة المنكسرة) / 3(النص رقم 

كیفیة

عرض

اللقطة

A

ألشكال ذات الصورةالتلویة للزكزاك ) / 3(النص رقم 
تغیر تدریجي

دودة االرض) / 2(النص رقم 

تغیر تدریجي

B

تتابع ورقیات الزھرة) / 1(النص رقم 
تغیر تدریجيتسریع تتابع الصورة) / 4(النص رقم 

سفینة منصھرة) / 2(النص رقم 
حركة السفینة) / 3( قم النص ر

عرض ھیئة لشكل حركي

بالتواجد  في الموقع

C

عرض شكل واحد مكرر بأحجام.أشرعة كبیرة وصغیرة ) / 1(النص رقم 

عرض شكل واحد مكرر بأحجام.صدفات مفتوحة كبیرة وصغیرة ) / 2(النص رقم 

ت.كسرة موجة من) / 3(النص رقم 
تغیر تدریجي
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:ثبوتیة مكونات اللقطة .2

كانت أكثر المكونات التي تضمنتھا اللقطات ھي مكونات حركیة وھذا یتوافق مع طرح المستقبلیین في التعبیر عن الزمن من خالل 
لحاالت ، الحركة  لحركة ) 4,2,1( Bو ) A )2,1في ا أو أن تكون ا

)B )3كإحساس ینتج من خالل تحریك المحیط والمؤثرات الطبیعیة كما في الحالة 
لحركة تأتي أشكال جامدة ھي) C)2,1بینما كانت مكونات اللقطة في الحاالت .تولید االحساس المعنوي بالزمانوسائل  اسا وا أس

. بالحركة من خالل التكرار التدرجي في الحجم فان مكونات اللقطة توحي) C)3أما الحالة ، كمفھوم ضمني یوحي بھ الشكل

أو ، *  
أو أن تكون الحركة محسوسة غیر مرئیة وتدرك فقط عند التواجد في الموقع . لجات التي تجرى علیھا تجعلھا تبدو متحركةالمعا

.وعند النظر المباشر والحي للمشروع 

:عدد المشاھد الذي تعرضھ اللقطة .3

.مستوى الكل أو الجزء ى تراوحت عدد المشاھد في اللقطة بین المشھد الواحد للشكل وأكثر من مشھد وھذا واضح عل

:وكانت اللقطة التي تعرض مشھد واحد أو وضعیة واحدة للشكل على نوعین 

) .2,1(أما أن یكون المشھد لشكل جامد كما في الحاالت * 

 * ،B
.وھذا یؤكد بعض التوجھات الحدیثة في ابتكار أشكال جدیدة متحركة من خالل استخدام أشكال لینة مطواعیة ) 2( 

A)2,1 ( وB)1 (C)3 (
.ة للشكل تركب مع بعضھا للحصول على ھیئة كلی

:شمولیة اللقطة .4

، ) 3(Cو )  1(Bو )  A )3,2البدایة إلى النھایة كما في الحاالت 
B)2 (

) ( ) .C)2,1ولقطة تعرض تصور منفرد واحد للموضوع كما الحاالت ، الموضوع ككل
یمكن مالحظة انھ إذا كان عدد المشاھد ك) عدد المشاھد ( مع المتغیر السابق 

.فھنالك إیجاز في العرض) 1(

: متغیرات تتعلق بتنفیذ اللقطة . ثانیا

: كیفیة إنتاج اللقطة . 1

أو نقل مباشر للصورة  بدون معالجات أي أن) 2(Bو ) ,A)3,42الحالة ِ
ویمكنC(1,2,3)و ) B)1كما في الحاالت 

بدأتتسلیط عوامل مؤثرة وعادة ما تكون العملیة معقدة ولذلك نرى أن ھذه األشكالاألشكال من خاللعلىالتحویرات
.ورسمھا وتسجیل كل الوضعیات لحظة بلحظة الفترات األخیرة نتیجة لتقدم البرامجیات الحاسوبیة المساعدة في إنتاج ھذه اللقطات
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: كیفیة عرض اللقطة. 2

). 3(Cو )B)4,1و A(2,3)تراوحت النتائج بین عرض الت
( Cوعرض شكل واحد مكرر بأحجام كما في الحالة ) 3( Bوعرض شكل ذو حركة حسیة في الحالة) B )2حركي كما في الحالة

2,1. (

: ویمكن مالحظة ما یلي 

إن تمثیل اللحظة المن*

.اللقطة ولیست أحداث منفصلة متسلسلة متقاربة زمنیا

.تنتاج انفردت بھ ھذه الدراسة لم یسبق للدراسات األخرى إن تعرضت لھ وھذا اس

:التوصیات . 7

.توصل الیھا البحث في إنتاج اللقطة وعرضھا 

.الحركیة وتعزیزه باستخدام وسائل تولید اإلحساس المعنوي للزمان 

:مستقبلیة البحوث ال

كالتتابع الخطي والتزامن، إجراء بحوث حول طرق تمثیل الوقت األخرى ،

كما یوصي البحث بإجرا، المصمم في السرد
.في ھذه المرحلة وكل حسب توجھاتھ الفكریة 


.أو لمصصم معین الكتشاف أسلوبھ الخاص أو بمقارنتھ مع مصممین آخرین، خرىمعماریة محددة ومقارنتھا مع أ

 یدعو البحث الى اجراء مقارنة بین اسالیب المصممین في السرد القصصي والتوصل الى التباینات واالختالفات بینھم واسباب
.ھذا التباین
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