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 سالمية بين التأثير والتاثر إللعمارة الالداخلي الحيز 

 جامعة حلوان –كلية الفنون التطبيقية  –قسم التصميم الداخلي واألثاث  – ستاذ مساعدأ

 
، والزمان متحرك ا  مباشر ا  بالحواس إدراك هن المكان ثابت يمكن إدراكأمكان والزمان عناصر متالزمة إال ن الأرغم  ملخص :

" ، ويرى " هان هو جسد الكون والزمان هو عقلن المكأ، حيث يعرفة " صامويل الكسندر " غير مباشر. ا  يدركة اإلنسان إدارك

ما الزمان فهو شكل تجربتنا الداخلية لكن العالم أالمكان هو شكل تجربتنا الخارجية ن أعن ثنائية الزمان والمكان " كانط " 

كما تدل على مفاهيم مجردة تعود إلى عالم الفكر لذا فهي .،  " هوط الداخلية في العقل الذي يتصورالخارجي ال ينفصل عن الشر

 بالعقل . ترض وجود نظام يحكمها و يحددها و الذي ال يمكن إدراكه إالمتغيرة نسبية وليست مطلقة ، مما يف

لذلك يهدف البحث لمحاولة الوصول إلى مداخل فكرية وقيم تشكيلية مضافة  للحيز الداخلي من خالل التأكيد على ثنائية الزمان 

عطت أحيث ؛ لحيز يؤثر فية ويتأثر بة مع ا تفاعال  كثر أو المتلقي أي التصميم و التي تجعل المستخدم والمكان" البعد الرابع "  ف

 وقد طرح البحث عدة تساؤالت ، هل نتعامل القيمة األولوية للثبات في العمارة اإلسالمية و ميزتها عن العمارة األخرى .ه هذ

ا أم كيف ا؟ حالة نسبية أو مطلقة قبلية أو بعدية ؟ هل يشكل مع م ؟ .، لتصميافي  عا  راب ا  بعد نالزما الزمان والمكان باعتبارهما كم 

وقد تم ذلك من خالل استقراء لمفهوم الزمان والمكان من خالل اللغة والفكر الفلسفي والدراسات والبحوث العلمية ، ثم استنتاج 

 زمان والمكاناإلطار العام لثنائية الن ، إ هم النتائج التي توصل إليها البحثأفي التصميم الداخلي وقد كان من  لثنائية العالقة

في الوصول إلى تصميم يتحقق في دالالتة الموضوعية ثنائية متصلة بين األبعاد األساسية المدركة للمكان ، واألبعاد  يكمن

، من خالل عالقة  بين الذاكرة والتي تمثل حاضر األشياء الماضية ، وبين الرؤية الحسية للزمان في إطار تصميم رباعي األبعاد 

يقونة أي بمثابة صنع العالقة هه ل حاضر األشياء المستقبلية ، هذمثي الذير األشياء الموجودة ، وبين التوقع ووالتي تمثل حاض

تجربة حسية ترافق حركة المتلقي في فترة زمنية معينة وبتسلسل وتتابع  إنها  ،ستفادة منها في عمل مرجعية بصرية يمكن اال

 يقاع والتعاقب والتتابع .ل التغيير واإلحيز الفراغي من خالللمشاهد المدركة داخل ال

 إيقاع المكان ، الذاكرة ،الرؤية  التوقع،  ، البعد الرابع، الزمن " اللحظي ، التركمي ، الذاتي " الكلمات المفتاحية:

 

Time & Space Duality in Interior Design 

Islamic Architecture interior space between Effect & Affected 
Dr : Wael Raafat Mahmoud 

Summary: Although the Time and place elements of the syndrome, but the place is fixed perceptible 

senses Aware direct, and time is moving realized it awareness indirectly., "Samuel Alexander knew : " The 

place is the body of the universe and time his Mind ", and " Kant " sees." The place is the form of our 

experience Foreign either time is the form of inner experience but the outside world is inseparable from 

the internal conditions in mind envisioned. " 

Therefore research aims to reach the entrances of thought and plastic values additive of internal space by 

emphasizing the space &time duality "the fourth dimension" design and that makes the user or recipient 

more interactive with the space affects faithful and affected by it., Which has given this priority value to 

stability in Islamic architecture and distinguished it from the other architecture., The research has raised 

several questions, you deal with time and place as a quality or a quantity?  In a relative absolute tribal or 

teleprinter ? Is the time form a fourth dimension in design? By extrapolating the concept of time and space 

through language , philosophical thought , scientific studies and research., then the conclusion of the 

bilateral relationship in interior design and had one of the most important findings of the research to the 

general framework of duality space and time lies in access to design achieved in duality substantive 

connotations connected between the perceived key dimensions to place .,   This relationship is a 

manufacturing icon which can be used to reference a Visual work, sensory experience to accompany the 

movement of the receiver in a certain period in the sequence perceived within the interior space by rhythm 

, sequence and transformation 
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 : مقدمة
كان والزال الزمان والمكان من األهمية في تحديد مسائل و مفاهيم عديدة سواء أكان في مجال األدب أوالفن أو 

نها تتعامل مع األبعاد الثالثة األساسية إلى جانب البعد الرابع و التي تتميز عن باقي الفنون كو و العمارة أالفلسفة 
نسان مع ثالثة أبعاد، ولكن يبقى اإلنسان خارج كّل هذه وهو الزمن، ففي كّل من التصوير والنحت يتعامل اإل

، و يدخلها ويسير  اإلنسان يقترب منها ةرة فتمثل قطعة غنية إنشائية ضمنيأما العما ، األعمال ينظر إليها ويراقبها
فالمكان والزمان هما الشكالن األساسيان  ، فيها مدركآ لكل مستوياتها في تتابع زمني و في نطاق تخطيطي معين.

فليس ثمة عمل من أعمال التصميم يمكن أن يختبر دون الزمن  ، لوجود المادة وصفتان جوهريتان من صفاتها
الالزم لكشفه فاإلضافة الجديدة ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالزمن غير أن ربطها بما يليها أو بما يسبقها من زمن البد أن 

 هن صوًرا تتباين مع مشهد اللحظة .،يثير في الذ
قائمة على أساس من القسمة الدينية الثنائية للعالم ال ووقد جاء اإلسالم بأكمل وأشمل مفهوم للزمان على اإلطالق 

وهكذا فإن الزمان والمكان بالمفهوم الديني ، إلى عالمين هما عالم اآلخرة، وعالم األولى، دار البقاء ودار الفناء 
دينيتان وجوديتان فهما دينيتان من حيث الطابع والقيمة وهما وجوديتان من حيث تعلقهما بالبنية الوجودية مقولتان 

 القيمة األولوية للثبات في العمارة اإلسالمية و ميزتها عن العمارة األخرى هعطت هذأحيث  لإلنسان وقيمته ومصيره .
. 

 طرح البحث عدة تساؤالت :يمشكلة البحث : 
 ؟ باعتبارهما كًما أم كيًفا؟ حالة نسبية أو مطلقة قبلية أو بعدية الزمان والمكانمع هل نتعامل  -
 ؟ ملتصميا في بعدًا رابعاً  يشكل نمزلا له -
   ؟ قيمة إبداعية في تصميم المكانيمكننا اعتبار الزمان  هل  -

  هـدف البحث : 
 . ائية الزمان والمكان في التصميم الفكري والفلسفي لثنالبعد التعرف على  -
 . ز الداخليالحي تصميم في منهجيةك وأكتفكير  الزمان والمكانتحديد مؤثرات         -
 . محاولة استخدام الزمن كمحدد قياسي للمؤثرات التراثية في التصميم        -

 فروض البحث : 
 . عالقة ثنائية تفاعلية متصلةبالزمان والمكان يرتبط  -
 . ة في تصميم الحيز الداخلييتشكيل اً البعد الرابع في التصميم يضيف قيم -
  .  العالقة بين الشكل والمضمونترتبط جماليات تصميم الحيز الداخلي بعمق  -
 سالمية طبيعة متغيرة ألبعاد الحيز الداخلي ، يمكن تناولها بصيغة معاصرة . تقدم العمارة اإل -

 منهجية البحث : 
قرب الرؤى والنتائج ألوصول إلى ستنتاج لمحاولة استقراء والشرح والربط واالالدراسة بشكل جوهري على االعتمدت ا
 تية :كثرها فاعلية من خالل المراحل اآلأو 
 .مفهوم الزمان والمكان استقراء  ل -
 .لحيز الداخلي ا لثنائية العالقة في تصميماستنتاج  -
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 .الدراسات التحليلية والتطبيقية  -
  : مفهوم الزمان والمكان -1

 في اللغــــــــــــة : 1-1
بمعنى  لوقت قليلة وكثيرة ، والجمع أزمان و أزمنة ، وهي أيضاً ا  -جم المعاني الجامعفي مع -تعني كلمة زمان 
معاني ، كما توجد العديد من األلفاظ وال حداث معينة ترة من الوقت تتميز بحدوث ظواهر أو أو فمدة أو عصر أ

 ربع مجموعات داللية كما يلي :تعبر عن الزمن يمكن تقسيمها إلى أالتي 
المجموعة األولى: وهي تعبر عن زمان مطلق بغض النظر عن األحداث وهي : الزمان ، الدهر، األبد   -

1السرمد .  
وهي : الوقت ، الحين ، األوان، العهد،  وأحداثهالثانية : وهي تعبر عن زمان بذاته وصفاته المجموعة  -

2الحقبة  . 
المجموعة الثالثة : وهي تعبر بعد زمني قصير مرتبط بحدث معين وهي : المدة ، البرهة ، الفترة ،  -

3التارة .  
المجموعة الرابعة : وهي تعبر عن بعد زمني طويل مرتبط بمجموعة من األحداث واألماكن وهي :  -

4األجل ، الطبقة ، القرن العمر ، األمد ،  . 
قدر بها ما في لغة التصميم فهو متجدد ومعلوم بمعنى سلسلة متصلة ال مادية، ومجموعة من المفردات القياسية يأ

 . وطبيعة إدراك المكان لنتاجاوتكون ن الزمن متصل كقيمة مستمرة من الوقت ومنفصل بالحدث إإذ  ،  الحدث
هو مكان وقوع الشئ ، ويشمل العديد من و  -كنة موالجمع أماكن ، أ -اسم  وهومكان في اللغة  كما تعني كلمة

 األبعادبالنتاج الحاوي المحدد اما في لغة التصميم فهو .، ، الفراغ الحيز ، المقام ، الموضع ، الكيان ك المعاني 
 . هبعادأو  هتحدد خصائص تشكيل رسمات وعناصويتميز ب ( ، اإلرتفاع العرض ، ألساسية )الطولالثالثة ا

                                                 
: مدة طويلة الدهرللقليل من الوقت وكثيرة، والجمع أزمن وأزمنة وأزمان ، أزمن بالمكان أي أقام بة زمانا ، : اسم الزمان  1

 . من الزمان 

حدد قي الماضي مقابل األبد ، : الزمان غير الم األزل، ه ل ، والجمع أباد ، فهو النهاية ل: الزمان غير المحدد في المستقب األبد

 فهو ال بداية لة

 . طراد في شكل ديمومة مستمرة التنتهي: الزمان المتعاقب ، من خالل التوالي والمتابعة واأل دالسرم

 
م : قدرا  مبهما  من زمان طال أ الحين، وقت الشئ أي يجعل له زمنا  يقع فيه ،  همقدار من الزمان محدد في ذات : الوقت 2

  .قصر

: غير محدد في  العهد، ن التمر ،.. (إ وإن البرد ، أ وبحدث معين ) أ مثل الحين في مقداره ، إنما يختص ا  : مبهم األوان

 . حقابمدة مبهمة من الزمن والجمع  أ:  الحقبة،  و شخصمقداره  إنما يرتبط بصفة أ

 
الزمان قدر غير محدد من  : مثل المدة  المالوة،  و قصر ، واللفظ مأخوذ من المد وهو الطول: قدر من الزمان طال أ المدة 3

:  الفترة،  : الزمان المبهم والطويل ) اقمت عندة برهة اي مدة طويلة من الزمان ( البرهة، ) مدة من العيش املى من الدهر (

 ع ، والفترة السكون بعد الحركة (االزمان المعترض بين وقتين ) الفترة هي اإلنقطاع ، تقول فتر الوحي اي انقط

 
ة الزمان )يقال الإلنسان امدين: : غاي األمد،  ي بقيت زمنآ طويآل (ة المكان أو البدن بالحياة أ: زمنا  طويال  ) عمار العمر 4

: غاية الزمان أي أقصى مايصل إليه ) ويقال أجل  األجل،  جلة (هرعند مولده والثاني منتهى أالذي يظ أحدهما ابتداء خلقه

 و غاية (الشئ تأجيآل  اي حدد له  وقتا  أ

 www.kotobarabia.com، 77: 50الدين )د( ، الزمن الداللي ، صـ  كريم ذكي حسام -
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 الفكر الفلسفي :في  1-2
ل ، ومحواألشياءي للموجودات و المكان غير حقيقي وهو الحا نأ  Aplaton أفالطون رىفي الفكر الفلسفي القديم ي

ر نا المحسوس هذا غيالتغيير والحركة في العالم المحسوس، عالم الظواهر غير الحقيقي، كما أن الزمان في عالم
ن عالم المثل هو عالم فوق حسي ال مكاني، وهو زمان ليس بمعنى زماننا األرضي ّأنه أبدي، إ مانإحقيقي أيضا، 

مان الز  " Aristotte   أرسطو" زماننا األرضي ليس إال ظالال لزمان حقيقي أزلي وأبدي عند أفالطون. بينما عرف 
ن عنده لمكايعد السابق والالحق منها. أما انه إن الزمان يرتبط بالحركة من حيث بّأنه مقياس  الحركة، ومعنى هذا أ

للجسم المحوري وهو على نوعين: خاص، عام، فلكل جسم مكان يشغله مشترك يوجد  المسفهو السطح الباطن الم
 .، فيه جسمان أو اكثر

( انتإن الزمان والمكان على هذا النحو مقولتان )مفهوم"  Descartesديكارت  " يرىوفي الفكر الفلسفي الحديث 
و الزمان أمستقلتان تمام االستقالل، المكان في االمتداد الهندسي ثالثي األبعاد، و الزمان زمان طبيعي وزمان النفس 

 الحدسي.  
نهما ن، إم الخارجي، إنهما ليسا بعيديصورتان أوليتان قبليتان وال يرجعان إلى العال" كانت " والزمان والمكان عند 

التي  تلكفقد أعطانا فلسفة دياليكيتة حركية "  Hegelهيجل " األفكار والقوالب الفطرية الموجودة في العقل، أما 
المكان  إلى النقيض، والنقيض ليس إيجابي، الزمان الذي يكون هنا سلبًيا وال يمكن أن نتوقف عند الفكرة،بها ننتقل 

 نكرة مركبة وهي عنده الحركة، فكأن الحركة هي جماع المكان والزماونقيضها الزمان بل يجب أن نصل منها إلى ف
.   

قولة مقولة وجودية ، وليست مالزمان ن أ، " كيركجارد وهيدجر " فيرى،  أما الزمان والمكان في الفلسفة الوجودية
 .  عقلية

الوجود الشعوري المشخص، الموجودات إال أن الزمان نسيج الوجود النفسي، أو  فيهنتظم تأو مجرد إطار فكري 
ن زماني والزمان وجودي. أما عند الماركسيين فهما مقولتان للوجود الموضوعي الشيء مادي، وهما صورتا فالوجود
  .الطابع، تاريخيتان المسار، ال ينفصالن عن المادة والحركة  جدليتان

نماذج مختلفة نذكر على سبيل المثال  كما تطرق الفكر الفلسفي اإلسالمي لمفهوم الزمان والمكان وتمثل ذلك في
نه المرتبط بالحركة والمتحرك والذي ينقسم إلى آنات وسنين وشهور يعرف الزمان بأ " حيث الرازيبو بكر رأي " أ

المكان المضاف هو المكان و سواء وجد أو لم يوجد فيه، إلى قسمين مكان مطلق هو المكان  وأيام، أما المكان فينقسم
1 الجسد –بوجود المتمكن  مدركان عقليان يوجدان في العقل دون التجربة الحسية، " الرازي " فالزمان والمكان عند ،  

هو الشيء غير مقداره وغير مكانه، وهو أمر به: القبل"الذي ال يكون معه "البعد" ن الزمان أ " فيرىابن سينا" أما 
مكان الشيء يكون فيه الجسد يتكون ، بمعنيين فوهنا يربط بين الحركة والمسافة بل يعطيه وجوًدا مادًيا، أما المكان 

2 محيطا به، ومكان الشيء يعتمد عليه الجسم فيستقر عليه ال ينفصالن عن المادة  "ابن سينا" ، فالزمان والمكان عند

                                                 
،  1946مصر،  س، بيتيس، "مذهب اللذة عند المسلمين" ترجمة محمد عبد الهادي أبو ديرة، مطبعة لجنة تأليف والترجمة، 1

 54، 53صـ 
 98،)ص  1993العاتي، د. إبراهيم، "الزمان في الفكر اإلسالمي"، دار المنتخب العربي، بيروت،  2



 لعدد األولا                        مجلة العمارة والفنون                                                            

- 5 - 

 

فيعتمد في رأيه حول قدم العالم عن وحدة الزمان والمكان ال " ابن رشد " والحركة وهما ليس وعاءين فارغين، أما 
1 تنفصم كما بين الزمان والحركة  . 

ن قولهم موقًفا جديًدا جمع فيه بين القول بقدم العالم والزمان، وبي اقدم، إن الزمان والمكان في الفكر اإلسالمي 
ود فاعل بالخلق واإلبداع أي جمعوا بين التصور الطبيعي حول العالم، والذي يؤمن بأزلية الطبيعة وأبديتها وينكر وج

ابة علة الم يكون له بمثالع أول هذا العالم، وبين التصور المثالي الذي يؤمن غلق العالم وفنائه الوجود خالق لهذا
سالمي . وكان أهم أساس بنيت عليه الفلسفة اإلسالمية هو فكرة التوحيد التي بلغت أغنى مراتبها في الدين اإلةفاعل

. 
هو بين البسيط والمجرد والملموس والمركب والبحث  لوقاتالخالق سبحانة وتعالى والمخإن هذه العالقة الثنائية بين  

الستخراج الدالالت وتأويلها من حيث وجودها المتناقض بين الروح والمادة بين الثابت والمتحول واللفظ )الشكل( 
تعادلية أو نها ليست إلف عن غيرها، تإن هذه الثنائية في الفكر اإلسالمي تخ ،. الزمانو  المكانوالفكر )المضمون( 

، وهو الذي يضع الحدود ويرسم األشكال  )الثابت( وهي الشكل المطلقة  نما هي ثنائية تفاضل، فاألوليوا  ،  جدلية
في مرتبة ، ويعد يحرك ويوجه ينظم و الذي  هوو  لقواعد الفهم واإلدراك) المتغير( طبقًا  هي المضمونو والثانية نسبية 

 . يرسم بدوره الفكر ويحدد وظيفتهي نه الترابط الذإ السبب و النتيجة،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصال بين الزمان والمكاننفصال واال( شكل توضيحي لثنائية اال 1شكل ) 
  

في عالقة انفصال أو اتصال ، في  نالتعدد في اآلراء أن الزمان والمكان إما أن يكوناونستنتج من خالل هذا 
حالة وجود حقيقي واقعي أو وهمي افتراضي حالة استاتيكية أو حالة ديناميكية ، ففي كّل الحاالت فإن مقولتي 

 حضارة بدون مفاهيم الزمان والمكان مقولتان ضروريتان في رصد وفهم وتقييم الجهد الحضاري اإلنساني، فال
 . زمانية أو تصورات مكانية

 

                                                 
 64، صـ  1993 عفيفي، د.زينب، "فلسفة ابن رشد الطبيعية"، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة األولى، 1

 متغير ثابت

 الزمان المكان

 الشكل المضمون

 الروح المادة

ثنائية األنفصال 
 واألتصال

 متقبلة منفصلة

جدلية 
 متصلة
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 : نيرلمعاصا نلباحثيوا ءلعلماا دعن 1-3

 وعجرلدون ا فتکتش الو نسبية  ثابتة کةرح لک"  نبأ ولتق لتيا لنسبيةا ية" النظر Einstein  نينشتي" آ وضع
1" جيةرخا قالطنا ةطنق لیإ إذا  الإ ركيتح نهأ راليشع فإنه کاًرمتح شيئاً بکري صشخ كهنا نکاإن  بمعنی ،  
 کةرح لیإ منسبة ونتک کتهرح هناو ق،يطرلا علی رةإلناا  دةعمأو أ لمبانيا شكل رتغي لمث ،جيةرخا کةرح دصر

 ركيتح ركلمتحا ءلشيأن ا صلشخا رفيعأن  نيمک ال،ه ذلك بأن لنسبيةا ونقان دکؤيو ،.الكتل واألشكال حوله 
 بها ركيتح لتيا عةرلسوا ركلمتحا دلمشاها عهاطيق لتيا لمسافةا نبي عالقة كهنان أو ،  جهرخا ظرنإذا  الإ فعالً
 ثحي، . (ساعة/لمي) ددمح تقو في عةطولمقا لمسافةا هي عةرلسوا دة،لمشاها في قهرستغا ذيلا کةرلحا نموز
 نعظرلنا ضبغ ثابتة عةربس وءلضا يةرؤ يمکنه دحوا لکوأن  ،نيوک تثاب وءلضا عةرسأن  لی( إنينشتي)آ ريشي

،  ركلمتحا أو تلثابا دلمشاها ونعي في ًداحوا سلي نهوأ وادث،لحا نبي يتالشیأدرك أن الزمن  هناو ،کهرتح کيفية
 .نمزالتا نسبية دأبمب رجخ هنا نمو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ).1964. (Lynch Kevin. The Image of the City. MITPress. Harcourt. Brass and world 

القة عيجاد ( بعض الحيزات الفراغية المؤسسة على فكر العمارة اإلسالمية في إ 2شكل ) 

 ( الشكل والمضمون أوبعاد الحيز والمؤثرات الحسية المضافة ) الملموس والمحسوس أ

كي ( شكل توضيحي للنظرية النسبية وكيفية التغير اإلدرا 3شكل ) 
 لألبعاد األساسية الثابتة للشكل مع تغير حركة المشاهد
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Hawking  "1  کينجوها" طور  رغيو ،عنه لمستق نه، وأ راغبالف له عالقة ال نهأ نم نمزلا مع للتعاما مسألة 
أي  في ةطنق ةأيبأذلي ،  طتباار عالقة بينهما ئماًدا  راغلفوا نمزلأن ا لیإ لقب نم ريشا نکا کما عليه د،معتم
 يطخ لمث) ألفقيا وىلمستا هما طفق  tow dimension نيدبع علی هادصر في دتعتم ال ونلکا ذاه في نمکا
 نم يضاًأ مکانياً ددتحأن  نيمک ةطلنقا ذهه نلک( و رض،ألا حطس وقف هي مک لمث) عتفارال( وا رضلعوا طوللا

في (   ثانية  /وءلضا عةرس) لمسافةا ليهاإ مضافاً(  نمز لباستعما تقع ةطلنقإن ا : ولفيق ،ً نسبيا نمزلا لخال
 دلبعوا  عتفارالض وار لعوا طوللا ،هي بعةأر دبعاذات أ فيعالقة ةطلنقا كتل تصبحأ هناو ، ددمح نمکااتجاه 

  space-time نمزلوا راغلفا نبي لعالقةا عليهاقلطيو ن،لمکاا نع منيزلا
 
 
 
 
 
 
 
 : نتائج ثثال  في(  کينجوهاو  نينشتي)آ نم لک يةرؤ خالصة زيجاإ نيمک مث
 سقيا لعام نهاوأ ون،لکدام ا ما ًوداجومأي : نياًوک ثابتاً ءألشياا رىي دلمشاها نم لتجع لتيا وءلضا عةرس-1
 تعالقا( فهي  ونلسکأو ا کةرلحا واءس) تلحاالا لک في ءألشياا نبي تلعالقاا ماأ ،.رالعتباا في ذهخأ نيمک ديبع

أن  نيمک قلطم نمز دجوي فال مث نمو رىخأ رعناص لیإ بةومنس ونتکأن  بيج هاديدلتح نهأ بمعنی،  نسبية
 دلمشاها کةرح ربتغي ئماًدا ريتغي نمزفال مث نم. و رىخأ رعناص لیإ بنسبته الإ ،ةظللحا كتل في نآلا عليه قلطي
 لخال ددمح نمکا دراكإل منيةز رةفت لیإ دلمشاها ردلفا جيحتاو قياسه نيمک  رةم لک في لکنهو ،ثباتهاأو  ءألشياا أو
 . لنسبيةا ونبقان دةباالستفا،  يةرؤلا قين طرع ددةمح رةفت
 لخال نم رضألا علی ما نمکا في ةطنق قعوم ديدتح نيمک عالقة وجوبية حيث  راغلفوا نمزلا نبي العالقة-2

 رةلقاها ينةدم قعوم ديدلتح نهأ بمعنی ةطلنقا ذهه نع دلبعا نمز يضاوأ ع،تفارالوا رضلعوا طوللا هي دبعاأ ثالثة
 هادبع ديدتح نيمک نلکو ر،لبحا حطس نع عتفارالض وار لعوا طوللا يطخ ديدبتح طفق نکتفي ال نيولکا راغلفا في
 قياسه نيمک رخًا آدبع كهناأن  يعني ذاهو ، وءلضا عةرس لخال نم مثالً سلشما ونتک دق  راغلفا في ةطنق نع

 المشاهد في حيز محدد جيحتا مث نمو.،  دملقا أو ربالمت طوللا سقيا لمث "وءلضا  عةرس وهو" ددمحربعنص
 . نمزلوا  عتفارالوا رضلعوا طوللا:  هي قياسها نيمک يةدما دبعاأ کلها سللقيا دبعاأ بعةرأل
 تثاب"  وءلضا عةرس هي سلقياا  دةح، وو عتفارالض وار لعوا طوللا مع راغلفا سيقي بعرا دبع نمزلا     -3
 ديدتح لیإ جيحتا دلمشاهأن ا بمعنی.  قلطمرغيو نسبي وه عليها دالعتماا لخال نم نلمکاا دراكإل نلکو "نيوک

                                                 
 ـديع. و نينشتيآ مللعال لنسبيةا يةظرلنرايطوت في رةمعاص اتإسهام مله نکا نيذلا نيرلمعاصا ءلعلماا نم دحوا ،کينجوها 1

 نم نمزلا ملفه رلمعاصا لخدلما The Illustrated A Brief History of Time نمزلا يخرلتا زجوم حيضاإ کتابه

 . س للقيا بعرا دبع نهأ ظورمن

لرؤية "هاوكينج " فى العالقة  ( شكل توضيحي 4شكل ) 
   Space – Timeبين الفراغ والزمن 
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 تهدرق في متتحک  راغلفا في ةطنقو دلمشاها نبي لمسافةا سلقيا تبواث ونلتک  راغلفا في راتلمتغيا نم عةومجم
 نيمکإذن  دراكإلا جةدر فةرلمع ثابتاً ونلتک صالحة لکنهاو رةمتغي لمسافةوا دراك،إلا جةدر في مث نمو يةرؤلا علی

أو  رمععناص عالقته لخال نم دركيأن  بيج نمزلا نلکو س،قيا لعام ديع ال تهذا دح في نمزلإن ا :  وللقا
 . رىخأ دبعاأ

 :  في الدراسات الحديثة  1-3
ي كان تجاهات والتمكان من العديد من االوقد تناوالت العديد من الدراسات الحديثة ثنائية العالقة بين الزمان وال

 : على سبيل المثال وطبيعة المكان ونذكر منهامعظمها يرى وجوبية العالقة كبعد رابع محدد لشكل 
Yoshinobu Ashihara"1دراسة "   فراغلل اإلدراكيالتنوع  من خالل رابعلى مفهوم الزمن كبعد إسة راشارت الدأ 

يقاع وسرعته على اإل يقاع حركة المتلقي من حيث درجةإيضًا ربط الزمن بأو ،  الزمن نتيجة حركة المتلقي خالل
 الموسيقي . باللحن وماثلهارضيات األ

James Corner "2دراسة "   في التجربة المباشرة الحيز من خالل  ومشاهد باألبعاد الحقيقية للمكان أيشعر ال :
 بهذه الحركة من خالل الجريان وربط مفهوم الزمن حساس وكشف المعنىاإل وانفتاحه على تجربة فيهوتحركه  المكان

ذاته خالل  وكذلك حركة العضالت واألعصاب للجسم بحد، الحركة  بفعل المكانالمشتق من  دراكلإلالديناميكي 
للفضاءات الخارجية، عن طريق التغيير  والتغيير الزمنية بالحياة والديناميكية ربط وأخيراً والزمن( -راغحركته )بالف

ستمرار باالجو والتي تسبب  وتغيراتالنمو  وتأثيرات كالتعرية والترسب الديناميكي الجاري بالعمليات الطبيعة والفعل
 وشكل الفراغلهيكل  تحوالً 

Birksted anJ "3دراسة "  ة من المشاهد المتتالية وما مجموع الدراسة إلى طبيعة التصميم على إنه وتنظر هذة: 
حالة الجو والنمو  في( والتغيير  ربعةالفصول األ (، و) والضوء والظالم كالليل والنهار ) من تغيير يوميعليها  يطرأ

كبعد زمني مرتبط  و، أالتاريخية . كبعد زمني يظهر في العناصر القديمة األثرية أو، والتي يمكن إدراكها النباتي 
 . بالذكريات المرتبطة بذاكرة المتلقي

4 بو سعدةأهشام جالل  دراسة  ًا مؤثرًا عنصر  ديعبعاد الثالثة و األ مع الفراغيقيس  بعدًا رابعاً الزمن  الدراسة اعتبرت: 
 والمتكون من لقطات متتابعة، الفرغفي  المرئي للمكان، ويرتبط بعملية التتابع الحركي البصريدراك اإلعملية  في

 خرىأو  سيرها المشاهد بين لقطةيوكذلك مسافة الحركة التي  وتتأثر بحركة المشاهد والمسافة التي تفصله عن المشهد
وعلى  باالعتماد على تأثيره على الحواس وعلى حالة المشاهد بالزمن لدى المتلقي حساسوكذلك يتأثر ويتغير اإل، 

 . على المكان التاريخية التراكماتوهناك الزمن الناتج من ، بالمتلقي  المكان والعوامل الخارجية المحيطة طبيعة
 
 
 
 

                                                 
1 1981-1970Yoshinobu Ashihara, Exterior Design in Architecture,  
2 1992James Corner, Representation and Landscape,  
3  1999, The Prospect at Dungeness: Derek Jarmans Garden, JAN Birksted 
 2002البعد الرابع في الفراغات الغمرانية،  -، الزمنهشام جالل ابو سعدة 4
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 طبيعة العالقة  المكان الزمان المفهوم

ـة
ـــ

ـــ
غـ

لل
ا

 

ي
ـو

ـــ
لغ

 

مدة  او فترة من الوقت تتميز 

 بحدوث ظواهر او احداث معينة

 مكان وقوع الشئ

 

غوية تشترك في عالقة ل

و أمفهوم وقوع الحدث 

 الشئ

يم
صم

لت
 ا
غة

ل
 

مجموعة من المفردات القياسية 

يقدر بها الحدث وتكون النتاج 

 المكانوطبيعة إدراك 

النتاج الحاوي المحدد باألبعاد الثالثة 

بسمات وعناصر  األساسية ويتميز

 هبعادأوه تشكيل تحدد خصائص

عالقة اتصال ، في حالة 

وجود حقيقي واقعي أو 

مي افتراضي ، في وه

،  تشكيل استاتيكي 

 ديناميكي .

ي
سف

فل
 ال

كر
لف

ا
 

ـم
ـــ

ـــ
يـ
قد

ال
 

:الزمان في عالمنا  ونطفالأ

نما إمحسوس هذا غير حقيقي ، ال

عالم المثل هو عالم فوق حسي ال 

 . مكاني

المكان غير حقيقي وهو الحاوي 

للموجودات واألشياء، ومحل التغيير 

 والحركة في العالم المحسوس،

عالقة انفصال في حالة 

 وجود وهمي افتراضي

: الزمان بأّنه مقياس رسطوأ

 الحركة

للجسم  المس السطح الباطن الم

 المحوري وهو على نوعين: خاص، عام

نفصال، في حالة اعالقة 

 وجود حقيقي استاتيكية

ث
دي

ح
ال

 

: الزمان زمان طبيعي كانت

 وزمان النفس أو الزمان الحدسي

، المكان في االمتداد الهندسي ثالثي 

 األبعاد

عالقة إنفصال ، في 

حالة وجود حقيقي 

 ديناميكي

: صورتان أوليتان قبليتان وال يرجعان إلى العالم الخارجي، إنهما  ديكارت

 ليسا بعيدين، إّنهما األفكار والقوالب الفطرية الموجودة في العقل

عالقة اتصال ، في حالة 

وجود افتراضي 

 ديناميكي

: المكان ونقيضها الزمان بل يجب أن نصل منها إلى فكرة مركبة وهي هيجل 

 فكأن الحركة هي جماع المكان والزمانعنده الحركة، 

عالقة اتصال ، في حالة 

 وجود حقيقي ديناميكي

: نسيج الوجود النفسي، أو الوجود الشعوري المشخص، فالوجود  الوجودية

 زماني والزمان وجودي

عالقة اتصال ، في حالة 

 وجود حقيقي شعوري

وهما صورتان لشيء مادي،  : مقولتان للوجود الموضوعي الماركسية

 جدليتان الطابع، تاريخيتان المسار، ال ينفصالن عن المادة والحركة .

عالقة اتصال ، في حالة 

 وجود حقيقي شعوري

 

 التنوع اإلدراكي للفراغ 

 نتيجة حركة المتلقي خالل الزمن

الحيز من وتفاصيل باألبعاد الحقيقية للمكان  الشعور

 خالل التجربة المباشرة  

التتابع الحركي البصري في الفرغ والمتكون من 

 لقطات متتابعة 

 م الزمن كبعد رابع في التصميما( الدراسات الحديثة لثنائية الزمان والمكان ، واستخد 5شكل ) 
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( تحليل لمفهوم الزمان والمكان من خالل اللغة ، الفكر الفلسفي، العلماء المعاصرين، والدراسات 1جدول )

 -تحليل الباحث  –طبيعة وماهية العالقة  الحديثة لبيان

 : ثنائية العالقة في تصميم الحيز الداخلي  -2
المحيط  الحيزالمستمر بمجرد مالحظة  تجددالالتصميم الداخلي  في تضفي ثنائية العالقة بين المكان والزمان

نسان مع أن يظهر جليًا من خالل تفاعل اإل نه بعد زمني يمكنأو  كتشافهاهناك المزيد مما يتم  بالمتلقي، حيث
ينتج  الداخلين ربط بعد الزمن مع البعد الثالث للمقياس ا  و ، الزمن  مختلفة من خالل مرور حيزية مولدًا خبرة المكان
 نبي ،قعوالوا رلفکا نبي لصولا حلقة design process   ملتصميا عمليةدتعو ،الزمن( . – حيزلا ) اً مركببعدًا 

 بصياغة تنتهيو تالحتياجاا مبفه دأتب مةظمنو جهةوم هيعملية. ودألبعاا ددمتع لنهائيا لمنتجوا هنيذلا ورلتصا
 للمشاکوا،  زةلمميا لمالمحوا تلسماا نلبيا تحليلهاو تماولمعلا تجميع لخالمن  تالحتياجاا ذهله لملبيا التصميم

 . وللحلوا، 

ي
ـــ

مــ
ال

س
إل
 ا
كر

فــ
ال

 

: الزمان مرتبط بالحركة الرازي

 والمتحرك

المكان ينقسم إلى قسمين مكان 

مطلق هو المكان سواء وجد أو لم 

المضاف هو يوجد فيه، والمكان 

 المكان بوجود المتمكن

عالقة اتصال مدرك 

عقليآ افتراضي في 

العقل دون التجربة 

 الحسية

: الزمان هو الشيء غير مقداره ابن سينا

وغير مكانه، وهو أمر به: القبل"الذي ال 

يكون معه "البعد" وهنا يربط بين 

ا مادي ا  الحركة والمسافة بل يعطيه وجود 

مكان الشيء المكان بمعنيين 

يكون فيه الجسد يتكون محيطا 

به، ومكان الشيء يعتمد عليه 

 الجسم فيستقر عليه

عالقة اتصال حقيقي 

البنفصل عن المادة 

والحركة وهما ليس 

 وعاءين فارغين

:  وحدة الزمان والمكان ال  ابن رشد

 تنفصم كما بين الزمان والحركة

المكان هو المحيط الذي يتشكل 

 األجسام خالل الزمنمن حركة 

عالقة اتصال حقيقي ال 

ينفصل كما بين الزمان 

 والحركة

ـم
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
لــ

لع
ا

 

ن
ري

ص
عا

لم
 ا
ء
ما

عل
ال

 

ال وکة ثابتة نسبية رحل ک: يمكن إدراك الزمن من خالل الحركة ،  نينشتيآ

 جية .رخاق الطناة طلی نقوع إجرلف دون اتکتش

عالقة اتصال واقعية 

من يمكن إدراكها نسبيآ 

 خالل الحركة

ة في طنقأي بط أذلي ، تبااربينهما عالقة  ًئماراغ  دالفن وامزلا: کينج وها

ة طلنقذه اهن لکن فقط ويدها علی بعدصرفي د ال تعتمون لکذا افي هن مکاأي 

 ن النسبيمزلل اخالن م ًيضاأ ًمکانيان أن تحديدها يمک

عالقة اتصال واقعية 

يمكن إدراكها من خالل 

ولكن  سرعة الضوء

نسبي و عليها هد العتماا

 طقمرغيو

ثة
دي

ح
ال
ت 

سا
را

لد
ا

 

وقد رأت اغلب الدراسات الحديثة بوجوبية وجود عالقة بين الزمان والمكان 

 من خالل :

التنوع اإلدراكي للفراغ نتيجة حركة المتلقي خالل الزمن وايضا  ربط   -

 الزمن بايقاع حركة المتلقي

وتحركه فية وانفتاحه على تجربة االحساس  التجربة المباشرة  في المكان  -

وكشف المعنى ، من خالل المالمس، الظالل ، والحركة الديناميكية لعناصر 

 التصميم في الفراغ " الماء ، النباتات ، ... "

إدراكها كبعد زمني يظهر في العناصر القديمة األثرية أو التاريخية .،او   -

 مرتبط بذاكرة المتلقي

حركي البصري في الفرغ والمتكون من لقطات متتابعة، وتتأثر التتابع ال  -

 بحركة المشاهد والمسافة التي تفصله عن المشهد وكذلك مسافة الحركة 

عالقة اتصال واقعية من 

خالل ذاكرة المتلقي ، 

التجربة المباشرة ، 

والتنوع اإلدراكي، 

للمالمس، الظالل ، 

والحركة الديناميكية 

لعناصر التصميم في 

 لفراغ .ا
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 تحليلهاو تماولمعلاتجميع  لخالمن  Indicators راتشؤبم روجلخوا  Diagnostics صلتشخيا -1
 . تلسماا نلبيا

 .ودلقيوا دداتلمحوا راتالعتباا ديدتحو Interpretation رسيلتفا -2
 . ملتصميا رمعايي لیإ ولصولوا Examinationرالختباا -3
 .  لنهائيا لمنتجا لیإ ولصولا دفبه لتستعم لتيا سألسا صياغة Design  ملتصميا -4

و والمتلقي أ نلمکاا بيعةط هي: و نمکا لبکالخاصة  دألبعاا نم عةومجم رامحتا بيج لعمليةا لحرام لک فيو 
 نيمک ، و تفصيالتها لک فيو المختلفة التصميم عملية مراحلفي   لعمليةا ذهله يكون الزمن هو المحددالمشاهد، 

 :نمختلفي نيظورمن نمالحالة في هذه  فهمه
 نهوک نم رکثأ راتلمتغيا نم عةومجم مع ليتعام كحيز فراغي لنهائيا لمنتجأن ا ظرن  جهةو نم  -أ

 .  نلمکاا، و  سلناا، و  بيعةطلا وىق هي دبعاأ ثالثة لها ملتصمياعلی راتثؤفالم،  ديما ءبنا ردمج
 عتفارالوا نألفقياا دانلبعا هي ساسيةأ دبعاأ ثالثة له  -نهرالا ضعولا - مةوسرلما التصميماتمن خالل  -ب

. 
 طئواحأرض و نم ملتصميا عملية جنتا وه نللمکا ديلماا بکيرلتوأن ا ،بعاًرا ًدابع نمزلا رىي نيظورلمنا کالو
 نم نتمک لتيا ألساسيةا دألبعاا لتشک معاً کلها. وءلبناوا سلناوا بيعةطلا وىبق ريتأث مکاني لمجا فيو ء،سماو
  . نللمکا ملعاا للتشکيا لیإ ولصولا

 :  لحيز الداخليالزمن كبعد ادراكي ل 2-1
 ،للمستقبا في يأتي رخآ نمزب رىخوتارة  أ ددمح نمزبتارة   ًيعني يضاأ وفه ددمح نبمکا يعنی ملتصميا نکاإذا 
 دعن رالعتباا في ذخؤيأن  بيج ذيلا رألما وهو ت،جهاولتس والناا في رثؤي عطبالق نمزلا في رلتغيا ذاهو
 ضبع دصرل دودح ضعو نيمک ص،خا لبشک ئيرلما دراكإلوا معا لبشک دراكإلا مفه لخال نم لعله. و ملتصميا
 تاالح نم حالةوه perception دراكإلإن ا وللقا- نيمک نمزلا للعام لها ملتصميا نيمک لتيا لجماعةا تجهاوت
 المتلقي بستيعاوا مفه دىم "بأنه  فر يعو ،فهمهو فتهرمع دبع ،تهذا نع رجخاشئ  هتجا نلإلنسا لحسيةا الستجابةا
 علی الحيز الفراغي معالتعامل في  و المستخدمالمتلقي أ درةق دىم نع ريعب کما، "  به طلمحيا تفاصيل الحبز للک
 مع للتعاما في نجاحه دارمقزاد  کلما بالستيعاوا ملفهاعلی مکاناتهوا   نإلنساا درةقزادت  کلماو ،له  فهمه وءض
 .، ةطلمحيا لبيئةا

 نمزلا ذاهو ،مناًز رقيستغ لفع لفک ، باالستجابة لتتص لتيا لمهمةا راتلمتغيا دحأ عةرلسا أو نمزلا كما يعد
 ددمح لعم زإلنجا منيز دح ديدتحأو  للعما نم کمية داءأل رقيستغ ذيلا نمزلا سقيا نيقتيطربس يقاأن  نيمک

1 ."خالله ن    قيطر نعدلمشاها ردللف لفعليةا الستجابةا لخال نم ددمح نمز لخال ءبنا صفح وه وعضولما نکاوا 
 visual ئيرلما دراكإلا ماهية فةرمع روريلضا نم فإنه ،لحسيا دراكإلا رعناصدحأ هارباعتبا يةرؤلا

perception ،دراكفاإل هناو ،مامهأ ذيلا نيولتکا راءةق في لمتلقيا حنجا دعننم دراكإلا القةطنا ةطنق دأتب ثحي 
 بتتناس مختلفة راتفت في داتلمشاها ذهه لتسجيو ن،للمکا دلمشاها يةرؤ راربتک ونيک تحقيقهو ر،لبصا لحاسة تابع

                                                 
1 1999Press.  Techniques. Architectural and Moughtin. Cliff. Et.Urban Design. Method 
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 فهمها لخال نم دراكإلوا نمزلا نبي لعالقةا للعما ذاه طرحيو، .ً يضاأ نلمکاا بيعةط معوً شخصيا وه بيعتهط مع
 :  نلمکاا دراكإلالمتلقي  لفعاردود أ نم نحالتي قفأي و

 نلمکاا ملفه  نإلنساا يحتاجها لتيا رةلفتأي ا تهذا دثلحإدراك ا نمأي ز ، يظللحا دراكإلا حالة: لهماأو   -
تصميم الحيز و ، (  لنتقاوا کةرح، وفق)و نإلنساف او ظر  همهاأ راتمتغي دةلع تابع هنا دراكإلوا،  به عيولوا

أم  للي،  رودةبأم  رارةح) لحيزابيعة ط رتغي( ، ومفتوح ، تفاصيل  راغف  ،کةرح رمسا ، فراغ متراكب ) الفراغي
 ( . رنها
 دلمشاهأن إدراك ا رباعتباو،  ددمح نمکا علینمزلا مکرات راتتأثي نلناتجة عا ، لحسيا دراكإلا حالة: ثانيهماو  -

 بمعنی. رىخأ رةم نمزلا رورم دبعو رة،م تهذا دثبالح خاصة راتعتباا تتح دثتح يةظلح حالة وه ددمح نلمکا
فترة  رورم دبع کهإدرا نع فمختل لبشک ياًظًلح ددامحو الحيز الفراغي المكان أ دركي نآلا المشاهد او المتلقيأن 
 رورم دبعو،  ديدج يظلح نمزب  دةيدج دةمشاه كهنا ونتک نلمکاا و المتلقيالمستخدم أ رىي رةم لک ففي ،منيةز
 . نمزلا مکرات رعب تثدح لتيا راتللتغي  نتيجة له دلمشاهإدراك ا فيختل،  ددةمتع منةأز
حد المحددات فهي أ مث نم، و مختلفة منيةز ئحراش في مختلفة منةأز لتتابع فقاًو نلمکاا دراكبإ لحالةا ذهه تسمحو
  ويكون درجة تقبلة إلعادةلقي ، في ذاكرة المت ميم األماكن ذات الطابع التراثي أو التي تحمل بعداً ة في تصمهمال

  الذاكرة والتوقع في إدراك الحيز . نتاج تلك التصميمات متوقف علىإو إحياء أ
 
 
 
 
 
 
 
 

 : في التصميم الداخلي الزمان والمكاناستقراء لثنائية  -3
 : بعاد العالقة في الحيز الداخليأ 3-1

ألن الوجود هو الحياة ، والحياة  ؛ال وجود للمكان إال بالزمان ، بل إن الوجود والزمان مترادفان  أنهمما سبق يتضح 
لهذا فإن كل وجود يتصور خارج  ؛بالزمانإال  -إذاً  –هي التغير ، والتغير هو الحركة والحركة هي الزمان فال وجود 

 ؛ ثنائية الزمان والمكان ولىالقة تنتظم في ثالثة ثنائيات، األالع همي ال وجود له ؛ لذلك نجد أن هذهالزمان فهو و 
 ؛ثنائية الزمان والحركة   والثانية، ، والتي تشكل البعد العام للعالقة  هألن المكان هو الذي يسهم في تحديد هويت

ثنائية الزمان واإلنسان حيث ، والثالثة هي ، والتي تشكل البعد الرابع للعالقة  الحركة هي التي تحدد للزمن كميته ألن
 في :تلك األبعاد  تحديد، ويمكننا . والتي تشكل البعد الذاتي للعالقة ،الموضوعية  يكسبه ذاتيته وداللته

 
 

لفة واختالف طبيعة ( اإلدراك اللحظي والحسي للحيزات الفراغية المخت 6شكل )                

 بالتراكم الزمني لإلدراك الحيز وتفاصيله
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 : "  هويةال"  بعد عامك   1-1-3
 د ثالثة ، فجميع األشكال لها طول،بعانفكر في عالم ذي أودنا في حياتنا أن تع

بالرجوع إلى قياس المساحات في عرض ، ارتفاع ، كما يمكننا تحديد المكان 
، ه ومتميز عنًا رابعًا فهو مرتبطًا به ما الزمن بوصفة بعد، أ تجاهات الثالثةاال

حاضر األشياء يمثل  اتاريخي   اً فإذا تأملنا حيز فراغي لمبنى تراثي فهو يحمل بعد
حاضر ك اً مستقبلي اً وبعدحاضر األشياء الموجودة ، ك اً واقعي اً ، وبعدالماضية 

بعاد ثالثة تبين مدى التغير الحادث لنفس وذلك من خالل أاألشياء المستقبلية ، 
ألي حيز فراغي أو مكان المكان في البعد الرابع وهو الزمن .، وعلى ذلك فإن 

  :من خالل  اً رابع اً بعد ثالثة لها قوة دفع في الزمن تكسبهد بعابمفهومه المادي أ
 _  ماضي _في المكان حاضر األشياء الماضية وهو  :  ذاكرة -
  _ _ حاضر  في المكان  حاضر األشياء الموجودة: وهو  رؤية -
 _ مستقبل _ في المكان حاضر األشياء المستقبلية: وهو  توقع -

 
 : " كميةال"  بعد رابعك   2-1-3
من به الكائنات االحركة سمة من سمات الحياة  بل هي الحياة نفسها ، فالحركة هي األساس الذي تتز  دتع 

؛ ألنه إذا لم تتحرك المادة للحركة مهما كانت حالتهان المادة مالزمة والجمادات معًا ، وقد أثبتت التجارب العلمية أ
و مكانها  فإنها لن تنتقل ، وبالتالي لن يحدث لها في حيزها أ

ذا ذكرنا الحركة هنا ف  إننا نعني الحركة المحسوسة لدينا،التغير ، وا 
ن كنا ال نحسها بشكل مباشر في بعض األحيان .، فالزمان  وا 

1بدون حركة مجهول  نفس  ن هناك من جعل للزمان ، كما يذكر أ
ن الزمان يشتمل على بأمرين ، أولهما : أ واستدل على ذلكالحركة 

ن من ، و الحركة أيضًا كذلك ، ثانيهما: أ الماضي ، والمستقبل
2اليحس بالحركة ال يحس بالزمان الحالة فإنة يمكن ، وفي هذه  

 :، من خالل لمدلوالت الحركة  طبقاً  يالقياس الكمي للبعد الرابع للحيز الفراغ
يقاعها خالل الزمن و المشاهد داخل المكان ،المستخدم أحركة  : الحركة -  . وا 
 . في حدود البيئة الضوئية المكان ودرجة استيعاب التفاصيلالبصري الحركي في  التتابع :  الرؤية -
 . زمن المكوثيتناسب طرديأ مع  وهو تراكمي حيث المرئي للمكان، ستيعاب: اال اإلدراك -

 

                                                 
 177، ص  1966فخر الرازي، المباحث الشرقية في علم اإللهيات والطبيعات ، طهران  1
بين سبحانة وتعالى في سورة الكهف " فضربنا على كما من المعروف أن النائم اليشعر بالحركة وبالتالي ال يشعر بالزمن،  2

 م بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدآ " .آذنهم في الكهف سنين عددا، ث

 ( البعد العام للثنائية "الهوية " 7شكل ) 

 ( البعد الرابع للثنائية "الكمية  8شكل ) 
 " المدلول الحركي
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 : "  موضوعيةالدالالت ال"  بعد ذاتيك   3-1-3

كة هي ن الحر أ  ، وفي الثنائية الثانيةالزمان  هم في تحديد هويةسن المكان هو الذي ي  أنجد في الثنائية األولى 
ن الزمان يمثل المقياس الذى وضع مسمياتة اإلنسان في كميتة ، أما في الثنائية الثالثة سنجد أالتي تحدد للزمان 

مناحي الحياة المختلفة ، ونالحظ أن من خصائص هذا الزمان الكمي أو الموضوعي تصور كمي هندسي لتنظيم 
نسانية  طبيعة أي إنه ليس نابعًا من خبرات ذاتية لإلنسان بل وفقاً نة من نتاج ظواهر الأ لدورتين كونية وا 

Cosmic & Human Cycle 1  ويدرك اإلنسان ،
تصور الكمي الزمان والمكان من خالل هذا ال

والموضوعي ، كما يحدده  التقويم الذي وضعه لنفسه 
بين و بين مفارقة ظاهرة يشعر بها  وهو ينظم حياته

زمن موضوعي من معطيات القياس والحساب ، 
وقد  لمشاعر واألحاسيس ،وزمن ذاتي من معطيات ا

يبدو من خالل هذة المفارقة أن كال الزمانين منفصل 
ن ننظر إليهما من خالل عن اآلخر ولكننا يجب أ

ثنائية تحكم اإلنسان ونعني بذلك ثنائية الظاهر 
 ساسيين : الزمن من خالل عاملين أويتعرف اإلنسان على ، الجسد والروح .أو والباطن 

  . خالل التغيرات المحسوسة فيما حولهالذي يالحظة من  Sequenceسل و التسلالتتابع أ  -
 التغيرات . التي تقتضيها هذه Durationستغراق الديمومة أو اال  -

لتي تمر بالموجودات لذلك فإن التغير هو الذي يشعر اإلنسان بالزمان ، والزمان على ذلك حالة من الحاالت ا
تغير الخارجي فقط من ن اإلنسان ال يعي الزمان الموضوعي بالعليها ، كما أ والكائنات أو هو التغير الذي يطرأ

 تتابع أطوار عمره جسمًا وعقاًل؛ من خالل الزمن الذاتي أيضاً  -بنفس القدر –يعي  ه ، ولكنهوقات يومخالل تتابع أ
 ويمكن إجمال البعد الذاتي من خالل :

 . : وتمثل األبعاد الثالثة األساسية للمكان األبعاد األساسية -
اليخضع للقياس الكمي إنما يخضع لحالة اإلنسان النفسية : زمن كيفي ونسبي  لحظيالزمن ال -

 . ي (ظللحا دراكإلا حالة) و استشراف المستقبلأاسترجاع الماضي  هيمكن من خالل ، والشعورية
يشكل الوجدان وهو  لتنظيم مناحي الحياة المختلفة ،موضوعي  وأ كمي هندسي زمن : تراكميالزمن ال -

 . لحسي (ا دراكإلا )حالةاإلنسان الذاتية من خبرات  اً ليس نابع
 :تحقيق في الحيز الداخلي  ال لياتوآ منطق 2-3

ثناية الزمن والمكان تتشكل من خالل عالقة  بين الذاكرة والتي تمثل حاضر األشياء الماضية ، ن أومما سبق نجد 
العالقة ه ل حاضر األشياء المستقبلية ، هذالرؤية والتي تمثل حاضر األشياء الموجودة ، وبين التوقع والتي تمثوبين 

                                                 
1 30, P16International Encyclopedia of social sciences, Vole  

( البعد الذاتي للثنائية "االدالالت  9شكل ) 
 الموضوعية " التتابع واألستغراق
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تصميم الحيز  تتحقق بإيجاد الحركة في.، ستفادة منها في عمل مرجعية بصرية يقونة يمكن االأهي بمثابة صنع 
  : من خالل ، والذي يمكن إدراكه الديناميكي في التصميمو ستاتيكي االاإلطار ،  ينرئس من خالل إطارين الداخلي
وهو التحول ضد الثبات ، و يتم لغرض إيجاد صور وهيئات جديدة . : " Transformation" رالتغي -

 ةتكوين الوحد ويكون التغير فيواإليفاء بمتطلبات مادية أو فكرية ال يحققها الوضع السائد "الحالي " 
 في السمات وفي إطار زمني مشابه لهخر آلتحويل الشكل إلى  التشكيل الكلي، األصلية التي يتكون منها

 متعاقب .
التكرار  ذلك ال يحدثبحيث  يستند على تكرار العناصر في الفضاء والزمن ،:  "Rhythm" اإليقاع -

استمرارية إيقاعية من الحركة يمكن لعين المشاهد وعقله أن تتبعها على مسار أو  يحددمجرد بل  بشكل
داخلي ينبع  حدهماأ، ، ويوجد محددين لتأثير اإليقاع على التصميم 1داخل حيز فراغيضمن تكوين أو 

 . الزمنالنسب بشكل منتظم في المسافة و  تغيرواآلخر ناتج عن ، البشري  اإلدراكمن طبيعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 1997 –Ching, F. D.K. (Architecture: Form, Space and Order) Van Nostrand Reihold Co. . 
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 ابعاد

 -اساسية -
 لحظي

 - كيفي -
 تراكمي

 - كمي -

 فصالإن
 

 –لداخلي  ( تخطيط تجريدي لثنائية العالقة بين الزمان والمكان ومنطق التحقيق في الحيز ا 10شكل ) 

 -تحليل الباحث 
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ن الزمن تصل إلى : وهو حالة من التعاقب مع دوام استمراريتها على فترة م"Sequence" التتابع -
ستغراق ، من خالل وجود سلسلة متصلة من األحداث ترتبط ببعضها في تسلسل مرحلة الديمومة أو اال

ل التصميم في حركة األشكال والعناصر داخي تكون اليتوقف الزمن التتوقف األحداث أ فكما، زمني 
وفق نمط معين ستفادة من خصائص التجميع والتقارب للعناصر طرد باالو متتابع مستمر منتظم أ

 داخل اإلطار العام للتصميم . بخصائصه وسماتهبحيث تسمح لكل عنصر باالحتفاظ 
الموضوعية ثنائية  يتحقق في دالالته لوصول إلى تصميمل ليات تشكل اإلطار العام آومما سبق يمكننا طرح  

 : متصلة بين األبعاد األساسية المدركة للمكان ، واألبعاد الحسية للزمان في إطار تصميم رباعي األبعاد
يعبر عن حالة الفكر والمشاعر في ذهن مجتمع معين في عصر و شكل وحدة أ وهو : "Type " النمط -

 له صفة مستقلة وخاصة عن مجمل التغيرات المؤثرة على نموذجالنمط ماديا في  معين، ، ثم يتجسد هذا
له قابلية و ،  فاظه بخصائص البنية العامة للنمطوالحالة مع احت فهو يعبر عن الزمان والمكان، التصميم 

من خالل الذاكرة  عبر الزمن بشكل مستمر وبهذا تصبح عملية مستمرة التصميم والتطويرعلى إعادة 
بالوحدة مفردة البناء  النمط في العمارة جزء من سلسلة نمطية مستمرة تبدأن لذلك نجد أ ،والرؤية والتوقع 

 ت وخصائص الوحدة األصلية .ون الشكل العام الذي يحمل نفس سمالتك تصريفها مورفولوجياً التي يتم 
لحظة منذ والتي تعتمد على نظم الخداع البصري إلظهار البعد الزمني : " Inspiration" إليحاءاتا -

وينشأ من محاولة العقل ،  عبر التراكم الزمني لإلدراك يتغير إيحاءاته والذي للتصميم اإلدراك األولى
فرض وتحديد   في الفراغ، وينتج الخطأ من محاولة  البصري تحديد وضع األشكال المسطحة واألحجام

 ن العقلإجهود إلدراكه، بل وال يتطلب أي ماألشياء ككل،  عند النظر إلىينتج الذي و .،  البعد الثالث
 . اإليحاءات المدركة من وراء التشكيليحتاج إلى مجهود كي يدرك حقيقة 

ي الحيز في إطار أمع الوجود المحدود،  : يتعامل الضوء "Light & Texture" الضوء والمالمس -
مر غير قابل لالنقسام ، وطبيعته ال تتغير بفعل انعكاساته على ستخدام، وهو في حقيقة األالرؤية واال

نتيجة تغير تفاصيل وعناصر التصميم فيتكون حيز  إنما تتغير نتائجه ومخرجاتهاألشكال واأللوان ، 
، وترتبط  مالمس األسطح تتغير بتغير الزمن والتي المتكونة نعكاسات والظالل بفعل االفراغي جديد 

بصريا عن طريق سلوك األسطح في التعامل مع الضوء  ايمكن التعرف عليهحيث بالضوء الساقط عليها 
 .الساقط عليها 

التصميم  هن نطلق عليأوهو تصرف هندسي يمكن : " Addition & Subtraction" الحذفاإلضافة و  -
في المعالجات الشكلية  اً حيث يعطي تناقض،  الزمن (و الحركة البندولية لمرور ) أ الموجب والسالب

و أاإلضافة إليها بكتل مكملة  وأكتل بالحذف منها  أو من وحدات  للحيز والكتلة ، وهو يعني التشكيل
إلى التبسيط  العمارة اإلسالمية لخلق تكوين كتلي موحد بدون االتجاه حد اتجاهاتأوهو  ، مالصقة لها

 . يقاع الزمني للتطور والنموإيقاع منتظم في التصميم يحاكي اإل إيجادهم في وهي ت س،  المفرد
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 ليات تحقيق العالقة الثنائية للزمان والمكان )البعد الرابع( ( شكل توضيحي الستقراء كيفية وآ 11شكل ) 

 -استنتاج الباحث  –في تصميم الحيز الداحلي 

 إستغراق

والمشاعر في ذهن يعبر عن الفكر : شكل  النمط

مجتمع معين وله قابلية على إعادة التصميم 

والتطوير بشكل مستمر عبر الزمن من خالل الذاكرة 

 والتوقع والرؤية

: تصرف هندسي ) موجب وسالب (  اإلضافة والحذف

ساهم في إيجاد إيقاع منتظم في التصميم يحاكي اإليقاع ي

  الزمني للتطور والنمو .

: تتغير نتائجة بتغير تفاصيل وعناصر  الضوء والمالمس

التصميم فيتكون حيز فراغي جديد بفعل اإلنعكاسات 

 والمالمس  والظالل المتكونة والتي تتغير بتغير الزمن

إظهار البعد الزمني منذ لحظة : إليحاءات ا

اإلدراك األولى للتصميم والذي يتغير ايحاءاتة 

 عبر التراكم الزمني لإلدراك

 تغيـــر

 تتابـــع

 إيقـــاع
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 :التحليلية والنماذج الدراسات   -5
 " Atkins، تصميم "  بنك مسقط، سلطنة عمان 5-1

 2م 33000بمساحة ،  2010عام  ، وتم افتتاحهبنك مسقط بسلطنة عمان وهو يعد أكبر بنك فى سلطنة عمان
والمبنى  كخاليا عمل داخل البنك لتأدية كافة األنشطة المصرفية المختلفة ،موظف  2000ستيعاب مصمم الو 

ستدامة البيئية ليسمح بالوصول للنسبة المثالية لإلضاءة الطبيعية داخل الحيزات الداخلية للمبنى مع مصمم بفكرة اال
بالتجريد والمصممة ت اودة المبنى في نفس الوقت من خالل الشبكات الخارجية للواجهر المحافظة على درجة ب

األطباق النجمية والتي عمل المشربية في العمارة اإلسالمية ، حيث تحقق انعكاسات مختلفة داخل  الهندسي لوحدة
مفردات وتفاصيل في إضافة لية مختلفة على مدار اليوم دون اللجوء إلى زات الفراغية والتي تحقق قيم تشكالحي

 .، تصميم الحيز الداخلي
ني لتكوين العالقة بين التي تستخدم بعد الهوية في التصميم من خالل استخدام البعد الزم ةمن المشاريع الحديثوهو 

ستخدام العناصر التراثية من العمارة اإلسالمية الذاكرة با
والرؤية بإعادة استخدامها في تصميم معاصر يتوافق مع 

شاشات  من الخارج يغلف المبنى البيئة حيثمعطيات 
األطباق من  لوحدة شكل تراثي تمثل نمطاً بيضاء 
على غرار المشربيات حيث تسمح بمرور الضوء  النجمية

إلى داخل المبنى مع الحفاظ على المبنى باردًا كما توجد 
 لونة وممرات من الزجاج مما يجعلمناطق للجلوس م

كثر حميمية حيث يظهر ية أالحيز الداخلي بيئة إنسان نم
ضاءة الخارجية على األسطح الداخلية ا انعكسات اإلبه

يقاع األشكال مختلفة من خالل إ كما تعطي مؤثرات
يناميكي متغير عبر حركة المنعكسة وتتابعها في تشكيل د

لذلك ؛ وقات اليوم المشاهد أو المستخدم وعبر تغير أ
 ىالزمن معبر التراكفهي تشكل مجموعة من العالقات 

 .، تتغير بتغير الحركة وطبيعة إدراك المشاهد
استخدام الفناء  فقي والواجهة وظهرر التقليدية على مستوى المسقط األبالعناص التأثرظهر في تصميم المبنى كما 

لواح الزجاجية التي تغطي األ ستخدامكما تم ا للفراغات المختلفة. ومساحة انطالق المبانيالداخلي كمساحة ربط بين 
نعكاسات لخارجية من خالل تغير مدلوالت االلربط الفراغات الداخلية بوحدات تصميم الستائر اواجهات المشروع 

    الضوئية

 

 

 ( الواجهات الخارجية والفناء الداخلي12شكل )  

 نعكاسات اإلضاءة الطبيعية ودورها في تحقيق اإليقاع المتعاقب في الحيزات الداخليةا( الفراغات الداخلية للبنك  13شكل ) 
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حد السمات فراغات الداخلية ألالواجهات الخارجية وربطها با مالنمط في استخدام األطباق النجمية في تصميوتمثل 
مهمَّا حيث لعبت اإلضاءة الطبيعية المتغيرة عبر الزمن وانعكاساتها على الفراغات الداخلية دورأ ،المميزة للتصميم 

فجعل تصميم المكان يخرج  ، في الفراغ الداخليوالمتتابع بصورة مستمرة في تحقيق اإليقاع الديناميكي المتعاقب 
من إطار الثبات لألبعاد الثالثة األساسية المكونة للتصميم إلى البعد الرابع المتغير بالتعاقب الزمني حيث يتغير 

 اإلدراك اللحظي إلى التراكمي .،التصميم مع تغير الحركة داخل المكان من 

 
 

هجأ رباعي األبعاد من خالل الدمج بين الخصائص نن التصميم يتبع مألتحليل العام لفكرة المشروع نجد ومن ا
الشكلية ، وخصائص موضوعية من خالل استخدام نمط تشكيلي يؤسس للفكرة ت ءاإليحااالحسية الضوء والمالمس و 

األساسية للتصميم ويستدعي في األذهان عالقات ذات دالالت موضوعية من خالل الربط بين الذاكرة والرؤية والتوقع 
اكم الزمني للحركة ة عبر التر ير التفاصيل المدركغدى إلى تأالمتكونة بينها ، مما  في استشراف الحيزات والعالقات

 . ستخدامواال
 
 ، زها حديد الملك عبداهلل للدراسات البترولية ومركز األبحاث، الرياض، المملكة العربية السعودية 5-2

بحاث البترول والطاقة أبحاث عالمي يهتم بأوث البترولية )كابسارك( هو مركز مركز الملك عبد اهلل للدراسات والبح
بمساحة أكثر من  2015عام  نهاية معنتهاء ومتوقع اال ،2009وبدأ البناء منذ عام  المستقبلية.والبيئة وسياساتها 

ن يكون صرحا لتبادل الخبرات واألفكار يهدف المركز أل ، رامكو السعودية.أالمركز مطور من شركة  2م 65،000
تم بناء الفكرة الرئيسية للمشروع قد و ،  . المتعلقة بالطاقة والبيئة وخلق استراتيجيات وسياسات هادفة في مجال الطاقة

والزيادة  النمو المستمر عبر الزمن دون المساس بالسالمة البصرية للمشروع ، حيث يمكن التوسع مفهومعلى 
ستنباط عضوية الت دون تغير سمات وخصائص التصميم ، فالمبنى مؤسس على فكرة المستمرة في حجم المنشآ

مفهوم النمو المستمر في التصميم ، من خالل التحليل اإلنشائي لفطر عش الغراب والذي تم تحويلة لتشكيل هندسي 
 .،رباعي األبعاد يحاكي نظم التقسيم الهندسي لألطباق النجمية في الفن اإلسالمي 

 التحليل ثنائية العالقة 
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 النمط

وظهرت في استخدام ستائر الواجهات الخارجية من األطباق النجمية 

لبعد امختلفة كبعد عام لتحقيق الهوية في التصميم وإيجاد  نسببتجميعات و

 الزمني بين الذاكرة والرؤية والتوقع

 اإليحاءات
 يقاع والتعاقبفي الفراغات الداخلية من خالل اإل وتحققت بشكل واضح

 لإلنعكاس التصميم الخارجي في الحيز الداخلي 

بة
بك

ام
ين

لد
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 الضوء والمالمس

صرة بطريقة تكنولوجية معا تجريدية فراغية وحجمية خالصة من خالل عالقة

ية قاع حيوي للوحدات الهندسي، من خالل إ تسعى لربط الشكل بالمضمون ،

 تربط التصميم بالثقافة والفكر اإلسالمي

 اإلضافة والحذف

لوجي يكمن في العالقة الهندسية بين الموجب والسالب في التصريف المورفو

مع دوام  النجمية والذي اعطى حالة من التعاقب في التشكيل ،المجرد لألطباق 

 استمراريتها على فترات متراكمة من الزمن تصل إلى مرحلة األستغراق

 - بنك مسقط  -  تحليل لثنائية العالقة بين الزمان والمكان(  2جدول ) 
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ميكية متتابعة ومتصلة من خالل من شبكة من خاليا سداسية ثالثية األبعاد، في عالقة حركة دينا ويتألف التصميم

ستمر الذي يتغير بتغير النسب ومحاور الحركة مع تصال المستمر بين الخالبا السداسية التي تؤسس النمط الماال
فيها التكامل بين التشكيل المعماري والحيزات الداخلية للفراغات  ثبات القيمة الشكلية للوحدة المفردة . والتي يظهر

نكسارات مع استخدام اال ،. المتكونة ، الناشئة كمجموعة من األشكال البلورية التي تتطور استجابة  للظروف البيئية
الوقت تشكل المناطق عزل  ضوء الطبيعي وفي نفسنتقال الاتكوين حيزات فراغية تسمح بلنعكاسات الداخلية واال

 ، نتقال التدريجي للحرارةتسمح باال
 
 
 
 
 
 

رباعي األبعاد  هجاً نن التصميم يتبع ملتحليل العام لفكرة المشروع نجد أومن ا
 واإليحاءاتمن خالل الدمج بين الخصائص الحسية الضوء والمالمس 

الشكلية ، وخصائص موضوعية من خالل استخدام نمط تشكيلي يؤسس 
للفكرة األساسية للتصميم ويستدعي في األذهان عالقات ذات دالالت 

يزات موضوعية من خالل الربط بين الذاكرة والرؤية والتوقع في استشراف الح
ة عبر التراكم دى إلى تعير التفاصيل المدركمما أوالعالقات المتكونة بينها ، 

 ستخدام ، وقد يزيد من نجاح الفكرة الزمني للحركة واال
 
 
 

( التصميم الداخلي للحيزات الفراغية من 15شكل ) 
المنهج رباعي األبعاد و الدمج بين الخصائص  خالل

 الحسية واإليحاءات الشكلية

 السداسية لخالياا ( التصميم العام للمشروع من شبكة 14شكل ) 
نظم التقسيم الهندسي لألطباق النجمية في الفن اإلسالمي، يحاكي 

 لفكرة النمط المستمر للنمو التي تؤسس و
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العالقة الثنائية  أوجد هذهها من البداية على مفهوم النمو والذي يتطلب تطور وحركة عبر الزمن مما ؤ التصميمية بنا
تخرج من اإلطار  صبح التصميم في عالقة واقعية وديناميكية متصلةلثابتة للمكان والمتغيرة للزمن فأبين األبعاد ا

و اقعي وحقيقي بين ذاكرة المستخدم أتباط و ر ا اعي األبعاد يحدث فيهالثابت ثالثي األبعاد إلى إطار أكثر شمولية رب
 ستطراد المستمر .،  شاهد ورؤيته اللحظية طبقًا للحركة واإلدراك ، وتوقعه للتغير واالالم

 
بعاد األاعي بشكل كبير في تحقيق تصميم رب للمشروعالفكرة التصميمية فقد نجحت   -من وجهة نظر البحث –لذلك 

و السمات لتتابع المستمر من خالل استخدام آليات تربط بين الشكل والمضمون أيقاع وايحقق خصائص التغير واإل
 الواقعية والحسية في التصميم .

  : تجريبي لبيان ثنائية العالقة من خالل استخدام البعد الرابع في التصميمنموذج  5-1
ثنائية للزمان والمكان  تحقق فيةيفراغي حيز تكوين مساحة فراغية كمظلة خارجية تحد ل وقد تم عمل تجربة افتراضية

خصائص التغير واإليقاع والتتابع من خالل التكوين التشكيلي لوحدة  يتحقق فية من خالل تصميم رباعي األبعاد
ات كنمط إسالمي مجرد للوصول لتشكيل يحمل سم، النجمية  تحليل ثالثي األبعاد لألطباقمجردة من هندسية 

تغير الوحدة بنعكاسات ضوئية تتشكل ضافة والحذف كتصريف موروفولجي لتحقيق االنمط األصلي مع استخدام اإل
لك من خالل المراحل .، وذ و المشاهد خالل الحركةلحظي والتراكمي إلدراك المستخدم أوتتغير عبر تغير الزمن ال

 تية :يمية اآلالتصم
 . التحليل الهندسي للمفرد التراثي -
  . تحديد وحدة البناء من  خالل النمط التشكيلي -
  . حيز المكانيبعاد الثالثة األساسبة لتكوين التحديد األ -
  .  تحديد نظم التحور والتكوين الفراغي من خالل زوايا الميل واإلنحناءات -
 . نعكاسات الضوئية ومالمس الخاماتلتحديد نسب اإلجميع وحدات البناء زاحة في تفرض نسب اإل -
 . تقيم الحيز الفراغي من خالل السلوك اإلنساني وطبيعة الحركة -

 

 التحليل ثنائية العالقة 
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 النمط

 فةمختل نسبوألطباق النجمية بتجميعات التجريد الهندسي لفي استخدام 

الهوية  كبعد عام لتحقيق استنادآ على مفهوم اإلنشاء العضوي لفكرة النمو

 في التصميم وإيجاد البعد الزمني بين الذاكرة والرؤية والتوقع

 اإليحاءات

خالل إيقاع حيوي للوحدات الهندسية بطريقة تكنولوجية معاصرة  من

 تربط التصميم بالثقافة والفكر اإلسالمي
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 الضوء والمالمس

قب وتحققت بشكل واضح في الفراغات الداخلية من خالل اإليقاع والتعا

 والدمج بين الخصائص الحسية للضوء والمالمس واإليحاءات الشكلية

 

 اإلضافة والحذف

ين من خالل التصرف الموروفولجي للوحدة البنائية المجردة  لخلق تكو

د تعاقب كتلي موحد بدون االتجاه إلى التبسيط المفرد ، مما ساهم في إيجا

 منتظم في التصميم يحاكي التابع الزمني للتطور والنمو

 -الملك عبدهللا للدراسات البترولية   -  ( تحليل لثنائية العالقة بين الزمان والمكان 3جدول ) 
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للحيز المتكون من واقع فرضية ثنائية تجمع بين الشكل الواقعي للحيز والبعد  التصور النهائي (18شكل )

وذلك من خالل المحور الرابع  ؛ المحسوس للزمان من خالل التتابع واإليقاع المحسوس لتأثير الضوء في المكان

 لحركة األجزاء داخل األبعاد الثالثية للتكوين

 
 
 
 
 
 

 لألطباق النجمية( تحليل تجريدي 16شكل )

 ألستنباط الوحدة البنائية من النمط التشكيلي

احل تحريك الوحدة على المنحني مر (17شكل )

 فتراضي ثنائي األبعاداال
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تحريك الوحدة في إطار بنائي تشكيلي متكرر على الثالثة محاور مع استخدام البعد الرابع من خالل  (19شكل 

ن الكلي لتكوين نسب فراغية تسمح تحريك الوحدة بنسب انحناء وانحراف مختلف عن زوايا تحريك التكوي

 . اإليقاع والتعاقب بشكل مستمر في الحيز المتكوننعكاسات ضوئية للوصول لحالة من اب

 :النتائج والتوصيات 
 وقد خلص البحث إلى : 

بين  التفاعل بين الزمان والمكان هو ثنائية تفاعل والزمان والمكان هما عالقة المحســـــــــــــوس بالملموس،  
 . الحركةاألبعاد األساسية المكونة للفراغ واألبعاد الحسية المدركة من خالل مؤثرات 

 الذي يتصف بالتغييرما تختلف حقيقة الزمان بين من خالل الفهم واإلدراك ، مفهوم الزمان بالمكانيرتبط  
 .  بالثبات الذي يتصف المكان عن

الموضـــــوعية  هلوصـــــول إلى تصـــــميم يتحقق في دالالتا لثنائية الزمان والمكان فياإلطار العام  يتشـــــكل  
ســـية المدركة للمكان ، واألبعاد الحســـية للزمان في إطار تصـــميم رباعي ثنائية متصـــلة بين األبعاد األســـا

 . األبعاد
 حركــة المتلقي في فترة زمنيــة معينــة ترافقتجربــة حســـــــــــــيــة نهــا فهم ثنــائيــة المكــان والزمــان على أ يمكن 

والتعاقب يقاع خالل التغيير واإل منداخل الحيز الفراغي وبتســلســل وتتابع للمشــاهد المدركة، ويتحســســها 
 والحركة . والتتابع

 التشكيل ثالثي األبعاد

 رباعي األبعاد التشكيل
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يقيم بدوره في ثنائية التفاضـــــــــــل " الزمان حيث التجريد للســـــــــــمو بالواقع وبلوغ الصـــــــــــفات المطلقة يهدف  
 . والمكان، الشكل و المضمون، الثابت والمتغير

هو  ألن المكان ؛ ولى ثنائية الزمان والمكان األ،  العالقة بين الزمان والمكان تنتظم في ثالثة ثنائيات 
 ألن؛، والتي تشـــــــــكل البعد العام للعالقة ، والثانية  ثنائية الزمان والحركة  هالذي يســـــــــهم في تحديد هويت

ثنـائيـة الزمـان ، والتي تشـــــــــــــكـل البعـد الرابع للعالقـة ، والثـالثـة هي  هالحركـة هي التي تحـدد للزمن كميتـ
 . الموضوعية هوداللته ذاتيت هواإلنسان حيث يكسب

خالل ، الحركــة : حركــة  لمــدلوالت الحركــة ، من اً للبعــد الرابع للحيز الفراغي طبقــ مييمكن القيــاس الك 
يقاعها خالل الزمن ،الرؤية : التتابع البصري الحركي في المكان أالمستخدم  و المشاهد داخل المكان ، وا 
طرديأ مع ســتيعاب المرئي للمكان، وهو تراكمي حيث يتناســب ســتيعاب التفاصــيل ، اإلدراك : االودرجة ا

 . زمن المكوث
ية الزمن والمكان تتشـــكل من خالل عالقة  بين الذاكرة والتي تمثل حاضـــر األشـــياء الماضـــية ، وبين ئثنا 

ه األشــياء المســتقبلية ، هذ الرؤية والتي تمثل حاضــر األشــياء الموجودة ، وبين التوقع والتي تمثل حاضــر
  .ها في عمل مرجعية بصرية ستفادة منيقونة يمكن االأالعالقة هي بمثابة صنع 

يخضــــــــع للقياس الكمي إنما يخضــــــــع لحالة اإلنســــــــان النفســــــــية  ال: زمن كيفي ونســــــــبي لحظي الزمن ال 
 . ي (ظللحا دراكإلا )حالة و استشراف المستقبلأاسترجاع الماضي  هيمكن من خالل ، والشعورية

يشـــكل الوجدان وهو  المختلفة ،لتنظيم مناحي الحياة موضـــوعي  وأ كمي هندســـي زمن : تراكميالزمن ال 
 لحسي (ا دراكإلا )حالةاإلنسان الذاتية من خبرات ًا ليس نابع

نما هي ثنائية تفاضــــل، نها ليســــت تعادلية أو جدلية، وا  إلفكر اإلســــالمي تختلف عن غيرها، الثنائية في ا 
 .لمتغير فيها هو الشكللثابتة ، وا، وهي القواعد والمبادئ ا "الثابت"فاألولية المطلقة فيها هي المضمون 

في : اليات تحقيق العالقة الثنائية للزمان والمكان )البعد الرابع( في تصــــميم الحيز الداحلي  إجمال يمكن 
.، الزمن عبر مســـــــتمر بشـــــــكل والتطوير التصـــــــميم إعادة على قابلية ه: مرتبط بذاكرة المجتمع ول النمط

 الضــــــوء والمالمس.، ايحاءاتة عبر التراكم الزمني لإلدراكإظهار البعد الزمني والذي يتغير :  اإليحاءات
يتكون حيز فراغي جديد بفعـل اإلنعكـاســــــــــــــات والمالمس  والظالل المتكونة والتي تتغير بتغير حيـث : 

ســـاهم في إيجاد إيقاع منتظم في التصـــميم ي جمع بين ) الموجب والســـالب(: الحذف واإلضـــافة.،  الزمن
 ر والنمو .يحاكي اإليقاع الزمني للتطو 

 كما يوصي البحث :
معمارية إسالمية نظرة  يحقق بما وتحليلها حقيقتها إظهار خالل من اإلسالمية، للعمارة والفهم الثقة إعادة 

 جديدة .
 الشكل والمضمون في التصميمالعالقة بين هتمام بتنمية الوعي لدى المصمم الداخلي بأهمية بضرورة اال 

 رباعية األبعاد . العالقات التشكيليةالعالقة من خالل  وكيفة إظهار نتائج هذه
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