
 2014، 10.العدد  )A،الجزء ( 32مجلة الھندسة والتكنولوجیا، المجلد

 
 

338 
https://doi.org/10.30684/etj.32.10A.20 
2412-0758/University of Technology-Iraq, Baghdad, Iraq 
This is an open access article under the CC BY 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

Excessiveness Concept in Architecture 
 
 
Dr. Ali Mohsen Jaafar Al-kafaji 
Architectural Engineering Department, University of Technology / Baghdad. 
Email:alimkhafaji@yahoo.com 
Zainab Ismael Abd Al-kadum  AlRubaiey 
Architectural Engineering Department, University of Technology / Baghdad. 
Email:arch.zainab87@yahoo.com 

 

 

Received on: 15/12/2013        &       Accepted on: 6/4/2014 

 
ABSTRACT 

The concept of excessive emerged as one of the concepts of contemporary 
architecture. This quantum of information led us to neediness searching for literature 
and previous studies on this concept and discover the knowledge gap in it, that 
resulted research problem which is (the lack of a comprehensive framework describes 
to the concept of excessive ,aspects associated with it, and the formula and the levels 
achieved in contemporary architecture), so identified targets search For the definition 
of this concept and everything related by the goal of search have been associated 
with: formulation of excessiveness theoretical framework in thought, language, and 
science to start studying the intellectual and scientific foundations in architecture in 
general. particularly the goal concentrates  in effort to reached the what the excessive 
output is. and make the excessiveness theoretical framework and its generated 
technology. as for the taken approach in this search first it has been study the 
intellectual aspects then it has been follow-up his appearance in the architectural 
outputs. after that it goes to theoretical framework and determination the vocabulary 
from it. then it has been select the measures of application and finally puts the results 
and its conclusions.  
keywords (Excessiveness, Ornaments, Haypersurface, E-motive architecture) 

 
 مفھوم االفراط في العمارة

 الخالصة
برز مفھوم االفراط كأحد مفاھیم العمارة المعاصرة وانتشر في مختلف المجاالت المعرفیة عالوة 

الحاجة الى  مما تطلبتعن انتشاره في حقل العمارة وتأثیره على عملیة التصمیم وعملیة تكوین النتاج 
ً لذلك فقد لمفھوم"االفراط"  شاملاطار  بناء "عدم توفر اطار تم تحدید المشكلة البحثیة بما یاتي: ووفقا

"  شامل یصف مفھوم االفراط والجوانب المرتبطة بھ, وصیغھ ومستویات تحقیقھ في العمارة المعاصرة
العلوم  –اللغة  –في الفكر االطار المعرفي والنظري لمفھوم االفراط  بلورةوارتبط ھدف البحث بـ: 

 المعرفة العلمیة لھ وتوضیح دورهُ في تقویمفي حقل العمارة والبدء بدراسة اسسھ الفكریة والعلمیة 
المفرط  النتاجمحاولة التوصل الى تعریف اجرائي لماھیة بشكل عام,  وبشكل خاص یتركز الھدف ب

تكوینھ وتولیده وكیفیة تأثیره على كل من  اطار معرفي ونظري في حقل العمارة , وتحدید تقنیة بناءو
الذي اعتمده اما المنھج  لوجیة المتقدمة .وعملیة التصمیم وعملیة تولید النتاج في ضوء العملیات التكن

ثم دراسة خلفیتھ الفكریة في االدبیات السابقة اوالً تقصي المفھوم اصطالحیاً ومعرفیاً فیھ فقد تم  البحث
لیتم  ,ي بعض النتاجات المعماریة لیتم حصر الصیغ البارزة في تلك النتاجاتدراسة ظھور االفراط فو
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وطریقة قیاس مفردات  العینة التطبیقیةتحدید واالطار النظري لمفھوم االفراط بناء بعدھا االنتقال الى 
 .ھائیةالن صیاغة االستنتاجات واخیراً ذلك االطار ومن ثم التوجھ الى عملیة المناقشة والتحلیل للنتائج 

 
 المقدمة:

وضعت في جدار  اللبنة االولى التيیعد مفھوم "اإلفراط" من المفاھیم المعروفة والمؤثرة منذ 
مختلفة في وبمسمیاتذا المفھوم تعبر عن ھفي العصر الحالي العمارة, حیث برزت مفاھیم متنوعة 

تعبیراً عن ابداع فیما بعد واھدافھا التي كانت بدایتھا التعبیر عن حاجات االنسان واصبحت تكویناتھا 
, حیث ابتدء بالتعبیر عن حاجاتھ من خالل النقوش والزخارف والرسوم ضمن سیاق وقدرة االنسان

یة االفراط السطحي وتطورت حاجاتھ بتطور العصر فظھَر التالعب بالكتل وابراز قوة المواد البنائ
ً التي نقلت مسمى العمارة المفرطحةتحت  , وفي سیاق اخر ظھرت العمارة المفرطة المحفزة الكترونیا

االنسان الى مرحلة تجسید العوالم الخیالیة, ھذه التغیرات ركز علیھا البحث لتحدید اطار مفاھیمي 
الول تعریف مفھوم یتناول المحور ا ؛صنف البحث الى ثالثة محاورو, لمفھوم "اإلفراط في العمارة"

ً االفراط لغوی تعریف الوالدراسات االدبیة السابقة التي تناولت المفھوم بھدف تحدید اً واصطالحیا
كذلك یتناول ظھور االفراط في بعض نتاجات الحقب المعماریة الھدف والمنھج جرائي لھ وتحدید اال

واستخالص المفردات االساسیة,  للمفھومكز على بناء االطار النظري , اما المحور الثاني فیرالمختلفة
وأخیراً یطرح المحور الثالث مستلزمات التطبیق من مفردات واسلوب تحلیل النتائج ثم االنتقال الى 

 مناقشتھا وتحدید االستنتاجات منھا.
 وظھوره في العمارة:ل: مفھوم االفراط المحور االو .1

, التي تناولتھبد من التطرق الى تعریفاتھ اللغویة واالصطالحیة والدراسات اللمعرفة ھذا المفھوم 
 ثم االنتقال الى دراسة ممیزاتھ الشكلیة في نتاجات العمارة.

 لغویاً واصطالحیاً:مفھوم االفراط  1.1
, ففي اللغة العربیة ھو مجاوزة الحد من مفھوم في معاجم اللغة العربیة واالنكلیزیةالَورد ذكر 

عن الحد الطبیعي, ومثلھ كل المفاھیم التي تدل على تجاوز الحد والزیادة كالغلو  نب الزیادة والكمالجا
ویتمثل وعكسھ التفریط وھو التقصیر في األمر وتضییعھ حتى یفوت ,  )1(والمبالغة والمغاالة والتعقید
واالعتدال وكل ماھو متعارف , اما الحد الطبیعي فھو مایتمثل بالوسطیة )2(بمفاھیم كالتجرید واالختزال

ً فھو االبتعاد عن الحالة .)3(علیھ بحدوده االعتدیادیة من غیر زیادة او نقصان اما اإلفراط اصطالحیا
الطبیعیة واإلسراف والتطرف الى حد أبعد من الحد الطبیعي, ویؤدي عادة كل ماھو بعید عن االدراك 

كما یبتعد اإلفراط عن المعاییر  غیر مرغوبة, غوبة اووالقبول سواء كانت النتیجة ایجابیة او سلبیة, مر
ھو :بذلك نصل الى ان االفراط.)4(المقبولة فیما یتعلق بكمیة او درجة ویمكن ان یصل الى حد التطرف

مجاوزة الحد عن ما ھو مطلوب ومعلوم بالقدر المعتدل والمتساوي بالزیادة عن الحد, وذلك من اجل 
حاجة معینة اولھا تحقیق االختالف والتمیز عن ما ھو مألوف  الحصول على غرض معین وتحقیق

االعتیادیة التي اعتادت علیھا العین البشریة, واھم طریقة لقیاس االفراط تكون خالل المقارنة  ھُ بصورت
 .ة بالرجوع الى ما ھو معتدل ومتزنالتحلیلی

 الدراسات السابقة لمفھوم االفراط في العمارة: 2.1
ي والمحلیة مفھوم االفراط سواء بشكل مباشر او ضمن جنبیةالدراسات االطرحت العدید من 

یستدل عنھ من مفاھیم ذات معاني مرادفھ لھ, وبھدف تحدید مشكلة البحث وھدفھ سیتم مناقشة ھذه و
 الطروحات تباعاً.

 ) االفراط بكونھ مفھوم بالغي یؤثر على النتاج ھدفھ إثارة المشاعر الحسیةJencks/1980(أشار 
 ,واشار الى تعدد الصیغ التي یظھر بھا ,كالرھبة والغموض والتعجب كما یضفي حیویة على السطح

 كدوا .)5(فأما یكون مباشر وواضح كالزخارف او یكون معقد غیر واضح وخفي
)Koolhaas/1994( على ان االفراط بالضخامة تعد احد ابرز المشاكل المزعجة في القرن العشرین

ى  من النقاء, وتعتمد الضخامة علتشویش االحداث وخلق تلوث شكلي وبصري بدالً حیث تقود الى 
ابراز الكمیة بدالً من النوعیة, كما تعد الضخامة احدى الیات تكوین الشكل المفرط كونھا تعتمد التالعب 

فقد  )Able/1996(. اما )6(بالمقیاس وزیادة الكمیة كما تساند التشویش وتخلق االختالف والتعقید الشكلي
 حیث تمثل ھذه النماذجابنیة معقدة التفاصیل) -النماذج المعقدة تتخذ وجھین (ابنیة ذكیةاشار الى ان 

. وفي دراسة )7(تمثل انعكاسا لمفھوم االفراطوحاجة عصریة وتعكس متطلبات االنسان 
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)Jencks/1997لتحقیق الغرض  ) تحققت العمارة المفرطة من خالل اعتماد معالجات التشویھ والمماثلة
المنشود, كما خرجت تأویالت متعددة من خالل عمل اجراءات على العمارة ذات االشكال الموروثة 
كالتكرار والقلب وغیرھا (الیات افراط), كما ربطت الدراسةجوانب نظریة الفوضى مع العمارة 

اكل یخلق عمارة واشارت الى ان االنزیاح عن المألوف والتناقض بالقیاس والشكل والھی ,المحفزة
) ان العمارة الجدیدة والفضاء الجدید تدعمھ عملیات Hadid/2000. في حین اوضحت ()8(مفرطة

التحول والعملیات التصویریة ( التعددیة , التجدیدیة , التشویھیة) كذلك الخطوط المنحنیة, واشارت الى 
التي تعتبر ظاھرة متمیزة تحت مسمى فكرة مغادرة العالم االفتراضي الى العالم مابعد الرقمي (المحفز) 

االفراط كنتاج وھو احد نماذج العمارة  فقد اعتمد) Lalvani/2001(لدى . اما)9(التفرد واالبداع
متلك القدرة على ا تالتي تعد احدى النتاجات ذات االمكانیات الشكلیة الكبیرة في العمارة لكونھ المستقبلیة

 .)10(النمو والتكیف والتطور
 طرفي یعد احد كونھ) الى االفراط بكونھ آلیة تحقیق الوسطیة 2003/العبیدياشارت دراسة ( و

الثنائیات المتناقضة التي تتقابل مع نقیض مقابل لھا في المعنى , ویبتعد االفراط عن الوسط والتوازن 
ر بھا االفراط ومن ابرز الصیغ الشكلیة التي یظھ .والتعادل كذلك یتسم بالحركة والتغیر بشكل مستمر

دراسة (  شارت. وا)11(التكرار والتضخیم لعكس الھیبة والرھبة أھي الزخارف والنقوش التي تعتمد مبد
ابرز ممیزات فضاء وان ) الى ان ابرز ممیزات فضاء الحداثة ھو االفراط بالبساطة 2007,  نوبي

وبیَن إن االفراط  .ھو االفراط باالشكااللمنحیة والمعقدة (اشكال نحتیة) على سبیل المثال التفكیكیة
التكویني یعطي تفصیال واغناء حسي للمشھد كما یمیل االفراط الى االغناء الجمالي والبصري واغناء 

) ففیھا تم اعادة 2008/الخفاجي. اما دراسة ()12(الصور الذھنیة بسبب التغیر المستمر للصور والمشاھد
تعریف بالعالقات الثنائیة في تكوین المادیات وعدت االفراط احد مفاھیم وصف النتاج وھو احد ال

كما یعد حالة بینیة بین الثنائیات ویرتبط بالتقنیات (مستوى  في العماره, مؤشرات دراسة االخر
ة لدراسة بالنسباما  .)13(كذلك اشارت الى عالقتھ بمؤشرات البعد الرابع ,نتاج)المستوى  -تصمیمال
واحدة على الوسائط االعالمیة للواجھات بكونھا فیھا تم تسلیط الضوء فقد ) 2010/محمود واخرون(

 -منحوتات -رموز -صور -( كتاباتمن االسقاطات المعاصرة والتي تدرجت حسب ظھورھا الى:
 وتبلورت اھدافھا الى اھدافسطوح وزخارف رقمیة),  -لوحات رقمیة -لوحات اعالنیة -زخارف

تجاریة وترفیھیھ وثقافیة. وتم دراسة الواجھات الرقمیة على انھا وسیلة تأقلم وتفاعل ووسیلة ربط مع 
 .)14(العالم واحد اھم نقاط الجذب للمتلقي والحفظ في الذاكرة الجمعیة

نستنتج من ھذه الدراسات بانھا جمیعھا كانت تمس مفھوم االفراط من جانب دون آخر ومن 
انتشاره في ھوم في مختلف المجاالت المعرفیة فضالً عن فإن انتشار ھذا المفعلیھ ومستوى دون آخر, 

حقل العمارة وتأثیره على عملیة التصمیم وتكوین النتاج َخلََق الحاجة الى وضع اطار اكثر شمولیة 
ً لمالمفھوم"االفراط" و صف عدم توفر اطار شامل ی":تيتم تحدید المشكلة البحثیة بما یأفقد سبق  وفقا

" وارتبط مفھوم االفراط والجوانب المرتبطة بھ, وصیغھ ومستویات تحقیقھ في العمارة المعاصرة 
العلوم والبدء  –اللغة  –بلورة االطار المعرفي والنظري لمفھوم "االفراط " في الفكر  ھدف البحث بـ:

یتم  )شكلیة ,فلسفیة ,فكریة(ووضع فھم متكامل وخلفیة في حقل العمارة بدراسة اسسھ الفكریة والعلمیة 
محاولة بشكل عام,  وبشكل خاص یتركز الھدف ب االستناد علیھا والرجوع لھا لتقویم المعرفة العلمیة لھ

اطار معرفي ونظري في حقل العمارة ,  بناءالمفرط و النتاجالتوصل الى تعریف اجرائي لماھیة 
عملیة التصمیم وعملیة تولید النتاج في ضوء  وتحدید تقنیة تكوینھ وتولیده وكیفیة تأثیره على كل من

اما المنھج المتبع في البحث فقد تم اوالً تقصي المفھوم اصطالحیاً  لوجیة المتقدمة .والعملیات التكن
 ً النتاجات  بعض في هدراسة ظھوروتمت ثم دراسة خلفیتھ الفكریة في االدبیات السابقة  ومعرفیا

لى االطار النظري لمفھوم ابعدھا االنتقال وفي تلك النتاجات بارزة المعماریة لیتم حصر الصیغ ال
قیاس ومن ثم التوجھ الى المناقشة والتحلیل للنتائج وبعدھا العینة وطریقة اللیتم بعد ذلك تحدید  االفراط,

 صیاغة االستنتاجات.
 

 ظھور االفراط في بعض النتاجات المعماریة: 3.1
نتاجات العمارة عبر الحقب الزمنیة المختلفة, حیث   تباینت الدالالت على وجود االفراط في

وبذلك استوجب استعراض ھذا  ,اختلفت الدالالت الشكلیة والرمزیة والجمالیة في كل فترة زمنیة
 :وفقاً لطریقة استخدامھ فیھا هالمفھوم من ضمن ممیزات نتاجات بعض التوجھات المعماریة واستقراء
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نیة بشكل یلفنون الصوریة والتزیمن خالل االعمارة كان ھذه بدایة التطور في . العمارة البدائیة: 1.3.1
وذلك بسبب بساطة المتطلبات  لألفكارنظام تكویني بل مجرد تمثیل  أليخضع ی عشوائي فطري ال

الداخلیة وتسقیط للتكوینات المعماریة مع الحاجة للتمیز الفني واالبداعي, فظھر االھتمام بالسطوح 
التعبیر الصوري ومحاولة صھر ھذه الفنون مع عناصر معماریة لتعبیر عن حاجاتھم بصیغة افكارھم ل

 .)15(في فن البناء
ھذه العمارة  بالدین اذ كان المحكم القوي لھذه الفترة حیث  تأثرت. عمارة فجر المسیحیة: 2.3.1

نفسھا, اال ان ھذا لم یمنع ظھور نتاجات من الكنائس التي  الدینیةاالھتمام بالدین یفوق االھتمام بالمباني 
عن المقیاس االنساني  والمبتعدةواعمدتھا المطرزة بالزخارف  الضخمةتمیزت بمساقطھا االفقیة 

 .)16(لتعطي ھیبة ورھبة لتحقیق اھدافھا الدینیة
از البیزنطي ي ھذه الحقبة ثالثة طرز ممیزة ھي الطرفظھرت  . عمارة القرون الوسطى:3.3.1

حیث اتسمت التوجھات الفكریة لھذه الحقبة بالجمع بین ,الطراز الغوطيو الطراز الرومانسكيو
العقالنیة والمثالیة المطلقة للدیانة المسیحیة من جھة, وبین التأثیرات التجریبیة والعاطفیة لھا من جھة 

االولیة التي جاءت بھا القیم المطلقة اخرى, فھي مرحلة تمثل حالة من التوازن او الوسط بین العقالنیة (
المبنى كل  جعلت.وبذلك كانت المسحات الفنیة عمیقة وبین تجریبیة الدین ونفعیة الواقعیة المسیحیة)

 .)17(متكامل بروحیة عالیة ھدفھا تمجید هللا سبحانھ وتعالى
قاعدة تواصل بین الموروث المعماري من االغریق والعصر العمارة  ھذهتعد . عصر النھضة: 4.3.1

الروماني االول والمتأخر والتي تمت من خاللھا االستعارة الواضحة وخاصة االعمدة والزخارف 
وقد ابدع المعمار في عصر النھضة فأدخل علیھا مسحات فنیة الى ان تطورت , واالقواس واالقبیة 

با وامریكا وباقي وستخدمة والتي انتشرت منھا الى كافة انحاء اورالعمارة من خالل تقدم التقنیات الم
دول العالم التي اعتمدت المالمح العامة واضافت لھا بعض عناصر عمارتھا المحلیة لتحقیق نتاج 

 .)18(معماري فیھ البعض من الصفات والمالمح العامة
كونھا مزجت بین فنون الشرق تمیزت العمارة االسالمیة بطابع خاص : . العمارة االسالمیة5.3.1

بجوانب المحافظة على خصوصیة الرسالة التي تحملھا والمعاني الكامنة , كما تفردت والبالد المجاورة
 كراھیة الفراغ ومن ھذه الخصائص ,میزتھا عن غیرھا خصائصمن المجموعة فیھا ظھرت اذ  فیھا.

اتسمت ھذه العمارة بالمزج بین الحاجة فقد بذلك .التكراروالبعد عن الطبیعة و الزخارف المسطحةو
الدینیة) والفنون والمھارات الیدویة والتعبیر عن مفاھیم الرسالة االسالمیة  -االجتماعیة -(االنسانیة

 .)19(والعقیدة وابراز النواحي الدینیة بشكل واضح على نتاجاتھا الحنیف والحفاظ على مبادئ الدین
رة الصناعیة وظھور الماكنة والتطور التقني للمواد وعصر مابعد الثبدایة عند : . عمارة الحداثة6.3.1

جھ العمارة نحو البناء الماكني ونبذ التزیین وَّ كبار المصممین والمدارس المعماریة لتُ لدعوة الظھرت 
 .)20(یكمن في تحقیق متطلبات المجتمععلى ان التزیین والجمال لتأكید الزخرفي والسطحي,وا

: اكدت عمارة ما بعد الحداثة على الفكرة التصمیمیة والرجوع الى التقالید مابعد الحداثة. عمارة 7.3.1
واالعراف والموروث, كما تم التركیز على العالقات بین االجزاء وظھر الفضاء بكونھ فضاءاً ذو 

ظھر التركیز على الخطوط المائلة واللجوء  الى ذلك فقدوجود فیزیائي غني بالعناصر, اضافة 
, وارجاع استخدام العناصر التزویقیة والزخرفیة. كما ضاد والتنوعصطلحات جدیدة كالتعقید والتلم

اعادت لمفھوم الفضاء وجوده الفیزیائي وابتعدت عن الفضاء الالمحدود (الموجود في الحداثة) المندمج 
 .)21(مع الطبیعة

التفكیكیة العمارة عن اشكالھا النقیة واظھرت مالمح  ابعدتبشكل عام . العمارة التفكیكیة: 8.3.1
اما بخصوص الھیكل االنشائي فانھ التشویھ والتحطیم واالعتماد على االفكار الغریبة في تكویناتھا,

ارتج واھتز ولكنھ لم یتحطم او یتساقط, فقد تم دفعھ الى مكان یعطي فیھ االحساس بعدم االستقرار 
ن ال یحطم نفسھ). وبالعالقة بین الشكل ومحیطھ قد یحدث الخلط ایضا واالضطراب (فالشكل یشوه لك

فیظھر المشروع متداخال مع عناصر المحیط بشكل یجعل عناصر  contextبین االشكال ومحیطھا 
 .)22(كأنھا متعكرة العالقة بین الداخل والخارجتظھر المحیط ال مألوفة, و

یستعملھا المعماریین لترجمة المفاھیم المتغیرة والنتاج یعتبر الطي وسیلة تقنیة . عمارة الطي:9.3.1
حالة من التفرد للمكان والزمان, تنتج بتسخیر مجموعة خطوط غیر منتظمة في مستویات ملتویة ناتجة 

 suppleوتفسیراتھایخضع نتاج ھذه العمارة لتحلیالت الھندسة اللینة و من عملیتي الطي والثني للسطح,
geometry نموذج ثانوي مبني على اللیونة إ, وتحول االنموذج الھندسي المبني على الصالبة الى
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supplenessاو تعمل  ,, وتفتقد النتاجات اللینة الى المتانة والصرامة والتبسیط  فتعتمد على نظام اسناد
ین ھیكل على اسناد نفسھا بطریقة تدخل التقنیات الحاسوبیة لحساب درجة الطي واللیونة فیھا وتكو

 . )23(انشائي خاص بكل شكل من اشكالھا
اصبحت النظرة الجدیدة للعالم یعبر  العمارة اعتماد الرقمیات فيمن خالل . العمارة الرقمیة: 10.3.1

عنھا بأشكال مرئیة تمثلت بنتاجات معماریة عبر مصمموھا عن قوانین العصر المتجددة ، فالعمارة 
مباشر بتمثیل ھذا العالم، واالخر غیر مباشر عن طریق  ؛طریقینبتعكس التغیر والتطور في العالم 

فالعمارة الرقمیة ھي نتاج تحول العالم من عكس ھذه القوانین بصورة مجددة في لغات معماریة جدیدة، 
 media, فھو عالم الوسط كترونیاتحولنا من العالم الفیزیاوي المادي الى عالم معلوماتي تحكمھ االل

 .)24(وأصبح ھذا واقعاً غیر مباشر أو وسیطاً، وأصبح الواقع االن یحاكي الخیال
بأن اھم المواقع التي یدرك فیھا االفراط ھو  اعاله الحقب التي برزت في ممیزاتالنستنتج من 

مایظھر على السطوح, فقد یكون عبارة عن عالقات سطحیة صوریة (زخارف) او تكون بشكل 
ة من عملیات سحب او مط او تفرطح للشبكة التكوینیة للسطح او نتیجة تحفیز تراكبات كتلیة ناتج

الكتروني رقمي للسطح او الھیكل. وعلیھ یجب توضیح ابرز صفات تلك الصیغ السطحیة ومعرفھ اھم 
خصائصھا البنیویة والفكریة لغرض التوصل الى االطار المعرفي للتعامل مع مفھوم االفراط من خالل 

 في العمارة .ادراك اثره 
 لمفھوم االفراط: .  المحور الثاني: االطار النظري2

المعماریة لحقب نتاجات البعد االطالع على اھم الدراسات التي اختصت بھذا المفھوم وممیزات 
 طرحھا مع اھم الجوانب المتعلقة بھا :سیتم صیغ شكلیة لإلفراط عدة نیة مختلفة تم التوصل الى زم

 : االفراط. صیغ ظھور 1.2
وتم تحدید أبرز الصیغ التي  ,التوصل الى حقیقة وجود االفراط في العمارةفي المحور السابق تم 

العمارة المحفزة  –السطوح المعقدة والمطویة -ھذه الصیغ بالزخارفتمثلت فكره, تعكس مالمحھ و
 الكترونیاً. مما یستدعي الدراسة والتعریف بتلك الصیغ وكیفیة التمییز بینھا.

تعتبر الزخرفة نظاما فكریا متمیزاً یقوم بمخاطبة الوعي االنساني الداخلي الذي یقع . الزخرفة: 1.1.2
. كون الزخرفة فن انساني )25(ما وراء االحساس والعاطفة عن طریق االشكال المنمقة كواسطة للتعبیر

خالل التنظیم والعالقات ینشد متعة النفس البشریة بما یبعثھ فیھا من انفعال جمالي وابداعي, من 
، ترتبط مع عملیة التزیین، التي تحدث للشكل فالزخرفة في العمارة كمفھوم .)26(الشكلیة والتعبیریة

المعماري، وھي عملیة اضافة مفردات معینة الى التكوین االصلي. إال ان ھذه المفردات الیشترط ان 
حسبما  انواع وتقسم الزخرفة الى .)Structural)27فھي یمكن ان تكون ھیكلیة  appliedتكون مضافة 

 :الموضوع,وھيوردت في الدراسات االدبیة التي تناولت 
ھذا النوع من االنماط تم تناولھ في دراسات منفصلة, حیث تم دراسة الزخرفة من  :ةنمطی أ. دراسة

 حیث كونھا جزءا یدخل في قراءة الشكل او اضافة تزید من اغناء الشكل. وكما یلي:  
وھي زخرفة مضافة الى السطح المعماري, بحیث یكون من الممكن : )Applied(نمط تطبیقي  •

 . )28(ازالتھا دون تأثیر على متانة المبنى أو بنیتھُ المعماریة
والتي تعود الى الشكل المعماري ذاتھ, فیكون ذا بُنیة زخرفیة أو  : (Structural)نمط بنیوي  •

 . )29(تكون ناتجة عن المادة البنائیة عندما یكون لبعض خواص المادة (اللون, الملمس) تأثیر زخرفي
وفقا للعدید من الدراسات فإن ھذا النوع تندرج تحتھ عدة انواع من الزخارف ویتم ب. دراسة شكلیة: 

 اً الشكالھا وطریقة تكوینھا واھم ممیزاتھا الشكلیة . وھذه االنواع ھي:تصنیفھا وفق
 .)30(زخرفة ھندسیة: والتي تتكون من اشكال ھندسیة وخطوط مستقیمة ومنحنیات •
الزخرفة المؤسلبة: وھي نوع یقوم على اشیاء طبیعیة , اال انھا تترك التمثیل الدقیق لھذه الشیاء  •

 .)31(رغبة في االیقاع الخطي والتبسیط 
نسانیة وموضوعات بیئیة الزخرفة العضویة/اوالطبیعیة: وھو النوع الذي یستخدم االشكال اال •

 .)32(واحیائیة
ناصر التشكیلیة واستخدمت الكتابات في تسجیل االیاتالقرآنیة  الزخرفة الكتابیة: یعتبر اھم الع •

 .)33(واالحادیث النبویة والمأثورات والدعاء
اصبحت الزخرفة في العمارة المعاصرة  كیان كامل بھیئات مجسدة تتعامل حیث  ج.دراسة رقمیة:

مع لغة العمارة بصفتھا تكوین یعكس افكاراً تنقل الصورة من عالم الخیال والوھم الى تجسید شكلي 



 مفھوم االفراط في العمارة                           2014، 10.العدد  )A،الجزء ( 32مجلة الھندسة والتكنولوجیا، المجلد

  343 
 

حقیقي یخاطب العقل بكیان ملموس, ان ھذه الزخرفة لیست شيء حقیقي بل انھا محاكاة لواقع وھمي 
عن  الً للعین فض االیھام واالھم من ذلك یوفر المتعة والجمال, وھو ما یوفر القبولیةیعتمد الخیال و

 .)34(اعتبارھا مخاطبة تواصلیة مع العقل والفكر
 ة توجھات تحت مسمى العمارة المفرطحة وھي:عد أندرجت .العمارة المفرطحة:2.1.2

-Anغیر المضبوطة العمارة ما یسمى بالھندسةھذه افرزت . العمارة اللینة: 1.2.1.2
exactgeometry  ,بما یعني االشكال (غیر القابلة للتحلیل) او غیر القابلة للوصف او التعبیر الجبري

بالعكس من الھندسة المضبوطة او الدقیقة التي یمكن تحویلھا الى كمیات ریاضیة ثابتة. بینما الھندسة 
ة وغیر منطقیة  فھي تفتقد الدقة والصرام ,ادغیر المضبوطة الیمكن قیاسھا او تحویلھا الى نقاط او ابع

.ھذه العمارة تستمد مصادرھا من علم التشكل, الھندسة اللینة, تكنولوجیا )35(النتاج اشكال ھندسیة
الحاسوب, الریاضیات ونظریات التحول الشكلي. وتتمیز اشكالھا بقدرتھا على التشوه المستمر الناعم 

 .)36(والمتغایر بتأثیر الھندسة الطوبوغرافیة ومرونتھا وفقا لالحداث الخارجیة 
ً وأسلوباً میكیة(الطوبولوجیة):الدینا.العمارة 2.2.1.2 تعد طوبولوجیا الریاضیات مصدراً مفاھیمیا

 ً الى إن اإلتجاه والمیول الطوبولوجیة في العمارة تنتج الشكل المتغیر. وتعد الطوبولوجیا یشیر  تقنیا
 مغریة للمعماریین المعاصرین إلھتمامھا بدینامیكیة الشكل والتعاقبات المھمة لكل من عملیة التصمیم

ً للطرق الطوبولوجیة، حیث تكون عملیة التصمیم ممیزة عن طریق التقنیات  وتركیب الشكل وفقا
 .)37(الُمنتِجة للتشویھ، ویعد الشكل حقیقة ولیس إفتراضاً ویظھر نتیجة عملیة التحول

معاني  تندرج تحت ھذا المفھوم انواعاً كثیرة من المفاھیم التي تحمل. العمارة المحفزة الكترونیاً:3.1.2
قریبة ومرادفة لھ ولكل نوع منھا ممیزات واھداف وتوجھ معین ضمن فترة معینة اال انھا جمیعھا 

 ظھرت ضمن توجھات العمارة الرقمیة المعاصرة, وتلك التوجھات ھي:
تكنولوجیا المواد وتكنولوجیا البیانات  نتاجات ھذه العمارة تستخدم . العمارة الذكیة:1.3.1.2

المعلوماتیة وشبكات االتصال المتقدمة لتوفیر خواص جدیدة في المبنى منھا السیطرة البیئیة، الحفاظ 
على درجة الحرارة والرطوبة المخصصة للشاغلین، السیطرة على الحریق، وحفظ األمن، وأیضا 

 .)38(السیطرة على الضجیج وإدارة الطاقة
وكان اول ھدف لھا ھو تحقیق  ةالتوجة نحو المباني االلكترونی المباني الذكیة اول  مراحل تمثل

الراحة لشاغلیھا واعتمدت على اسالیب استغالل الطاقة بابسط صورھا. اال ان التطور التقني ادى الى 
ً والتي تمثل اكث ً اخرى من المباني الذكیة وھي المباني المحفزة الكترونیا ر انواع المباني ظھور انواعا

 .)39(االفراط عموما ابرز السمات الظاھرة على نتاجات ھذا التوجھحیث یكون افراطا 
أخذ ھذا المفھوم باالنتشار والنمو بشكل واسع في العقود  . السطوح االلكترونیة:2.3.1.2

االخیرة وخصوصا بعد تطور الثقافة الرقمیة وانتشار الوسائط الرقمیة وتنشیط استخداماتھ في اغلب 
اھم الدراسات التي تطرقت ھنا نورد  ویمكن انالمجاالت وتحقیق اسرع وسائل االتصال في كل العالم,

 ره احد ابرز مفاھیم االفراط :الى ھذا المفھوم بأعتبا
دراسة التناولت ھذه :Stephen Perella:Hypersurfaces in Architecture/1998دراسة -أ

الدراسة اشار واضع ھذه حیث لوجیة الرقمیة, والھندسة المعماریة بالعالقة مع تعقیدات الثقافة التكن
Stephen Perella الىمنعطف جدید وھو تكوین مایسمى بالسطوح المفرطةHypersurfaces ووھ 

والبیئة المشیدة بأوسع الصور التفاعلیة بما لشبكة العنكبوتیة مفھوم معماري جدید یعزز العالقة بین ا
 ارفالى الحصول على افكار معماریة ذات زخالسعي یعزز زیادة امكانیة الحصول على االنترنیت و

 .)40(ھذه المبادرة للوصول الى استكشافات جدیدة سواء من السطوح او المواد  ذ تعتمدة.اشكلیة جدید
 Stephen perella Hypersurface architecture and the :question of:طروحات -ب

interface/1997  بحثت مقالة بعنوان مسألة التفاعل في عمارة السطوح المفرطة مسألة تأثیر تطور
عصر االنترنیت وزمن انقضاض المعلومات التي القیت علینا في ظروف جدیدة. حیث التعد ھذه 
الظروف تحسینا للنتاج بقدر ماتكون اختالال وعبئا في النتاج وتكوین اشكال جدیدة ونتاج مادي مختلف 

ازدواجیة متزامنة مع المعلومة ومترابطة معھا وان تكرار االختالالت تنشئ انتاج مادي ذو  كونھ ذو
وحالً للتغلب على االثار الضارة لما یحدث افترض الباحث توفیر  لغة مطویة داخل ھذا المنتج الجدید.

 .)41(تفاعل وانتاج المعلومة) على اساسھا تستعار التكنلوجیا كواجھة –دینامیات مالئمة لثنائیة (المادة 
 Herman BR van Wegen&DJM van der Voordt:BlobismE-motiveدراسة   -ج

architecture/2005:باالبنیة الفقاعیة واالبنیة المحف انتشرت ً في الوقت  شكل واسعزة الكترونیا
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ھذه االبنیة  وتعد, حاسوبال على البنیةتوجیھ ھذه ا ویعتمدتمثل حركة جدیدة في العمارة, اذ الحاضر 
نظریات  قدمت الدراسةاذ . تركز وتصور الحركة واحدة من  االبنیة االلكترونیة أو الرقمیة التي

االجسام المفرطة التي تدرس بناء الجسم بالبرمجة, ودراسة التغیرات التي شكلھا التصمیم على مراحلھ 
غیرات مع استخدام ظروف المتتابعة ومقارنة مضمونھا مع الوقت الحقیقي التي جرت فیھ تلك الت

متغیرة, على ھذا النحو سوف تصبح وتتكون العمارة الدینامیكیة. او ماتسمى بالعمارة المحفزة الكترونیا 
E-motive architecture متعدد ھا الشبیھ بالسائل المرن المتغیروان الدافع لبناء ھذه العمارة بشكل

 .)42(كي مرنھو فن بناء مساحات وظیفیة بتنمیط دینامیالطبقات 
 . مستویات تحقیق االفراط:2.2

في تكوین النتاج لتحقیق االفراط تویات اتفقت معظم الدراسات على وجودثالث مس
ً المعماري,  لذلك سیتم توضیح تلك المستویات وھي: ووفقا

یشمل ھذا المستوى عملیات تكوین . االفراط ضمن مستوى تكوین االفكار والمعاني: 1.2.2
تتضمنھ من مصادر وطبیعة االفكار وتحلیل المراجع الفكریة واستخراج الخصائص االفكار وما 

اضافة الى عملیات اخرى, حیث اشار (فنتوري) الى مصادر االفكار  والصفات والمبادئ المؤسسة لھا
عندما تكون من حقل العمارة وضرورة البدء بإستشكاف االطر واالسس التي حملتھا الحقب المعماریة 

لالفكار من الموقع والتعامل الھزلي  Eisenmanاستخالص  طریقة Jencks.بینما یوضح )43(القدیمة
بأن تكثیف وزیادة المدخالت (االفراط بھا) او  Jencksویؤمن بالموضوع الخاص ببرنامج اي مشروع.

المبالغة والتصاعد الفكري وحتى التالشي واالختزال سواء بالمرجعیات او االفكار او المنظومات  
 .)44(یؤمن زخم فكري, شكلي, اسلوبي یقودنا الى الوصول الى مستوى االفراط ضمن الفكر

مستوى مرحلة اخراج االفكار الى التجسید ھذا ال یمثل. االفراط ضمن مستوى التصمیم:2.2.2
في  Alonsoوتمثل مراحل اختیار الطرق والوسائل االنتاجیة الظھار الشكل. وفي ھذا المستوى اشار 

ً او ایجاباً حیث یعمل على إفساد  دراسة لھ الى ان التصمیم التقني المعاصر یؤثر على االشكال سلبا
وتشویھ االشكال وادخالھا في سلسلة من العملیات التحویریة غیر الناجحة التي تُبعد الشكل عن اصولھ 

یا تدعم التحورات لوجو, ھذا من الناحیة السلبیة اما ایجابیا فان التكنcloudyبشكل مبھم وغیر واضح 
وكما یجب الشكلیة بصورة دقیقة ومنظمة اذا ماتم اللجوء الى استراتیجیة تصمیمیة تحویریة صحیحة. 

مراقبة سلوكیات االفراط وتأثیره على النتاج من اجل خلق انظمة خاصة بالتصمیم المفرط , تتمیز ھذه 
 االنظمة عموماً بما یأتي : 

 The growth"النمو والطفرة ؛ھما وم االفراط على نظامین مھمین مفھیتعلق نظام التصمیم باعتماد  •
and mutation"  و"النظام العضويOrganic system. " 

 "Hypersurfaceتقنیة السطوح المفرطة " قنیات لخلق النتاج المفرط ابرزھاتتوفر مجموعة ت •
 یمتاز النتاج بارتباطھ باالصول وفقا لما تؤیده الذاكرة الجمعیة . •
,لكن جمیع االشكال یجب ان ةاالبتعاد عن التشوھات الشكلیة ال یلغي ظھور اشكال ھجینة وغریب •

 یكون لھا اساس مادي ملموس وتسقیط على الشبكة الدیكارتیة .
, حیث ان استراتیجیة االفراط بشكل واضح وكبیر )المصمم (قصدیةحریة المصمم واتباع ذاتیة •

 .)45(تعطي للمصمم حریة عالیة دون قیود
یتضمن ھذا المستوى دراسة لعملیة انتقاء راط ضمن مستوى تحقیق الشكل: ف. اال3.2.2

البستاني) الى دراسة تشیر (اذ المراجع وتحلیلھا وعزل المفردات الشكلیة وتجمیعھا ومعالجتھا, 
للمستوى المعالجات الخاصة باالشكال وصیغھا والدالالت التي تؤدیھا تلك الصیغ في العملیة االفراطیة 

الشكلي حیث یشیر الى االفراط بصیغة التراكم المعقد على مستوى(عناصر, تراكیب, ایقاع, معنى) 
, كما اشارت الدراسة الى التمطیط والمبالغة, )46(والتي تظھر على مستوى (الشكل, المضمون, المعنى)

معالجة المستخدمة وكذلك التكثیف واالختصار على انھا صیغ تراكمیة, وتختلف تلك الصیغ حسب ال
تحقق شكال یمكن ان االلیات التي من في طروحاتھ الى مجموعة  Broadbentیشیر و.للمفردات الشكلیة

, واالقحام دالبالتجربة ھذه داخل كل نسیج كالتموج, االستب Broadbentوقد اشاد معقدا وغیر واضح,
 .)47(على محتوى سابق الوجودكحركة مستمرة تعطي معالجات متعددة كبدائل للسیاقیة المعتمددة 
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 . استراتیجیات االفراط :3.2
اي استراتیجیة تصمیمیھ بموجب جوانب متعددة متداخلة في الممارسة والنتاج  ب ان تدرسجی

وادوات االنتاج, فاالستراتیجیة ھي عملیة تتكامل مقوماتھا بوجود ھدف ومنھج وعناصر اولیة  تدخل 
 .)48(في سلسلة عملیات تصمیمیة لتصل الى ھدف ما

التصمیم التقني المعاصر االشكال ویشوه سلسلة العملیات التحویلیة عند ابعاد الشكل عن  قد یفسد
) مما یعطي انطباع بكون randomly) و(عشوائيhybrid) بشكل (ھجینreferencesاصولھ (مراجعھُ 

ھذه التقنیات توفر احاسیس مثیرة ممتعة او مقلقة وبشعة. یؤثر ھذا االنطباع من النواحي البصریة 
النفسیة بتأثیر مجموعة عوامل اھمھا تأثیر عامل الزمان والمكان. بذلك فإن ستراتیجیة االفراط توازن و

بین التقنیة والرغبة حیث تتعامل مع النفسیات واالحكام االنطباعیة للمتلقین, لذلك یستوجب ان توفر 
 ً ً  ,smartنتاجا: ذكیا -multiمتعدد االغراض ,complexمعقداً  ,beautifulجمیالً  ,interestingممتعا

purpose,  ًاكثر تفصیالmore detailed,  ًانفعالیاemotionally , یخلق طفرة في علم التحوالت الشكلیة
creates mutation in the science of formal transformations . 

ز تلك عادة ماتوفر العمارة العضویة ابرز النتاجات الشكلیة التي تحقق ھذه االھداف, و ابرو
, لیكون الشكلياالھداف ھو التوصل الى مثالیة الشكل وبلوغ كمالھ. قد یحدث تقویض لمنطق الكمال 

ً ومحكوماً  نتیجة لكل عملیة غیر مثالیة نتاج بشع مشوه وكل نتاج یتبع المنطق الریاضي یكون ناجحا
 .)49(مثال ذلك مشروع اعادة تأھیل كاتدرائیة فیینا , وبیان تأثیر تلك التغیرات على المتلقي ,بآلیة التطور

 . استخالص مفردات االطار النظري:4.2
االطالع التفصیلي على  نتیجةتم استخالص مجموعة من المفردات الرئیسیة والثانویة  بعد ان

 :, ھيمفردات رئیسیة ةاربعمجموعة من الطروحات المعماریة تم تبویبھا ضمن 
وتتضمن مفردتین ثانویتین ھما االفراط الشكلي واالفراط الحجمي اما صیغ االفراط:  :المفردة االولى -

قیمھما الممكنة فقد تضمنت تحدید تلك الصیغ من حیث الظھور ومن حیث طبیعة الوحدات المكونة 
 للسطوح المفرطة وطبیعة العالقات بین عناصر السطح المفرط.

وتحددت قیمھا الممكنة من خالل تقسیمھا الى خمسة أنماط سلوكیات االفراط: : المفردة الثانیة -
الملموس)  -الكیف) و( المحسوس-المتنامي) و( الكم-المخفي) و(الطافر-سلوكیة بارزة وھي: (الظاھر

 الكامن).-و(المدرك
حیث تقسم الى مستویین ھما مستوى األفكار والمعاني مستویات تحقیق االفراط:  :لثةالمفردة الثا -

 قیمھ ل كونھ اكثر المستویات یمكن قراءةاختیار االفراط على مستوى الشكومستوى الشكل, وتم 
المتمثلة بـ : الوحدات الشكلیة التي تخضع لإلفراط, مساحة الحیز المكاني الذي تشغلھ الوحدة الشكلیة 

 .لوحدات المفرطة وموقع تجسید االفراط على الشكلالمفرطة, العالقات المكانیة ل
الجمالیة  وھي القیم قیم یحملھا االفراط أربعوھنا نجد  القیم التي یحملھا االفراط: :المفردة الرابعة -

) یوضح المؤشرات الثانویة والقیم الممكنة لكل 1 –والتعبیریة والتواصلیة والتكوینیة. والجدول ( رقم 
 صیغة.

 وطریقتھ. تحدید العینة, وأسلوب القیاس تركز على الثالث: الدراسة العملیة:.المحور 3
 عینات الدراسة العملیة:ووصف نتخاب اال. معاییر 1.3

لغرض إجراء التطبیق على المفردات اعاله تم وضع مجموعة من المعاییر 
في ظھور تلك الصیغ, ألنتخابالعینات,أستندت الى ظھور صیغ االفراط فیھا بشكل واضح كما نجد تباین 

كذلك اختالف مستویات ظھور االفراط فیھا. باالضافة الى شھرتھا الواسعة واھمیتھا في توضیح 
 :المفھوم. تم تحدید مشروعین للتطبیق ھما

ھذا المشروع  دیع:Ieoh Ming Pei/2008للمعماري  في الدوحة مشروع متحف الفن االسالميأوالً:
واحداً من ابرز المشاریع التي تحمل جوھر العمارة االسالمیة والتي تبرز من خالل االستعارة الشكلیة 

, حیث استعان المصمم بابسط طولون في القاھرة الحد ابرز النماذج المعماریة المتمثلة بمسجد ابن
لكتل مع اعطاء سمة البساطة على التكرار النقي ل أاالشكال وھي الشكل الثماني المضلع واعتمد مبد

الواجھات لیوحي بالنقاء واالرتباط الدیني والروحي مع اضافة لمسات من التالعب بالظل والضوء 
مفرط االناقة  اً لیظھر نتاجوالتالعب بالمقیاس االنساني باعتماد مبدأ التضخیم بالمقیاس والتجرید للكتل 

 بالنسبة للشكل الخارجي مم على مبدأ االفراط بالبساطة. وقد اعتمد المصویحمل معاني الجمال الذاتي
 ) یوضح المشروع1-الشكل رقم (و.)50(للوصول الى جوھر االسالم النقي
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یعتبر :2013/للمعماري منھل الحبوبي في بغداد مشروع مبنى االمانة العامة لمجلس الوزراءثانیاً:
باالستعارات الشكلیة والفكریة فتعدد االشكال ھذا المشروع لونا معماریا ممیزا بفلسفة تكوینیھ غنیة 

نھائیة وغیرھا من ھا كالخلود والسمو والحریة والالالمستعارة وتباعدھا زمانیا والمعاني التي یعكس
المعاني تعطي نتاجا مفرط التغذیة فكریا وشكلیا یجمع بین اصالة العمارة االسالمیة والعمارة التراثیة 

مع وظیفة  وبطریقة متوالمةتوظیف التقنیة والتكیف من البیئة والمجتمع, بروح معاصرة مزاحة باتجاه 
 المشروع.) یوضح 2-الشكل رقم (.و)51(المشروع بكونھ معلما حضاریاً یعكس ثقافة وھیبة المجتمع

استند البحث في اسلوب قیاس المتغیرات الى طریقة التحلیل الوصفي  . اسلوب القیاس وطریقتھ:2.3
المقارن بین المشاریع المنتخبة وھي الطریقة التي سیتم اتباعھا للقیاس بعد تحدید المتغیرات الفاعلة 

فاعلة او التي یصعب التحقق منھا بسبب عدم مصداقیتھا او صعوبة الواستبعاد المتغیرات غیر 
روعین المنتخبین , بذلك سیتم تحلیل نتائج كل متغیر فعال بعد تطبیقھ على المشاستحصال نتائجھا

 وتحلیل نتیجة تأثیرھا على مفھوم االفراط.
 . تطبیق المشاریع في استمارة القیاس:3.3

اعتماداً  علیھماسیتم تطبیق قیاس المتغیرات  للمشروعین المنتخبینبعد عرض الوصف الكامل 
 ) ثم البدء بمناقشة النتائج.1-(جدول رقمعلى جدول ترمیز المتغیرات للمفردات المنتخبة في 

 . تحلیل البیانات ومناقشة النتائج:4.3
 تم تحلیل البیانات بأسلوب التحلیل االحصائي النسبي ووفقاً لذلك ظھرت النتائج التالیة:

 روعین المنتخبیناظھرت نتائج التطبیق على المشالفراط):أوال: نتائج متغیرات المفردة االولى (صیغ ا
م�ن حی�ث للصیغ الش�كلیةعلى المس�توى الس�طحيحول الصیغ الشكلیة المفرطة فبالنسبة  متباینةنتاجات 
جد ان النحت شكل ظھر على كال المشروعین وبین المشروع الثاني اعل�ى نس�بة ظھ�ور لكاف�ة والظھور 

 الصیغ المفرطة
انھ��ا تظھ��ر عل��ى االج��زاء وعل��ى الك��ل المكون��ة للس��طح المف��رط فنج��د لطبیع��ة الوح��دات و بالنس��بة

تل�ك الوح�دات فنج�د ان النت�ائج متباین�ة ب�ین ال�دور االساس��ي  ألھمی�ةالمتكام�ل بدرج�ة عالی�ة. ام�ا بالنس�بة 
 فتعتبر عالقات تقویة على االغلب.بین عناصر السطح المفرط  طبیعة العالقاتومن ناحیة والثانوي.

نت��ائج التطبی��ق لھ��ذه المف��ردة  كش��فت ثانی��ا: نت��ائج متغی��رات المف��ردة الثانیة(س��لوكیات االف��راط):
انم��اط س��لوك الص��یغة المفرط��ة وتباین��ت ب��ین س��لوكین متق��ابلین لك��ل نم��ط س��لوكي حی��ث اك��دت النت��ائج 

و ضرورة ان یكون االفراط معلن او غی�ر واض�ح م�ن اج�ل االس�تدالل عن�ھ. وفیم�ا یخ�ص الطف�رة والنم�
الحالة االبرز لھذا السلوك.ومن ناحیة الكم والكی�ف  بالمرجعیة والتحوالت المستمرة ھيفظھرت العالقة 

فإن تعدد كمیة الصیغ الشكلیة لحد كبیر جدا ظھر على المشاریع, ومن ناحیة الصیاغة لل�دالالت الش�كلیة 
كانت غیر واضحة.اما من ناحیة المحسوس والملموس فأن ظھور الصیغ المفرطة من الجوانب الفكری�ة 

 تین معاً, كذلك فیما یخص السلوك المدرك والكامن.َمثَل نمط سلوكي یجمع الحال
نج�د ان  الوح�دات  تحقی�ق االف�راط عل�ى مس�توى الش�كل):ثالثاً: نتائج متغیرات المفردة الثالث�ة (

الشكلیة التي تخضع لالفراط تتركز على التراكیب والھیاكل ویلیھا اما مساحة الحیز المكاني الذي تشغلھ 
اساس��یة للعناص��ر الت��ي تتك��رر اكث��ر والت��ي تش��غل مس��احة اكث��ر ف��ي ك��ال المفرط��ة یش��غل اھمی��ة  الوح��دة

المشروعین. اما العالقات المكانیة لتلك الوح�دات المفرط�ة ف�ان العالق�ات ح�ول مرك�ز مع�ین والعالق�ات 
التتابعیة نالت اعلى النت�ائج. كم�ا وبین�ت النت�ائج عل�ى مف�ردة موق�ع تجس�ید االف�راط ظھ�ور تركی�ز ق�راءة 

لش�كل كك�ل بدرج�ة كبی�رة, بینم�ا حمل�ت اج�زاء معین�ة ص�فة االف�راط فظھ�ر االف�راط علیھ�ا االفراط ف�ي ا
 جزئیا لكل قیمة متغیرة ضمن ھذه الفقرة .

تع�د الق�یم الجمالی�ة والتعبیری�ة اب�رز رابعاً: نتائج متغیرات المفردة الرابعة(القیم التي یحملھ�ا االف�راط):
 یم التواصلیة والقیم التكوینیة.القیم التي اشارت الیھا النتائج وتلیھا الق

 . االستنتاجات:5.3
 أوال االستنتاجات النظریة:

اظھرت الدراسة مفھوم االفراط واوضحت معناه والجوانب المرتبطة بھ اصطالحیا ومعرفیاً  .1
 وظھور تأثیره في العمارة.

متعددة  بصورٍ یتحدد ظھور مفھوم االفراط وكیفیة صیاغتھ عبر النتاجات المعماریة, حیث یظھر  .2
الزخارف والسطوح المفرطحة وبمفاھیم مقاربة لمعناه, وان اھم المواقع التي یدرك فیھا االفراط ھو 

 والسطوح االلكترونیة.
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ان قیاس درجة االفراط یتم من خالل قیاس درجة ابتعاد عناصر التركیب االساسي للشكل عن  .3
فكلما زاد التحول او التغییر او االنحراف اواالبتعاد عن شبكتھ التنظیمیة لبنیتھ االساس التي تولد منھا, 

 .ت درجة االفراط لذلك الشكلدنقاط الشبكة ازدا
االیحاءات تعمل على االغناء االیجابي للشكل الناتج. حیث ان تكثیف االفكار یولد االفراط زیادة  .4

 بالنتاج.
 ثانیا: االستنتاجات العملیة:

 مفردة االولى (صیغ االفراط):االستنتاجات الخاصة بمتغیرات ال-
 اكثر الصیغ الشكلیة ظھوراً في المشاریع.یعدالنحت .1
 یؤثر االفراط السطحي على االجزاء بشكل اقوى من تأثیره على الكل .2
 یلعب االفراط دوراً اساسیاً في قراءة الشكل او السطح. .3
 الشكلي. یعمل االفراط على تحفیز عالقات التقویة بین عناصر السطح أو كتل التكوین .4
 االستنتاجات الخاصة بمتغیرات المفردة الثانیة (سلوكیات االفراط):-

 یظھر االفراط بشكل معلن على اغلب المشاریع أو یعلن بشكل غیر واضح في البعض االخر .1
االرتباط بالمرجعی�ة الش�كلیة ألغل�ب االش�كال المفرط�ة, او تخض�ع لتح�والت مس�تمرة م�ع ض�رورة  .2

 االرتباط بالمرجع.
الصیغ المفرطة سلوكاً ملموس مادیاً ی�ؤثر عل�ى المتلق�ي اكث�ر م�ن الس�لوك المحس�وس فكری�اً سلوك  .3

 كون قراءة المدلوالت الشكلیة اسھل من قراءة المدلوالت الفكریة.
 یعتبر ادراك صیغ االفراط احد اھم السلوكیات التي تؤكد على وجوده. .4
 ):على الشكل تحقیق االفراط بمتغیرات المفردة الثالثة(مستوىاالستنتاجات الخاصة  -

 الشكلیة والتفاصیل الدقیقة. التراكیب والھیاكلیتركز االفراط على  .1
, ك�ذلك المس�احة لألف�راطسیة في التك�وین یق�ود ال�ى نتیج�ة اق�وى تكرار العناصر ذات االھمیة االسا .2

 االفراط على الشكل. تأثیرالتي تشغلھا تلك العناصر كلما كانت اكبر كلما زاد 
 الشكلي. لألفراطالعالقات المركزیة والعالقات الترابطیة للعناصر تتیح قراءة اوضح  .3
 ):القیم التي یجملھا االفراطاالستنتاجات الخاصة بمتغیرات المفردة الرابعة( -

 یحمل النتاج المفرط قیما جمالیة وتعبیریة تعكس الفكرة والمعنى للمشروع. .1
اتی��ة المص��مم وقدرت��ھ عل��ى ایص��ال الفك��رة وعل��ى القبولی��ة ف��ي الق��یم التكوینی��ة والتواص��لیة تتعل��ق بذ .2

 الذاكرة الجمعیة.
 التوصیات: .6.3

 .النتاجات على الظاھرة االفراط دالالت تمییز على المتلقي ذھن تحفیز -
 الجمالی��ة والق��یم التقنی��ة وتس��خیر والتف��رد والتمی��ز باالب��داع والمتمثل��ة المف��رط النت��اج خص��ائص تحقی��ق -

 .تصمیمي مشروع أي في فعال دور لھا والتي والتواصلیة والتعبیریة
 اعتماد استراتیجیات االفراط خالل العملیة التصمیمیة لما لھا من اثر ابداعي على النتاج. -
 احیاء التراث واحیاء العمارة العربیة االسالمیة من خالل استثمار االنماط والصور والنحوت الزخرفیة  -
 رة المعاصرة وتحقق خدمة االنسان.قمیة التي لھا اثر كبیر ودور بارز في العمااستثمار التقنیات الر -
 
 

 
المفردة  ت

 الرئیسیة
المفردة 
 الثانویة

المفردة 
 القیم الممكنة الفرعیة

 التطبیق
مشروع 

A 
مشروع 

B 

صیغ  1
 االفراط

 افراط شكلي
 

 سطحي
 

 من حیث الظھور
 

    صوریة زخارف
    رقمیة

    صور
     نحت

طبیعة الوحدات 
 المكونة للسطح

 

من حیث 
 الكلیات

على مستوى 
 الجزء

    

     على مستوى الكل
   جاء بصورة من ناحیة 

 -اعداد الباحثین -): یوضح (مفردات االطار النظري مع تحدید رموز نتائج التطبیق على المشروعین1-جدول رقم
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 اساسیة االھمیة
جاء بصورة 

 ثانویة
   

طبیعة العالقات بین 
 عناصر السطح

    عالقة تقویة
    عالقة اضعاف

 حجمي
 

 من حیث الظھور
 

  ھیئات بنیویة
 ھیئات مضافة
 ھیئات رقمیة

طبیعة الوحدات 
 المكونة التكوین

 

 من حیث الكلیات

على 
مستوى 

 الجزء
على 

مستوى 
 الكل

جاء  من ناحیة االھمیة
بصورة 
 اساسیة

جاء 
بصورة 

 ثانویة
طبیعة العالقات بین 

 عناصر التكوین
 عالقة تقویة

 عالقة اضعاف

سلوكیات  2
 االفراط

انماط سلوك 
الصیغة 
 المفرطة

 

ظاھر 
 ومخفي

     معلن
    مخفي

     غیر واضح
طافر 

 ومتنامي
 

     عالقة بالمرجعیة
   الھجانة

     تحوالت مستمرة
الكم 

 والكیف
     تعدد كمیة الصیغ الشكلیة

     صیاغة واضحة كیفیة صیاغة الدالالت
   صیاغة غیر واضحة

المحسوس 
 والملموس

     فكري
     مادي

مدرك 
 وكامن

 

    مدرك
     یستدل عنھ

     كامن

3 
مستویات 
تحقیق 
 االفراط

على 
مستوى 
االفكار 
 والمعاني

 

طبیعة 
 االفكار

 

 من ناحیة استحضار االفكار
 

فكرة عامة مجزءة 
 الى افكار ثانویة

 

افكار مستقلة تعزز 
 احدھا االخرى

 من ناحیة تأثیرھا
 

 تاثیر ابتدائي مولد
 تأثیر مستمر
 تأثیر ومضي

 اكثر من تأثیرظھور 

من ناحیة الصفات او االفكار 
 المستخلصة

 افكار ھجینة
 افكار متناقضة
 افكار مترابطة

 افكار مبھمة

 من ناحیة قبولیة المتلقي
 قبولیة عالیة

 قبولیة متوسطة
 عدم القبول

 معماریة مختلفةحقب  تنتمي للعمارةالمراجع 
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 الفكریة
 

 انظمة ھندسیة 
 من المشروع
 مدن تاریخیة

 اصول جدیدة ثوریة
 من خارج حقل العمارة

 مرجع واحد من ناحیة عدد المراجع
 مراجع متعددة

 من ناحیة المسافة بینھا

 متباعدة
 زمانیاً 
 مكانیاً 

 وظیفیاً 

 متقاربة
 زمانیاً 
 مكانیاً 

 ُ  وظیفیا

على 
مستوى 

 الشكل
 

الوحدات 
الشكلیة 

التي 
تخضع 
 لالفراط

    عناصر
     تراكیب
     ھیاكل
    معاني

مساحة 
الحیز 

المكاني 
الذي 
تشغلھ 
الوحده 
الشكلیة 
 المفرطة

 

العناصر التي تشغل  االھمیة االساسیة
 مساحة اكبر

    

العناصر التي تتكرر 
 اكثر

    

العناصر التي تشغل  االھمیة الثانویة
 مساحة اقل

  

العناصر التي تتكرر 
 بشكل اقل

  

العالقات 
المكانیة 
للوحدات 
 المفرطة

 

    عالقات تشابكیة
     عالقات تتابعیة

     عالقات مركزیة
    باتجاه واحدعالقات اتجاھیة 

موقع 
تجسید 
االفراط 
على 
 الشكل

 

     على مستوى الكل

 على مستوى الجزء

صفات التنظیم 
(محوریة, تناظر, 

 تكرار, ھیمنة)

    

     واجھات
     مخططات

تفاصیل (عناصر 
 انشائیة)

    

     السقف (السطح)
المعالجات 

 الداخلیة(مقاطع,اثاث)
    

4 
القیم التي 
یحملھا 
 االفراط

قیم الجمال والقبح , التشویھ والنقاء , التنسیق والعشوائیة , العالقة  الجمالیة
 بالمقیاس

    

القصصیة , الواقعیة , الوظیفیة , المنطقیة , الترجمة , التاویالت , التحرر  التعبیریة
 من  الكالسیكیة

    

    الجمعیة القبولیة , االقناع , الذاكرة التواصلیة
    ھیكلیة بنیویة , تطبیقیة مضافة , التحوالت الشكلیة التكوینیة
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