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ABSTRACT  
     The importance of invisibility lies in the fact that it is a significant means to 
convey doubt and uncertainty which the consumer looks for before achieving full 
satisfaction. Moreover, the terms were presented as opposites, and have been studied 
separately or as a duet in many architectural surveys. However, those studies lacked a 
clear definition of the terms and the nature of transition between them as well as the 
meaning conveyed and how the consumer receives it. This generates the research 
problem which is "the lack of perception of the relationship between the visible and 
the invisible in architecture and its effect of the meaning". Thus, the research 
objective is “stating the connection between the visible and the invisible and its effect 
on the meaning”. The research falls in five parts, the first of which presents the 
definition of both terms (visibility and invisibility) and how they work as a duet. 
Besides, it derives a duet sample diagram which presents a group of mixed cases 
(visible invisibility, visibility and invisibility at the same time, and invisible 
visibility). The second part shows the direct and indirect architectural studies and a 
discusses the cases in the duet diagram; in addition to that, it analyzes the cases in 
which they appear (like the case of visibility that trigger invisible visibility, and the 
gradual transformation). The third part offers a final form of the diagram and 
analyzes its numerous features. The diagram also surveys its relation to the 
materialistic and immaterialistic, the external and internal effects, the visible and the 
invisible, the ideologic and material aspects, and the direct and gradual change among 
the stages of the diagram. The fourth part presents the analysis of two architectural 
examples to test the accuracy of the resulting diagram. Finally, there is the discussion 
of the results and a display of final conclusions. 
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كثنائیة وأثرھا على المعنى في اإلخفاء  / اإلظھاردراسة ( الظاھر والمخفي في العمارة

 )العمارة
 

 الخالصة
وسائل تحقیق متعة من خالل الشك وعدم الیقین الذي یبحث عنھ المتلقي في ما اإلخفاء كأحد  مفھوم برز

في العدید من الطروحات  كما برز اإلظھار كمفھوم مقابل لإلخفاءالتامة.  یراه قبل الوصول إلى حالة القناعة
ً لیؤثر أحدھما على عالقة ثنائیة تجمعھما منفردین أو بشكل  ھماتناقش حاالتالمعماریة التي  اآلخر وعلى معا

ً فتقدت تعریفإ قراءات المعنى، ولكن تلك الطروحات قاالت بینھما، نتللمفھومین في العمارة وطبیعة اإل شامالً  ا
المشكلة تحددت  ومن ھنالقي. دراكھ من قبل المتإلى بیان تأثیر ذلك على المعنى وكیفیة إفتقادھا إفضالً عن 
 ،)العالقة بین الظاھر والمخفي في العمارة وأثره على المعنىطبیعة یوضح  عدم وجود تصور كافٍ البحثیة بـ(

خمسة أما المنھج فتحدد بخفي في العمارة وأثره على المعنى)، (توضیح طبیعة العالقة بین الظاھر والمـبوھدفھ 
ظھر منھا  ،كثنائیةالعالقة بینھما دراسة ومفھومي اإلخفاء واإلظھار كل من التعرف على مراحل؛ أوالً: 

في مخطط  ھابیانتم  (االخفاء الظاھر، اإلخفاء واالظھار معاً، واالظھار المخفي)ھي  مجموعة من الحاالت البینیة
 مباشروغیر  التي تناقش الثنائیة بشكل مباشرالطروحات المعماریة  عرضثانیاً:  ،أولي لثنائیة اإلخفاء واإلظھار

نتقاالت (كحالة االظھار الذي یثیر إخفاءاً ظاھراً، واإل على مخطط الثنائیةالحاالت التي تظھر مناقشة ثم 
 وبیان خصائصھ المتعددةعلى ما ظھر في الدراسات  شتقاق المخطط بشكلھ النھائي بناءاً إثالثاً:  ،المتدرجة)

مرئي، الجانب الفكري والمادي،  مادي، التأثیر الخارجي والذاتي، المرئي والال بالعالقة مع (المادي والال
 عینتینعلى بتطبیقھا المخططات الناتجة إختبار رابعاً: ، نتقال المباشر والمتدرج بین مراحل المخطط)واإل

ً وصفی منتخبتین  للبحث.  ستنتاجات النھائیةطرح اإلو نتائجمناقشة خامساً: ، اً وتحلیلیا
 
 

 المقدمة 
المباني الكل (ظھار" في العدید من الطروحات المعماریة على مستوى خفاء" و "اإلظھر مفھومي "اإل

شكال أا ب، حیث تردد المفھوم فیھ)نشائیة والخدمیة وغیرھانظمة المبنى اإلأالجزء (وعلى مستوى  )والمدن
ً كثنائیة یجمعھمامختلفة ومتنوعة تناقش حاالت المفھومین منفردین أو بشكل  إال أنھا إفتقرت إلى نظرة ، معا

اإلظھار البحث الحالي اإلخفاء و یبینوبالتالي شاملة للحاالت البینیة الممكنة وتأثیر كل منھا على المعنى، 
، ن من دراسة خواص كل من تلك الحاالتمخططات تمكّ تجمع عدد من الحاالت الوسطیة بشكل كطرفي ثنائیة 

طرح  یلیھاالتعریف بالمفھومین ودراسة الثنائیة التي تجمعھما في المحور األول، حیث ركز البحث على 
توضح خواص ثنائیة اإلخفاء / التي إشتقاق مخططات ثم الدراسات التي ناقشت العالقة بینھما في المحور الثاني، 

أما المحور الرابع فقد ركز على إختبار بھا في المحور الثالث،  المرتبطةا مع عدد من المفردات اإلظھار وعالقتھ
لتطبیق المخططات على عینتین سلوب الوصفي التحلیلي تبعت اإلإمن خالل دراسة عملیة  صحة تلك المخططات

 ستنتاجات.اإلنتائج ومنتخبتین، وأخیراً یطرح المحور الخامس ال
 

  ظھارخفاء واإلي اإلمفھوم :المحور األول
ً إمعجمیاً و خفاءاإلمفھوم أوالً:   صطالحیا

یشتق مفھوم اإلخفاء من جذر الكلمة (خفى) التي تعني في معظم معانیھا الستر والكتمان للشيء، حیث َخفَى 
كون َخِفْي (بسو .]to keep secret ]1خفاءه، وھي تعني لف المقصورة) ھي الفعل المطبق على الشيء إل(باأل

َخِفّي (بتشدید الیاء) فیقال أما ، أو تفسیره مجھوالً ویقال لما كان سببھ  ،الیاء) ھو فعل الشيء المخفي على نفسھ
: خاٍف، ویجمع على َخفایا، وھو صفة الشيء المخفي فھو َخِفّي .  صفة الشيء  لیاء) ھوَخِفَي (بفتح اوللشيء َخِفيٌّ

خفاء فلھ عدة اشتقاقات كلھا تملك .أما اإل]2[ِخْفیَةً: ما لم یظھر فھو خاٍف وخفّي ویقال َخفَاًء وُخْفیَةً و المخفي أیضاً 
ختالفھا بعالقة المعنى بالشيء المخفي، حیث الَخفاء (بفتح الخاء) ما یرتبط بالشيء إنفس المعنى العام رغم 

خراج الشيء إأو فعل  المخفي، ِخفاء (بكسر الخاء) ما یُستر شيء آخر بھ، الخفا (مقصور) ھي الشيء الخافي
ن الكلمة مرتبطة بجھل معظم الناس أ.أي ]3[ الخفي، أخفى تعني ستر، أضمر، كتم ، أما إخفاء فتأتي بمعنى خداع

و غیر ذلك مما لھ نفس المعنى. وتظھر كلمة مماثلة أفیھ،  و صفةً أ ،و علیھأ ،لھا سواءاً كانت قوة في الشيء
أَحدھما بمعنى الفعل َخفََي وھو صفة الشيء المخفي، وتعني توارى  ؛تحمل معنیینوختفاء خفاء وھي اإللإل
 .]4[ ظھار وتظھر في كالم العرب العاليْستِْخراج واإلحتجب. واآلخر بمعنى اإلإو
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ً ختالفإبعد التعرف على معنى الكلمة باللغة العربیة نجد  نكلیزیة بالكلمات لى اإلإفي ترجمة المفھومین  ا
disappear،hide  ،invisible حیث تشیر ،disapear ضمحالل والزوال  بما یشابھ لى معنى التواري واإلإ

فھي مماثلة  hideأما  .]to become impossible to see ]5 تعني باالنكلیزیة والتيمعاني كلمة االختفاء 
تأتي في  كما: مخفي، مخبوء، مستور . hiddenصفتھا وخفاء، وتأتي بمعنى یخفي، یخبئ، یكتم، یحجب لكلمة اإل

الى  invisibleبینما تشیر  .]to cover something so that it cannot be seen ]6المعاجم االجنبیة بمعنى 
 .]not easily noticed ]7 وتعني باالنكلیزیة الخفي المحجوب وغیر المنظور

ني الستر أو خفاءه، وتعإفي بھدف ن اإلخفاء ھو قوة خارجیة مطبقة على الشيء المخأ ،نستنتج مما سبق
كتمان الشيء أو تغطیتھ. وترتبط دوماً بجھل معظم الناس للشيء (أو القوة نفسھا)، أما ما ینتج عنھا فھو الشيء 

فھو فعل الشيء الخفي على نفسھ بحیث  disappear/ invisibleختفاء اإل في حین أنالمخفي أو المستور. 
كون غیر منظور (أي مختفي)، ویأتي في كالم العرب و یحتجب أو یتالشى ویأنھ یتوارى أیكون مخفیاً، أي 

 ول من معنى ھذه كلمة فقط).ظھار (سیركز البحث على الجزء األالعالي بمعنى االستخراج واإل
 
ً مفھوم اإل ثانیاً:  ظھار معجمیاً واصطالحیا

ً إن جذر الكلمة ألى إتشیر المعاجم العربیة  ركات التي ھو (ظھر)، ولھا معاني متنوعة حسب الح صطالحیا
 ,visible, manifestظاھر: باٍد، بّیِن، َجلي  ،to apear or come outتحملھا، حیث ظھر: باَن، بََرَز، بَدَا 

obvious كما تعني الخارجي، السطح (ضد الباطن)، وتعني باالنكلیزیة ،manifestation, disclosure ]8[. 
نھ َظَھَر یَْظَھُر ُظُھوراً، أظھار وجاء في لسان العرب بإلسم فعلھ اإصطالحاً: إما في اللغة العربیة فالظاھر أ

كما جاء بمعنى أعلى  .]10[تضح معناه للسامع من غیر تامل وتفكر إنكشف وإوھو ما  ،]9[ فھو ظاھر وظِھیر
 و فوقھ حیث: ظاھر الجبل أَعاله، وظاِھَرةُ كل شيء أَعاله. یقال: َظَھَر على الحائط وعلى السَّْطح صارأالشيء 

، ظُُھوراً: )بالفتح(غلبھ وعاله. وَظَھر السَّْطَح ظُُھوراً: عاله. ویقال َظَھر الشيُء  فوقھ. وَظَھَر على الشيء إِذاً 
و الخفي: وھو الذي ال أ ،]11[تَبَیَّن. وأَْظَھْرُت الشيء: بَیَّْنتھ. والظُّھور: بُدُّو الشيء الخفّي. وھو خالف الباطن 

  .]12[ ال بالطلبإیظھر المراد منھ 
. وھو ما ]13[و حضور أتي بمعنى مركزي ھو كل عرض أی appearanceالظاھر فلسفیاً (مظھر، مجلى) 

و المنطقي، ویقابل الواقع أیبدو من الشيء مقابل ما ھو علیھ في ذاتھ، ویختلف عن الخداع بصدقھ الموضوعي 
فیة ومنھ علم الظاھر وعلم الباطن (وھو وھو متحقق فعالً في أغلب االحیان. كما یقابل الظاھر الباطن عند الصو

، fictifخفاء مثل الوھمي رى غیر اإلأخكما یقابلھ مفاھیم  ]14[ مشابھ لمفھوم الواقعي في المعجم الفلسفي)
 .]16[مع الحقیقة كمفردة مناقضة موضوعیاً  )موسوعة الالند الفلسفیة(. بینما تذكره ]illusiore ]15والخرافي 

ظھار ھو كشف خفاء، حیث اإلظھار المقابل لمفھوم اإلن اإلأ ،صطالحي والفلسفينستنتج من المعنیین اإل
نھ خارجي)، وھو كل أوبیان (توضیح) الشيء من غیر تأمل وتفكر، ویأتي بمعنى أعلى الشيء أو فوقھ (أي 

تحقق عرض وحضور. یقال لبُدُّو الشيء الخفي، ویمتاز بالصدق الموضوعي أو المنطقي (یقابل الواقع) وھو م
 غلب االحیان.أفعالً في 

 
 ظھار كثنائیةخفاء واإلمفھومي اإل ثالثاً:

، الروح والجسدلى القول بمبدأین متقابلین كالخیر والشر، إ: مبدأ یذھب في تفسیر العالم dualisimالثنائیة 
ً أوتسمى  غناء إات تكامل ویمكن التعامل مع طرفي الثنائیة كل على حدة بحیث ترتبط بعالقإذ . ]17["اثنینیة"  یضا
ن فكرة الجمع بین ألى إشارتھ إفي  Turnerو یمكن الجمع بینھما كما بین الناقد أ ،خرىحداھا األإوتكمل 

نھا فترة الوقوع على حافة الوعي أوھي تحقق التعددیة بقولھ: " inbetweenالثنائیات تولد الغموض والمابین 
فكار تشتغل وتعكس وحدة معینة (أي المابین) وھي لیست واألن ھذه العملیات المتعاكسة (التضاد) وأوالغموض، 

بین طرفي  التي تجعل العمل الفني یقع في منتصف المقیاس ما ]18[ثنین معاً" ھذا وال ذاك ومع ذلك فھي كال اإل
 كد معظمأ. وظھرت الثنائیات في مرحلة ما بعد الحداثة حیث ]19[الثنائیة، أو قد یمیل قلیالً نحو أحد الطرفین 

ظھارھا معاً ضمن نفس الرسالة یولد لغة تعددیة تولد إن الجمع بین طرفي الثنائیة وأالمعماریین والنقاد آنذاك ب
 .]20[إغناءاً في المعنى 

 
 :حد الحاالت التالیةأنھما یكونان في أستنتاج ظھار كثنائیة یمكن اإلخفاء واإللى اإلإبالنظر و

 .یكونان دوماً على طرفي نقیض -     
 ي.یتم التعامل معھما كل على حدة، فیظھران معاً في العمل المعمار -     
 .یكون حدوث أحدھما دلیالً على وجود اآلخر ضمنھ -     
 ، أو قد یمیل نحو أحد الطرفین.بین طرفي الثنائیة تصف المقیاس مامما یجعل العمل یقع في منمعاً ثنین إلادمج  -     
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 مادیة ظھار بین المادیة والالخفاء واإلمفھومي اإل رابعاً:
یة والمباني المصنوعة من مواد صلبة فیزیان أ Hillبین مادیة، حیث  المادیة والالخفاء بكل من یتعلق اإل

 نھ الأ) (الذي یمتاز بجدرانھ المصنوعة من المرایا) یجرب على 1 - شكل رقم( Amalienburgمثل مبنى 
لى الطریقة إرجح یعود على األنھ ألمادة)  (ال عمال كـمثل تلك األیر في تفستلف المعماریین خإوقد  ،]21[مادي 

 ذا كانت تلك العمارة الإن المستخدمین ھم فقط من یقرر فیما ألى إ Hillیشیر حیث  .]22[التي تُعرض وتُختبر بھا 
 .]23[اسھا سأن یتخذ على أما المعماریین فھم من یخلقون الظروف المادیة التي یمكن لذلك القرار أ ،مادیة

رغم  ]24[مادة أھمیة بقدر أھمیة المادة  ن لالأن العمارة تالزم كل من المادة والال مادة مبیناً أعلى  Hillیؤكد 
لى العمارة بالعالقة من إ Dillerینظر في حین . نھا سریعة الزوالأب Semperو  Vitruviusمن قبل  ھاوصف

، مع بعضالعمارة والتكنولوجیا  كل منتبدیل خصائص "یمكن : بقولھلوجي ومن منظور تكنالمادیة والال مادیة 
جھزة، ولكن بمعنى لكن تجسید التكنولوجیا لیس بمعنى األوھذا یعني فك مادیة العمارة وجعل التكنولوجیا مادیة. 

ً أشیاء ھي في العادة غیر ملموسة وجعلھا ملموسة ... نحن نصنع طبیعة صناعیة مصقولة، وأالتعامل مع   یضا
 لى جانب الرغبة فيإمستوى التكنولوجیا، ھي غیر مرئیة وسریعة تكاد تفوق قدرتنا للسیطرة علیھا. وعلى 

مادیة یندمجان  لذا فان مفھوم المادیة والال نخراط في الجوھر بدون الشكل".شيء واإل الخوض في جمالیات الال
ً الواحد منھما في اآل شيء كتكون  ، حیثمر دارجأكري ھو مادي مع الف خر، لكن جمع الالوینسابان مختفیا

 . ]25[ شكلیة مرتبط مع الال
غیر لى ما ھو إ مادیة الال تشیرذ إخفاء بالال مادیة بوضوح من خالل مقارنتھا بالمادیة، تظھر عالقة اإل

دراكھ من إخفاء فھو كل شيء غیر مرئي یتم ما اإلأ؛ )وحجم في الفضاءأكتلة مادة (أي لیس لھ مرئي وال یمتلك 
و ھو الصفات غیر المرئیة الخاصة أ، مدرك من المبنى وغیرل شيء آخر مرئي، أو كل ما ھو غیر مرئي خال

ً غیر مرتبطما أال مادي یكون ول، خفاء؛ األیظھر نوعین من اإلومن ھذا بالشيء المرئي (المادة).   بلبالمادة  ا
ً مرتبطیكون و أمادیة،  خرى الأباشیاء یرتبط  یة تغییرات یمكن ان تدل علیھ، والثاني أعلیھا بھا لكنھ ال یُظِھر  ا

ل علیھا    ظھر على المادة عالمات تدل علیھ.یُ نھ ألى إضافة إمرتبط بالمادة وُمَحمَّ
 خفاء علیھ، وقد الثر لإلأي أظھار تام) دون وجود إالظاھر فكریاً وبصریاً (ظھار ھو ن اإلأنستنتج مما سبق 

ما الال مرئي أخفاء فھو أما اإل .دراكھاإ(ال مادیة) ال یتم  ي جوانب غیر مرئیة، لكنھ في العادة یحتوصالً أیحتویھ 
و داللة على المبنى ویكون غیر مدرك من أي عالمة أخفاء تام) ال یظھر منھ إعلى المستوى الفكري والبصري (

(ظھوره) دراكھ إقبل  وھو المخفيخفاء ظاھر) إحضور فكري فقط (ظھار فیھ)، أو یكون كإي ال إقبل المستخدم (
في حالتھ الطبیعیة  ن المبنى كان ظاھراً أي أ ،ظھار مخفي)إمرئي ( الحضور المادي الالھو  وأ. في فكر المتلقي

خفاء و داخلیة) جعلتھ مخفیاً، كما تظھر الحالة الوسط بین اإلأو تأثیرات معینة (خارجیة أولكن تم تسلیط قوى 
ً اإل(ظھار واإل ماكن أخفاء ولكن في ت اإلظھار ومؤشراعمارة على كل من مؤشرات اإلتحتوي فیھا ال )ثنین معا

ً بین اإلأدون مختلفة  ظھار في عنصر خفاء واإلن تختلط في شيء واحد، وال یمكن الوصول لحالة وسط تماما
 :یليكما و، حد الطرفینألى إن تمیل أواحد دون 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ین والعالقة بینھماالدراسات التي تناولت المفھوم:المحور الثاني 
 الدراسات المباشرة اوالً:

/ making meaning out of the memory of architectureبعنوان  Beaudryدراسة 
تجمیعي یحدث بسبب التكرار المستمر للشيء سواءاً  ،ولخفاء؛ األنوعین من اإلھذه الدراسة  یظھر في: 2003

ختفاء إعن  Beaudryختفاءه، كما في المثال الذي ذكره إعنصر وھمال ذلك الإو جزءاً منھا، مسبباً أكان عمارة 
ً متطابقة عدا 2 - شكل رقم(العمارة من خالل لوحة تحتوي سلسلة من الفضاءات  حتوائھا إ) التي تبدو ظاھریا

خلف الجسم لفضاءات تلك الالجدران المتكررة تختفي حیث جسام متنوعة داخلھا (داخل كل فضاء)، أعلى 

ظھار بشكلھ األولي اإل / خفاء) یوضح مخطط ثنائیة اإل1 - مخطط رقم(
  
 

 الجزء الال مادي الجزء المادي
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ما النوع الثاني أ. لكونھا متطابقة في كل اإلحتماالت التي یمكن أن تظھر بعد فتح الباب ن كل منھاضمالمتغیر 
 تحصلذ إ .جزاء المتفرقة للعنصر قبل تجمیعھفي األ )التطنظریة الجش(ویظھر في  ،فھو العكس من ذلك

لى الكل الذي ھو إجزاء للوصول دراك البصري من خالل تجمیع مجموعة من األالمعرفة الناتجة عن اإل
تبدأ  ،دراك، وبالتركیز على العناصر بشكل منفصل (النظر عن قرب) تبدو عدیمة المعنى حتى مسافة معینةاإل

ُ بعدھا األ  .]26[ لتكوین الكل جزاء بالتجمع معا
؛ حیث یظھر النوع األول من *خفاء المرتبطین بالذاكرة الفردیة والجمعیةخرین من اإلآتذكر الدراسة نوعین 

التي تنتج  ♦ما النوع الثاني فھو القراءة الخاطئةأ .مولداً المعنى في العمارة ھماختفاء الحد بینإخفاء من خالل اإل
وھكذا عتمادنا بقوة على الذاكرة الفردیة ذات التفاصیل العالیة، إ ن ما نراه ھو الحقیقة بسببأیمان التام بمن اإل

زنھ الذاكرة عنھ (بضمنھ خنما بناءاً على ما تإي وضامیقة وفعالة عن الادة تشكیل دقإعلى إقود یالتذكر قد ال ن فإ
نھ رآه. أبعض التعارض بین ما یحدث في الحقیقة وما یؤمن الناظر بیسبب ذلك ظھور المعلومات الخاطئة)، 

نوع من  فراد یتشاركون في بنائھا) مولدةً ن األى الذاكرة الجمعیة (ألإلوتمتد ھذه الحالة من الذاكرة الفردیة 
نھ أ یُفیر علىالحقیقة أمام ما  فيتختالتراكم الذي یتجاوز بالتدریج الذاكرة الفردیة لیؤثر علیھا الحقاً، وبالتالي 

 .]27[ يحقیق
و ما قبل التركیب أخفاء شكل) إدراك بالتجمیع (وھو خفاء نتیجة اإلإلى ظھار یتحول إأن اإل ،ضح مما سبقیت

ن تؤثر على كل من الشكل أو القراءة الخاطئة (التي یمكن أخفاء معنى) إو جزاء الصغیرة وھ(قبل تجمیع األ
 والمعنى)، وھي تحدث جمیعاً في عقل المتلقي دون التأثیر على الجزء الفیزیاوي الحامل لھا. وھذا یضیف شكالً 

 اء ظاھر.خفإظھار الذي یسبب حاالت ظھار التي تم التوصل لھا وھي حالة اإلخفاء واإللثنائیة اإل جدیداً 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 )ینظھار (المصدر: الباحثخفاء باإل) یوضح عالقة اإل2 - مخطط رقم(               
 
 

 :On Span and Space Architectural  /2007بعنوان  Sandakerدراسة 
 على یركز األول ،جزاءأنشائیة في ثالثة الھیاكل اإلمن خالل دراسة ظھار معاً خفاء واإلتطرقت الدراسة لإل 

تقابل الجوانب المیكانیكیة الوظیفة الظاھرة حیث  ،]28[عتبارات الفلسفیة لطرق تحقیق الھیكل في العمارة اإل
 نھیار)، بینما تقابل الجوانب الفضائیةنشائیة (توفیر القوة والصالبة المطلوبة لمنع المبنى من اإلللھیاكل اإل

ساسیة وھي نقل االحمال یخفي خلفھا كل الوظائف لى وظیفتھ األن الھیكل بتركیزه عأذ إ( ]29[ الوظیفة المخفیة لھا
ویطرح  .]30[نعكاس باھت للشكل الحقیقي إمجرد  بأنھ(افالطون) ما نراه  یصف حیث ،خرى بالنسبة للمتلقي)األ

مم من قبل صُ  الذي La Pilottaو ما یسمى بمتحف أیطالیا إلمشروع المتحف الوطني في  الباحث مثاالً 
طار إیركز على مجموعة من التماثیل الحجریة التي توضع على ) 3 -(شكل رقم  Guido Canaliالمعماري 

من  الزوارالتماثیل لیتمكن  رفعھي الرئیسیة الھیكل ھذا وظیفة ن أ حیث، مطلي باللون األبیض فوالذي
ربعة اد التماثیل األسنإالمصمم قرار لكن ذلك ال یفسر مفتوحة. و ارضیة تحتھالمساحة األ يبقیُ كما مشاھدتھا، 

، كما ال یفسر قرار المصمم بجعل الھیكل بشكل منفصل من التعامل مع وزن كل واحد منھم بأطار واحد بدالً 
في  Sandaker، ویقول ة التماثیلموازنالضروریة لعریضة السناد اإلر قاعدة یوفلتطارین منفصلین إكون من یت

ن نتیجة ذلك إملحوظ. و صغر بشكلٍ أطارات اطع المشتركة لإلطارین المتوازیین المق"یجعل تعریف اإل: وصفھ

فھي ما یحُدث من إندماج  الجمعیةالذاكرة ، أما تعمل على تشكیل ھویتنا وفردیتنابالسیرة الذاتیة و الذاكرة الفردیة تتعلق *
دة للعمارة نفسھا وھویة المجموعة االجتماعیةذاك  ).Beaudry, pp.3-8( رة األفراد معاً لتكوین الذاكرة المجّسِ
تعني فھم المعنى الخاطئ بسبب قراءة المحتوى بشكل غیر دقیق، وھي تعني أیضاً  :misreadingالقراءة الخاطئة  ♦

 The American Heritageالتفسیر الخاطئ للمعنى بسبب الخطأ الحاصل في القراءة (
Dictionary,word:Misreading.( 

 ظاھر إظھار یسبب حاالت إخفاء

 اإلظھار التام اإلخفاء واإلظھار اإلخفاء التام

 اإلظھار المخفي اإلخفاء الظاھر

357 
 

                                                 



(دراسة اإلظھار / اإلخفاء  لظاھر والمخفي في العمارةا        11،2014.لعدد)Aء(ِ◌َ ،الجز 32مجلة الھندسة والتكنولوجیا، المجلد
  كثنائیة 

 وأثرھا على المعنى في العمارة)                                                                                                                 
 

 ً ً مؤثراً مع التماثیل الحجریةاخف وبالتأن الھیكل یبدو أ بصریا الجزء الثاني أما  .]31[" الثقیلة لي یقدم تعارضا
، الھیكل) للشكل الھیكلي (المواد الھیكلیة، الكفاءة الھیكلیة، ومقیاس على الجوانب المیكانیكیةفقد ركز للدراسة 

ً بینموقام الباحث بالدخول في تفاصیل لوصف الھیاكل من وجھة نظر المواد،  ى معن لھان أب Wrightرأي  ا
ً بذلك فھمھا  لیشمل الجوانب المرتبطة بالثقافة والحساسیة الفردیة تجاه طبیعتھا ولیس خواص فقط موسعا

 الذي) logic of material(منطق المواد  بـ عن ما یسمیھ Tschumiویضیف الباحث وجھة نظر ختالفاتھا. إو
  .]32[ال تفعلھ ما و أن تفعلھ مادة بسھولة أما یمكن صیاغة أكثر دقة ومالءمة لل یبدو كفكرة تنقُ 

یطرح إذ المیكانیكي والفضائي معاً،  ؛الجزء الثالث للدراسة الجانبین الرئیسیین المھمین للھیاكل دمج
Sandaker  مشروع كما في ، مرور الوقت على التجربة الجمالیةبتغیر وجھة النظر تأثیرrenault 

Distribution center  بعض الخواص التي تشكك  نشائياإل یمتلك نظامھحیث ، )4 - شكل رقم(في السوید
طلق علیھا أتظھر واجھاتھ الزجاجیة المرتفعة بقواطع ذ إالمتلقي بالوظیفة الحقیقیة لكل من عناصر الھیكل، 

mullion نھا ھي أنطباعا بإر بمسافات مطابقة للجسور الفوالذیة البارزة من السقف فوقھا مما یعطي تتكر
عمدة، ولكن بنظرة متفحصة تظھر فجوة أنھا أر على سَّ فَ لى االرض وتُ إالھیكل الضخم العناصر التي تحمل وزن 

لواجھات الزجاجیة ضد تعزیز ا على تھالتقتصر وظیفبین تلك العناصر والسقف یختفي فیھا المفصل الرابط 
لرغم من وجود وبا .جزء مخفي خلف الواجھة الزجاجیةعن طریق السقف كأعمدة ترتبط ب تقرأو أحمال الریاح، أ

سھل في التصدیق بسبب تأكید المصمم علیھا األألنھا تظھر أكثر صحة حداھا فقط إن أال إوجھات نظر متعددة 
من أعمدة إلى مجرد  mullionإدراكنا لألجزاء المسماة  وھي بالتالي تحول خرىمن بین كل الخیارات األ

 .]33[ ه التجربة بحد ذاتھا تعتبر ممتعة، وھذقواطع
ظھار كثنائیة یختلف التعامل بین طرفیھا، ولكنھ خفاء واإللى اإلإركز الباحث في ھذه الدراسة على التطرق 

عكس فیھا ھذه الحالة بتحول ى حالة تُ لإیركز على كون الظاھر قاعدة ضروریة للمخفي یستند علیھا، ویشیر 
دراكھ سیسبب إن تم إدراكھ، ولكنھ إلى قاعدة تسند التجربة الجمالیة للظاھر (ھنا المخفي ال یشترط إالمخفي 

خر من الحالة للثنائیة یكون فیھا الظاھر یمتلك أكثر من آصدمة تثیر تجربة ممتعة عند المتلقي)، ویبرز نوع 
نتقاالت بین الصور المختلفة التي یقدمھا الظاھر مثیرة تجربة (الفیزیاوي) ھو المحفز لإلتفسیر ویكون االخفاء 

 جمالیة.
 

 The Invisible Display – Design Strategies for Ambientبعنوان  Offenhuberدراسة 
Media in the Urban Context  /2008: 

فضل الطرق أیجاد إبھدف اإلخفاء واإلظھار  بینالتحول عن طریق دراك في كیفیة تغیر اإلالدراسة تبحث  
عمارة من الوصالت نھ أ. الذي عرفتھ بambient displayنتباه، ویتم ذلك من خالل العرض المنتشر لجذب اإل

حفلة الكوكتیل  تأثیروھي عادة ما تستخدم آلیة تسمى ، نتباهإلن تعمل في خلفیة اأالتي تقدم معلومات یمكن 
cocktail party effect  صوات ال یمنع المتلقي من تمییز نتشار الضوضائي للكثیر من األن اإلأالتي تبین

 طرحتوقد  .]34[ي من المحادثات المحیطة أصوت ما ینادي علیھ بشكل مباشر رغم عدم قدرتھ على تتبع 
وھي في صنفین . العرض المنتشر دمج المفاھیم الثقافیة في تصمیم یةكیف لبیانستراتیجیات إست ذلك في الدراسة 
ن ألى إیشیر الباحث جاه التحول، وإتنتباه وعلى كیفیة تبادل المعلومات بین مقدمة وخلفیة اإل اً ستنادإرئیسین 

ً الصنفین یحدثان مع  ھا، وھي:رغم تصنیف ا
  

 نتباه، وھي:قتران بین خلفیة ومقدمة اإلتساعد على تشدید اإل لى الخلفیة:إستراتیجیات تنقل الجسم إ -     
خرین الظھور بشكل اآل ھيو :invisibility through mimicry ختفاء من خالل المحاكاةاإلالتمویھ، أو      •

 ).أ -5 - بشكل جدول مواعید الحافالت (شكل رقمقائمة تاریخیة ل Bonnnaniتصمیم في  كماختفاء. لغرض اإل
ھو التأثیر الفیزیاوي للمستخدم على  :designing with physical wearالتصمیم مع الفعل الفیزیاوي     •

 5 - لسلم الحجري القدیم (شكل رقمعالمات االحتكاك ل، كما في الفضاء في ھإلى سلوك، ویشیر المبنى عبر الزمن
  .)ب -
جعل العوامل الجویة ھي : embaracing unstable display mediaتجربة وسائل العرض غیر المستقرة       •

 (شكل رقم condensation cubeمثاالً لنصب الدراسة من تكوینھا، وتطرح  كجزءرض مؤثرة على وسائل الع
 درجة الحرارة.حسب على ھواء ذو رطوبة عالیة تتكثف على جدرانھ الداخلیة بیحتوي ) الذي ج - 5 -

 تعمل على زیادة الوعي بحالة معینة، وھي:  ستراتیجیات الدمج مع الخلفیة:إ  -   
شیاء الجامدة بشكل غیر متوقع مما یسبب تأثیراً ألھي بث الحركة في ا: animism/ animatedالحیاتیة      •

الذي لھ القدرة على الحركة مع تنفس  )د - 5 - (شكل رقمذو تقنیة النانو جدار كما في ال ،مفاجئاً وممتعاً للمتلقي
 الشخص.
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 :blending the object and its representationدمج الجسم وصورتھ       •
نھما أل عنھ مشوشةیتم التعبیر الذي الحقیقي الحدود بین المتخیل وبعاد التي تجعل تظھر في العروض ثالثیة األ     

. وكنتیجة لذلك یصبح من غیر الواضح تمییز عائدیة الشيء وعادة ما یأخذان المقیاس نفسھ الفضاء نفسھیشغالن 
 م لفكرتھ المتخیلة.ألى الجسم إ

 
 :the deliberate exclusion of the userد للمستخدم مَّ عَ تَ ستبعاد المُ اإل      •

عرض صعب الفھم من خالل جعل ما یُ  ثناء التصمیمأھمال المستخدم إو من منظور الشفافیة ھناخفاء اإلیفھم      
المعلومات كشاف ستإمن مع الدلیل المناسب  نتباه المستخدم وفضولھ ویُمّكنھإیعمل ذلك على تحفیز بشكل ُمتعمد. 

 ھا.حجبالتي تم 
نتباه التي ذكرھا الباحث تماثل الظھور والخفاء من خالل ن مفھومي مقدمة وخلفیة اإلأ ،نستنتج مما سبق

المخفي الذي یتم نھ أل، االخفاء یماثل (التصمیم مع الفعل الفیزیاوي)ن أحیث مثلتھا، أستراتیجیات الستة واإل
ً ستفادة منھ تصمیم المباني باإل ھنا خفاء یفھم اإل نأل ستبعاد المتعمد للمستخدم)(اإلكما یماثل  .دون ظھوره فعلیا

خفاء اإلأما  تباه للعمارة.نكتشاف المخفي واإلز الفضول إلیحفوتمن منظور الشفافیة من خالل حجب المعلومات 
لیھ من إنتباه جذب اإلو أظھاره إالجو ھو مخفي یتم ن ألیماثل (تجربة وسائل العرض غیر المستقرة) فالظاھر 

ً (دمج الجسم وصورتھ) لكون الجسم ظاھراً ولكنھ خفاء واإلاإلبینما تماثل حالة  خالل تلك الوسائل. ظھار معا
ظھار المخفي اإلویماثل  ول واضح وھو الظاھر والثاني غیر واضح ومفاجئ وھو المخفي.األ ؛بشكل ذو معنیین

ً ختفاء من خالل مماثلة الخلفیةاإلنحو أي التحول  ،ختفاء من خالل المحاكاة)(اإل مكن أن إ، یكون تأثیره مفاجئا
لیھ إنتباه لى الظھور من خالل جذب اإلإأي تحول الشيء من الخفاء  ،یماثل (الحیاتیة)فظھار اإلأما  لیھ.إالتعرف 

ً إب  مفاجئاً. عطائھ تأثیراً متحركا
ظھار إلالى الدراسة إ تتطرق :Meteorological architecture  /2008بعنوان  Rahmدراسة 

خفاء التام الذي ال یمكن لتحكم بحركة وقرارات المتلقي، كما تطرح حالة اإلبھدف اكقاعدة توجد المخفي 
) والمتناھي في الكبر microتجاه جدید یدمج المتناھي في الصغر (المجھري إحساس بھ من خالل مناقشة اإل

بناءاً على مد العمارة بین الحالتین من خالل یتم ذلك وتجاه المخفي. إعض ساحباً العمارة ب) مع بmacro(الكوني 
ً من خالل فضاءات حرة مفتوحة، و لتنتجالعمارة مخفیة وخفیفة دوات أالفكرة القائلة بوجوب جعل  تجدید أیضا

صبح الفضاء كھرومغناطیسي، یحیث ب، الفیزیائي والكوني يھراسي والظحستخدامھ بین الإفكرة الشكل ثم 
جعلھ أبسط ما یمكن، بتحیید الظاھر سلوب المتبع لتحقیق ذلك من خالل اإل Rahmیوضح ثم  .حسيویمیائي، ك
شكال منھا أالذي یظھر بعدة الكوني ووالبیئي، المجھري وحیائي اإلالتحكم بحركة المتلقي من خالل المخفي و

عطاء عدد كبیر من الخیارات إعلى لقوى المخفیة قدرة ن لتلك اأحیث ، الطاقة الحراریة والرطوبة والذوق
عطیھ الحریة الكاملة في دوات للتحكم بالحركة مما یأن تظھر كأ دون للمستخدم لتلبیة حاجتھ للفعالیات المختلفة

ي المناطق تستخدم لمجموعة معینة أتعیین وحدده في الحقیقة من خالل التحكم بتلك الظروف تُ ھا أنرغم ختیار اإل
 Digestible Gulfمثال  Rahmویطرح ب كل فعالیة ودرجة الحرارة المناسبة، بحسمن الفعالیات فقط 

Stream  للمصممVenice Biennale من خالل تطویر اتجة عن الدمج بین الذري والجوي ولیة نأھو صیغة و
خر حدھما مرتفع یتم تبریده بدرجة حرارة معینة واآلأ) 6 - شكل رقم(محیط حراري مكون من لوحین معدنیین 

ختالف الحرارة بینھما تیارات حمل حراریة لتحقیق درجات متفاوتة إنخفض ذو درجة حرارة مرتفعة، ویسبب م
ھدف المشروع لیس تحدید الحرارة المناسبة للفعالیات ویبین الباحث أن  ،للحرارة المحسوسة من قبل المتلقي

ً میط نما خلق محإو . لكل فعالیةتیار درجة الحرارة المناسبة خإفي للمتلقي الحریة  تفاوت بدرجات الحرارة تاركا
 .]35[ ن تأثیرھا واضح على سلوك المستخدمأ الإغیر مرئیة  كونھارغم وھكذا فإن القوة الحراریة 

ن أوبتصمیمھا بشكل مناسب یمكنھا  ،ن الدراسة تتعامل مع الظاھر كقاعدة توجد المخفيأ ،نستنتج مما سبق
 كتشافھ رغم تأثره بھ).إللمستخدم  ي ال یمكنأدراك (تبعد المخفي عن اإل

 
 : Urbanism beyond architecture  /2009بعنوان  Raoدراسة 
شكاالً عدة یتخذھا أنتباه لھ. وتطرح یمكن اإلما خفاء إو أ نتباهلجذب اإل ھذه الدراسة ھداف االخفاء فيأتظھر 

 :]36[ خفاء حسب حاالتھ، وكما یلياإل
التحتیة كما في بنى المدن  دراكھا:إ یعمل بطریقة غیر معتادة ال یمكنه أو نعلم بوجودال  یكون ظاھراً -    

". invisible architecture of connectionsرتباطات المخفیةالمخفیة أو ما یسمى بـ"عمارة اإل ھاوشبكات
نھا و ألأھا، ن الناس ال یعلمون الكثیر عنألى إختفاءھا إیعود سبب و، ن التي تختفي عن الخارجكما یظھر في المد

 تعمل بطریقة غیر معتادة، وبالتالي ال یمكن رؤیتھا من قبل العامة وتصبح غیر مالحظة. 
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ھتمام بالشكل الخارجي فقط فیكون كقشرة تخفي ما في داخلھا: كما كمالھا واإلإنقص یحصل للمباني نتیجة عدم - 
 كمالھ.إو عدم أھمال الداخل إنتج عن شيء یشبھ الفراغ  ی إلىفي تحول محتوى تلك المباني  Simoneبینتھ 

دراكھ كامالً: ینطبق ذلك على المباني المؤقتة وحركة السكان متغیر بسرعة لدرجة ال یمكن تثبیتھ في مكان إل-
 السریعة التي ال تجد الوقت الكافي للتأثیر على ذاكرة السكان والمدینة.

حیاناً منع التطفل أخفاء یة معینة: حیث یراد من اإلیجابي مقصود لتحقیق غاإو أما سلبي غیر مقصود أیكون -  
جتماعیاً في المدینة إن الوجود أ de Boerkن یظھر للعلن. ویذكرأوالمقاطعة الخارجیة أو عندما ال یراد للشيء 

 ً لى إستطاع الفرد الوصول إولكنھ في الوقت نفسھ ال یرینا كیف  قدر المستطاع، یدور كلھ حول كون الشيء مرئیا
ن الظھور والخفاء قد ألى إ Simoneتبقى غیر مرئیة. كما تشیر  یھلإطوار التي تم الوصول بھا ن األور، ألالظھ

خرین عدا من جاء لرؤیتھ ن یختفي عن اآلأیحدثان لنفس الفرد وفي نفس المكان كشخص في مكان عام یرید 
ن یكون مخفیاً أنھ یجب أالفرد وھو  ختفاءإل اً خرآشرطاً  de Boerkضاف أ. و"ختیاریة الظھور للفرد"إوتسمیھ 

 لیعرف كیف یختفي ویعود للظھور في الوقت المناسب.
ن أذ إدراكھما من عدمھا، إمكانیة إظھار یرتبطان بشكل رئیسي بخفاء واإلن كل من اإلأ ،نستنتج مما سبق

ً فیبقى إو ال یتم أخفاء یدرك بشكل الحق فیظھر درك ثم یختفي، واإلو یُ أدرك مباشرة ظھار یُ اإل دراكھ نھائیا
ختفاء یَشترط حصول االخفاء قبلھ على ن اإلألى إشارتھ إختفاء بخفاء واإلمخفیاً. كما یجد الباحث عالقة بین اإل

لى إدراكھ الحقاً فھو ال یعني كیفیة وصولھ إخرى. أما ظھور الشيء وأالشيء كي یعرف كیف یختفي ذاتیاً مرة 
 مخفیة.تظل بھا الشيء قبل ظھوره العملیات التي مر الن حالتھ ھذه، 

 
 الدراسات غیر المباشرة ثانیاً:

/  The Architecture of Archives:whose form,what functions بعنوان Koltunدراسة 
2002 : 

، حیث العمارة غیر النقیة ھي المحتویة على شوائب لة النقي وغیر النقي من العمارةلى حاإتطرقت الدراسة 
 نتباهأثر ذلك على المعنى لغرض جذب اإلالدراسة تبحث كما . النقیة فھي المھتمة بالظاھر فقط أما أو إخفاء،

ن العمارة النقیة أفكرة ستناداً على إمبینةً أن اإلظھار واإلخفاء ثنائیة یعمل فیھا اإلظھار كقاعدة إلیجاد المخفي، 
ً قد  التي قد  خفاءنعدام حاالت اإلإى الشكل ال یفرض ظھار التام للوظیفة وسیطرتھا علاإلن أل، ال تكون نقیة حقا

لیات المستخدمة (كمعنى مخفي بذاتھ). ویكون ذلك حتى في و كناتج عن اآلأیصال المعنى ظھر كوسیلة إلت
، حیث توضح )7 - (شكل رقم  Gatineauتعبیر الشكل عن الوظیفة كما في مركز محافظةفي نقاء ال تحاال

ن كل جزء أرشیفي المنجز. ورغم بین الوظیفة والشكل المشتق من طبیعة العمل األ ولى للمبنى شفافیةالنظرة األ
ً ولكن تظھر فیھ ال ،للوظیفةداء أفضل أ لتحقیقمن المبنى تم تصمیمھ  ، معاني لیست موضحة بشكل كامل حقا

 ً ً لى التساؤل عن إ Koltunذلك آخر. دفع  شيءلى إ وھي تشیر دائما لیس مجرد نھ أ نقاء التعبیر في المبنى مبینا
ً أتعبیر مباشر عن الوظیفة  لقیمة  و رمزیة مجردة شفافة، حیث یُظھر الوصف الوظیفي الحداثوي للمبنى نقاشا

كونھا رابط ینتج من مطابقة من رغم وبالرمزیة متراكبة تنمو خارج الطریقة التي یستجیب بھا الشكل للوظیفة، 
 . ]37[مة ن خزین رمزي ومستودع ذكریات األن المبنى عبارة عأنھا توضح أالمبنى لوظیفتھ ف

ولكنھ في الحقیقة  ،ي شوائب (عمارة نقیة)أظھار واضح كأنھ ال یحتوي على ن اإلأ ،نستنتج من ذلك
رتباطات الشد المفتوحة في المشروع الذي تطرقت لھ إنقاط ا في خفاء (كعمارة غیر نقیة)، كمإیحتوي على 

نشائي الذي یثیر تعارض ومفارقة تجذب نھ یخفي جزء من الھیكل اإلإأكثر ف رتباطنھ كلما ظھر اإلأذ إالدراسة، 
نما عالقة تناسب طردي إخفاء قد ال یكّونا ثنائیة وإلظھار وان اإلأي أنتباه الزائر لما تحملھ من معاني مضافة. إ

 خرحدھما بزیادة اآلأال عكسي یظھر 
 

 : Smart architecture  /2003بعنوان  Hinte ،Neelenدراسة 
دراك المتلقي، من خالل التركیز إ ظھار بشكل بسیط مؤكدة على أھمیةخفاء واإلتشیر الدراسة لكل من اإل

ستخدام المواد والطاقة، إلى التفكیر من منظور التفاعل، تقلیل إحدى تقنیات العمارة الذكیة (التي تشیر إ على
 slyنسانیة والمبنى)، وھي "الزجاج الخادع الیات اإلوالتخطیط بحذر للفترات الطویلة لتقلیل تأثر لبیئة بالفع

glassمن خالل شاشة من المرایا الدقیقة  م بكمیة الضوء الداخلة من الخارج"، وتعرفھ كنظام مطور للتحك
micro-mirror screen  الموضوعة بین طبقتي الزجاجdouble glazing  والتي تنقل الضوء من حالة

ختالف زوایا إ. وكنتیجة لوجود شاشة المرایا الدقیقة تتغیر نسبة شفافیة الزجاج بلى المنتشرإالسقوط المباشر 
بینما یعطي في  ،تجاھھ في المبنى، مثال الزجاج المواجھ للشمال یكون شبھ مخفيإختالف موقعھ وإلیھ وإالنظر 

 .]38[ اء للتعامل مع البیئةتجاه المقابل تأثیراً متأللئ. وتعتبر تلك التقنیة التكنولوجیة من التقنیات الخضراإل
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ختفاء التام بین اإل ن الظھور والخفاء قد یعتمد على موقع المتلقي من الجسم، متحوالً أ ،نستنتج من ذلك
ول صفة الجسم نفسھا (وھي الخواص األ ؛ن ذلك التحول محكوم بعاملینأوالظھور التام وحاالتھ البینیة، و

 والثاني ھو موقع المتلقي من الجسم وزاویة نظره. ،اجھات)ي من الوأالمعطاة للزجاج بحسب موقعھ على 
 

 Architectural Privacy: a topological approach toبعنوان  Georgiouدراسة 
relational design problems  /2006: 

تكون مخفیة عن ویة التي تعرف الخصوصیة، وحالة الحدود غیر الفیزیاھذه الدراسة بفي خفاء اإلیظھر  
نعزال الخصوصیة كنوعیة لإلالباحث  یعرفحیث  ن المحیط.م على كمیة تلقیھ للمعلومات تأثیرھاتلقي رغم الم

وھي بحسب علم النفس البیئي  ،و مخفیینأو ھي الظروف التي تجعلنا مستترین أخرین آلو رؤیة اأعن حضور 
تطرح الدراسة نوعین وللمعلومات. عد من حدود البشرة وتعمل كمنقي أبمجموعة من الحواجز المخفیة التي تمتد 

ثاث، األ(الحدود الفیزیاویة  كما فيول حاد یعمل على الفصل التام بین الخاص والعام نتقاالت (الحدود)؛ األمن اإل
و فعالیة أبواب، النوافذ، وغیرھا) التي تعمل على تحدید الفضاء من خالل مجال رؤیة سیجة، األالجدران، األ

 مجموعة عواملبشكل بینما یكون النوع الثاني للحدود  .ك ینتشر بحدود ذلك الفضاء فقطدرامحددة تجعل من اإل
عرفات لحدود وھي مُ  ,، والتقارب)مكانیة الوصولإ، تؤثر على الخصوصیة (الوضوحیة، الصوتیات، الشم

ولدھا من خالل التحكم بدرجتھا وبالتالي الخصوصیة التي تمكانیة إلى إضافة باإلقابلة للقیاس  ، وتكونالفضاء
نتقال یتالشى تدریجیاً مستبدالً نھ متدرج اإلأدراك المحیط. ویمتاز ھذا النوع بإالتأثیر على الطریقة التي یتم بھا 

سیجة، ثاث، األالفصل التقلیدي بین الفضاء العام والخاص بمجموعة من الظروف والخواص المدروسة (كاأل
 لكنھاثابتة ووتمتاز بأنھا غیر ات مختلفة من الخصوصیة، الوضوحیة، الشم، والصوتیات) التي تعطي درج

 . ]39[رغبة التقلیل الخصوصیة حسب  وأمتغیرة ومتحركة، مما یجعلھا تمتلك القدرة على زیادة 
و أ اً حاد اً مباشر نتقاالً إما أنتقاالت بین الظاھر والمخفي، فیكون نوعین من اإل ، أن ھنالكنستنتج مما سبق

ً سلس نتقاالً إ ً درجمت ا  فاصل. كما في المخطط التالي: دون وجود حدٍ  ا
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 )ینظھار (المصدر: الباحثخفاء باإل) یوضح عالقة اإل3 - مخطط رقم(
 

 :Immaterial architecture  /2006بعنوان  Hillدراسة 
لقوى التي ظھار). حیث تناقش اإسبب الذي یخفاء شكال الظھور وھي (اإلأخرى من أحالة الدراسة تطرح  
 جتماعي.ستقرار اإلستقرار المادة باإلإقتران إة شعن طریق مناق و الال مادیةأتجاه المادیة إحیانا بأالعمارة تدفع 

التي تظھر كموفر للحمایة من لخدمة العمارة تستخدم عادة نسان التھدیدات والظروف السلبیة المحیطة باإلإذ أن 
ً یزید ضعفھا أو إختفاءھا من الخارج، وتحقق ذلك من خالل الحدود الت  الشعور بعدم الراحةي تعد عامالً مھما

ً وبالتالي  ،]40[ ً  ھكون رغم یزید الرغبة بتقویة تلك الحدود من خالل جعل المبنى صارماً فضائیا في نفس  فضفاضا
لى ربط إ العمارةبذلك یدفع ویشیر الباحث إلى أن ذلك  .ستیعاب المفاھیم المتطورة للفرد والمجتمعإل الوقت

ً بقدر كونھا صلبة ومستقرة تكون ال مادیة سھلة اإلفالمادیة بالال مادیة،  المعلوم ربط كما ت ،]41[ختراق فضائیا
للمتلقي القدرة  النلمعاني المحملة علیھا، ایشمل خفاء المادة إ نأولكن ذلك ال یعني مادة.  بالالالمجھول وبالمادة 

خفاء المادة یسبب ظھور أفكار لم تكن لتظھر إن إ. وھكذا فحل محلھیخر آستبدالھ بإو كمال المفقودإ على
 .]42[وھو المعنى مادي) على الظھور  خفاء قد یحث مخفیاً آخر (الن اإلأأي ، وجودھاب

 ً األمور التي تربط الرسم باألفكار التي توجھ العمارة نحو الال مادیة (كالفضاء تناقش الدراسة أیضا
ختبار إال یتم وربما رض الواقع، ألى المبنى الموجود على إنتقال ن یتم اإلأتبر عادة قبل ختُ  ھانأ مبینةً والسطح) 

كثر من المادة وھو أنھ مرتبط بالفكر أ يھخاصیة ممیزة للرسم ن أحیث  ،]43[ من خالل تلك الصورال إالمبنى 

 

 إنتقال مباشر

إنتقال 
 متدرج

  

 اإلظھار المخفي اإلخفاء الظاھر
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ً أالمعماریین یرون ن فإرسم علیھا الرسومات، لى المادة التي تُ إنتقال قل مادیة من المبنى. وباإلأ  نھا تحتل مكانا

لى شيء خارج إتشیر  نھاألن الخطوط على الورق غیر موجودة و ال مادیة أمدعین مادة  بین المادة والال محدوداً 
و  Derridaكل من یضیف كما في المبنى.  ما یمثلھوخفي بین الخط على الورقة مع وجود رابط  نفسھا

Eisenman لى غیاب إحضور الفجوات یشیر ن أللیس ضروریاً بقدر غیاب المعنى، ن غیاب المادة أذلك لى إ
. ]44[عنھا  خرى بدالً أختیار إو للكلمة المفقودةالقارئ  تمییزمكانیة إلمقطع من النص ولكن لیس غیاب معناه 

شارات الحسیة التي یقدمھا اإلكانت  حتى لو ،ن فعالیة مبدعة تنشيء النص من جدیدكوّ ن یُ ألقارئ وھكذا یمكن ل
ن الصور أیقترح ھذا حقیقة  .لتخمین الذكي لرؤیة االشیاءعن طریق ا ،صوراتتالكوین كافیة لت غیرالعمل 

ن العمارة تنطوي على ألى إفي ذلك  Pallasmaaشار أحیث  ،نھایة من التفسیرات لى ما الإالشبكیة ھي مفتوحة 
ومعتمدة  ةالعمارة الال مادیة معقد ، مما یجعلتندمج مع بعضھا البعضعوالم من التجربة الحسیة التي تتفاعل و

نى تعتمد على الوعي ي مبن ثراء تجربة المستخدم ألإوھكذا ف .فسیر المستخدم لما ھو حاضر وغائبعلى ت
 . ]45[خاصة تلك التي تثیرھا العمارة الال مادیة أكثر من غیرھا من الحواس  ،بجمیع الحواس

ً فالسلبي وعلیھ،  خفاءاً إخفاء قد یثیر ن اإلألى إضافة إیجابي والرغبة بزیادتھ. للشعور باإل قد یكون ضروریا
 .خفاء والظھور المتسلسل مما یثري تجربة المستخدمآخر على الظھور مسبباً تجارب متناقضة لإل

 
 Function Defies Form: A Thought for Architecture in theبعنوان  Ghaniدراسة 

New Informational Age  /2007: 
ختفاء شكال المباني اآلخذ باإلأفكار ومناھج جدیدة للتعامل مع مستقبل وأجاد إیلى إبشكل عام الدراسة تھدف  

تواجھ اآلن ن العمارة أ . حیث]46[عاد تشكیل المجتمع أنتیجة ظھور فجوة بین العمارة وعصر المعلومات الذي 
ولكون . ]47[من المباني لخدمة الفعالیات الیومیة  بدالً  نحو وسائل الحاسوب الناس المتجھةعداد أزدیاد تحدیات إل

الظاھر ھو الشكل الخارجي للمبنى والمخفي ھو كل ما یختفي تحتھ من ( یعبر عنھوبقدر المخفي مھم الظاھر 
لى رقمیة إیة وابتحویلھ الفعالیات الفیزی ھمابینالفصل زاد  ) فان ظھور التطور التكنولوجيلیات داخلیةآوظیفة و

 ً زاد من  ھنأورغم ، الحقیقیة واستبدالھا بأخرى رقمیة (كالمكتبات الرقمیة) ختفاء الوظائف والفضاءاتإمسببا
جھزة أبرامج ومجرد قاعدة لخزن إلى المباني  لتحولكل من العمارة والمتلقي  ولكنھ أثر علىسھولة الوصول 

الفعالیات  صبحت معظمأن أل من شكل العمارة ووظیفتھا بعد تشكیل كإعادة كما أنھ سبب في لعالم الرقمي. ا
حولت العمارة إلى الال عمارة ھكذا توو العمارة. أودون الحاجة للحركة في الفضاء  تمارس دون ترك المكان

ً أأصبح المبنى وبالتالي نتیجة لتناقص معلومات البیئة المحیطة من عدم تطابق بین الخارج والداخل.   قل واضوحا
تجربة المتلقي للنسیج الحضري تعتمد على  ألنعن داخلھ  معبراً ن یكون أن خارجھ یجب أتلقي رغم للم

ً تتناقص تجربة المتلقي صبحت أوبتناقصھا المعلومات المعطاة من المباني  صبح المتلقي یسیر خالل أوأیضا
و العروض الرقمیة وغیرھا). أ العالم الفیزیائي بنظرة رقمیة كجزء ال یتجزأ من المعلومات (من خالل الھواتف

 :Benediktلى قول إشارة ھمیة الفصل بین المادي والتكنولوجي باإلأبناءاً على ما سبق  Ghaniطرح یثم 
ي منھا، یصبح أن غاب إالمصدر، والتعیین، والتعدیل.  ؛دراك الفضاء ھيساسیة إلأ"ھناك ثالثة متطلبات 

لكتروني غیر ن الفضاء األأوجود. وھذا قد یقترح  وجود من الالفضاء، ال الفضاء غیر ممكن التمییز عن الال
 .]48[عتبار مسافة معینة بین الموضوع والحدود، حتى یتم تحدیده وتنظیمھ" إموجود حتى یتم 

عالقة طرفي ثنائیة ال یمكن اھمال احدھما كما  ھيبین الظاھر والمخفي ھنا ن العالقة أ ،نستنتج مما سبق
تحدیدھا وتنظیمھا باعتبار مسافة معینة بین والحدود تلك بل التعامل مع بینھما، الة الحدود زإ وأال یمكن الدمج 

 .هالموضوع وحدود
 
 خالصة الدراساتثالثاً: 

ثم تصنیفھا إلى ثالثة المباشرة وغیر المباشرة،  طرحتھا الدراساتالتي مفاھیم من التم التوصل لمجموعة 
شكل )، ھي مفاھیم لھا عالقة بالمتلقي(المتلقيتم نقاشھ في الدراسة)، ع الذي نوع الموضو( النوعأصناف ھي: 

أي الحاالت التي یظھر فیھا اإلخفاء في الدراسات وكیفیة ظھوره فیھا كثنائیة أم منفرداً أم مندمجاً مع ( ظھوره
 ).ةالطرف األخر من الثنائی
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        .)الباحثین(المصدر: ) یوضح تحلیل للدراسات 1جدول رقم (
 

 الدراسات التي تم التطرق لھا

 شبھ مباشرة (المحور الثاني) مباشرة (المحور االول)

B
ea

ud
ry

 Sa
nd

ak
er

 O
ff

en
hu

be
r

 

R
ah

m
 

R
ao

 

K
ol

tu
n

 

H
in

te
 

G
eo

rg
io

u
 

H
ill

 

G
ha

ni
 

المفردات التي تمت مناقشتھا في 
 الدراسات

وع
الن

           اإلخفاء 

 اإلظھار
          

           الحدود

قي
متل

ال
 

           المعنى
           الذاكرة

           اإلدراك

ره
ھو

 ظ
كل

ش
 

           اإلظھار قادة توجد المخفي
           المخفي قاعدة إلسناد الظاھر

           إظھار یسبب إخفاء
           إخفاء یسبب إظھار

           اإلظھار واإلخفاء كثنائیة
           اإلخفاء التام

إخفاء 
 مادي

           شكل
           ھیكل

           إخفاء ال مادي
           اإلخفاء الظاھر

           اإلظھار المخفي
 = ذكرت بشكل مباشر كل غیر مباشر        = ذكرت بش = ذكر موضوع مقارب          

 
 

 ظھاراإل /خفاء خواص ثنائیة اإلشتقاق إ: الثالثالمحور 
ظھار وتأثیرھا على اإل / خفاءلى خواص ثنائیة اإلإیركز ھذا المحور على بلورة المعرفة السابقة للوصول 

على طرفي نقیض، متناسبین طردیاً (شكال أخرى للحاالت بین طرفي الثنائیة أذ یظھر من الدراسات إالمعنى، 
حد أثنین معاً، تمیل نحو حدھما دلیل على حدوث اآلخر، كال اإلأیظھر أحدھما بزیادة اآلخر، كل على حدة، 

(قاعدة  الظاھرن أحیث لى ذلك ظھرت مجموعة من الخواص لكل من المفھومین، إضافة الطرفین). باإل
عمارتھ نقیة ، ال یشمل العملیات السابقة التي مر بھا الجسم، یختفي درك ثمدرك مباشرة أو یُ یُ ضروریة للمخفي، 

سناد التجربة إلقاعدة (فھو  المخفيأما )، لھ أھمیة بقدر المخفي ویعبر عنھ، خفاءإظھاراً فقط دون إن كان إ
 لتحقیق غایةٍ یجابي متعمد إسلبي غیر مقصود أو ، نتقال بین القراءات المختلفة للظاھرمحفز لإل، الجمالیة للظاھر

ً إال یتم  درك بشكل الحق فیظھر أویُ ، معینة خفاء قبلھ لیعرف كیف ختفاء یشترط حصول اإلاإل، دراكھ فیبقى مخفیا
ً مرة أخرى یسبب ظروف سلبیة تعزز الحاجة للحمایة وتقویة ، یسبب ظھور العمارة غیر النقیة، یختفي ذاتیا

ً سلبییعتبر ، المادي لتحكم بحركة وقرارات یھدف ل، ما مادي أو ال ماديأیكون ، يیجابللشعور باإل اً ضروری ا
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ولھا العالقة مع المادیة والال مادیة، أنھما یشكالن عدداً من الخواص البارزة إلیھما كثنائیة فإ). وبالنظر المتلقي
دة فقط ھي لى الجزء الال مادي في حالة واحإظھار فیمتد ما اإلأ، والماديالال مادي  ؛خفاء نوعینحیث یشكل اإل

 خفاء ظاھر، وكما یلي:إخفاء أو إعندما یثیر حاالت 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   
 

 (المصدر: الباحثین) مادي مع المادي والالظھار خفاء واإلاإلعالقة ) یوضح 4 - رقم(مخطط                
 

ختفاء ن اإلأل ومن الخواص األخرى العالقة مع التأثیرات الخارجیة والداخلیة، حیث ظھر من المحور األو
 ائیة كامالً نبتوسیع العالقة لتشمل مخطط الثو ،خفاء بفعل خارجياإلفیما یكون  ھو فعل داخلي للشيء على نفسھ

ن معظم مفرداتھ تحصل بتأثیر ذاتي (أي خواص من الجسم نفسھ) عدا أیظھر لدینا المخطط التالي الذي یبین 
شیاء أ(أي خواص مضافة من  تج عن فعل خارجي على الجسمخفاء التام كناظھار المخفي الذي یبرز مع اإلإلا

صل وتم تسلیط نھ كان ظاھراً في األألى إ، ویعود سبب ذلك جسام، وغیرھا)ألوان، أو أو أضافة مواد، إأخرى ك
 ختفى، ویمكن توضیح ذلك في المخطط التالي:فإقوة ما علیھ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

        
 
 

 (المصدر: الباحثین) ر الثنائیة بالقوى الخارجیة والخواص الداخلیةتأث) یوضح 5 -مخطط رقم (        
 

خفاء التام، األیمن فكري ویشمل (اإل ؛لى نصفینإقسم ن المخطط یُ أوبالعالقة مع الجانب الفكري نجد 
ظھار ظھار المخفي، واإلظھار، اإلخفاء واإلیسر مادي یشمل (اإلواأل ،خفاء واالظھار)خفاء الظاھر، واإلاإل
خفاء التام بنوعیھ الفكري ظھار المخفي واإلن اإلأن المخطط یبین إما بالعالقة مع المرئي والال مرئي فأتام)، ال

نتباه المتلقي إبعاد إ یعمل علىأو  درك في العمل النھائيوالمادي یتجھان نحو الال مرئي الذي یجعل الجسم غیر مُ 
 وكما یلي:غیاب المعنى، اي  عنھ،

 
 
 
 
 
 

 الجزء المادي ماديال الجزء ال 

 ماإلظھار التا اإلخفاء واإلظھار اإلخفاء التام

 اإلظھار المخفي
 االظھار

 االخفاء

  اإلخفاء الظاھر

 ذاتي

 تأثیر خارجي

اخت
 فاء

 االظھار التام

 االظھار المخفي

االخفاء 
 واالظھار 

 االخفاء الظاھر

 االخفاء التام
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 مرئي، بالعالقة مھ الجانب الفكري والمادي والمعنى المرئي والال) یوضح 6 -رقم (مخطط 
 (المصدر: الباحثین) 

 
نتقاالت بین مجموعة من اإلكالطروحات في المحور الثاني  التي تناولتھاكما یظھر بالعالقة مع الحاالت 

  فیما یلي:مفردات مخطط الثنائیة یمكن تلخیصھا في 
 

 .(التصمیم مع الفعل الفیزیاوي) ظھارإیسبب خفاء إ −
ً تام اً إظھار یحمل إخفاء −  .(المحاكاة، النص الثاني موجود ضمن النص األول) ا
ھتمام بالخارج دون الداخل، القراءة الخاطئة، (دمج الجسم وصورتھ، التكرار، اإل خفاءاً ظاھراً إظھار یثیر إ −

 .الحیاتیة)
جزاء قبل ستبعاد المستخدم، األإكتمال، العرض غیر المستقرة، عدم اإل(وسائل  خفاءاً ظاھراً إخفاء یسبب إ −

 ).التجمیع
−  ً  ).زاحة الفكریةاإل حیائي والبیئي، دمج الجسم وصورتھ، (تصمیم اإل ینتجان إخفاءاً ظاھراً  إظھار وإخفاء معا
 :ليی، وكما )م مع خلفیتھسختفاء الجإخفاء الحدود بین الجسمین یسبب إ( خفاء یسبب إختفاءإ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مخطط الثنائیة (المصدر: الباحیثن) على) یوضح اآللیات التي ظھرت وموقعھا 7 -رقم (مخطط  
 

ھمیة صفة الجسم وخواص مادتھ في التأثیر على طبیعة أتظھر مجموعة من الخواص األخرى التي تبین و
صفاتھا بین الظھور والخفاء وبین المادیة  نیاتلقي النتاج، وتبین أیضاً دور موقع المتلقي من المادة المدركة في ب

خلفھ مخفیاً، أما  حجبھوما یعبر عنھ أو یلى المبنى من الخارج یجعل الشكل ظاھراً إن النظر أحیث والال مادیة، 
ن للحدود دوراً بجعل كل ما ھو في الداخل مادیاً في حین یظل الخارج والمجھول غیر إضمن الفضاء الداخلي ف

 مادي.

 الجانب المادي

 الجانب الفكري

االخفاء  االظھار المخفي االظھار التام
 ر واالظھا

 ھراالخفاء الظا

 الال مرئي/
 ال یحمل معنى 

 المرئي/ 
 یحمل معنى

 الال مرئي/
 ال یحمل معنى 

 االخفاء التام

 اإلخفاء التام

 

 

 

 انتقال 
 متدرج

 (أحدھما یثیر اآلخر)
 انتقال 
 مباشر

 
 

 اخفاء یسبب اخفاءاً ظاھراً 

 اظھار یثیر اخفاءاً ظاھراً 

 اً ظاھر إظھار وإخفاء معا ینتجان إخفاءاً 

 إظھار یحمل إخفاء تام

 یسبب إختفاءاخفاء 

 اخفاء یسبب اظھار

365 
 



(دراسة اإلظھار / اإلخفاء  لظاھر والمخفي في العمارةا        11،2014.لعدد)Aء(ِ◌َ ،الجز 32مجلة الھندسة والتكنولوجیا، المجلد
  كثنائیة 

 وأثرھا على المعنى في العمارة)                                                                                                                 
 

ظھران في ظھار المخفي ولكن الحالتین تً خفاء التام واإلن المعنى یختفي في كل من اإلأ ،ج مما سبقنستنت
المبنى بشكل یثیر حاالت تسبب تعدداً في القراءات لعناصر أخرى ضمن المبنى، أما في الحاالت األخرى فتظھر 

خفاء والثانیة بعد ولى الحال في مرحلة اإلتین على األقل (األاءمعطیاً للجسم قرخفاء الظاھر تتجھ نحو اإل ھاأغلب
 الظھور) وتزداد القراءات بزیادة العوامل المؤثرة علیھ (كالتشویش، الفجوات، القلق والعوامل السلبیة وغیرھا).

 
 المحور الرابع: الجانب الوصفي التحلیلي

ثالث لبیان ر العلى المخططات التي ظھرت في المحو یركز ھذا المحور على تحلیل عینتین منتخبتین
ثم مرحلة التحلیل على نتخاب العینة ثم وصف العینات المنتخبة، إ، حیث یبین الجزء األول منھ معاییر صحتھا

 المخططات ومناقشة النتائج لغرض طرح االستنتاجات النھائیة.
 
 نتخاب العیناتإمعاییر أوالً: 

 واص التي ظھرت في المخططات.نتقال لغرض دراسة صحة الخن تغطي العینات معظم حاالت اإلأ -
 ا البحث. ھذفي ھمیة التجربة الحقیقیة تحتوي العینة على وصف لتجربة المتلقي وما یراه أل -
 

 Central institute of science في جامعة برازیلیا المعھد المركزي للعلومالمنتخبة اتوصف العین ثانیاً:
(ICC) لـ Oscar Niemeyer: 

، ، دودة األرضمثل الدودة الكبیرةفكار (لى العدید من األإتأویلھ  الذي یمكن شكلھ العام بساطةیمتاز المعھد ب 
رواقاً مكونةً ) 8رقم  شكل( Mega structureعمدتھ الكثیرة التي تمتد كھیكل ضخم أالقصر) بسبب  وأ، الیرقة
ً منظمعمدتھ أویُكون ب .]49[ اً یمتد على جانبي حدیقة طولیةمعمد ً بیئی ا من خالل الفضاء  على الطاقة یحافظ ا

وقد  ،]50[تقال التدریجي بین الخارج وداخل المبنى ننتقالي المتمثل بالممر المسقف لغرض تحقیق التوازن واإلاإل
طول المساحات  عمدة خرسانیة تبدو كأنھا شفافة ومفتوحة بسبب تنظیمھا علىأبواسطة روقة شیدت تلك األ

ً من الظالل الدینامیكیة المتغیرة على األرض تعطي شعوراً ألتنظیم ن ذلك اذ یُكوّ إ .الحضریة في الوسط نماطا
لى تغیر إضافة ، باإلوالشعور الذي تسببھ) ھاعادأبضخامة لآخر لتجربة البناء وتصمیمھ على المقیاس البشري (

ھتمام مما یجعل تجربة ھذه المساحات الحضریة مثیرة لإل ،نحناءه كالقوسإالظالل على طول المبنى بسبب 
 . ]51[ ناء النھارأثومتغیرة في كل وقت 

 
  :Eisenman    _House  ivلمصممھ  6الدار رقم 

على عملیات تحویر شكلیة تبدأ من  ھیشتمل تصمیم .]52[ )9رقم  شكل( مریكاأیقع في مدینة كورنوال في 
لى أربعة إ بیتن تقسیم الوالتالعب بھا بشكل یُمكنھ م ھاتحویربستند علیھا المصمم وقام إشبكة رئیسیة التي 

ن تعتبر تسجیالت أ، ویكون ذلك في مراحل متسلسلة وضحھا المصمم من خالل مخططاتھ التي یمكن أقسام
ً  المصمموجدھا أعلى الشبكة التي  بیتنشائي للیستند الھیكل اإلو .]53[ لعملیة التصمیم الفضاء الداخلي من  مكونا

شاء ننشائیة وعملیة اإلوقد جعل ذلك الكشف عن العناصر اإل ،ھاخالل سلسلة من القواطع التي تخرج من بعض
 ً واضحاً، عمدة وجسور بسیطة أمتكون من النشائي النظام اإلیبرز حیث  .]54[ واضحة ولكنھا لیست مفھومة دوما

ور ول مسبباً ظھفي تداخل مع النظام األ بیتنشائي آخر للإعلى الجدران الحاملة كنظام في الحقیقة ولكنھ یستند 
یسمح ال عمدة بشكل ھا ومع األالجسور مع بعضلتقاء إطبیعة  بسبب نشائيإبعض األعمدة التي ال تلعب أي دور 

وبلون أحمر نتباه تعلیق سلم مقلوب رأساً على عقب قربھا بشكل ملفت لإل ذلكى إل. ویضاف نتقال بینھاللقوى باإل
ً محور ال ً شعوراً  بیتمبینا یظھر ھذا الشعور ثانیة في غرفة النوم من إلیھ. كما ظر بعدم الراحة عند الن ومسببا

لى نصفین جاعلةً وجود سریرین إوسط الجدار تستمر خالل األرض وتقسم الغرفة شفافة خالل فتحة زجاجیة 
ً إالفتحة بدالً من واحد  على جانبي فصل الوظیفة عن الظاھر لنفس العنصر  Eisenman. وھكذا حاول ]55[ لزامیا
 . ]56[ھمالھا إ دونالتغلب على الوظیفة وتصویرھا عمداً بشكل خاطئ لى أھمیة إیراً مشالمعماري، 

 
 تحلیل العیناتثالثاً: 

ذ تظھر إمن المحور السابق،  د على المخططات التي ظھرتستناسیتم في ھذه الفقرة تحلیل العینات باإل
عمدة المتكررة على طول في (األ ICC المعھد المركزي للعلومنتقاالت بین الظاھر والمخفي في حاالت اإل

فتظھر الحاالت  6الدار رقم شجار موزعة داخلھ)، أما في مشروع ألالرواق، الجسور الممتدة فوق الرواق، وا
نافذة غرفة النوم)، وران الحاملة، نقطة التقاء الجسور والعمود، السلم المقلوب، دجنشائي، العمدة اإلفي (نظام األ

 وكما یلي:
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 مادي ظھار مع المادي والالخفاء واإلعالقة اإلالتطبیق على مخطط ) یوضح 8 -رقم (مخطط 

 (المصدر: الباحثین) 
 
عمدة التي األن أحیث   ICCالمعھد المركزي للعلوم یوضح المخطط أعاله حاالت الخفاء والظھور في 

سام المنتشرة أمامھا، كما یظھر لون تلك جتبدأ بالتداخل مع بعضھا لتقرأ كخلفیة لألعلى طول الرواق تتكرر 
جسام بارزة أمامھا أبعادھا التي تجعلھا ذات مقطع مستطیل وتداخلھا في العمق ووجود أنشائیة والعناصر اإل

وبالضد من ذلك فقد ظھرت  ختفاء تلك األعمدة ضمن الخلفیة.إ ضافیة ساعدت علىإشجار) كعوامل (أھمھا األ
مام الخلفیة. وبتحلیلھا على أجسام أوامل ساعدت على بروز نفس العناصر كشدة الضوء ووضوح الظالل كع

ظھار تام في حالة العناصر القریبة إن الحالة تقع ضمن الجزء المادي وھي على نوعین؛ أمخطط الثنائیة نجد 
العمق ختفاء العناصر في إظھار المخفي عند ضاءة شدیدة وظالل واضحة، وحالة اإلإوقات النھار بوجود أوفي 

 ضاءة والظالل). وغیاب التأثیر القوي للعاملین السابقین (اإل
ظھار نشائیة تقع ضمن حالة اإلدراك وظیفتھا اإلإفان الجدران الحاملة التي ال یتم  6الدار رقم أما مشروع 
ظائف دراك الجزء الفكري منھا (الوإخفاء الظاھر بلى اإلإظھار تام یتحول إعمدة ھي ن األأالمخفي، في حین 

خفاءاً إ نھا تمثلإنشائیة)، خاصة في نقطة التقاء العمود مع الجسور. أما في نافذة غرفة النوم فاألخرى غیر اإل
ً في الغرفة رغم عدم وجوده ً في إیكون ، كما ظاھراً لتعبیرھا الفكري عن العمود الذي أثر فیزیائیا ظھاراً تاما

 .عمدة الكاذبةواأل السلم المقلوب
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 ) یوضح التطبیق على مخطط تأیثر القوى الخارجیة (المصدر: الباحثین)9 -(مخطط رقم 

 
ظاھرة  ICCالمعھد المركزي للعلوم عمدة في األ نأذ إ ثیر الخارجي والداخلي،یناقش المخطط أعاله التأ

تلقي، ویظھر اللون ضافة االشجار أمامھا أو نظر المإضاءة والظالل أو ذاتیاً وتختفي بفعل عوامل أخرى كاإل
ظھار تلك االعمدة أیضاً وھي غیر إختفاء األعمدة ولكنھا تبرز في حالة بعاد العنصر كعوامل ذاتیة مساعدة إلأو

 مؤثرة لوحدھا دون وجود العوامل الخارجیة.
نشائیة والجسور التي تقرأ إلعمدة اتختفي الجدران الحاملة بفعل وجود األ 6الدار رقم وفي  مشروع 

تكون كخاصیة ذاتیة للعمود المحذوف في غرفة النوم الذي یظھر بسبب فیما للمبنى، الوحید نشائي ام اإلكالنظ

 ذاتي ذاتي

 تأثیر خارجي

 االظھار التام اختفاء

 االظھار المخفي

االخفاء 
 واالظھار 

 االخفاء الظاھر

 االخفاء التام

House iv 
 السلم المقلوب الجدران الحاملة نافذة غرفة النوم

 ذبةاالعمدة الكا
 

 التكرار (ظھور)
 االشجار

 الجسور فوق الرواق

 ICC تكرار (اختفاء)

االخفاء  االظھار المخفي االظھار التام
 واالظھار 

 االخفاء التام االخفاء الظاھر

 االظھار
 االخفاء

House iv السلم المقلوب الجدران الحاملة نافذة غرفة النوم 
 االعمدة الكاذبة

 

 التكرار (ظھور)
 شجاراال

 الجسور فوق الرواق

 ICC تكرار (اختفاء)

 الجزء الال مادي الجزء المادي
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شفافیة النافذة بشكل رئیسي وتأثیر المواد المحیطة كالسریرین بشكل ثانوي، كما یظھر كخاصیة ذاتیة السلم 
 .عمدة الكاذبةاألفي و المقلوب
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

المرئي والالمرئي بالعالقة مع الجانب الفكري والمادي وضح التطبیق على مخطط ی) 10 -رقم (مخطط 
 (المصدر: الباحثین)

 
ظھار التام إلن العناصر التي تقع ضمن اأ ICC المعھد المركزي للعلومیظھر من المخطط أعاله في 

لوظیفتھا  ات متعددة نتیجةً عمدة التي تحمل تفسیرنتباه المتلقي، عدا في حالة األإتحمل معنى واحد وتبتعد عن 
 اً ھا تحمل جزءإنفي الخلفیة فختفاء األعمدة إختفاءھا في الخلفیة)، أما عند إنشائیة (قبل لى اإلإالبیئیة المضافة 

ً فكری ً مضاف ا ظھار التام الجانب الفكري من ختفاءھا، مما یدفع الى تعدیل المخطط لیشمل اإلإلى المادي رغم إ ا
ظھار المخفي الجانب الفكري المرئي وھي حالة ضعیفة تشترط وجود حالة أخرى للعنصر یشمل اإلكما المعنى، 

 .دراكھ فیھاإیتم 
معززاً بھذا التعدیل  بیتمتمثل بكونھ محور الفي السلم المقلوب معنوي الجانب ال 6الدار رقم مشروع یبین 

ً في األجراؤه على المخطط، إالذي تم  ظھار تام تحمل معنى إي تعتبر حالة عمدة الكاذبة التویظھر ذلك أیضا
نھا تظل ال مرئیة ودون معنى أحیث ظھار المخفي الشرط لجزء اإلنھا تؤكد إفالجدران الحاملة نشائي كاذب، أما إ

ة بشكل عمود تم حذفھ نافذة غرفة النوم مرئی تكون، بینما ظھار سابقة لھاإفي فكر المتلقي بسبب عدم وجود حالة 
 ري فقط.الفكالجزء  ظھر فيی

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

بعض اآللیات التي ظھرت وموقعھا في مخطط الثنائیة یوضح التطبیق على مخطط ) 11 -رقم (مخطط  
 (المصدر: الباحیثن)

House iv 
 السلم المقلوب لةالجدران الحام نافذة غرفة النوم

 االعمدة الكاذبة
 

 التكرار (ظھور)
 االشجار

 الجسور فوق الرواق

 ICC تكرار (اختفاء)
 ً  ظھور األعمدة فكریا

 انتقال 
 متدرج

 (أحدھما یثیر اآلخر)
 انتقال 
 مباشر

 اخفاء یسبب اخفاءاً ظاھراً 

 اظھار یثیر اخفاءاً ظاھراً 

 اً ظاھر إظھار وإخفاء معا ینتجان إخفاءاً 

 إظھار یحمل إخفاء تام

 یسبب إختفاءاخفاء 

 اخفاء یسبب اظھار

 اظھار یثیر اخفاءاً ظاھراً 

المخطط بعد 
 التعدیل

 ً  المخطط سابقا
 حالة ثانویة ضعیفة

 

 

 

 الجانب المادي

 الجانب الفكري

االخفاء  االظھار المخفي االظھار التام
واالظھا

  

 االخفاء الظاھر

 الال مرئي/
 ال یحمل معنى 

 لمرئي/ ا
 یحمل معنى

 الال مرئي/
 ال یحمل معنى 

 االخفاء التام

 اإلخفاء التام

House 
 السلم المقلوب الجدران الحاملة نافذة غرفة النوم 

 االعمدة الكاذبة
 

 التكرار (ظھور)
 االشجار

 الجسور فوق الرواق

 ICC تكرار (اختفاء)
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نھ ال أال إظھار تام إھ على الرغم من وجود تكرار األعمدة كنأ ICCالمعھد المركزي للعلوم یتوضح في 

حالة مشتركة بین  ھ یحفز عودة المخفي (األعمدة) للظھور ثانیة مسببةً یثیر أي من الحاالت الموجودة، ولكن
ظھار مخفي) ثم إلى الخفاء (إظھار تام) إظھار المخفي، تنتقل فیھ األعمدة من الظھور (خفاء الظاھر واإلاإل

في فكر ثارة حالة فكریة لألعمدة تظھر فیھا إخفاء وظھور معاً) على إھا الظاھرة قرب المتلقي (ؤجزاأتساعد 
ً (إالمتلقي رغم  خفاءاً ظاھراً ولكنھ إظھار یثیر إلى المخطط حالة إخفاء ظاھر)، مما یضیف إختفاءھا بصریا

ق الرواق فتقع ضمن حالة ونتقال المباشر. أما األشجار والجسور فنتقال المتدرج المتسلسل بدالً من اإلإلضمن ا
 األعمدة المخفیة فكریاً.وھو ظھور ظھار التام الذي یثیر اخفاءاً ظاھراً اإل

ظھار یثیر المتلقي للبحث عن تفسیر مقنع إكعمدة كل من السلم المقلوب واأل 6الدار رقم  مشروعظھر في ی
ً ظھور نقل للحالة الحرجة التي یبینھا (التعلیق في السلم، وعدم القدرة على  األحمال في األعمدة الكاذبة) مسببا

خفاءاً إخفاء یثیر إنھا أأي  قراءة فكر المصمم) قبلحة أو بقاءھا مخفیة (نشائیة غیر الواضفكري للعناصر اإل
 *.ظاھراً 
 

 ستنتاجات المحور الخامس: مناقشة النتائج واإل
 أوالً: مناقشة النتائج

ختفائھ دون وجود العوامل إظھار المخفي على عوامل ذاتیة في العنصر ولكنھا ال تؤثر على قد یحتوي اإل- 
 الخارجیة.

 خفاء الظاھر.ثیر على حالة اإلأد تأثیر وجود العوامل الخارجیة ثانویاً في التیع-  
ً مقروءاً من قبل المتلقي وھي الحالة الغالبة على إلتحمل العناصر التي یظھر فیھا ا-   ً فكریا ظھار التام جانبا
 نھ ال یمكن تواجد ظاھر دون جانب فكري یحملھ بشكل أو بآخر).عمال الظاھرة (ألاأل
ً غیر مُ أھار المخفي ظیمكن لحاالت اإل-   ً فكریا ستدالل عنھ بوجود جزء ظاھر من درك یتم اإلن تمتلك جانبا

 العنصر أو بمرور العنصر بحالة الظھور أوالً.
خفاء ظھار المخفي واإلل من اإلكتقال متدرج یمر بإنن یكون بأخفاءاً ظاھراً إخفاء الذي یثیر یمكن لإل-  

 دون المرور بتلك الحاتین. نتقاالً مباشراً إكون ن یأظھار، أو واإل
 

 اإلستنتاجاتثانیاً: 
كل أو متناسبین طردیاً یظھر أحدھما بزیادة اآلخر، أو على طرفي نقیض، تكون العالقة بین طرفي الثنائیة أما  -

 .حد الطرفینأتمیل نحو أو ثنین معاً، كال اإلأو احدھما دلیل على حدوث اآلخر، أو على حدة، 
سناد التجربة ھو قاعدة إلفأما المخفي  .قاعدة ضروریة للمخفي مباشرة أو یدرك ثم یختفيھو الذي الظاھر درك یُ  -

 دراكھ فیبقى مخفیاً.إالجمالیة للظاھر، یدرك بشكل الحق فیظھر أو ال یتم 
بینما یعتبر المخفي كما لھ أھمیة بقدر المخفي ویعبر عنھ. العملیات السابقة التي مر بھا الجسم،  الظاھر ال یشمل -

 نتقال بین القراءات المختلفة للظاھر. محفزاَ لإل
 أما المخفي فیعتبر السبب في ظھور العمارة غیر النقیة،خفاء، إظھاراً فقط دون إن كان إنقیة الظاھر عمارة  -
تعزز نھ یسبب ظروف سلبیة أكما یجابي متعمد لتحقیق غایة معینة، إسلبي غیر مقصود أو  ماأالمخفي یكون  -

 .یجابيالحاجة للحمایة وتقویة المادي، حیث یكون السلبي ضروري للشعور باإل
 ، تحكم بحركة وقرارات المتلقيویما مادي أو ال مادي، أالمخفي یكون  -
 فاء قبلھ لیعرف كیف یختفي ذاتیاً مرة أخرى.خختفاء حصول اإلاإلیشترط  -
 .خفاء ظاھرإخفاء أو إھي عندما یثیر حاالت لى الجزء الال مادي في حالة واحدة فقط إظھار اإلیمتد  -
ظھار المخفي بسبب تأثیر خارجي على الجسم، في حین یمتلك الجسم الخواص خفاء التام واإلیحدث كل من اإل -

 ظھار التام.ظھار، واإلخفاء واإلخفاء الظاھر، اإلختفاء، اإلالتي تسبب في ظھور حاالت اإل
اظھار التام على الجانب الفكري، كما یظھر ، واإلظھارإلخفاء والظاھر، اإلخفاء اخفاء التام، اإلاإلیحتوي كل من  -

 ظھار المخفي في حالة واحدة فقط ھي مرور العنصر بحالة الظھور أوالً.في اإل
 .الجوانب المادیة للثنائیة ظھار التامظھار المخفي، واإلظھار، اإلخفاء واإلاإلیعتبر  -
بنوعیھ الفكري والمادي نحو الال مرئي الذي یجعل الجسم غیر مدرك في خفاء التام ظھار المخفي واإلاإلیتجھ  -

 .نتباه المتلقي عنھ، وبالتالي غیاب المعنىإ بعادإالعمل النھائي أو یعمل على 
ظھار، إظھار یحمل إخفاء تام، و إخفاء یسبب إ(جزاء مخطط الثنائیة كل من أنتقال المباشر بین تشمل حاالت اإل -

ً إخفاء یسبب إنتقال غیر المباشر فیشمل (ظاھراً)، أما اإل خفاءاً إظھار یثیر إ  خفاءاً ظاھراً، إظھار وإخفاء معا
 خفاءاً ظاھراً).إظھار یثیر إخفاء یسبب إختفاء، إینتجان إخفاءاً ظاھراً، 
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ن أیث بیان صفاتھا بین الظھور والخفاء وبین المادیة والال مادیة، ح علىموقع المتلقي من المادة المدركة یؤثر  -
خلفھ مخفیاً، أما ضمن الفضاء الداخلي  حجبھلى المبنى من الخارج یجعل الشكل ظاھراً وما یعبر عنھ أو یإالنظر 

 ن للحدود دوراً بجعل كل ما ھو في الداخل مادیاً في حین یظل الخارج والمجھول غیر مادي.إف
حاالت أخرى تسبب تعدداً في القراءات  انیریث ھماظھار المخفي ولكنخفاء التام واإلالمعنى في كل من اإلیختفي  -

 لعناصر أخرى ضمن المبنى
تین على األقل (األولى اءللجسم قر یةخفاء الظاھر معطنحو اإلنتقال بین الخفاء والظھور اإلأغلب الحاالت تتجھ  -

التشویش، خفاء والثانیة بعد الظھور) وتزداد القراءات بزیادة العوامل المؤثرة علیھ (كالحال في مرحلة اإل
 الفجوات، القلق والعوامل السلبیة وغیرھا).

 
 المستقبلیة:وآفاق البحوث  التوصیاتثالثاً: 

 حد انظمة المبنى.أعداد دراسة حول ثنائیة الظاھر والمخفي بالعالقة مع إ -
 ائیة.نادراك كل من جانبي الثإ عداد دراسة حول دور المتلقي وتأثیره علىإ -
 ظھار) وحاالتھما البینیة.خفاء، واإلن جانبي الثنائیة (اإلھداف كل مأ عداد دراسة حولإ -
 نتقال بین الظاھر والمخفي.عداد دراسة تفصیلیة تختص بواحدة من حاالت اإلإ -
-  

  
) الفضاء االداخلي لقصر 1 -(شكل رقم 

Amalienburg 57[ المانیا-في میونیخ[ 
) یوضح جزء من اللوحة التي 2 -شكل رقم (

 ]58[تحتوي على سلسلة الفضاءات المتشابھة 

  
) یوضح التماثیل الحجریة في 3 -(شكل رقم 

 Laمشروع المتحف الوطني في ایطالیا (متحف 
Pilotta لصممھ  (Guido Canali ]59[ 

لمبنى ) یوضح الھیكل االنشائي 4 -(شكل رقم 
renault Distribution center  في السوید

 ]60[من الخارج 
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 الفعل الفیزیاوي على المبنى(ب)  قائمة شھداء بشكل جدول للباصات(أ) 

  
 جدار لھ القدرة على التنفس بتقنیة النانو(د)  نصب یتغیر شكلھ بحسب درجات الحرارة(ج) 

 ]61[ات التي تنقل الجسم الى الخلفیة أو تدمجھ معھا االستراتیجی) یوضح 5 -(شكل رقم         

 

 
 ]Venice Biennale ]62للمصمم  Digestible Gulf Stream) مشروع 6 -(شكل رقم 
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 ب) تفصیل إرتباط العناصر االنشائیة أ) منظور داخلي من الموزع الرئیسي

   لالرشیف  Gatineau Preservation Centre) یوضح مركز محافظة جاتینو 7 -(شكل رقم      
 ]63[الوطني في كندا                                                      

 
 
 
 

 جامھة في Central institute of science (ICC)  مشروع یوضح) 8رقم  شكل(
 )www.360cities.net: المصدر( Oscar Niemeyer للمعماري برازیلیا

 مقطع ثالثي االبعاد
 

ما یبدو من الداخل (الجزء الرواق ك
ال  الق 

 

 الداخل الجسور فوق الرواق كما تبدو من
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: المصدر( Eisenman للمعماري  6الدار رقم  مشروع یوضح) 9رقم  شكل(
www.greatbuildings.com ( 
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