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ABSTRACT 

Many previous studies dealt with the concept of transparency in architecture has 

emerged   importance of the formal and moralaspects in achieving the concept of 

transparency, also focused on each concept detailed, varied in adopting the concept 

as afeature design lead and certain functions and on this basis was established trend 

has pursued research to study the concept of transparency in contemporary 

architectural production. The research problemrepresented by (there is a lack of 

knowledge about the concept of transparency as articulationfeature in 

contemporary architecturaloutput), the objective of this research isrepresented by 

clarify the most important characteristics of the transparencyconcept as 

articulationfeature in contemporary architectureoutput. The research adopted a 

method to achieve the objective and reached to the conclusions and 

recommendations.  

   
Keywords: Transparency in Architecture, Architectural Production, a Type Of   

                  Articulation.  

 
 الشفافية كسمة تمفصل في النتاج المعماري المعاصر

 
 

 الخالصة 
تناولت الدراسات السابقة مفهوم الشفافية في العمارة وقدد بدر ت ميميدة النواندش الشدواية والمعنويدة 
في تحقيق المفهوم,وما رو ت بعضها  عاى مفهوم المفصل ,وقد تباينت في منال اعتماد المفهوم وسمة 

اسددة مفهددوم الشددفافية تصددميمية تددودا و ددانة معينددة وعاددى يدداا تلسددس اهتندداث الدداا سدداو  البحدد  لدر
 يندا  نقدف فدي)المشدواة البحثيدة  ش باعتبارث سمة تمفصل في النتاج المعمارا المعاصر . وقد تمثادت

ايدم  فيتمثل بتوضدي  يدة البح المعرفة حول مفهوم وسمة تمفصل في النتاج المعمارا المعاصر(اما 
المعاصر.وقد اعتمد البح  عددة اندراتات خصانف مفهوم الشفافية وسمة تمفصل في النتاج المعمارا 

 والتوصيات. لتحقيق يدة البح  ومن ثم التوصل الى اهستنتانات
 

 : الشفافية في العمارة ، النتاج المعماري ، سمة التمفصل  كلمات مفتاحية
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 مقدمة 
برز مفهوم الشفافية كأحد المفاهيم المهمة التيي تصيخ اصياال النتياج الح ياري لاليرر العشيرير 
وصوالً لالرر الحادي والعشرير .. وب منه النتياج الفنيي والمعمياري ق وأيد طرتيبو مفهيوم الشيفافية فيي 
العمارة بتوور فكري لاح ارات ومفاهيمها االجتماعية والسياسية واالأتصادية ... الي  ض يافة لاتويور 

 المادي والتلني في اكتشاخ آليات جديدة لتحليق المفهوم . 
ر يتنيياول مفهييوم الشييفافية فييي العمييارة بشييكل عييام والعمييارة العربييية المعاصييرة يحيياول البحييا هنييا ط

بشييكل اييال،ولارو الوصييول ضلييي تحديييد مشييكاة البحييا وهدفييه ومنهجييه فانييه سيييتم تعريييخ مفهييوم 
 الشفافية اصوالحياً ووبيعة المفهوم في الوروحات المعمارية السابلة. 

 
 تعريف مفهوم الشفافية 

  الشفافيةلمفهوم اللغوي  تعريفال
 الشفافية في الااة العربية مر الفعل شّخ والفعل شفخقحيا يعرخ كل منهما كاالتي : يشتق مفهوم 

شخَّ : الثوب يشخ شفوفاً وشفيفاً رقَّ فحكى ما تحته .. وثوب شفشاخ لم يحكم عماه،والشيففافة ككناسيفة 
. طشتخَّ ما  (p.159-160ق /لافيفروز االبفادي -بلية الماء في اإلنفاء..استشفه نظر ما وراءه ... )المحيو

في الماء : تلصاه، واألميور استلصياها جما،استشيخ : شيخَّ والشييء طبصيره مير ايالل تييره وااتبيره 
وفحصيهقيلال استشيخ الثيوب : فيت  مييا فييه مير عيب،واستشيخ الكتياب واألميير : بحثيه وتبيير ميا فيييه. 

ييخ  ش ييخَّ : سييتر رأيييق يستشييخ مييا وراءه.ويلييال ثييوب ش: فوخ،والشييفخ : والشييراب استلصيياه شربا،والش:
الرأة والتحول، والافة، وربما سميت رأة الحال شفافاً واليسير اللاييل، الشيفاخ ميا اليحجيب ميا وراءه. 

 (p.489-490ق /)المعجم الوسيو
ويعرخ بأنه الحيدا طو السير  (Transpire)مر الفعل  فيشتق المفهوم طما في الااة االنكايزية  

 الذي يعرخ طو يظهر لاعيار . 
 والذي يعرخ بأنه : (Transparency)هوم الشفافية في الااة اإلنكايزية كف ويرد مف

 ااصية اوصفةكور الشيء شفافا.  -

الشيء الشفاخ الوا ح، لصورة  الرسم المافي عر يا بير طوراق رأيلة طو مالبس رأيلية،   -
 لكر يصبح مراياً ضذا نظر ضليه في ال وء .

لاوييياً بأنييه :  البنييية المسييامية التييي تمتايي) مامييس مسييامي)ذو  (Transparent)كمييا يعييّرخ  -
 فتحات،ثارات( طو ذات وبيعة مشبكة شفافة وبذل) يصبح ما اافها طو تحتها صعب اإلافاء. 

 طساوب وا ح، راق، مشرق، صاخ ، سهل الفهم. -
افيياء روحييية تشييير ضلييى النزيييه، الصييريح، الوا ييح، الييذي ال يحيياول ض –اصيياال طو صييفات ضنسييانية 

 ,Oxford/1967)األسييييييرار طو النفيييييياق بلصييييييد الاييييييدا.، األمانيييييية، والصييييييدق واإلاييييييالل.

P.464)(Wyled/,P.1282) 

 الى عدة جوانب :يشير مفهوم الشفافية  ارمما سبق يستاال 

  وذل) بسيبب زييادة نسيبة اليذي يسيمح بنفاذيية ال يوء الميادة ايوالجوانب ماديية: مير ايالل
 .فهي ال تحجب ما اافها طو تحتها قالبنية المسامية  هاالمواد المتباورة في

 و وح المعنىقاالشراق قالصفاءقالنلاءق التحولجوانب معنوية:الرأة ق . 

 . وبالتالي فهي جوانب انسانية: حيا يشير الى النزاهةقالصراحة قاالمانة قالصدق ق االاالل
 روحية  –تعبر عر اصاال او صفات انسانية 

 سييمة توظييخ العديييد ميير االهييداخ والوظييااخ : )بشييكل عييام بانهييا  الشييفافيةيمكيير تعريييخ و
والمعيياني لتحليييق الافيية والجمييال الشييكاي واالتصييال والتواصييل وتشييير الييى معيياني عديييدة كالصييراحة 

 (.والتحول والو وحية 
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 الشفافيةالتعريف االصطالحي لمفهوم  
تعريفييات ماتافيية ميير مجيياالت الحييياة المتنوعيية باالعتميياد عاييى اصييوالحيا سيييتم تعريييخ الشييفافية 

اذ يربو عام النفس مفهوم الشفافية باليذات البشيرية فليد ،  لاوصول ضلى طهم المفردات المرتبوة بالمفهوم
عرفيت    بانهييا شييفافية الييروح اي طر مادتهييا األثيرييية رأيليية ليسييت كثيفيية قوشييفافية األنسييار تعنييي ذليي) 

ى روحه واالستفادة مر صفااها ونلااها قوشيفافية طايالق االنسيار طنيه ذو المرء الذي استوا. التوصل ال
 (http://www.moosawi.netااق رفيعة وعالية .)

امييا فييي عاييم االجتمييا. فيشييير المفهييوم ضلييى حرييية الوصييول ضلييى المعاومييات ومييا يلاباهييا ميير االلتييزام 
 ((http://www.arabhumanrights.org.باإلفصاح عر هذه المعاومات

في السياسية، تعيد الشيفافية طهيم الركيااز طو المبياد  التيي يليوم عايهيا النظيام اليديملراوي،ضذ تمثيل هيذه و
المفردة اإلشعا. الذي ياترق جسد األنظمة رتماً عنها فيكشخ اباياها ويفصح دواااها لاناس مر طجيل 

. وبصورة مسيتمرة عايى تحليق واجبات الساوة واإلدارة تجاه المواونير في فتح المجال طمامهم لإلوال
 (http://ummaiq.com/old/modules)سير عماية ضدارة شؤور المجتمع . 

ينظر عالم الفيزياء ضلى الشفافية عاى ضنها ضحدى اوال الميادة والتيي يكيور الجسيم مير االلهيا منفيذاً  و
 (www.nothord.org/transparenthtml)لا وء. 

 يت ح مما تلدم ار مفهوم الشفافية يرتبو بالجوانب االتية :

 .وبيعة النفس البشرية في التعبير عر الصفات : الحرية قالنلاء قالصفاءقالو وح 

 . االرتباو مع المرجع قكشخ الابايا ...التواصل المستمر 

 عير المعنيى مير ايالل ادرا) التعبير الااصية المادية والتعبيرية :تحليق ظياهرة  النفياذ ال يوايق
 .المتالي

  وسييييييييييياة فييييييييييي رسييييييييييم الاوييييييييييو واتايييييييييياذ اللييييييييييرار ميييييييييير االل:الو وحقاالنسييييييييييجام
 عاى اليات. قاالستلرارقالمو وعيةقالمرونةقاالنفتاح قالدأة في التحديد قاعتمادها

 
 مفهوم الشفافية في الحركات الفنية 

المسييييتلباية \سييييتم فيييي هيييذه الفليييرة تو ييييح مفهييييوم الشيييفافية فيييي الحركيييات الفنيييية )التكعيبيييية 
التجريدية( بهدخ تو يح ابرز معالم هذا المفهوم في الفر والتعرخ عاى تووره واصااصيه \التعبيرية\

 وتأثيره عاى النتاج الفني والمعماري . 
الليرر العشيرير اوليى المحياوالت الفنيية التيي اظهرت الحركة التكعيبية في سنوات العلد االول مير 

استواعت تحليق نتيجة مرايةق باظهار اساوب العالأيات الحيزيية ق اسيتواعت التكعيبيية تمهييد  الورييق 
(وأييد اداييل الرسييام )بيياباو Gedion, 1977, p.434نحييو مبيياد  شييكاية لمفهييوم الف يياء الشييفاخ )
 ييوحية تييتم ميير اييالل اسييتادام االشييكال الهندسييية فالوبيكاسييو ( هييذه النظييرة الجديييدة فييي رسييوماته 

االساسيية )المثاييت قالمربييع والمسييتويل( كميا التييدرج الاييوني المتمثييل بيالنور والظييل لاوصييول الييى حاليية 
أدمت التكعيبية اكتشاخ المنظور الذي سبق ظهوره ميع ، كما  (Fujii/1989,P.68,P.70) الشفانية .

ه ة قحيا كار فكر االنسيار محيددا برؤيية ذات بعيدير قوميع بدايات اللرر الاامس عشر في عصر الن
اكتشاخ المنظور اصبحت هذه الرؤية بثالا ابعاد .تمتاز المعاني المتحللة مير هيذه الف يفاءات بأنهيا ال 
تعرخ التحديد طو الليود وال تعوي معنى معرخ وانما تعويي تعدديية فيي المعيفاني، فيار موأيع األجسيفام 

ي الشييففافية والنفاذيييفة البصييرية تعوييي معيياني مشييفكو) فيهييا،عاى المشييفاهد طر المتاييير نتيجيية ااصيييت
 (Fujii, 1989,P.68-70يسترسل االدرا) الواحد بعد اآلار ليصل الى المعنى الكامفل.     )

الحركيية المسييتلباية فتظهيير تيياثيرات هييذه الحركيية فييي مفهييوم الف يياء المعميياري الشييفاخ ميير امييا 
قكاساس في تعريخ الف اء الذي انعكيس فيي واالساوب التفاعاي والمرونة والافة االلفكرة الديناميكية 

الاووو االهايجية والماااة قوفي التعبير المكاني المتمثل في اظهار العناصر الحركية مع تركيبة جدييدة 
 تحليق فكرتي التيزامر والتيداال بيير الف يااير اليداااي والايارجي مير اياللوفي   لامواد الصناعية .

امييا التعبيرييية ففكرتهييا فييي األسيياس هييي طر الفيير ينباييي طر ال يتليييد بتسييجيل اسيياوب التمثيييل الحركييي .
، اعتميدت فيي نتاجاتهيا  االنوباعات المراية فلو بل عايه طر يعبر عر التجارب العاوفية والليم الروحية

عاى تحريخ االشكال الوبيعية بدال مير تلاييدها قوتمثياهيا مير ايالل التهيويالت الصياراة فيي الاويوو 
المسييتليمة والمنحنييية وفييي االلييوار المثيييرة الناتجيية ميير التعبييير عيير حيياالت اليينفس والمشيياعر الااصيية 

http://ummaiq.com/old/modules
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الحركيية التعبيريية فييي مفهييوم الشييفافية ميير وبييذل) تييؤثر (http://forum.aljayyash.netباالنسيار )
مير ايالل بتاكييدها عايى اهميية االيحياء واالنوباعيية واالل استثارة العواويخ والحالية الذهنيية لاحيدا 

 وجود اليات كالديناميكيةق الرمزية واالستادام الاوني.
 جانبير :فتلسم الى التجريدية اما 

  ودعت الى ااتيزال الرسيم اليى مجموعية مير االشيارات اللاياية ذوات جانب  تجريدي تعبيري
الكثافة الرمزيية وتظهير هيذه الحركية فيي مفهيوم الف ياء المعمياري مير ايالل التيداال ميا بيير الف ياء 
ية الداااي والاارجي ويتحلق مر دراسة عالأة الف اء والزمر العواء بعدا جديدا يهدخ نحو الااء ثناا

عالأيات مسيتمرة او  فييالداال والاارج ، التكوير الاير متناظر وتير المسيتلر قوالتعاميل ميع الف ياء 
التعبيرية االنشااية مر ايالل التركييب االنشيااي لاميواد البناايية ،واايرا متداااة او متلاوعة مع الف اء 

 الجديدة.

  المفتييوح الشييفاخ وتحليييق  وتظهيير هييذه الحركيية فييي تحليييق فكييرة الف يياءجانييب  تجريييدي مييادي
التداال مابير الف اء الداااي والف اء الايارجي قمير ايالل االسيتادم الايوني لاسيووح المسيتوية 
الداااية والاارجية والعناصر السياندة ومير ايالل تجياور السيووح الاونيية  يمر تاوييو هندسيي 

 .( http://ourpetclub.comتير متناظر . )
 نية اثرها الكبير في باورة مفهوم الشفافية وتعزيزه بالجوانب التالية وبذل) يتبير ار لاحركات الف

 الزمر(،العالأات الحيزية ، تعددية المعاني، التساسل االدراكي. –ظهور مفردة )الف اء  .1
 . الديناميكيةوالمرونةوالافة والرمزية وااليحااية واالنوباعية  .2
ارجيمناالالسيياوبالتمثياللحركي ممييا اكييد عاييى تحليلفكرتيالتزامنوالتدااابينالف ااينالدااايوالا .3

 .الجوانب التحولية والتفاعاية لاف اءات 
 االستمرارية واالمتداد الشكاي والتجاور واستادام االلوار . .4

 
  التوجهات المعمارية واسلوبها في التعامل مع مفهوم الشفافية

مفهيوم الشيفافية فيي التوجهيات تو ح هذه الفلرة التوجهات المعمارية وااتالخ اساوب تعاماها مع 
 .( تفكيكية \مابعد حداثة \المعمارية )حداثة 

حيا اعتمدت العمارة الحديثة شفافية الشكل لامعنيى مير ايالل مبيدط الشيكل يتبيع الوظيفية .. طي ضر 
الشكل شفاخ يعكس معناه الوظيفي، ضذ طكدت العمارة الحديثة عاى تجريدها لامعاني التيي تحماهيا طبنيتهيا 

تييي ظهييرت كأنهييا عالمييات تباييا معيياني مباشييرة ومحييددة باسييتادامها البسيياوة والتكييرار واألشييكال وال
 ( 6ق ل.2004.)الباداديق .المجردة 

كما نجحيت مجموعية دي سيتايل فيي تحلييق فكيرة التيزامر والتيداال فيي العميارة  وشيفافية المعنيى  
المنوق، واليذي تمثيل بمبنيى بااق مبنى مير شيكل رميزي طو شاصيي رتيم و يوحه الشيديد وضيحاايه بي

shrouder house  واليذي تشيكل مير ضمتيداد لامكعيب طفلييا وعمودييا، وضنتشيار عيدد مير المسيتويات
الواارة المتلاوعة طحيانا مكونة زوايا أاامة ذات المحددات الحديديية األنبوبيية بياأللوار األساسيية، وهيي 
األحميير واألصييفر واألزرق، وللييد مثاييت الحركييات الهندسييية، ضاتييزال لليييم جمالييية لافيير التجريييدي، 

سووح بالفعل ناعمة ومحايدة، كتا) في طي لوحة مر لوحات موندريار وبألوار مماثاية طي ياق يافيخ فال
 ( 46ق ل.2008مر رتابتها فلو ضستادام الزجاج الذي يؤكد عاى صفته تير المادية.)عيسى حسرق

 يتجسد مفهوم الشفافية في عمارة الحداثة مر االل :و
 المعنى :المعنى المباشر  •
 عاى مستوى )المسلو الحر، واللواوع ،والواجهة الحرة (الشكل :  •

 مر االل ااصية )االستمرارية والتداال والتواصل البصري(
في حير اعتمدت عمارة ما بعد الحداثة الانيى فيي المعنيى طكثير مير نلياءه لتعويي مسيتويات لانفياذ 

 form)لي في اكتشاخ )ويو ح الساواني اهمية دور المتا( 6ق ل.2008ضلى المعنى .. )اللرة تايق
( للييم تكوينيية محيددة لبنايية مكتبية  form( المبنى الموحي لشفافية التكوير مر االل اكتشاخ ذلي) ) 

عمييارة مييا بعييد الحداثيية اعتمييدت عاييى اليييات كالتعددييية كمييا ار  (15ق ل.2007)سييالمق. .االسييكندرية

، ل 2012)كيياظم، والنفاذيية لامعنييى .قالديناميكيية ق ازاحيية قايحياء...ال  فييي تعبيرهيا عيير الشييفافية 
مما يعني اعتماد مفهوم الشفافية في عمارة مابعد الحداثة مر االل تحليلهيا لنفاذيية المعنيى ف يال (35

http://forum.aljayyash.net/
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عيير الياتهييا كالتعددييية والديناميكييية وااليحيياء والرمزييية وبالتييالي تحليييق الحييوار والتفاعاييية بييير النتيياج 
 والمتالي.
عر الشفافية في  وسيو العالأية التلايديية فيي العميارة بيير اليدال والميدلول بحثت فلد التفكيكية  اما 

فهما دااماً مدمجار مع بع هما وليسا منفصاير كما في الااة ليحصاوا عايى احتمياالت لامعنيى بفصيل 
معتميدة فيالمعنى فيهيا مؤجيل الرمزيية، ،لاواحد بير الهيكل، الشكل، المعنى، المحتوى  –عالمة الواحد

ويصبح بذل) مير الممكير صينع واايق معفيفاني متعيددة  في ذل) عاى اعواء معاني ماتافة لكل جزء 
يبرز من خالل الطرح السابق تعددية االساليب واالفكار في التعامل معع (ق6ق ل.2008.)اللرة تايق

جمييع التوجهيات  مفهوم الشفافية تبعا لاتوجهات المعمارية المعاصرة وارتباو المفهوم بهيا حييا اولتيه
اهمية بارزة في نتاجاتها التوبيلية وبصيا متعددة تتراوح بيير الفكريية والماديية والشيكاية .ف يال عير 
تعددية الجوانب المرتبوة بالمفهوم )كالوظيفية قالرمزية ق التراثيية قالبيايية قالتكنولوجيية (مميا زاد فيي 

 .اهمية المو و. ودراسته بصورته الشمولية في العمارة 
 

 مفهوم الشفافية والمفصل الشفاف
(فهييو ينشييا Ching,1987, p.13(بكونييه   الوسيييو الروحييي بييير عييالمير   .)Chingعرفييه )

(قفالمفاصييل الشييفافة هييي ادوات 13ق ل.1996الييروابو او االتصييال مييع البياييات الماتافيية .)شييولزق
وحركية قاميا جوليدي فيعيد  لامرور مر االلها وكذل) مصيدر لال ياءة والتهويية فهيي اذا منولية اأتحيام

المفصل الشفاخ حدا يكور مر االله تفاعل او عالأة ما بير وسوير قومر االل هذا الحد يكور هنالي) 
تحديييد لمالمييح الف يياء المعميياري الفعاييي قوكييار الاييتالخ مييواد المفصييل الشييفاخ والتلنييية الحديثيية فييي 

ابة والاير شفافة الحتواء نتاج معيير قونتيجية انشااه االثر في التلايل بصورة كبيرة مر نسبة المواد الص
ق 1986لذل) تاال الفكر المعماري بعد نهاية اللرر التاسع عشر افكيارا جدييدة حيول العميارة .)جوليديق

(ويعتبييير المفصيييل الشيييفاخ مييير العناصييير المهمييية فيييي تحلييييق الف ييياء المنسييياب فيييي العميييارة 16ل.
الذي يمثل كأحد البيانات الرايسية لاتناأو في العمارة الحديثةقمر االل  ااق حالة الت اد بير وسوير 

( عاى استعارة الشفافية في مبنى عام Annett Fierro( . ركزت دراسة )171ق ل.1987)فنتوريق
)مدرسة ابتدااية (مر االل تلديم نماذج ماتافة مر الشيروو الديناميكيية فيي السيووح الشيفافة الاارجيية 

فاخ الذي هو جدار زجاجي يلع فيي ترفية الموسييلى لامبنيى ويعبير هيذا والداااية قفينتلل الى مفصل ش
الجييدار كمييا وصييفته الدراسيية بانييه  جييدار الوجييود البشييري   الييذي يتكييور ميير مييرآة تعكييس الصييورة 

مييييييييييع  التواصععععععععععل والمتعععععععععععة الحسععععععععععيةالفوتوترافييييييييييية لامتالييييييييييي ممييييييييييا يااييييييييييق حاليييييييييية 

 (Association of Art Historian Conference , 2001في) (Fierro,2001,p.36.)المحيو
يت ح مما تلدم، بأنه تم التورق ضلى مفهوم الشفافية فيي العميارة المعاصيرة مير ايالل توصييفات عامية 
ف ال عر توصيفات لبعو المشاريع مع عدم وجود دراسات متاصصة في ابراز مفهيوم الشيفافية فيي 

المفهوم كسمة تصميمية تؤدي وظااخ معينة وعاى هيذا االسياس تأسيس العمارة المعاصرة اعتماداً عاى 
 . كسمة تمفصلاالتجاه الذي ساكه البحا لدراسة مفهوم الشفافية في النتاج المعماري المعاصر 

 
  وهدفه  مشكلة البحث

بروافيدها  تتمييز)هنا) نليل فيي المعرفية حيول مفهيوم الشيفافية كسيمة تمفصيل  مشكاة البحا :    
 (في النتاج المعماري المعاصرالشكاية والفكرية 
تو يييح اهييم اصيياال مفهييوم الشييفافية باعتبيياره سييمة تمفصييل ذات روافييد شييكاية هييدخ البحييا : 

 وفكرية في النتاج المعماري المعاصر.
 منهج البحث 
 :  الاووات التاليةالتحاياي في استاالل نتااجه ومر االل اتبا. المنهج يعتمد البحا 

فيي النتياج لها روافد فكرية وشيكاية لشفافية في العمارة كسمة تمفصل ااصاال انظرياوار  بناء -
 الوروحات المعمارية السابلةوالتي تورأت لامفهوم . استعراو المعماري المعاصرمر االل 

تصيييميم البحيييا واليييذي يت يييمر بنييياء فر يييية البحيييا وااتييييار عينييية مييير النتاجيييات المعماريييية  -
 ااتبار الفر ية عبر تحايل ملارر لها.توبيق االوار النظري والمعاصرة لارو 

عايى  وتحاييل النتيااجوصيخ العينيات في  واساوب التحايل احادي المتايرالمنهج الوصفي اعتماد  -
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 التوالي.
 والتوصيات ورح االستنتاجات  -

 للشفافية  النظرياالطار 
اهم الوروحات المعمارية التي وصفت مفهوم الشفافية ومفهوم المفصل الشيفاخ عاى هذه الفلرة  ستركز

فييي النتاجييات المعمارييية مفصييل اللييادر عاييى تو يييح مفهييوم الشييفافية كسييمة ت النظييرياليجيياد االوييار 
 :المعاصرة وفيما يأتي هذه الوروحات 

 " Arnheim1977"،"The dynamic of architecture formدراسة 
مجموعة مر المفردات برزت في كتابيه واعتميد فيي ورحيه عايى اسياوب تحاييل  Arnheimورح 

النتييياج المعمييياري اليييديناميكي وتييياثيره عايييى ادرا) الشيييال المتاليييي وكيفيييية عالأتيييه وتحدييييده لانتييياج 
 المعماري .

 اكييد عاييى عييدة جوانييب فييي وروحاتييه يمكيير ادراجهييا كيياالتيامييا فيمييا ياييل مفهييوم الشييفافية فلييد 
الجدار كمفتاح لاعالأة بير الداال والاارج ومفهيوم (،)الفتحات  مر الجدار(،)االنفتاحية واالناالأية :)

اذ ورح الكيار الشفاخ عايى انيه (ديناميكية المفاصل الشفافة وعالأتها مع بع ها ومعالجتها (،)التوسع 
بذاتييه قمحييدد وتييير محييدود ويمايي) السييعة الحتييواء االشييياء .وار الشييفافية المادييية  كيييار حيياوي كيييدر) 

النتاج المعماري يتحسس كمعويات وجيود االشيياء دااايه او .و محددة باشياء مادية وبايابها يبلى الفراغ
ال مير محيوه يلع كل شي  منه وهذه الكيانات ممكر ار تحدد الشفافية المادية  اي ا اذ اليتم تحسسها ا

 (Arnheim,1977,p.10االل العالأات بير الكيانات .)
 .ور نلييياو ااتراأيييية حركيييية او بصيييرية(بيييار المفصيييل يمكييير ار يكيييArnheimكميييا ويييرح )

(Arnheim,1977, p.227 (ففي العمارة الحديثة و ع السكرير امام الجدار الحليلي )الذي يكيور مير
ار تكيور سياللم قسيووح افليية قهيكيل انشيااي قتفاصييل الزجاج (وذل) لاحماية مر كثيرة االنلتاحيية .او 
منهيا متمثيل باشيكال  اما ار تكور حركية او بصيرية وكيل معمارية .ونتيجة لما تلدم فار انوا. المفاصل

 .ي رابوقفتحيات مفصياية شيفافة...ال عديدة ابوابقنوافذقنلاو ااتراق قسيووح زجاجيية قف ياء مفصيا
وبذل) باالمكيار تصينيخ المفاصيل اليى نيوعير :مفاصيل شيفافة ومفاصيل تيير شيفافة وتتمثيل المفاصيل 
الشفافة باالبواب قشبابي) قأواوع شفافة قفتحات قسووح زجاجيية ...الي  والمفاصيل الايير شيفافة تتمثيل 

افة التيي هيي وبهذا فانه اكد عاى الفتحات الشيفبالجدرار قأواوع قار يات قسلوخ قهيكل انشااي ..ال  
 قب وبيعتهيا قانفتياحنلوة االتصال بير العالم الايارجي واليداااي قوممكير ار تكيور هيذه الفتحيات حسي

 كما في العمارة الحديثة . ،اناالق
 

 منظور معماري " -"مسجد قرطبة الكبير 1984\السلطاني  دراسة
وييرح المعميياري د.االييد السيياواني مجموعيية ميير السييتراتيجيات بييرزت فييي ملالتييه  مسييجد أروبيية 

منظييور معميياري   فييي مجايية آفيياق عربييية .ويتنيياول السيياواني فييي ملالتييه احييد كنييوز العمييارة  -الكبييير
ير االسالمية وهو مسجد أروبة الذي كار واحدا مر المعالم التي ت اربت فيها االحكام واالسيتنتاجات بي

 .يرتكيزور اليهيا والسيباب اايرى اي ياالعرب والمستشرأير بحكم االاتالخ والمناز. والثلافات التيي 
 (74-71ق ل.1984)الساوانيق

 اما فيما يال مفهوم الشفافية فلد ورحه كاالتي :
 المفاصل المعمارية المحددة لمالمح مفهوم الشفافية في المسجد  -
ق مكييار يتسييم باالبعيياد البصييرية الممتييدة والشييعور تهشيييم الكتييل دااييل الحيييز المحصييور لاايي -

 (84ق ل.1984بالالنهاية )الساوانيق
كما بير ار ابعاد المفصل تكور مؤشرا عاى امتداد المكار وباتجاه معير قفاذا كار ارتفا. الجدار الصياد 

لعكس وهيذا او الشفاخ نسبة الى امتيداده االفليي أاييل فانيه يؤشير عايى امتيداد المكيار بصيورة افليية وبيا
 بالتالي يكور مؤشرا عاى اتجاهية االستمرارية المكانية اما افليا او عموديا .

يتبير مر هذا الورح ار الساواني ركز عاى مفهوم الشفافية مر االل وجود المفاصل ووبيعة معالجتها 
 لتوسع .وتنظيمها وابعادها والتعمد في ا عاخ اهميته كار العامل الرايسي في تحليق النفاذية وا
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 ""Meiss\Element of the art of architecture1994دراسة 
اذ ""Element of the art of architectureمفاهيميه وافكياره فيي كتياب Meissويرح 

ورح مفاهيمه عر الوسو الذي يستعمل لارو فعالية معينة ودور المعماري فيه هو اعواء شكل محدد 
والنسييبية لحركيية المسييتادم وركييز عاييى تحايييل االشييكال والحييدود لهييذا الوسييو لاييرو الحرييية المواليية 

 محاوال تو يح المؤثرات التي تعوي لاوسو وبيعته واصوصيته .
اما في ما يال مفهوم الشفافية وتحديد العالأة بير الف اء المعماري ميع الف ياءات المحيوية فليد اكيد 

 في وروحاته عاى :
 تاثير التلنية عاى شفافية الف اء  -
 ناالأية واالنفتاحية لاوسو بتاثير الشفافية اال -
 تداال ( –العالأات الف ااية )تجاور  -
 الشكل )الو وحية _ التعليد(الشفافية عاى تأثير  -

اذ انه بير بأر العناصر او المفاصل الشفافة تؤثر عاى الوسو الناأل واصااصه مر االل عالأتهيا 
و ييييوحية الوسييييو وبالتييييالي االسييييتمرارية مييييع بع ييييها ووريليييية معالجتهييييا .وكييييذل) تحييييدد درجيييية 

(Meiss,1994, p.101)  كما ركز عاى مفهوم التمفصل الشفاخ او ح بيار تكبيير الفتحيات يصيبح
دليييل تييياب لاجييدار اصوصييا اذا كانييت الزاوييية مفتوحيية .ففكييرة تلايييل المفصييل الصيياد الماتييرق يولييد 

متداد الوسو بحذفيه لاعناصير المعتميدة بيير انفتاحا الى الاارج والمفاصل الشفافة جعات هنا) امكانية ال
الييى التركيييز عاييى التلييدم التلنييي فييي اللييرر  ة( باال ييافMeiss, 1994, p.109الهيكييل والفتحيية .)

العشييرير واالبنييية التلنييية الجديييدة التييي عماييت أييدر االمكييار عاييى تايييل العمييارة التييي تحمييل اصيياال 
 االنسيابية.

الشفاخ  التي تيؤدي اليى اناالأيية وانفتاحيية الف ياء المعمياري كما اوردت الدراسة آليات لامفصل 
 (تداال والتجاور وال التحويرواالنحراخ الى )وصنفها

مفهوم المفصل الشفاخ المتمثل بالعناصر الفيزياوية وربيو درجية ورح  Meissاريتبير مر االل هذا 
اليى االشيارة اليى الييات  تحلييق شفافية الف اء عاى وبيعة المفاصيل ميع بع يها ومعالجتهيا قباال يافة 

 التداال(والتجاورقواالنحراخقوالتحوير ق واالنفتاحية قومفهوم المفصل لشفاخ وهي:)االناالأية ق
 

 "الوجود والفضاء وفن العمارة"1996\شولز  دراسة
ورح شولز افكاره ومفاهيمه في وروحات عدييدة اثيرت عايى المعمياريير وابيرز وروحاتيه كانيت 

اذ أيدم شيولز ملتربيا جدييدا متعايق بمشيكاة العميارة الشيفافة  "الوجود والفضاء وفن العمارة "في كتابة 
قيتمثل باعتبارها بعدا مر ابعاد الوجود االنساني قفهو يعتلد ار مفهيوم الشيفافية مالايم عايى االايل فيي 

تعييير لامشياريع او تحايل البياة االنسانية وهو اساس الوجود ويوور فكرة مفادهيا ار العميارة أيد تفهيم ك
 الصور البياية التي  تشكل جزءا  روريا مر التوجيه العام لالنسار او الوجود في العالم .

(وويرح شيولز مفهيوم 7ق ل.1996وبهذا يعتلد انه يلدم مفتاحيا بسييوا ومفييدا لكيفيية العميارة .)شيولزق
 : الشفافية مر االل ورحه لمجموعة مر الجوانب التي يمكر ادراجها كاالتي

 الشفافية والمكار الوجودي  -
 المفاصل االنتلالية  -
 الكيانات ووريلة تنظيمها  -

اذ ركز عاى ار المكار الوجودي هو نظيام مسيتلر مير االسيكيمات االدراكيية او الصيور البيايية لامتاليي 
يكييور تصييور عييير البيايية ميير ايييالل عالأييات كالتلريييب والتفرييييق والتعاأييب والتوويييق واالسيييتمرار 

قوبهذا يكور االنسار كور صورة عر بياته مر االل االسكيمات االدراكية االولية المت منة والتمفصل 
فيييي الاصييياال االوليييية لاعميييارة الوجوديييية كيييالمراكز واالتجاهاتقالشيييواال قالمميييرات قالمييييادير . 

اما اصاال المكار الوجودي تتعير فيزياايا مر االل الف اء المعماري  (27-22ق ل.1996)شولزق
اصره الفيزيااية التيي تحيدد ف ياء معيير ومير ايالل وبيعية هيذه العناصير ووريلية تنظيمهيا يكيور وعن

هنا) ادرا) في درجة و وح العالأة بيير اليداال والايارج قفالمكيار عيادة موصيول باتجاهيات عدييدة 
د بواسوة نظام مر الممرات تالبا ما تشكل تجمعا حول المركز وهي اما ار تكور نسييجية متعرجية تليو
الى اماكر افراد ااصة او ار تكور وا حة منتظمة كما في تاويو هولندا التي يسهل تصيورها بسيبب 
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(كما ار الشفافية الموصولة باتجاهات عديدة بنظام التيي 35ق ل.1996نظام الممرات المنتظم .)شولزق
 (.محاور وال مفاصلوالممرات )اليسهل تصورها مر االل 

ورح العناصر الفيزياوية )المفاصيل ( كمحيدد الكسياب النتياج المعمياري يتبير مر االل هذا ار شولز ي
صييفة الوجييود الييذي يريييده االنسييار باال ييافة الييى الفتحييات التييي تكييور هييذه المفاصييل حسييب نوعيتهييا 
ووبيعتها قكما يورح مفهوم الشفافية مر االل العناصر الوجودية التابعية لامفاصيل لاوصيول اليى حالية 

 ق بير الداال والاارج .االنفتاح واالناال
 

 Slutzky\2003"Transparency: Literal and Phenomenalدراسة 
الشععفافية   مجموعيية ميير المفيياهيم المسيياهمة فييي الفكيير المعميياري فييي ملاليية  "Slutzkyوييرح 

قحيا عرخ مفهيوم الشيفافية  نوعيية مير الميواد يجيري النظير مير االلهيا قفهيي الحرفية االستثنائية "
نيية الحكيم او التحايلقفياعوى كاستشخ المفهيوم االساسيي اليذي يعويي اميتسمح لاعلل ار ظاهرة نوعية 

بذل) مجموعة مر المواد التي تمثل الشيفافية الشيكاية فيي االبنيية مبيررا سيبب اعتنياق معمياريو العميارة 
اتويور التكنوليوجي والتلنيي لة االساوب الشفاخ فيي تصياميمهم باعتبيار ار المفهيوم هيو نتيجية المعاصر

ركيز عايى  ( حياجانب شكاي وجانب معنوي :) كما ورح اساوبير لاشفافية. ولاحاجة البياية والوظيفية
مفاصيل والرأميية الشاشيات والأمشية واالكرسيتال ال الجانب الشكاي مترجما الشفافية باستادام مواد مثيل

 .شفافة ال
مير ايالل لمدينة العربية واصوصا المصيرية قفي اورح معالجة الواجهات الاارجية لامباني  كما

المشربيات التي تمثل مفاصل تحجب الرؤية مر الايارج اليى اليداال وعكيس ذلي) قوتمثيل وظيفية بيايية 
-http://www.uniا يييييييييافة اليييييييييى المتوابيييييييييات الدينيييييييييية والروحيييييييييية لامجتميييييييييع العربيييييييييي .

hamburg.de/Kunstgeschichte/GF-9-Rowe.pdf 

وبهذا يكور أد اكد عاى مفهوم المفصل الشفاخ مر االل الجانب الشكاي واليات تحليله مر االل ميواد 
فيزيااية أاباة لاتوبيق ومواكبة لاعصر قفتكيور الشيفافية هيي رد فعيل لاتويور التكنيواوجي والبيايي قكميا 

 . بالظل وال وء هو صورة مر صور المفصل الشفاخبير ار التالعب 
 
 "الشفافية في العمارة العربية بين التقليدية والمعاصرة"2008\القرة غلي دراسة 

وبيعية الجوانيب الشيكاية والمعنويية لمفهيوم الشيفافية فيي العميارة العربيية التلايديية تناوليت الدراسية 
بالتصميم المعماري فلدركز عاى جانبير طساسييير: األول يتعايق فلد ارتبو مفهوم الشفافية والمعاصرة ، 

 والثاني يرتبو بالناتج التصميمي. ،بالعماية التصميمية
تو ح التركييز عايى طما فيما يال مفهوم الشفافية في العمارة العربية التلايدية منها والمعاصرة ق 

ة المتاصصة بهميا ق فالهيدخ مير الدراسية الجوانب الشكاية والمعنوية لمفهوم الشفافية مع تياب الدراس
هييو اثبييات ار العمييارة التلايدييية )اإلسييالمية اصوصيياً( يتركييز الوصييخ عاييى الجانييب المعنييوي لمفهييوم 

 الشفافية ، واثبات ار  العمارة المعاصرة  ترتكز عاى الجوانب الشكاية لامفهوم . 
 ، الجوانب الشيكاية لمفهيوم الشيفافيةطما في العمارة العربية المعاصرة ، فلد ركزت الدراسة  عاى 

ضذ ار انتشار المباني والمنشآت التي تتماشى مع وابع العمارة الحديثة المميز لهذا العصر، وتيم اسيتادام 
الارسانة المساحة والحديد والزجاج.. وانتشرت مباني التحمل وابع طو هويية المنولية والتنتميي ضليهيا.. 

يدية واالهتمام بالتوور التكنولوجي في سبيل تحلييق عميارة تتناسيب ميع مما طدى ضلى ضهمال العمارة التلا
 متوابات العصر.

الااصيية األساسيية لتنظييم ة عايى رايسيبصورةالعمارة العربيية التلايديية فلد اكدت الدراسة عاى اعتماد 
المعاصيرة في حيير تعتميد العميارة العربيية الفتحات والف اءات المفصاية في تحليلهيا لاشيفافية الشيكاية،

عاى وبيعة الاوال المتأصاة في صفة المواد المستادمة ف ال عر اعتمادها عاى الااصيية األساسيية 
 لاتنظيم كجوانب شكاية لتحليق الشفافية.

 وبذل) تكور الدراسة ورحت اوار مفاهيمي عر الشفافية في العمارة مر االل :

  انسانيةقالتواصييييل واالستمراريةقالتلصييييي  –اهييييداخ الشييييفافية )اهييييداخ عاميييية قطهييييداخ ااصيييية
 واالستكشاخ(

 .)انوا. الشفافية )شكاية قمعنوية 
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 .) درجات تحلق الشفافية )موالة قنسبية 

 .)مستويات تحلق الشفافية )كلقجزء 
 

 الخالصة 
يستاال مر الورح السابق لادراسات والمحاور التي ظهرت مر تعريخ  المفهوم العديد مر المفيردات 

التييي يمكيير ار تؤشيير اوييارا نظريييا شييموليا لمفهييوم الشييفافية باعتبيياره سييمة تمفصييل فييي النتيياج والليييم 
 المعماري المعاصر ويتمثل بالمفردات االتية:

 المفردة االولى :العوامل المؤثرة عاى مفهوم الشفافية.-
 المفردة الثانية :روافد المفاصل الشفافة.-
 الشفافة. المفردة الثالثة : اليات تحليق المفاصل-
 المفردة الرابعة :وظااخ المفاصل الشفافة.-
 المفردة الاامسة : مستوى تحليق المفاصل الشفافة. -
 المفردة السادسة: درجات تحليق المفاصل الشفافة .- 

)روافد المفاصل الشيفافة( ولا رورة البحثية وحسب مشكاة البحا الحالي فلد تم انتااب المفردة الثانية 
وصخ الشفافية كسمة تمفصل في النتاج واستاالل نتااجها والتحلق مر أيمها في النتاج لبهدخ أياسها 

 .المعماري المعاصر 
والتييي تت ييمر روافييد شييكاية وروافييد فكرييية والتييي تشييير بصييورة مباشييرة الييى مصييادرها ووبيعيية 

الجيييدول العالأييية بيييير المفاصيييل الشيييفافة ا يييافة اليييى وبيعييية العواميييل الميييؤثرة عايييى تبنيييي الروافيييد و
 . ( يو ح المفردات الثانوية والفرعية والليم الممكنة2(والجدول )1)
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 .( يوضح مفردة روافد المفاصل الشفافة )الروافد الفكرية (1جدول )
 القيم الممكنة المتغيرات المفردات الثانوية  -1-المفردة الرئيسية 

 
شفافة

صل ال
روافد المفا

 
 آ_الروافد الفكرية

ها
ر
صد
ففف
ففف
ففف
ففف
ففف
ففف
ففف
ففف
مفف
ف

 

   
 جانب معنوي

 ظاهري انوباعي 

 جوهري

 ظاهري ايحااي

 جوهري

 ظاهري تفاعاي 

 جوهري

 ظاهري تحولي

 جوهري

 
 جانب رمزي

 الهوية
 

 يتوافق مع السياق 

 ياتاخ مع السياق

 الثلافة االنسانية 
 

 يتوافق مع السياق 

 ياتاخ مع السياق

 يتوافق مع السياق  مفهوم العصرية 

 ياتاخ مع السياق

 طبيعة العالقة بين 
 الروافد الفكرية 

 

 فصل
 الاارج(–)الداال 

 ظاهري

 جوهري

 وصل
 الاارج(–)الداال  

 ظاهري

 جوهري

 
 الروافد الفكريةاهمية 

 معنى رايسي واحد 

 اكثر مر معنى رايسي 

 معنى رايسي واحد واارى ثانوية

 العوامل المؤثرة على 
 تبني الروافد الفكرية 

 
 
 

 عوامل ااصة بالمصمم

 محددات الموأع 

 متوابات الجهة المستفيدة

 محددات وظيفية 

 اارى
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 .(يوضح مفردة روافد المفاصل الشفافة )الروافد الشكلية( 2جدول )
 القيم الممكنة المتغيرات المفردات الثانوية  -2-المفردة الرئيسية 

 
صل

روافد المفا
 

شفافة
ال

 
 ب_الروافد الشكاية

ـــ
ـــ

ص
م

ها
در

ـــ
ـــ

 

 تكوينات ثنااية او 
 ثالثية االبعاد      

 

 بزمر 

 بمكار 

 بسياق

  المادة والهيكل 

 تراكب الوبلات 

 هيكل انشااي تصورات تكتونية 

  التمثيل الحركي 

 طبيعة الروافد الشكلية
 
 

 عددها  فتحات مفصاية 

 حجمها

 وريلة توزيعها 

 ف اء  مر ف اءات مفصاية  
 ف اء اكبر 

 ف اءات متداااة

 ف اءات متجاورة 

 ف اءات مرتبوة
 بف اء مشتر) 

 
 نوع المعالم المنتخبة

 بالنسبة الى موقعها  
 
 
 

 مستويير اثنير    بنى جزاية  

 ثالا مستويات 

 بنى كتاية   بنى كاية  

 بنى ف ااية 

 متنوعة 

 العوامل المؤثرة على تبني 
 الروافد الشكلية 

 

 عوامل ااصة بالمصمم

 محددات الموأع 

 متوابات الجهة المستفيدة

 محددات وظيفية 

 طبيعة العالقة بين الروافد
 في النتاج

 
 

 جزاي توافق 

 كاي

 جزاي تعارض 

 
 تصميم البحث 

سيييتم فييي هييذه الفلييرة بنيياء فر ييية البحييا األساسييية وااتيييار العينيية وتحديييد وريليية اللييياس، وسيييتم 
 مفردة روافد المفاصل الشفافة وبما يتالام وهدخ البحا.  ىالتوبيق عاالتركيز في 

  فرضية البحث
امفاصيل الشيفافة فيي النتياج المعمياري المعاصير الشيكاية والروافيد الفكريةل روافدتتباينالفر ية البحا )

 بتباير مصادرها ووبيعتها والعوامل المؤثرة في تبنيها(.
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 العمليةمعايير انتخاب مشاريع الدراسة  
مر )المشاريع المعمارية( بعد ار و يعت مجموعية مير  اربعة((لارو اجراء التوبيق تم انتااب 

 وهي هاالمعايير بهدخ انتااب
تنو. المشاريع وظيفيا الاتبار امكانييات مفهيوم الشيفافية ومفهيوم المفصيل فيهيا وامكانيية اعتمياده فيي  -

 تصميم اكثر مر نو. وظيفي محدد.
مر االل توجهها التصميمي مما يؤكد حدود عينة البحيا لمشاريع الى تيارات معمارية ماتافة تشير ا -

  طريقة جمع المعلومات
مير  %40مينهم استشياريير قو  %40معمياري يمثيل  30شيريحة منتابية مير عر وريق استبيار 
وبنسب متعادلة مر  مر وابة أسم الهندسة المعمارية الجامعة التكنولوجية %20وابة الدراسات العايا قو

( 2( و)1وأييد كانييت االسييتمارة تعبيير عيير جميييع المفييردات المو ييحة فييي الجييدولير )االنيياا والييذكور 
 .وأيمهما الممكنة با افة ملياس عددي يشير الى أوة الليمة الملاسة 

   
 وصف المشاريع المنتخبة للتطبيق

 .2010في دارفيش اباد ,ايران, PouyaKhazaeliParsaمشروع فيال للمعماري 
الفكرة التصميمية لامنزل جياءتفي  محاولية المصيمم لاايق عميارةد جدييدة مرفلية بنوعيياتد فراتييةق 
بحيا لم تكر فارسية وال حديثةق لكنها ت منت كاتا الصفتير معاً. ولاتوصل ضلى هذا الحيل جياء تصيميم 

ر ي ممثاًة العمارة الحديثة )طو باألحرى الجيذور المنزل مكوناً مر مساحةد حرة موجودة في الوابق األ
المعمارية الحديثة( مر جانب.طما مر جانبد آار، فلد جاء الوابق الثاني ليجسد نوعية المساحة المحاوية 
بالجييدرار ميير األعاييى، والموجييودة فييي ضيييرار. حيييا تنفييتح هييذه المسيياحة عمودييياً عاييى المركييز باتجيياه 

 مالحظته تلريباً في كل طنوا. العمارة الفارسية.السماء واألروق بمشهدد يمكر 
ويأتي بعدها اللسم األكثر طهمية في المساحة؛ وهو اللسم الموجيود فيي الوسيو )طي الويابق األول(ق 
فهنا تماماً يبدط الحوار المفصاي الشفاخ ما بير العمارة الحديثة المتجسدة في الوابق األر يي والعميارة 

ابق الثييانيق حيييا يييتم ااييق مسيياحةد جديييدة فييي الوسييو تجمييع بييير الصييفتير الفارسييية المتجسييدة فييي الويي
السابلتير، ولكير تكيور فيي الوأيت نفسيه ماتافية تمامياً وبشاصييةد مسيتلاة، طوايق المعمياري عايهيا اسيم 

.يمثيل Persianوالويابع الفارسيي  modern() طي المسياحة الجامعية لاحداثية Modersianمساحة 
الف ااي بير العمارة الفارسية التلايدية والوراز المعماري الحديا الذي يكور  المشرو. بشفافية الحوارد 

 عاى مستويير :

 .االول:مر االل شكل المفصل الشفاخ لانافذة 
  الثييييييييييييييييياني:حوار المعنيييييييييييييييييى لامتاليييييييييييييييييي ميييييييييييييييييع الف ييييييييييييييييياء(-http://www.arch

news.net/architecturaldesign/6435.html) 
 

 

 .(السابق –)المصدرالشكل الثالثي االبعاد وظهور الفضاء الحواري الوسطي، المفصل الشفاف . أ,ب(1شكل )

 
 

 

م

- 

ش

- 

http://www.arch-news.net/architecturaldesign/6435.html
http://www.arch-news.net/architecturaldesign/6435.html


 الشفافية كسمة تمفصل في النتاج المعماري المعاصر   201351،العدد  A)،الجزء ) 31مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد

  

276 
 

 
 
 
 
 
 .1970في فرنسا,مركز بومبيدو للمعماريين )رينزوا بيانو و ريتشارد روجرز( مشروع 

يليع مركيز جيورج بومبييدو لافنيور و الثلافية فيي أايب مدينية بياريس و هيو مير تصيميم المعمياريير 
تصميم ثيوري مثبيت عاييه مير الايارج ، المبنى ذو رينزو بيانو اإليوالي و ريتشارد روجرز البريواني

كل المفاصيل االنشيااية لامبنيى الااصية بالمياء و التكيييخ و الكهربياء و المصياعد الكهرباايية و السياللم 
طر هيايية اآللييية بوريليية هندسييية جميايية. كمييا ار الجييدرار الاارجييية مسييتلاة عيير الهيكييل المنشييأ لامبنييى،

فاصيل وا يحة تعبير عير شيفافية الفكيرة ومير ايالل ابيراز المبنى المتمثاة بكتاة منتظمة ،عبيارة عير م
جميييع التراكيييب والهياكييل الفوالذييية الفااليية تكنولوجيييا قويتميييز المسييتوى االر ييي بمسيياحة مفتوحيية 

يسيمح بالرؤيية مير  والحاوية عاى ممرات مما يعبر عر شيفافية العالأيات الدااايية اي يا ومير الايارج 
نحيفيييييية لمفاصييييييل الهيكييييييل المنشييييييا والاييييييالخ الشييييييفاخ والييييييى  المبنييييييى ميييييير اييييييالل الوبلييييييات ال

 http://www.jamaa.net/showarticles.php?p=550891قلامبنى.
الفاالية التركييب كميا يمتياز بعمليه التنظيميي يمثل مشرو. مركز بومبييدو احتفيال باالنظمية التكنولوجيية 

مر االل شفافية  اظهار مفاصل الهيكل االنشااي بشكل صرحي الى السوح كواسوة  مستوى الكل عاى
برزت ااصيية شيفافية التشيبيه اليذاتيقفي بعيو  حيامستوى الجزءوعاى لتمجيد التكنولوجيا االنشااية.

 (4(ق)3االشكال)التشبيهاتاالنسانيةقتشبها بالعالأة بير العظام والمفاصل .
 

 
 

 .)المصدر السابق(. السياق ضمن والمعنوية الشكلية الشفافة والنهاروالمفاصل الليل خالل المركز(ب,أ-3) شكل

 
 

 

م

- 

ش
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 .(السابق–المصدر).الفيال في الحواري للفضاء العمودي والمقطع للطوابق االفقي المخطط(ب,أ2) شكل
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- 
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http://www.jamaa.net/showarticles.php?p=550891
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 2010مشروع مركز ثقافي في اذربيجان للمعمارية زهاء حديد , 

يكشيخ هييذا المركيز عير الاويوو الشييفافة المشيرو. يمثيل كتاية متموجية منبثليية مير االرو حييا 
زهاءحديدالمنحنييية والجذابيية، وفييي العمييوم فييار ف يياءات المبنييى  ا ييحت فييي ايييدي المصييممة العمييال 

فالكتايية الارسيانية تبييدو صيياتتها الشييكاية ، عييدم المألوفييةبالارابية وحيافزا لاايق شييكل تصيميمي يتسييم 
اأرب اليى العميل النحتيي منيه اليى الفعيل المعمياري. وهيي وضر بيدت راسياة فيي االرو التيى  تنبيت  
منها، فانها تظل عاى جانب كبير مر التوتر والشد وعدم االستلرار، جراء ميالر جدرانها الاارجية مر 

اللوية الممتدة عير الكتاية السياندة مير الجهية  Cantileverوح ور التوايعة الكابولية  الجهة الشرأية،
الوييابلير  Beamالاربييية. وهييذه التوايعيية الحييرة تمتييد ميير سييلخ الوييابق الثيياني، تسييند  بعار ييتها  

العاويير، مانحة المبنى هياة مميزة، وت في فتحات النوافيذ المرسيومة عايى الواجهيات  بابعياد ماتافية، 
احساساً بمتانة  صارة  كتاية المبنيى، اكثير بكثيير مير ار تعبير عير افية جيدار  مثليب  بفتحيات نوافيذ 

 اهيم شفافة مر االل :يمثل المبنى كتاة مفصاية متفجرة مر االرو تحمل في وياتها مف عادية.

  ومر االل فكرة االنبثياق انسيابية الاووو عاى مستوى الماووات والواجهات والف اء الداااي
 .والتموج

 . الفتحات المفصاية الشفافة في الواجهات 

  وبميييا يحليييق الشيييفافية الداااييييةانفتييياح اليييداال عايييى مسيييتويات الووابيييق العموديييية واالفليييية ،.     

(http://www.startimes.com/f.aspx?t=2984643   ) 

 
 

 االمامي ممرالحركة يوضح أ,ب,ج(4) شكل

 خطوط وظهور للممر داخلي الىمنظور باالضافة

 كتلة في العمودية االنابيب

 (السابقالمشروع.)المصدر

 
 
 

 

 ج

م

- 

  للمشروع التنفيذ واثناء  قبل المنحنية الخطوط توضح مناظيرخارجيةأ,ب(5شكل )

 ()المصدرالسابق 

م

- 

ش
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 ش
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 .2010مشروع مسجد للمعماري أربين في مدينة كوتا بارو في  اندنوسيا ,  

يحمل المشرو. في وياته منهجية تصميم رمزية عر الشفافية االنسانية ألماكر دور العبادة والمبنى 
،ضسييتادم المصييمم الحجييارة  (PT. Urbane ) المكتييب المعمييارى األندونيسييى طربيييرميير تصييميم 

المرصوصة كما في الواجهة الرايسية إلنشاء تأثير تكويني، في حيير تت يمر الاويوو اإلسيالمية وفير 
الاييو عاييى الواجهييات إلعويياء الشاصييية لامكييار. طمييا الماذنيية، فتمثييل عنصييرا رمزيييا هامييا لعمييارة 

صمم المسجد طر يمزج المبنى مع الوبيعة. فالحجارة مرصوصة لالستفادة مير التهويية المساجد.حاول م
الوبيعييية ميير دور الحاجيية إلسييتادام مكيفييات الهييواء. كمييا يحيييو المسييجد المييياه، لتلايييل درجيية الحييرارة 
المحيوة حول المسجد في المواسم الحارة. كميا ربيو المصياير بالوبيعية مير ايالل السيماح بيالنظر اليى 

 لوبيعة واإلستمتا. بها مر الداال.  ا
ار كتاة المشرو. تمثل مفصال فكريا شفافا ممزوج مع الوبيعة مر ايالل )الايو العربيي االسيالمي فيي 
الواجهة تدل عاى شفافية المعنى المباشر المياكر دور العبيادة والماويو المفتيوح والمتوافيق ميع السيياق 

 الداااي واالحساس بااللفة مع الف اء.وصالدة الاارج النسبية وانسيابية الف اء 
 

 ثقافيا في اذربيجان.)المصدرالسابق( امعلم كونه استثنائيةالمشروع توضح مناظيرخارجية وانشائيةأ,ب(6شكل )

مخطط  الموقع وتوضيح كونه  (7شكل )

مفصل متموج ضمن السياق المحيط بالمركز. 

 (.)المصدر السابق

 ش م

 لحركةالعموديةللمشروعل داخليمنظور( 8) شكل

افقيا  الداخل في المتموج الشكل وتصميم

 )المصدر السابق(.وعموديا
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1226.html-article-extend-http://www.bonah.org/news

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (روافد المفاصل الشفافة)تحليل النتائج لمفردة االطارالمفاهيمي 
او حت نتااج التوبيق في النتاج المعماري المعاصر ار اتايب المعمياريير يميايور اليى ت يمير 

وفكريية متعيددة ففيميا يايل الروافيد الشيكاية فليد تمييزت  روافيد شيكاية مفاصل شفافة تتمييز بالنتاج ب
التمثييل الحركيي كيذل) الثنااية والثالثية االبعاد المرتبوة بالمكيار والسيياق والتكوينات ذات مصادرها 
تايهيا بالدرجية الثانيية مير )*(لاليمية ذاتهيا االجاباتمجمو. مر ( %100لكل منهم وهي ) نسبةوباعاى 

( مير مجميو. االجابيات، اميا بالنسيبة %83المصادر  الهياكل االنشااية والتكتونية في النتاج وبنسيبة )
( %66)بنسيبة عيددها مير ايالل الفتحيات المفصياية وبيعة الروافيد الشيكاية فليد كانيت متركيزة  فيي ل

ومر االل الف ياءات المفصياية )ف ياء  يمر (مر مجمو. االجابات %50بنسبة )ووريلة توزيعها 
( %50( والف اءات المتداااة والف اء المرتبو بف اء مشتر) وبنسيبة )%66ف اء اكبر ( بنسبة )

وعاى فلد برزت البنى الجزاية لنو. المعالم المنتابة نسبة لموأعها اما بالنسبة مو. االجابات ، مر مج
مير مجميو. ( %50) بنسيبةو يمر ثيالا مسيتويات مر مجمو. االجابات ( %88) وبنسبةمستويير 

االيمية مير مجميو. االجابات( %50) الكاية وبنسبة البنى الف ااية االجابات اما البنى الكاية فلد برزت 
 .ذاتها

لعوامل المؤثرة عاى تبني الروافيد الشيكاية فليد بيرزت متوابيات الجهية المسيتفيدة فيما يال ااما 
والمحيددات ( %50ثم محيددات المصيمم بنسيبة ) (%66) بنسبةمحددات الموأع تايها ( %83) بنسبة

بيعية العالأية بيير ميا بالنسيبة لواممكنية ، (  مير مجميو. االجابيات  لكيل أيمية %33بنسيبة )الوظيفية 

  المساجد. لتي تجري داخلا(مناظير داخلية للمسجد وبيان شفافية المعنى للفعاليات 11شكل )

 )المصدرالسابق(

 وتقسيمات المبنى واجهات(10)شكل

 . المستخدمة البناء مواد وصالدة الخطوط

 (المصدرالسابق)

 حدود يوضح للمسجد االفقي المخطط (9شكل )

 مع المشروع خطوط تكامل مع االفقية الكتلة

 (المصدرالسابق،)بكتلته .المحيط العام السياق

http://www.bonah.org/news-extend-article-1226.html
http://www.bonah.org/news-extend-article-1226.html
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( وميير ثييم التوافييق الكاييي %83) بنسييبةفلييد تميييزت بييالتوافق الجزاييي فييي النتيياج الروافييد الشييكاية 
 ( يو ح ذل) .12( والشكل )%50)وبنسبة والتعارو الجزاي 

لامفاصيل الشيفافة حييا ت يمير النتياج بالروافيد الفكريية  فيما يالكما اظهرت نتااج التوبيق 
تميزت بعدم و وح في الجانب المعنيوي والرميزي لتاي) الت يمينات فكانيت جمييع االجابيات بعييدة 
عر الليمة العالية وتركزت في الليم )صفر وواحد واثنير ( مما يشيير اليى الحالية المعدومية واللاياية 

بليمية ( %50) بنسيبةلظياهر االل مصادرها برز الجانب التحولي ا ، فمروالمتوسوة عاى التوالي 
 بنسييبةي ر( وجانبهييا االيحييااي الظيياه%33) بنسييبةوجانبهييا التفيياعاى الجييوهري والظيياهري أايايية 
بحالتيه فلد كانيت أيمتيه االنوباعي بليمة أاياة . اما مر الجانب  (%50) بنسبة( والجوهري 66%)

لجانب الرمزي فلد بيرزت ( مر مجمو. االجابات . وفيما يال ا%100معدومة في النتاج بنسبة) 
) الهويية المتوافلية ميع الحاالت التالية تبعا لنسيبة ت يمينها فيي النتياج وحسيب راي العيير المسيتبينة 

السييياق ، والثلافيية المتوافليية مييع السييياق والماتافيية عنييه) االثنييير معييا( ، واايييرا مفهييوم العصييرية 
اميا بالنسيبة لوبيعية العالأية سوة . ( كليمة متو%17، %33، %50المتوافق مع السياق ( بنسبة ) 

( %50) وبنسبةبير الروافد الفكرية لصيا المفاصل الشفافة فلد برز الوصل الظاهري وباعاى أيمة 
المفاصييل  الفكرييية روافييدالهميةالامييا بالنسييبة (، %50) متوسوةوبنسييبةوالفصييل الظيياهري بليميية 

اميا ، (%83) بنسيبةواحيد وبياعاى أيمية رايسيي معنى مر االل كونها تعبر عر الشفافة فلد برزت 
بالنسبة لوبيعة العوامل المؤثرة عاى تبني الروافد الفكرية فلد برزت محددات المصمم وباعاى أيمية 

لامفاصيل الشيكاية والفكريية الروافد وتباين مما يعني تنوع( يو ح ذل).13(والشكل )%33)بنسبة 
النتييياج  واصااصيييه ومرجعياتيييه وفاسيييفته  تبعيييا لوبيعيييةالنتييياج المعمييياري المعاصييير الشيييفافة فيييي 

وبالتالي تنوعت وتباينيت المفاصيل التصميمية والمواد البنااية والهدخ مر و ع تا) المفاصل فيه . 
 ووبيعة العالأة بينها والعوامل المؤثرة عاى تبنيها واهميتها مصادرها ووبيعتها الشفافة مر االل 

 

 
 
 
 
 

 
)*( ان جميع النسب في تحليل النتائج تعبر عن النسبة المئوية لمجموع اجابعات العينعة المسعتبينة 

المستخدم من صعفر العى ثالثعة تعبيعرا ععن قعوة  حول ذات القيمة ولكن تتباين تبعا للمقياس العددي
 القيمة .
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 االستنتاجات
  سييمة توظييخ العديييد ميير االهييداخ والوظييااخ والمعيياني لتحليييق الافيية بانهاتعييرخ الشييفافية(

 والجمال الشكاي واالتصال والتواصل وتشير الى معاني عديدة كالصراحة والو وحية (.

 المفصييل الشييفاخ بكونه)حييد شييفاخ فييي النتيياج المعميياري  المعاصيير يييؤدي وظيفتييه  يعييرخ
 الفيزياويية والبصيرية والفكريية وبمسييتويات تحيددها روافيد ووبيعيية عالأيات فكريية وشييكاية

 تعكس صورا وايحاءات بدرجات شفافية موالة ونسبية .(
 لوروحييات السييابلة وفييي ا اتسيا. وتنييو. وتييداال المعرفيية المرتبويية بمفهييوم الشييفافية فييي ار

أاعيدة معاوماتيية اساسيية لتأسييس سياعد فيي تشيكيل  ماتاخ المجياالت) الفنيية والمعماريية (
 في هذا البحا.االوار النظري 

  تراوحييت بييير  اذروافييد المفاصييل الشييفافة فييي النتيياج المعميياري المعاصيير ق مسييتويات تبيياير
 روافد فكرية وشكاية.كونها 

  بعالأة وثيلة بمفهوم المعاصيرة قفكيور المعاصيرة تحميل مة تمفصل كسيرتبو مفهوم الشفافية
صفتي المواكبة الزمنية قوالتواصل بير االوراخ المعنية وتمثل توبييق ميا يمكير توبيليه مير 
تكنولولجيا العصر المادية والفكرية قاستوجب ذل) امتال) النتاج المعمياري المعاصير لمفهيوم 

والشيكاي ليواكيب اوال وليواصيل ثانييا ميع متوابيات العصير الشفافية  مر المستوى الفكيري 
 الحالية .

  حداثية ، مابعيد الحداثية ، يمكر اعتبار الشفافية كسمة معتمدة في تييارات العميارة المعاصيرة(
تتباير وأيد تتفيق .مميا يحليق التمفصيل الفكيري  أدولكر بأهداخ ووظااخ ومعاني التفكيكية ( 

 ية المعاصرة والشكاي بير التيارات المعمار
  تباير  وتعدد وظااخ المفاصل الشفافة المستادمة في تكوير النتاج المعماري المعاصر مميا

 يحلق حالتي الفصل والوصل بير النتاج وسياأه.
  كيابرز العواميل المييؤثرة فيي تبنيي الروافييد والجهية المسييتفيدة يبيرز الجانيب الييذاتي لامصيمم
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  بيير كونهيا تحليق جوانيب فيي النتياج المعمياري المعاصير  تتنو. مصادر المفاصل الفكريية
الهويية المتوافلية ميع السيياق ، ومفهيوم العصيرية المتوافيق ميع رمزية في النتاج مير ايالل 

ية االبعياد المرتبوية تميزت بتكويناتها الثنااية والثالث اما بالنسبة لمصادرها الشكاية فلد السياق.
 بالمكار والسياق .

  ففي الحداثة تبرز العمارة المعاصرة  توجهاتتعدد توبيق مفهوم الشفافية كسمة تمفصل في
مر االل شفافية الشكل ومفصل الشكل يتبع الوظيفة اما فيي توجيه مابعيد الحداثية فيبيرزمر 
اييالل مفصييل الحييوار بييير النتيياج والمتالييي والنفيياذ الييى المعنييى ، فييي حييير يبييرز مفصييل 

 الشفافية في ايجاد العالأة بير الدال والمدلول وتاجيل المعنى. 
 كاية والفكرية لامفاصل الشفافة في النتاج المعماري المعاصير  تبعيا تنو. وتباير الروافد الش

واصااصه ومرجعياته وفاسفته التصميمية والمواد البنااية والهدخ مر و ع النتاج لوبيعة 
تاييي) المفاصيييل فييييه . وبالتيييالي تنوعيييت وتباينيييت المفاصيييل الشيييفافة مييير ايييالل مصيييادرها 

 .تبنيها ووبيعة العالأة بينهاووبيعتها واهميتها والعوامل المؤثرة عاى 
 التوصيات 

يوصييي البحييا ب ييرورة االوييال. عاييى االوييار النظييري لابحييا واسييتثماره فييي التصييميم  -
 المعماري لااق نتاجات معمارية شفافة عاى المستوى الفكري والشكاي.

يوصي البحا ب رورة فهم العالأية بيير الروافيد التيي ي يمنها المنيتج ل يمار انتياج عميارة   -
 معاصرة لوبيعة الروافد التي يستامها المتالي بدوره مر العمارة المعاصرة .

يوصي البحا ب رورة التعمق بالحلول المعرفية االارى التي تم ورح مفهوم الشيفافية فيهيا   -
التكنوليوجي السيتثمار سيمات متايراتيه الثانويية والفرعيية مير بو وح واصوصا في المجال 

 تا) الحلول وعكسها عاى العمارة .
يوصي البحا ب رورة دراسة العالأة بير الشيفافية ومفياهيم العميارة العربيية االسيالمية التيي  -

 تؤكد عاى سمة االناالق 
 واكتشاخ امكانيات المفهوم في هذا المجال واحتماالت التعارو بينهما . نحو الداال 
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