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  .الخ	صة

ركزت الطروحات المعاصرة على دراسة اثر الجانب ا�جتماعي في العمارة من زوايا عدة تميزت اغلبھا 

رية لذلك المجتمع من منظور الجانب الرم5زي ، بالتركيز على الدور الجماعي في تشكيل الشخصية المعما

وابتعدت عن دراسة ھذا الدور وأثره في التشكيل المعم5اري م5ن زواي5ا اكث5ر ش5مولية تخ5تص باض5افة دور 

اخر غي5ر الجم5اعي وھ5و ال5دور الف5ردي وم5ن منطل5ق الت5اثير التص5ميمي وھ5ذا م5ا ش5كل ا�س5اس والحاج5ة 

رض الش55مولية المناس55بة م55ن دراس55ة البع55د النفع55ي لعLق55ة الف55رد الحقيقي55ة �نطLق55ة البح55ث وس55عيه لفھ55م وع55

  .كمصمم بمتطلبات الجماعة

يھدف ھذا البحث الى تعري5ف ا�س5س العام5ة لعLق5ة الف5رد المص5مم بالجماع5ة ف5ي ض5وء فھم5ه �حتياجات5ه 

لى دراسة التراس5ل التغييرية وأثرھا في تھيئة القاعدة النظرية للحالة النفعية لتلك العLقة ومن ثم التركيز ع

والجماع5ة واث5ر التقني5ة ا�جتماعي5ة في5ه وحال5ة التفاع5ل بينھم5ا ) المص5مم(الفكري الع5اطفي ب5ين فك5ر الف5رد 

وذل55ك Zج55ل بن55اء اط55ار نظ55ري يمث55ل تص55ورا معرفي55ا س55يتم تطبيق55ه عل55ى نت55اج معم55اري منتخ55ب بقص55د 

) المص5مم(ة النفعي5ة لعLق5ة الف5رد استخLص وتحليل النتائج لھ5ذا التطبي5ق واستكش5اف تحق5ق انم5اط الص5يغ

  .بالجماعة مع طرح ا�ستنتاجات النھائية والتوصيات

  

  .الفرد،النفعية،الجماعة،التراسل،التقنية ا-جتماعية: كلمات مفتاحية

  .تمھيد.١

تعاملت الدراسات العامة مع تاثير ا�طر المتنوعة لعLقة الف5رد بالجماع5ة ض5من ص5ياغات متع5ددة تباين5ت 

بعضھا في عدة مؤشرات ومواضع ا� انھ5ا تش5ابھت ف5ي اط5ر ونق5اط ومح5ددات عام5ة ورئيس5ية تمثل5ت مع 

تج عن ذلك م5ن ت5اثير نھ5ائي عل5ى البيئ5ة العام5ة نوتركزت بتاثير احدھما على ا�خر وبشكل تبادلي وما سي

جماع55ة حي55ث ط55رح الف55رد كعنص55ر مؤش55ر يعتم55د القابلي55ات الخاص55ة ب55ه ف55ي ح55ين طرح55ت ال. الحاوي55ة لھم55ا

كعنصر متاثر يعتمد المتطلبات المحددة مع ضرورة توضيح امكانية تبادل ا�دوار لكL الطرفين اثناء قي5ام 

وھنا �ب5د م5ن التركي5ز عل5ى اھمي5ة وفردي5ة وج5دة الفك5رة المطروح5ة ف5ي البح5ث والخاص5ة . التفاعل بينھما

لعمارة يتعلق بالنفعية والغوص بدراسة تاثير مؤشرات كل طرف على ا�خر ضمن اطار مفھوم مؤثر في ا
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في ھذه الحالة وبحثھا بما يطرح تغيرات ومLحظات خاصة تتعامل م5ع ب5دايات تاسيس5ية لھ5ذه الطروح5ات 

  .في العمارة

  

الرؤيBBة الجمعيBBة والحالBBة (بالجماعBBة) المصBBمم(ا-طBBار العBBام لع	قBBة الفBBرد :الجBBزء ا-ول.٢

 ).النفعية

ين الن5اس لتحقي5ق الس5عادة لجمي5ع ا�ف5راد لكن5ه وبحك5م التف5اوت ب5ين ان المجتمع ھو افضل صيغة تعاونية ب5

الناس يتقدم فيه جماعة ويحتلون مواقع القوة والتاثير ويبقى ا�خرون ورائھم في الموقع والت5اثير بم5ا ي5دفع 

الس55لوك ا�جتم55اعي بان55ه حرك55ة أو فعالي55ة ) فيب55ر(وي55رى  [1]..المتق55دمين ال55ى اس55تغLل الض55عفاء بالت55دريج

فالتوج5ه ال5ذاتي للس5لوك ھ5و ال5ذي .[2].صودة يؤديھا الفرد وتأخذ بعين ا�عتب5ار وج5ود اZف5راد اmخ5رينمق

يجعل علم ا�جتماع حقLً تغيرياً وكلما كانت الدقة اعلى في طرح الظواھر م5ن زاوي5ة العل5م الطبيع5ي كلم5ا 

جتماعي لحياتھم عLقات معينة فيما بي5نھم اذ يقيم الناس اثناء ا�نتاج ا�.[3].تعذر علينا اكثر ان فھمھا ذاتيا

تكون ضرورية ومستقلة عن ارادتھم وتطابق درجة معينة من تطور قواھم المنتج5ة المادي5ة ، فل5يس ادراك 

 .الناس ھ5و ال5ذي يح5دد معيش5تھم ب5ل عل5ى العك5س م5ن ذل5ك معيش5تھم ا�جتماعي5ة ھ5ي الت5ي تح5دد ادراكھ5م

الجماعي للمجتمع بكونه يؤلف قوة اجتماعية بأستقLله عن فك5ر مسألة ا�دراك ) دوركھايم(وقد طرح [4].

الف55رد وبھ55ذا فس55ر كثي55ر م55ن ح55ا�ت التعام55ل ا�جتم55اعي بم55ا ف55ي ذل55ك اس55تحداث وديموم55ة اZدي55ان وبع55ض 

ا�شكا�ت النفسية في المجتمع وأكد ان من الممكن تفسير وقائع التعامل ا�جتماعي عن طريق تعامل آخر 

جتماعية لھا بناھا ولھ5ذا فھ5ي م5ؤثر خ5ارج ارادة الف5رد وبھ5ذا فأنھ5ا اداة معوق5ة لفك5ره أو أي أن الظاھرة ا�

اذ عن55دما يت55رك ا�ف55راد لوح55دھم دون حماي55ة ف55انھم يكون55ون عرض55ة للتض55حية بھ55م [5]. .ق55وة اكراھي55ة ل55ه

مع5ات لyف5راد اوا�فتراس من السلوك الذاتي الھدام بسبب غياب القيم ا�جتماعية التي تم5نح بوس5اطة المجت

وي55رى جينك5ز ان العم5ارة ھ55ي م5راه المجتم5ع مش55يرا ال5ى ان العم55ارة [6]..والت5ي تجھ5ز ن55وع م5ن الموازن5ة

الشاملة تضم متناقضات عديدة بالنظر لLختLفات ا�جتماعي5ة والكلي5ة الش5مولية ا�جتماعي5ة ايض5ا ، وھ5ذه 

ق5د تول5د رم5وزا جدي5دة تعب5ر ع5ن مكانھ5ا  المراة مكونة من أ�ف الصور فضL عن ذلك فان العمارة الجيدة

اذ يظھر إن للعناصر المعماري5ة الق5درة عل5ى التعبي5ر ع5ن معن5ى وق5يم الحض5ارات والش5عوب [7]..وزمانھا

وم55ن ھ55ذا فھن5اك عLق55ة ب55ين الھوي55ة ) محت5وى ض55مني/ش55كل خ55ارجي(والثقاف5ات المختلف55ة فھ55ي تتك5ون م55ن 

ية التي تتبناھا الجماعات البشرية للتعبي5ر ع5ن ھ5ذه الھوي5ة كمنظومة فكرية وبين اmليات واZشكال الفيزياو

فا{نس55ان يمي55ل إل55ى التفكي55ر ض55من الجماع55ات [8]..إذ �يمك55ن ادراك اZم55ور وفھمھ55ا دون التعبي55ر عنھ55ا

والمجتم5ع يظھ5ر ال55ى الوج5ود بس5بب ان ا�ف55راد يجتمع5ون مع5ا ويعيش55ون ف5ي تواص5ل مس55تمر لي5ؤدي ذل55ك 

  [9]..عوب والتي تمثل نتاجا للجماعة وليس للفرد الواحدلبروز الثقافة المميزة للش
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النفعية المتعلقة بالحالة الجماعية من خLل طرح ا�جتماع كأساس تعاوني تتوضح ھنا اZطر 

قات بين اZفراد تؤدي ؤدي لتشكيل عLتيساھم في دفع حركة عجلة الحياة ولو بصيغة سلوكية معينة 

لواقعھم العام مع ا�شارة الى امكانية تمحور ذلك وتجمعه في شكل ظاھرة د ادراكھم بالنھاية وتحدي

ا اضافة الى ان السمة السلوكية عندما تتحدد بموقف ذاتي فانھ ، ية محددة لھا مقومات وبنية خاصةاجتماع

اما فيما يخص تاثير ذلك على ا�طار المعماري فان العمارة توصف  .تؤثر على توازن الحالة الجمعية

التي ونھا شاملة لتناقضات المجتمع واختLفاته التي تتجسد في التعبير عن معاني وقيم الثقافات المختلفة بك

ليتجه المشھد بالمحصلة نحو عرض رؤية عامة لتاثير الحالة الجمعية النفعية اثرت مع ھذا المجتمع بعينه 

  .ضمن اطار ا�بداع في العمارة

  

 .التغييروامكانيات ) المصمم(لفرد ا ١.٢

سلوك الفرد من وقت �خر تبعا لطبيعة واھمي5ة ا�دوار ا�جتماعي5ة الت5ي تتفاع5ل م5ع دوره ال5وظيفي يتغير 

م5ن  وھذا ما يمكن التنبؤ ب5هحيث يعتمد السلوك ا�جتماعي للفرد على طبيعة ا�دوار الوظيفية التي يشغلھا 

  -:الى ثLثة انماط وھيعلى ھذا ا�ساس ويصنف السلوك ا�جتماعي  .معرفتنا لدوره ا�جتماعي

  .السلوك ا�جتماعي ا�نفعالي غير المھذب من ناحية الغاية والواسطة .١

 .السلوك ا�جتماعي التقليدي ويشتق من عادات وقيم المجتمع .٢

  [10]. .السلوك ا�جتماعي العقLني المھذب .٣

ا�ع5راف الخاص5ة ب5ذلك بس5بب رؤيت5ه  يخت5ارفي ذھنه مثالية عن كيفي5ة ع5يش الن5اس وھ5و الفرد اذ يمتلك  

وبغ5ض النظ5ر ع5ن اش5كالية عLق5ة المعم5ار [11]..لطريقة معينة لكيفية استخدامھا للتعبير عن تل5ك المثالي5ة

بمجتمع55ه يمكنن55ا ببداھ55ة اس55تنتاج دور المجتم55ع ا�ساس55ي ع55ن طريق55ة ذاكرت55ه الجماعي55ة ف55ي الحف55اظ عل55ى 

فشخص المعم5ار الف5رد ع5اجز ع5ن ا�نتم5اء والتنح5ي ل5و ل5م ،  المنتجات المعمارية واستمراريتھاا�شكال و

يك55ن التواص55ل الزمن55ي مض55مونا ومص55انا ف55ي ال55ذاكرة الجماعي55ة الت55ي بامكانھ55ا الحف55اظ حت55ى عل55ى اش55كال 

ا�شارة لدور الخب5رة الحس5ية اذ ان [12]..موروثة فقدت قيمتھا ا�ستعمالية في الممارسات الحياتية اليومية

تص55ب ف55ي جان55ب مع55ين ف55ي خدم55ة الممارس55ة ولك55ن أZخي55رة تش55كل اط55اراً أع55م للتطبي55ق الذاتي55ة للف55رد 

الموضوعي لLندماج الذاتي الLواعي والذي تسبقه مرحلة من ال5وعي ا�نفص5الي لل5ذات وھ5ذا يحق5ق فرق5اً 

 ن� يكوان التغيير العلمي من نموذج الى اخر ) Kuhn(يرىو[13]. .بين الخبرة الحسية للفرد والممارسة

حسب قواعد التعقل انما يقع ضمن عالم السيكولوجي ا�جتم5اعي لLستكش5اف ل5ذا ف5ان التغي5ر العلم5ي ن5وع 

لھ5م مطل5ق  حي5ث ان ا�ف5راد[14]..معاكس5ات جدي5دة تح5دد � التيمن التغيير الديني الخاضع لقوى ا�قناع 

الفردي5ة عل5ى ط5ول خط5وط الثقافة ا�جتماعي5ة تق5ود التج5ارب  كونالحرية في تطوير مخططاتھم الخاصة 
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 .مسبقة التشكيل لتؤدي الى لغة خاصة بمجموعة من التص5نيفات وانم5اط م5ن الس5لوك ا�جتم5اعي المقب5ول

.[15]   

نفع5ي با�تج5اه ال يؤشر الطرح السابق اھمية دور الفرد كمصمم ق5ي اس5تثمار ا�مكاني5ات الجماعي5ة

 لمحيط55ة ب55ه باختي55ارها�دوار ا�جتماعي55ة والوظيفي55ة ام55ن خL55ل اعتم55اد حال55ة التغيي55ر الت55ي يمارس55ھا عل55ى 

واعتم5اد دور ال5ذاكرة الجمعي5ة ف5ي انت5اج ا�ش5كال المعماري5ة  ، لLعراف الخاصة بتاسيس الواقع الجماعي

اضافة لدور الخبرة الحسية لدى الفرد في مساعدة جان5ب الممارس5ات الت5ي  .والمحافظة عليھا بشكل مستمر

ا� ان  ،ف55ي المجتم55ع ب55رغم خض55وعه لم55ؤثرات اقناعي55ة اخ55رى لت55اثير ال55دين وغي55ره يعتم55دھا الف55رد ل55دوره 

ا�ط5ار الع5ام س55يظل اس5ير ص55ورة الف5رد الت55ي يكونھ5ا ع55ن واقع5ه ومحيط55ه وامكاني5ة تط55وير تل5ك الص55ورة 

  .والرؤية

  

  .بمتطلبات الجماعة) المصمم(ع	قة قابليات الفرد  ٢.٢

طابع5اً الزامي5اً وھ5ذه الخاص5ية  تأثيرھا في العق5ول الفردي5ة�تخاذ ة ان النظم ا�جتماعية ذات خاصية الزامي

ق5وم عل5ى أس5اس التميي5ز ب5ين م5ا ف5ي ھ5ذا المج5ال ت النظري5ةو العق5ل الجمع5يمستمدة من المجتمع ممثLً في 

  -:يسمى

  .التصورات الفردية وأساسھا المشاعر الناتجة عن أمتزاج الصور الفردية .١

 [16]. .مزج الرؤى الفردية واتحادھا في النھايةالتصورات الجمعية وتنتج عن  .٢

ات بين5ه وب5ين وذلك نتيجة لLختLفات والتناقض5 في حالة صراع مستمر مع المجتمع  ان الفرد يعيش حيث

 التالي انفصاله عن واقع5ه ومجتمع5هيعيش في صراع ھيمنة المجتمع عليه وب فھوكذلك  من يشاركھم الحياة

) كمب5دع(عل5ى وض5ع المعم5ار ) نظير ابو عبيد(يركز و[17]. .ية الجزء والكلبين ثنائھنا أي انه الصراع 

متطلب55ات (:Lن اساس55يان ف55ي ك55ل وض55ع فن55ي ھم55اض5من ا�ط55ار اZلزام55ي للجماع55ة مؤش55را ان55ه يوج55د ع55ام

مؤيدة للدوافع الذاتية  اوفL تعتبر الممارسة بانھا الخبرة الحسية الذاتية للفرد [18]..)وارادة الفنانالجماعة،

وحدھا وانما تعتبر نشاط الناس لدعم الوجود وتط5ور المجتم5ع والعملي5ة الموض5وعية لLنت5اج الم5ادي الت5ي 

تشكل أساس حي5اة الن5اس فھ5ي نش5اط انت5اجي اجتم5اعي عمل5ي يعم5م ويح5دد ف5ي ك5ل مرحل5ة للتمث5ل ال5واعي 

ان التعبي5ر اذ [19]..لين اكتش5اف فح5وى الواق5ععية مح5اووالنظري للواقع والناس الذين يسلكون بطريقة وا

 و ويتط5ور ف5ي من55اخ اجتم5اعي مناس55بالف5ردي ھ5و رم55ز اجتم5اعي ايض55ا وعلي5ه ف5ان الف55ن يس5تطيع ان ينم55

المLح5م كان5ت م5ثL اس5اطير اجتماعي5ة يبت5دعھا و يك5ن انت5اج ف5ردي ب5ل جم5اعيوتاريخيا فا�نتاج الفني ل5م 

ا لصروح معمارية تتطلب تعاون اقصى بين الجماعة كم5ا ان العم5ارة المجتمع كما كان المجتمع باسره باني

وم5ن ش5ان النفعي5ة ان ت5درج العم55ل  .لية ھ5ي ض5رب م5ن الس5لوك ا�جتم5اعيف5ن وظيف5ي ونفع5ي وا�س5تعما

وق5د يلع5ب المح5يط البيئ5ي دورا ف5ي [20]..لمعماري وفي اس5تخدامية العم5ارةالمعماري في العالم المحيط با
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ا ارجي المحيط بالبيئ5ة الت5ي يحتاجھ5ا الف5رد ومنھ5ا ي5تم تحدي5د الش5كل الخ5ارجي للمنش5أ بم5تحديد الغLف الخ

Lت5وفره ھ5ذه البيئ5ة  ئم مع مناخ وبيئة المنطقة المحيطة بالفرد اعتمادا على مايحقق المتطلبات الوظيفية ويت

وكينونتھ5ا ع5ن طري5ق تسعى الجماعات البشرية الى المحافظة على ھويتھ5ا كما و.[21].من مواد وإمكانات

لخي5وط المعبرة عن خب5رتھم المش5تركة الس5ابقة الت5ي �ب5د فرادھا واعادة انتاج الصور المختزنة في اذھان ا

ات نتيج55ة ل55بعض م55ن الطبيع55ي ان تص55طدم ھ55ذه المح55او�ت ب55بعض المعوق55و التقالي55د م55ن دور ف55ي ص55نعھا

تغيي5ر الفيزي5ائي ف5ي البيئ5ة العمراني5ة ام5را مما يجعل مس5الة الا�قتصادية ا�جتماعية والظروف السياسية و

   [22]. .طبيعيا ومستمرا عبر ھذا التصور

كون  ، ح دور قابليات الفرد كمصمم في تحديد حالة وحدود متطلبات الجماعةيتوضفيما سبق 

النظم الجماعية ذات سمة الزامية تؤثر في التصور الفردي وتجعله في حالة صراع مستمر مع واقعه 

Lبداع الذي يصبو إليه وھذا نتيجة ل�انه يبقى ملزما باقناع محيطه بقبول طرحه لكي يتحقق ا �فات اLخت

سيساعد بدوره في تطوير ھوية الجماعة والمحافظة على استمراريتھا وكينونتھا باعادة انتاج الصور 

ر البيئة الخارجية على المختزنة في اذھان افرادھا لتعبير عن خبرتھم المشتركة السابقة وبما يستوعب تاثي

  .الفرد كمصمم

  

  .عامة مناقشة ٣.٢

سبق يظھر ان الحالة النفعية ضمن ا�طار الجماعي تعتمد حالة ا�جتماع كاساس لھا ولو  من مناقشة ما

وتكون  ذاتيةواقعھم بتاثر احيانا بالمواقف اللرسم اطار توبالتالي ، بصيغة سلوكية تحدد عLقات ا�فراد 

وھنا يظھر . ر منفعيتھا على الرؤية ا�بداعيةالعمارة ھي ا�طار العام الشامل لتناقضات الجماعة وتاثي

مؤشرات عدة كالذاكرة  معتمدادور الفرد كمصمم في استثمار امكانات الجماعة بتاثيره في فعل التغيير 

تسخير امكانيات الجماعة لذلك الجمعية وا�عراف الخاصة لتشكيل صورة فردية عن الواقع من خLل 

متطلبات الجماعة حالة الزامية تؤثر في التصور الفردي وتجعله في حالة صراع مستمر لخدمة ستشكل 

  .اھداف تنظيمية كبيرة

  ......البحث العام والذي يتمثل ب محورن الطرح السابق نخلص الى عرض مو

  .))الجماعةالحالة النفعية كاطار لعLقة الفرد كمصمم بمتطلبات ((

  

 .لصالح الجماعة) المصمم(الصيغة النظرية لتحول امكانات الفرد  ٤.٢

الت55ي  ةواس55طة م55ؤثرات روح المجتم55ع العدي55دمتجمع55ة ب هموض55وعاتتك55ون العم55ارة ف55ن اجتم55اعي 

اھم متطلب5ات درجي عل5ى الرمزي5ة ك5يؤك5د الج5او[23]..ج المثالية وا�شكال ا�جتماعيةسوف تطرح النماذ

ن موق55ع يعي55أي ت ، اح55دد رؤي55ة ال55ذات لوعيھ55وي55ة وتؤمن اطف55اء حاج55ة الھا ت55ا�جتم55اعي لكونھ55المطل55ب 
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وع5رض ھ5ذه الخصوص5ية للغي5ر  الحي5ة والجام5دة لLش5ياء ا�خ5رى الخارج5ة ع5ن ال5ذاتخصوصية الذات 

ي5تم العب5ور والتنق5ل  حيث[24].د�لة معنى الرمز مع شكل المصنع ، إذ إن حوار ھا مع ھوية الغيرتقارنوم

بواس55طته ب55ين معج55م رم55وز المجتم55ع بممارس55اته واعتقادات55ه ومعج55م رم55وز العم55ارة م55ن تش55كيLت مادي55ة 

ك5انوا عموم5ا فالن5اس  [25]..لي5ة ا�تص5ال ب5ين المعم5ار ومجتمع5هوتنظيمات فضائية ا�م5ر ال5ذي يفع5ل عم

ور ا�جتماعيه فاذا ات5يح �ح5د م5نھم ان يتج5ول عن ابائھم حول ا�م ا�فكار التقليديه التي توارثوھاقانعين ب

س5بابھا بحث5ا موض5وعيا في المجتمعات المختلفه ويتطلع بما فيھا من عادات متنوعه ثم يح5اول البح5ث ف5ي ا

�نه في زعمھم يشكك في صحة تقاليدھم المقدسه او يريد ھدم كي5انھم ا�جتم5اعي  سيغضبون منه ويلعنونه

ان يتخلص من غضبھم بطريقه من الطرائ5ق فان5ه عل5ى ا�ق5ل � يس5تطيع ان واذا استطاع مثل ھذا الباحث 

اما ماھية القطب الفكري فتتجسد في ا�بعاد المتنوعة للمطل5ب ا�جتم5اعي [26]. .ينال رضاھم او اعجابھم

لمجموعة البشر التي تدرك ضرورة القيام بالفعل التصميمي والنتاج المعماري وتطلبه لس5د حاج5ات معين5ة 

ولذا فإن ابرز مقوماته تتمثل بالمتطلبات النفعية والجمالية والعاطفية والرمزي5ة المھيمن5ة ل5دى انس5ان . الديھ

ل5ى ادراك الحاج5ة وتحدي5د بمجموعھا وتفاعلھا تعم5ل عوالتي  تلك المرحلة المحددة من تاريخ ذلك المجتمع

البناية رمز ثقافي للمجتمع تعمل على عكس اذ ان [27]..وبالتالي منحھا قيمة تكون المحفز لLفعالاھميتھا 

المحتوي55ات الثقافي55ة والحض55ارية للمجتم55ع المن55تج للعم55ارة م55ن خL55ل الرم55وز الثقافي55ة الت55ي تمث55ل وس55يلة 

ام55ن الق55دماء بوج55ود اmلھ55ة وق55درتھا عل55ى الھ55ام المص55ممين مص55در انت55اج ا�ش55كال وق55د [28]. .لLتص55ال

ه فھ5م المع5اني المتض5منة ف5ي ا�ش5كال البدائي5ة واZص5لية ذات يفرض5 المعمارية ل5ذلك عمل5وا م5ن خL5ل م5ا

اZبعاد ا{لھية في محاولة تقليدھا معتمدين على المھارات الفردية المختلفة واZمانة الكبيرة في نقل المعاني 

فكري5ة او عن طريق معرف5ة المس5تويات الوذلك در الھندسة المعمارية االعامة لyشكال من خLل رؤية مص

ف55ي افك55اره  )فنت55وري(رك55ز كم55ا وق55د [29]..واق55ع حي55اه ا�نس55ان الروحي55ة افرض55ھائ55د الرئيس55ية الت55ي يالعق

ارة الكLس5يكية وفت5رة عص5ر المعمارية على مفھوم الص5ورة الخال5دة ال5ذي اكتس5به م5ن خL5ل دراس5ته للعم5

 لف5ةا حق5ائق مؤحم5ل م5ن خL5ل افك5اره اZجس5ام المادي5ة الكثي5ر م5ن ا�عتق5ادات الت5ي اعتبرھ5 النھضة حيث

ناتج55ة أصL55 ع55ن ا�ھتم55ام بالبيئ55ة المعماري55ة الت55ي تح55اكي الثقاف55ة العام55ة كبع55د م55ن أبع55اده ال55ذاكرة المكاني55ة 

كي5ان ظ5اھري تمث5ل لدي5ه الم5دن ف،  وحصيلة لمؤثراته المختلفة في محاولة �كتشاف المعنى الجازم للسياق

للمجتمعات التي يجب ان تكون ھي ا�ساس في تقديم الثقافة يحمل قيم رمزية كثيرة ترتبط بالخيال الجمعي 

  [30]. .المعمارية الجديدة

تطرح ھنا الرؤية العامة النظرية لعLقة الفرد كمصمم بالجماعة ومتطلباتھا من خLل اعتماد 

ير لتلك اZطر الرمزية المجتمعية التي تؤمن تحقيق الھوية العامة بما يتبناه الفرد المصمم من تحوير وتطو

، اZطر وبحسب امكاناته والمؤثرات المحيطة به وعلى كل المستويات ليؤثر ذلك على الواقع المعماري 
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مصادر ا�نتاج الشكلي تركز عموما على المعاني العميقة للواقع النظري المعتمد بشكل يحاكي  كما وان

  .ما سبق ذكرهاسا لكسيشكل انع وھذا ما العامة وثقافة المجموع تاثيرات البيئيةال

سبق ان عLقة الفرد المصمم بالجماعة ضمن الرؤية النظرية العامة  من مناقشة ماحيث يظھر 

تتحدد باعتماد المؤشرات الرمزية لتشكيل اسس متطلبات الھوية الجمعية وبشكل يتعامل مع الحالة العميقة 

  .للمعاني النظرية ضمن الطرح المعماري

 .....البحث الخاص والذي سيتمثل ب حورسيقود لعرض م وھذا ما

  )).الصيغة النظرية للحالة النفعية المعتمدة عLقة امكانيات الفرد كمصمم بمتطلبات الجماعة((

 .لصالح متطلبات الجماعة) المصمم(ستھ	ك مؤشرات حالة الفرد الصيغة العملية - ٥.٢

اZساس5ية ف5ي العم5ارة وال5ذي  أن التصميم النفعي ھو أحد اZنماط التصميمية )Broadbent(يرى 

يعتم55د أساس55اً عل55ى ا�نتف55اع م55ن أي م55ادة إنش55ائية جدي55دة يمك55ن اس55تخدامھا وتطويعھ55ا ف55ي ص55ياغة أش55كال 

معماري5555ة جدي5555دة ابت5555داءاً م5555ن فك5555رة اس5555تخدام التجرب5555ة والخط5555أ ف5555ي الت5555اريخ الق5555ديم وحت5555ى العص5555ر 

الفكري5ة ب5ين اف5راد وجماع5ات مجتمع5ة  في منظومة من نتاجات التفاعLتيعيش المعماري ف[31]..الحديث

تتبل5ور ھذه القناع5ات وقناعات لھذه البيئة تكونت من خLل خبرة طويلة مارسھا المجتمع في تكمن نتيجتھا 

على شكل مجموعة من النظم التي وظف5ت كعناص5ر اتص5ال ب5ين أف5راده وجماعات5ه وھن5ا يب5رز دور ال5ذوق 

ادراك مجتمع5ه ل5نفس وجود تناقض ب5ين ادراك المعم5ار و يؤشر وھذا ما [32]..كمعيار في تقييم ھذه النظم

تلبي5ة متطلبات5ه م5ن اج5ل المجتم5ع ال5ذي يع5يش في5ه و النتاج المعماري مع افتراض ان المعم5ار ين5تج عم5ارة

ذلك �ن تعامل الفرد مع الشي ھو ف5ي حقيقت5ه تعام5ل م5ع الخص5ائص [33]..ومطابقة لتصوراته واعتقاداته

اطفته بل يضيف من عنده من ع يكتفي ا� ان الفرد � يتوقف عند ھذا الحد و� له كاساس المادية الفيزيائية

يضفي ويمزج صفات مادة  وكثيرأ ما الى صفات يحيل ادراكه تلك الخواصل وقيمه وإدراكه لھذه الخواص

الھوي5ة ف[34]. .ل5ه م5ن تش5ابه ف5ي الص5فات والمع5الم يت5راى بس5بب م5ا خرى على المادة الت5ي يتعام5ل معھ5اا

 بيئ5ة العمراني5ةالرمزية كإطار بنيوي يتحقق عبر التفاعل العميق ب5ين اZف5راد والجماع5ات وب5ين عناص5ر ال

وكل  الھوية ظاھرة تتشكل باستمرار أي أن مسالة وقتية ، كونھاتصبح الھوية في حالة تشكل مستمر  وبھذا

صور قد يتع5ارض م5ع الذھني5ة التقليدي5ة وھذا الت. وقت ھناك درجة من الھوية تختلف عن سابقتھا و�حقتھا

والتي تحتاج إلى إعادة تفكير في المتغيرات المتسارعة التي يعيشھا العالم والتي  ھوية ثابتة التي تتطلع إلى

اذ ان55ه م55ن الض55روري ان تختل55ف الص55ور [35]..�ب55د م55ن أن تس55اھم بش55كل ج55وھري ف55ي ص55ناعة الھوي55ة

ھ5ذه الص55ور ھ5و ان تك55ون ذات قابلي5ة لLمتص55اص ض5من المدين55ة المعماري5ة داخ55ل المدين5ة لك55ن المھ5م ف55ي 

الكبيرة والمھم في تشييد المشاريع الجديدة ھو اضفاء الخصوصية عليھا كونھا تلبي حاجات معيشية وبيئية 

على كون اسلوب تعامل المصمم يجب ان يخضع للتحليل والفھم بعدھا ) Pressman(ويؤكد [36]..خاصة

مث555ل ھمي555ة تاا�فك555ار م555ن الماض555ي ك555ي ي555تمكن م555ن التوص555ل ال555ى حل555ول تفيفس555ر المص555مم ويستحض555ر 



Anbar Journal for Engineering Sciences 
 

AJES-2011, Vol.4, No.1 114

فكثير من ا�شكال ذات الھدف النفعي المحض تحولت مع ال5زمن وعب5ر التھ5ذيب المس5تمر  [37]..الحاضر

وم5ن ھن5ا تب5رز اھمي5ة العLق5ة ب5ين  ، من خLل تحول عLق5ة ا�نس5ان معھ5ا ال5ى اش5كال رمزي5ة ذات قداس5ة

ت البش5رية للتعبي5ر ع5ن ھ5ذه رية وبين ا�ليات وا�شكال الفيزيائية التي تتبناھا الجماع5االھوية كمنظومة فك

ول5و حاولن5ا فھ5م الكيفي5ة الت5ي يق5را بھ5ا ا�نس5ان ا�ش5كال المعماري5ة لوج5دنا ان5ه ام5ا ان يك5ون ف5اعL  الھوية

ا�نس5ان والمجتم5ع  تعتمد ھذه العLق5ة عل5ى اس5اس ادراكحيث وصانعا للحدث واما ان يكون متلقيا للحدث 

   [38]. .للحاجة التي تحقق في العمارة بصيغة اعطاء شكل لھا

يظھر مما سبق ان التفاعLت الفكرية بين اZفراد والجماعات تؤسس لتشكيل مجموعة من النظم 

بالتعامل مع الخصائص الخاصة الذوقية للتصورات والمعتقدات العامة بتحويل امكانات الفرد المصمم 

يق ا�ضافة العاطفية التي ستحقق التفاعل البنيوي العممع اعتماد الفيزياوية للمادة نحو الحالة المطلوبة 

كون اختLف الصور المعمارية يؤثر بشكل مركز على اليات فھم ا�شكال ،  لتشكيل حالة الھوية المطلوبة

Lشارة لدور التقاليد في لنماذج المطروحة ت المعمارية لوالرموز وھذا يتوضح في التفصي�مع ضرورة ا

  .ة للحوار الفردي الجماعي المطلوبتاثير وتحديد المقومات العام

سبق ان حالة التفاعل بين الفرد والجماعة فكريا تؤسس لتشكيل التصورات  من مناقشة ماحيث يظھر 

و عام للتفاعل البنيوي العميق الخاص بھوية العامة باستھLك امكانات الفرد المصمم بالتعامل مع المادة نح

سيؤدي الى ضرورة طرح رؤية عملية للتعامل  الجماعة وباعتماد تاثير عدة عوامل ومنھا التقاليد وھذا ما

وھذا بدوره سيؤسس لتشخيص امكانات الفرد ومتطلبات الجماعة  مع حالة التفاعل المطروحة بين 

  :جه كا�تيوعرض مشكلة البحث المعرفية وھدفه ونھ

  مشكلة البحث المعرفية

 عدم وضوح التصور المعرفي  حول الصيغة النفعية لعLقة إمكانيات الفرد كمصمم بمتطلبات الجماعة" 

"  

  ھدف البحث المعرفي

  "توضيح التصور المعرفي  حول الصيغة النفعية لعLقة إمكانيات الفرد كمصمم بمتطلبات الجماعة "

  منھج البحث

 .بالجماعة) المصمم(نظري يمثل حالة الصيغة النفعية لعLقة الفرد بناء اطار  •

 .تطبيق ھذا التصور على نتاج معماري منتخب •

 .بالجماعة) المصمم(لصيغة النفعية لعLقة الفرد معينة ل أنماطتوضيح واستكشاف  •
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 .بناء ا-طار النظري: الجزء الثاني.٣

  .بناء النموذج المعرفي ل	طار النظري.١.٣

وسيتم ھنا استعراض المعرفة التخصصية المطروحة عن الموضوع بغية مناقشتھا وتحديد ا�سس 

العامة لLطار النظري المطلوب من طروحات مھمة لمنظر معروف اختصت بالتعامل مع الموضوع 

ودراسات عدة بغية ) ١٩٩٥،١٩٩٨،٢٠٠٠(بطروحات الجادرجي  تلمثتالتي عLقة الفرد بالجماعة و

عن التساؤل المعرفي للبحث وتحقيق ھدفه حيث تم اعتماد تلك الطروحات فقط بسبب تخصصھا ا�جابة 

   .وعمقھا البحثي اضافة لطبيعة واھمية وخصوصية الموضوع المدروس

 .التراسل الفكري والتقنية ا-جتماعية ٢.٣

  .وفكر الجماعة) المصمم(ا-طار العاطفي للتراسل بين فكر الفرد  ١.٢.٣

ا�ول يحصل التعامل مع المصنع باعتباره مادة : اوت مع المصنع على مستويين يحصل التذ

التعامل مع المعالم التي تمثل معرفة وعاطفة المؤدي فيصبح التعامل ھنا � بين بجامدة والثاني يحصل 

حيث يتحقق استيLد الشكل الجديد من الموروث من خLل دراسة [39]..ين فكر وفكرفكر ومادة بل يب

، التقنية ووبعد فھم التشكيل يتم تجريدھا من واقعھا وظروفھا ا�جتماعية  صحيحالمعالم التاريخية بشكل 

أصله بتحقيق التماسك عن طريق تقاليد تتألف  وذلك لمعرفةوبالتالي معاملتھا كشكل وھذا الشكل له خلفية 

جاھزة نسبيا تنظم المعرفة وسلوكيات التصنيع والتعامل مع المصنعات ، ولذا يتصف الحوار في  من طقوم

او� حرية سيل المعلومات من  -:تفترض والتيالمجتمع او العLقة بين مختلف مراحل ا�نتاج بالشفافية 

ب مرجعية مشتركة جتمع بموجمرحلة انتاجية الى اخرى ، وثانيا ان يتحقق الحوار بين مختلف افراد الم

يتم التعامل بين أطراف ھذا المجتمع وبين غيره من المجتمعات من خLل كون القيم و [40]. .موحدة

والمعايير التي يعمل بموجبھا المجتمع في أي مكان ھي أعراف مفتوحة واسعة ومھيأة  لقبول اي تعامل 

 .طورضمنھا وھكذا ينمو الفكر ويت عام ، اذ يضع المجتمع Zعرافه قيماً تستوعب قيماً أخرى لتنضوي

وبالمقابل فالدعوة للتنويع دون تعيين مرجع مشترك لد�لية الموحيات والمعالم أو الدعوة لتنويع  [41].

مطلق أو مفرط يؤدي إلى فقدان د�لية الموحيات ومن ثم إلغاء الحوار بين المصمم والمتلقي وبھذا يتعذر 

وفي اشارة الى نوعي التعامل المعتمد في ا{دراك  [42]. .في ا{نتاجالتواصل الفكري بين ھذين الطرفين 

ان كL من التعامل ا�ستنتاجي المنطقي والتعامل العاطفي بھما صفة فارقة ) الجادرجي(والتلقي يوضح 

ومتناقضة وانه برغم وجودھا فانه � يوجد حد فاصل واضح وحقيقي بين ا�ثنين أثناء التعامل الواقعي، 

أي ان عزلھما بھذا الشكل ھو بدافع تحليلي للقيام نظريا بتجزئة (ظاھرة ا{دراك Zنھما وجھان مترابطان ل

فكما ان التعامل ا�ستنتاجي المنطقي يتعامل مع الواقع بادراك واع موضوعي �كتشاف ) اZمور لفھمھا

لفكرية الظواھر ووصفھا وصفا قياسيا ودقيقا لذا فان التعامل العاطفي يستند ھو اmخر على ا{مكانية ا
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الكامنة في دماغ الفرد وھو في سعيه �كتشاف الظواھر � يقصد منه وصفھا بدقة قياسية بل ليضفي عليھا 

  [43]. .ميL ونزوعا وتحيزا

يتوضح ھنا اھمية الحوار �جراء التراسل الفكري وت5اثيره عاطفي5ا وذل5ك باعتم5اد دراس5ة المع5الم المج5ردة 

يات الممثل5ة لحال5ة التواص5ل والتراس5ل وط5رح ن5وعين للتعام5ل اح5دھما تاريخيا وطرح تنويع لد�لية الموح

د ا�خ5ر لLمكاني5ة فيما يس5تن  استنتاجي منطقي وا�خر عاطفي حيث يستند ا�ول على التعامل بادراك واع

   ).١(شكل رقم  .الفكرية للفرد

  

 .لتراسل ا-جتماعيواالتقنية ا-جتماعية  ٢.٢.٣

المادة � يلغي وجود الصفة في التعامل أي مخيلة الفرد المغلفة ان التعرف على كافة خصائص 

تضم العاطفة والقيم ا�نسانية مضافة الى جملة الحا�ت المحتملة المستقبلية التي قد  �نھا لمعرفة الصفة

ولكي تصبح شكلية الشًي اشارة معنوية �بد .تتواجد في المادة ولم تزل في دور اكتشافھا والتعرف عليھا

ان  ة فھياما الثاني،  اZولى ان تدل ا�شارة على مفھوم او شي يخص عLقة معنوية:ان تحمل صفتين من

العمارة ف 44]..يعتبر الفرد جسم ھذا الشي مقوما لھويته وبھذا القدر يصبح الشي جزا من الكيان المعنوي

ولھا من حالة فيزيائية الى اخرى كيان يتفاعل فيه المتلقي والناتج تفاعل فكر ا�نسان مع المواد الخام ليح

كونھا جسم مادي استولد وذلك في استحداث لمصفوفات ومنتجات يتم تضمين حاجة الفرد والمجتمع بھا 

التقنية ا�جتماعية ھي القطب المقابل لقطب المطلب ا�جتماعي و[45]. .حصيلة تفاعل بين فكر ومادة

لعملية ا�نتاجية من مقومات عديدة منھا الصفات ويتالف ھذا القطب بصفته المقرر في التفاعل في ا

معرفة الفرد لھا وقدرته على تسخيرھا واستنفاذ الطاقات الكامنة فيھا وفي  ، اذ ان الفيزيوكيميائية للمادة

ان التفاعل في العملية  حيث[46]. .عين الوقت تحقيق مھارة ادائية ومزاجية اثناء التعامل ا�نتاجي

من حركات متعاقبة يقوم بھا المؤدي بقرار ذاتي يسبق كل حركة حينما تكون وظيفة ھذا التصنيعية المؤلفة 

ونتيجة لھذه القرارات الذاتية والمتعاقبة والمرتبطة بمزاج  .القرار ھو توجيه وتكييف نوع وحدة الحركة

يتم  اذ[47]. .المؤدي وعاطفته السابقين لكل حركة بھذه المعالم فتتعدى مؤثراتھا العاطفية والمزاجية

تحريك عملية تغيير المادة بطاقة طبيعية غير مستمرة من الفرد المؤدي عند استخدام الماكنة وھنا يخضع 

وقد ترتب على  ، فكر المؤدي في ھذا التفاعل الممكن الى ا�دارة والبرمجة الميكانيكية المسبقة للتفاعل

 -: ن ھماج الجديد في تاريخ البشرية مسالتين مھمتيھذا النھ

تخص العLقة العكسية للمؤدي اثناء تحقيق التغيير الحاصل في المادة الخام ودور الفرد : ا�ولى  •

المباشر في ھذا التغيير فبقدر ما يزداد دور المكننة في عملية التصنيع بقدر ما تفقد العملية العLقة 
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دي دوره الفكري في تحريك السبريانية اي التغذية ا�رجاعية ا�نية وبھذا القدر يفقد الفرد المؤ

  جزيئات عملية التصنيع ويصبح ادائه دون فكر فعال 

يتم من مكننة لعملية التصنيع وبرمجة ادراتھا مسبقا فان دور الفكر المؤدي ا�ني  بقدر ما: الثانية  •

يتم عزله عن الفكر المبرمج الفوقي بل الغاء الكثير من دوره في ا�نتاج وھكذا تصبح  الحرفي �

المؤدي المصنع بحيث الفكر المبرمج رين ھيمنة الفكر المبرمج على ذلك عLقة بين ھذين الفكال

   [48]. .فاقد لتماسه المباشر مع عملية التصنيع

يتوضح ھنا اھمية النظر للعمارة كاساس للتفاعل بين فكر الفرد والمادة الخام م5ن خL5ل التع5رف عل5ى 

ام5ا  -:ة الت5ي يمك5ن ان تحم5ل فيھ5ا وبنمط5ينالصفة العاطفية وا�نسانيي غيل خصائص المادة الخام بشكل �

ان تك55ون اش55ارة تخ55ص ش55يء او اعتب55ار تك55ويني للھوي55ة وبم55ا يؤس55س لتحقي55ق ادائ55ه ف55ي التعام55ل ا�نت55اجي 

حيث تعتم5د تل5ك ا�دائي5ة الق5رارات الذاتي5ة المتعاقب5ة والمرتبط5ة بم5زاج  .المؤمن باعتماد التقنية ا�جتماعية

وبما يضمن وجود التفاعل واستمراره بين الم5ؤدي والم5ادة  .ؤدي وعاطفته السابقين لكل حركة يقوم بھاالم

�ن الفق5دان اثن5اء الحال5ة التص5نيعية الميكانيكي5ة ل5ذلك  ، الخام وحصول التماس المباشر في عملي5ة التص5نيع

   ).٢(شكل رقم  .التماس سيؤسس للعزل بين فكر الفرد والمادة الخام

  

 .الحالة التفاعلية بين فعل التراسل والتقنية ا-جتماعية ٣.٢.٣

مما سبق تتم دراسة آلية التراسل الفكري ضمن فقرة ا�طار العاطفي للتراسل بين فكر الفرد 

والجماعة من جھة والذي اشر طرح نوعين من التعامل احدھما استنتاجي منطقي يتعامل مع الجانب 

يتعامل مع مخيلة وفكر الفرد وارتباطه بالجماعة مما يطرح تنويع لد�لية المادي الصرف وا�خر عاطفي 

ات المعتمدة للتواصل وصو� لفھم اثر التقنية التي يطرحھا المجتمع والواقع في رسم ا�سس حيالمو

 العامة للتاثير على طبيعة العوامل المعتمدة فيما يخص اعتماد البرمجة والقرارات ا�دراية للتعامل ا�ول

واعتماد ا�دائية والقرارات الذاتية المتعاقبة للمؤدي وبما يضمن حصول التماس المباشر مع المصنع في 

ولھذا فسيتجه البحث لعرض رؤيته النھائية لLطار النظري  .ه في سابقاتھالوعدم حصوھذه الحالة 

اثرھا في حالة التفاعل المعرفي المطروح عن عLقة فعل التراسل الفكري بنمطيه بالتقنية ا�جتماعية و

بينھما بشكل مخطط سيعتمد في الجانب التطبيقي وبما يتناسب مع الحالة المعمارية المطروحة فيما يخص 

   ).٣(شكل رقم .الجانب التطبيقي للعمارة بشكل عام وللنتاجات بشكل خاص
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  .التطبيق: الجزء الثالث.٤

النظري والذي تم التوصل اليه فيما سبق على النتاج وھنا سيتم اسقاط النموذج المعرفي المتبنى لLطار 

المعماري المنتخبة وبشكل تحليلي بقصد الوصول �نماط تؤشر حصيلة تطبيق النموذج المعرفي مع 

  .ية عن طبيعة تلك ا�نماط الناتجةطرح تصورات افتراضية اول

  -:ر التصورات ا-فتراضية العامةشتؤ

   .على مستوى الفكرة الرئيسية )المنطقي والعاطفي( ساسيينتحقق وجود النمطين التعامليين ا� •

 .معاصرة وبد�لة رمزية محددةية عمارحقق وجود رؤية فردية تمثل حالة مت •

 .تقليدية بد�لية موحيات محددةمعمارية تحقق وجود رؤية جماعية تمثل حالة  •

  -:التصورات ا-فتراضية التفصيلية

موقعي على  –موقعي بشكل اقوى من تحقق نمط تعاملي عاطفي  –تحقق نمط تعاملي منطقي  •

 . مستوى التكوين العام

توجيھي على  –توجيھي بشكل اقوى من تحقق نمط عاطفي  –تحقق نمط تعاملي منطقي  •

  .مستوى التوجيه

قديم  –حديث لLنھاءات بشكل متماثل مع تحقق نمط عاطفي  –تحقق نمط تعاملي منطقي  •

 .لLنھاءات على مستوى المعالجات الخارجية

بيئي على  –بيئي بشكل اضعف نسبيا مع تحقق نمط عاطفي  –تحقق نمط تعاملي منطقي  •

 . المستوى التفصيلي

 

  .العينة المنتخبة للتطبيق ١.٤

سيتم طرح ا�طر العامة عن اذ  )Jean Nounel( مبنى معھد العالم العربي للمعمار :اسم المشروع

  .الجوانب التصميمية المھمة وبما يسھل عملية التحليل واسقاط النموذج المعرفي السابق عن تلك الجوانب

يتكون المشروع من جزئين رئيسيين احدھما ذو تحدب مقوس يحاذي نھر السين ويتناغم مع الموقع  •

  .ي المدينةوا�خر يتمثل بكتلة ھندسية مستطيلة تتوافق مع النمط التقليدي لLجزاء القديمة ف

يشكل حوارا بين الحضارتين الغربية والعربية وكذلك بين منطقتين عمرانيتين التقليدية والحديثة  •

  .وبين التوجه للداخل والتوجه للخارج

 .سطي مربع الشكل مفتوح نحو السماءترتبط الكتلتان بفناء و •
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ي والجزء العلوي منھا الكتلة المنحنية تتماشى مع المحيط التقليدي باقتراح خطوط لجدار حجر •

لرمزية المبنى الرابطة بين ثنائيات ) الربط بين شيئين(بزجاج عاكس يتماشى مع ا�بنية الباريسية 

  .متناقضة

على مستوى ا�جزاء ا�ستعمال التقليدي المالوف في التصميم البيئي لوجود عLقة بين شدة ا�نارة  •

  .وغيرھا.. .وحجم الفتحة والتوجيه

ر الھندسة عببحيث ت) الشناشيل(القات الضوئية ضمن مفھوم اخر وھو المشربيات غال ظھور مفھوم •

  [49]. .)٥(و  )٤(شكل .التكنولوجية عن اھمية الفتحات التقليدية

  .اجراء للتطبيق ٢.٤

  -:سبق من طرح نظري فقد كان على مستويين ھما  اما عن اسقاط النموذج المعرفي عن ما

  .المستوى الكلي  - أ

  -:مستوى الفكرة الرئيسيةعلى  •

الى تبني النمطين ) الربط بين ثنائيات متناقضة(يLحظ اشارة الفكرة الرئيسية الخاصة بالمشروع 

  .)المنطقي والعاطفي(التعامليين السابقين 

  نمط تعامل عاطفي    الربط بين ثنائيات متناقضة                                  نمط تعامل منطقي

  -:مستوى الرؤية لحالة العمارةعلى  •

معاصرة ية عمارالجماعية وبما يحدد حالة م يؤشر المشروع رؤية فردية للمصمم تتعاطف مع الرؤية

تقليدية بحيث تؤثر الرؤية ا�ولى د�لة رمزية للواقع المعاصر معمارية تتعاطف في اجزاء مع حالة 

لد�لية موحيات محددة تتمثل في ا�شارات التقليدية لتمثيل فكرة الحوار بين حضارتين مع تاثير الثانية 

  .التعامل معھا على المستوى الجزئيالتي تم 

  ).د�لة رمزية(رؤية اولى                        حالة معمارية معاصرة 

 ).د�لية موحيات محددة(رؤية ثانية                        حالة معمارية تقليدية 

  .على المستوى الجزئي   - ب

   -:على مستوى التكوين العام •

في حين تؤثر الكتلة المستطيلة  )موقعي(الكتلة المحدبة بتناغمھا مع الموقع تؤشر نمط تعاملي منطقي ان 

  .)موقعي(بتماثلھا مع النمط التقليدي نمط تعاملي عاطفي 

  ).موقعي(منطقي تعاملي تناغم الكتلة المحدبة مع الموقع                        نمط 
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  ).موقعي(عاطفي تعاملي تناغم الكتلة المستطيلة مع النمط التقليدي                        نمط 

 -:على مستوى التوجه •

 )توجيھي(ر بھا للداخل باعتماد الفناء الوسطي المفتوح للسماح تحدد نمط تعاملي عاطفي شفاحدھما تؤ

  .)توجيھي(لتؤثر نمط تعاملي منطقي ج خاروتتعامل ا�خرى مع التوجه لل

  ).توجيھي(التوجه نحو الداخل                       نمط تعاملي منطقي 

  ).توجيھي(التوجه نحو الخارج                       نمط تعاملي عاطفي 

 -:على مستوى المعالجات الخارجية •

فيما ا�خرى مع جدران ) لLنھاءاتقديم (ر احدھما خطوط جدار حجري لنمط تعامل عاطفي شتؤ

  .)حديث لLنھاءات(زجاجية عاكسة لتؤثر نمط تعاملي منطقي 

  ).حديث(تحديد خطزط جدار حجري                      نمط تعاملي منطقي 

  ).قديم(تحديد خطزط جدار حجري                     نمط تعاملي عاطفي  

  -:على المستوى التفصيلي •

مقارنة بالفالقات ) بيئي(لLستعمال التقليدي للتصميم البيئي لمفھوم المشربيات لنمط تعامل عاطفي ر شيؤ

  ).بيئي(الضوئية المؤثرة لنمط تعامل منطقي 

  ).بيئي(نمط تعاملي منطقي                        الغالقات الضوئيةمفھوم 

  ).بيئي(طفي نمط تعاملي عا                       المشربياتمفھوم 

  

   .استخ	ص ومناقشة وتحليل نتائج التطبيق ٣.٤

وسيجري ھنا تحليل ماجرى من تطبيق على النتاج المنتخب لكل من المستوى الكلي والمستوى 

وضح في مكما الجزئي بقصد طرح ا�نماط الناتجة عن التطبيق واختبار الفرضيات المطروحة سلفا و

  -:)١(جدول رقم 

 - :الكليلمستوى اتحليل   - أ

على مستوى الفكرة الرئيسية ) المنطقي والعاطفي(اشرت النتائج وجود النمطين التعامليين ا�ساسيين  •

وھذا ما يتوافق مع التصور ا�فتراضي العام ا�ول والذي اختص بامكانية تحقق وجود النمطين 

  .اسيين على مستوى الفكرة الرئيسيةالتعامليين ا�س



Anbar Journal for Engineering Sciences 
 

AJES-2011, Vol.4, No.1 121

معاصرة وبد�لة رمزية محددة ية عمارلي لرؤية فردية ممثلة لحالة مه كاشرت النتائج وجود شب •

بالفكرة العامة ا�ساسية وھذا ما يتوافق مع التصور ا�فتراضي العام الثاني والذي اختص بامكانية 

 .تحقق وجود رؤية فردية تمثل حالة العمارة المعاصرة وبد�لة رمزية محددة

بد�لية موحيات محددة  تقليديةية عمارجماعية ممثلة لحالة م جزئي لرؤيةفيما اشرت النتائج وجود  •

التقليدية على مستوى ا�جزاء وھذا ما يتوافق جزئيا مع التصور ا�فتراضي العام الثالث با�شارات 

  .التقليدية بد�لية موحيات محددة والذي اختص بامكانية تحقق وجود رؤية جماعية تمثل حالة العمارة

 -:لجزئيلمستوى ااتحليل   - ب

موقعي على مستوى التكوين العام بشكل اقوى من النمط  –اشرت النتائج تحقق نمط تعاملي منطقي  •

الموقعي على مستوى التكوين العام وھذا ما يتوافق مع التصور ا�فتراضي  –التعاملي العاطفي 

مط موقعي بشكل اقوى من تحقق ن –التفصيلي ا�ول والذي اختص بتحقق نمط تعاملي منطقي 

 .موقعي على مستوى التكوين العام –تعاملي عاطفي 

توجيھي على مستوى التوجيه بشكل اضعف من النمط  –اشرت النتائج تحقق نمط تعاملي منطقي  •

 يتناقض مع التصور ا�فتراضي التوجيھي على مستوى التوجيه وھذا ما –التعاملي العاطفي 

توجيھي بشكل اقوى من تحقق نمط  –منطقي التفصيلي الثاني والذي اختص بتحقق نمط تعاملي 

  .توجيھي على مستوى التوجيه –عاطفي 

ات على مستوى المعالجات الخارجية بشكل ءحديث لLنھا –اشرت النتائج تحقق نمط تعاملي منطقي  •

القديم لLنھاءات على مستوى المعالجات الخارجية وھذا ما يتوافق جزئيا  –اقوى من النمط العاطفي 

حديث  –ور ا�فتراضي التفصيلي الثالث والذي اختص بتحقق نمط تعاملي منطقي مع التص

  .قديم لLنھاءات على مستوى المعالجات الخارجية –لLنھاءات بشكل متماثل مع تحقق نمط عاطفي 

بيئي على المستويين التفصيلي بشكل متساوي القوة ومتناغم مع  –اشرت النتائج تحقق نمط تعاملي  •

مع التصور ا�فتراضي  يتوافق جزئياالبيئي على المستوى التفصيلي وھذا ما  –طفي النمط العا

بيئي بشكل اضعف نسبيا مع تحقق نمط  –التفصيلي الرابع والذي اختص بتحقق نمط تعاملي منطقي 

 .بيئي على المستوى التفصيلي –عاطفي 
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  .ا-ستنتاجات.٥

ھر دور الفرد ظلحالة ا�جتماع كاساس لھا وبما ياعتماد الحالة النفعية ضمن ا�طار الجماعي  •

كمصمم في استثمار امكانات الجماعة وتسخير امكانتھا وبشكل يؤسس لعLقة الفرد كمصمم بامكانات 

 .الجماعة ضمن اطار الحالة النفعية

 تحدد عLقة الفرد المصمم بالجماعة ضمن الرؤية النظرية العامة باعتماد المؤشرات الرمزية لتشكيل •

 اسس متطلبات الھوية الجمعية 

تؤسس حالة التفاعل الفكري بين الفرد المصمم ومتطلبات الجماعة لتشكيل التصورات العامة  •

الجماعة لتاسيس اطار عام للتفاعل البنيوي ع المادة نحو منفعية باستھLك امكانات الفرد بالتعامل م

 .العميق والخاصة بھوية الجماعة العامة

يتعامل ) منطقي(تراسل بين فكر الفرد وفكر الجماعة وبما يؤسس لنوعين من التعامل اھمية الحوار لل •

 .يتعامل مع ا�مكانية الفكرية للفرد ويعتمد د�لية الموحيات )عاطفي(بادراك واعي يعتمد الرمزية و

التعامل للتراسل الفكري بين الفرد والجماعة باعتماد البرمجة  ؤثر التقنية ا�جتماعية على نمطيت •

 وا�دراة للنمط المنطقي واعتماد ا�دائية للقرارات الذاتية والعاطفية المتعاقبة للمؤدي للنمط العاطفي

معاصرة وانتاجيتھا الميكانيكية وتراعي الرمزية في ية مارا يؤسس لرؤية فردية تمثل حالة معوبم ،

تقليدية وانتاجيتھا الحرفية وتراعي د�لية موحيات ية عمارولى ورؤية جماعية تمثل حالة ما�الحالة 

 .محددة في الحالة الثانية

كلي (توزع ا�نماط الخاصة بتحقق نمطي التعامل في النتاج المعماري المنتخب على مستويين  •

 : وبحسب طبيعة المعيار المطروح لكل واحد ضمن المستويين وكا�تي)وجزئي

  -:المستوى الكلي  - أ

  .نمط يحقق النمطين ا�ساسيين على مستوى الفكرة الرئيسية •

  .نمط تحقق وجود رؤية فردية تمثل حالة العمارة المعاصرة وبد�لة رمزية •

   .نمط تحقق وجود رؤية جماعية تمثل حالة العمارة التقليدية وبد�لية موحيات محددة •

 -:المستوى الجزئي  - ب

  .موقعي على مستوى التكوين العام –تعاملي منطقي واخر عاطفي نمط تحقق وجود نمط  •
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 .توجيھي على مستوى التوجيه –نمط تحقق وجود نمط تعاملي منطقي واخر عاطفي  •

  .قديم لLنھاءات –حديث لLنھاءات واخر عاطفي  –نمط تحقق وجود نمط تعاملي منطقي  •

 .لى المستوى التفصيليبيئي ع –نمط تحقق وجود نمط تعاملي منطقي واخر عاطفي  •

  .التوصيات.٦ 

يوصي البحث بضرورة التعمق في فھم ودراسة الترابطات العميقة بين مؤشرات حالة الفرد  •

ومؤشرات حالة الجماعة وبما يخدم تشكيل رؤية علمية واضحة لطبيعة العLقة النظرية بينھما في 

 .اطار المنفعة المعمارية

كمصمم بالجماعة في اطار حالة دور المتلقي كعامل مكمل يوصي البحث بدراسة عLقة الفرد  •

  .ومرادف للمصمم ودوره في العملية التصميمية بشكل عام والعملية التركيبية بشكل خاص

  .المصادر.٧
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 ).الباحث:المصدر.(يوضح ا�طار العام للتراسل الفكري: ) ١(شكل 

 

 

 

 

  

 ).الباحث:المصدر.(يوضح اثر التقنية على التراسل الفكري والتعامل ا�نتاجي): ٢(شكل 
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 )الداخلية والخارجية(واجھات مبنى معھد العالم العربي في باريس ):  ٤(شكل 
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 .المخططات ا�فقية لمبنى معھد العالم العربي في باريس): ٥(شكل 
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and The Requirements of The Community 
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Abstract.                                                                                                                              
Contemporary researches focused on studying the social effect on architecture from 

several sides which were distinguished by focusing on the role of mass in forming the 
architectural personality of that society from the perspective of symbolic side, and moved 
away from studying this role and its effect on architectural formation from other sides which 
are more comprehensive and specialized by adding another role that is the individual role 
from the base of the design influence, and this is what form the foundation and the real need 
for breakthrough research and quest to understand and view the appropriate comprehensive by  
studying utilitarian dimension of the relationship between the individual as a designer and the 
requirements of the group. 
  This research aims to identify the general principles of the relationship of the 
individual designer group in the light of his understanding of the needs of Variation and their 
impact in creating a theoretical base for the case of expediency of that relationship and then 
focus on the study of Instant intellectual emotional bond between the thought of the individual 
(the designer), the Community and the impact of technology social where the status of the 
interaction between them and so in order to build a framework My perception is cognitive 
will be applied to the product of an architect team in order to extract and analyze the results of 
this application and to explore patterns verify the utilitarian formula of the relationship of the 
individual (the designer) the group with the introduction of the final conclusions and 
recommendations. 

   

Key words: Individual, Utilitarian, Community, Bond, Community technology.  

  

  

  

  

  

  

  

  


