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العمااةر " دالةةة " لثقةفااة الامااةن  ،و" نتةةا " لمعطيااةا البيبااة المكةنيااة  .. ،والتنااةوا التحليلا لادور متغيااراا الواقااا الثقااةف
المعةصر ف تقرير مة أستحدث فكرية عل عماةر المساكن ؛ فلسااةت البنةبياة  ،وعنةصار علاا االاتصو صاور ة  ،وماردود
ذلك مجمص علا كن االعتبةراا اإلنسةنية الواجب مراعةتهة حةا الصيةغة التصميمية لتلك الصور  .. ،وكاذا انعكةساةا ذلاك
علا بيبة المسكن  ،يتطلب تقرير عديد من الدالبا  ،الت أملتهة معطيةا الواقا  ،والت يمكن استقرابهة ف الصاةب العدياد
من النماةذ المعمةرياة المطروحاة لعماةر المساكن  ..تلاك التا لهاة الثقاا التايثير األكبار فا تحدياد كنا ومصمام المن وماة
التشكيلية لعمران أ حةضر  ،بإعتبةر ة أحد العنةصار الو ياياة التا تلتقا علاا بغيتهاة كةفاة الشارابم اإلجتمةعياة والثقةفياة
ألي مجتما  ،علا تنوع البنةء المهن والمرفولوجا لتلك الشرابم  ..فحةجة اإلنساةن للمساكن مطلقاة فا معنة اة ؛ نسابية فا
الصةبصهة وكنا التعبيار عنهاة ؛ األمار الاذي يجعاا مان عمةرتا ـ قيةساة للاا عنةصار العماران المجساد للو اةبو األالاري ـ
المحدد األوا ؛ ذو التيثير األكبر ف تحديد أ م مصمم الهوية التعبيرية لمن ومة العمران بيي حةضر .
لقد فرضا معطيةا الواقا المعةصر عديد من األشكةليةا ؛ وثق لهة " زمنٌا " أتجة الطراا العةلم  ،وترتب عليهة تجاةواا
لعديااد ماان المع اةن ؛ الت ا طةلمااة أسااتهدفتهة الصاايةغة التعبيريااة لعمااةر المسااكن  ،ويصااعب اسااتقرابهة ف ا عمااةر المسااكن
المعةصاار  ..كةالسااتقصلية  .. ،والالصوصااية  .. ،والتااارد  ،وذاتيااة التعبياار  ،و .. ، ..للااا غياار ذلااك ماان معااةن ؛ يتعااين
لدراجهة ضمن االعتبةراا التصاميمية الصاماة " ألتالاةذ " أو " تو ياو " أياة نماةذ معمةرياة ساكنية  ،أساتنةدا الا الثواباا
والمتغياراا فا أسا صايةغتهة  ،وفا أطاةر رؤ المساتالدم ؛ وماة تكالا المتغياراا المحيطاة  ،بةلقادر الاذي تتصشاا اابا
المشكصا االعتبةرية لحةجة المستالدم ومة يملا علي .
والتنةوا التحليل لمارداا عمران مدينة القة ر ـ بةعتبةر يجسد كةفة المتغيراا الت لحقاا بةلعماةر المصارية المعةصار ـ
يؤكد وللا حد بعيد عل تضمن لسلبيةا عد ؛ نةجمة عن أغاةا المتطلبةا الحسية واالدراكية الت تستلامهة صيةغة عماةر
المسااكن تحدياادا ؛ ويعاااي ذلااك الاللااا ال ا عديااد ماان الجوانااب ؛ ..بعضااهة لداري تن يم ا  ،وبعضااهة تالطيط ا تشااريع ،
وبعضهة سيةس اقتصةد  ،وبعضهة اآلالر لجتمةعا ثقةف  .. ، .. ،للا غير ذلك من جوانب أسهما ف تعقياد اإلشاكةلية ،
وتعايا لمردود ة السلب  ،وتبعةت .
لذا تعرض ذ الورقة ف سيةق مانه اساتقراب تحليلا لادور المتطلباةا الحساية واالدراكياة فا توجيا الصايةغة التعبيرياة
لعمةر المسكن  ،بمة يتاق وتكةما الشقين " النفعً " الو يا  ،و" الحسً " االدراكا ؛ وذلك ف أطةر تقريار الادالبا التا
يمكاان اس اتقرابهة ماان الصااةب الصاايةغة التشااكيلية للمسااكن المحل ا المعةصاار  ،وكااذا االعتبااةراا الواجااب مراعةتهااة حااةا
الصيةغة التصميمية لماردات المعمةرية .

الكلم ـات األساســية :
المعنا واإلدراك ف العمةر  ..المسكن المعنا والدالبا  ..التثةقو والتعبيرالمعمةر  ..دالبا صيغ التعبير لعماةر المساكن
المعةصر.
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A research paper entitled

Residence architecture.... Signs and considerations
" A study in the outcome of acculturation phenomenon "

Abstract:
Architecture is a "function" of the culture of the age, the "outcome" of spatial environment
input, and the analytical approach to the role of contemporary cultural reality - with the changes
it includes –in determining what is generated intellectually for the residence and its components
on its different shapes and constructional philosophies and outcome of all that on the essence of
the human considerations which are as generated as the considered culture in the designing
formula for those images. Also the reflections of that on a residence environment in general
require determining many of the signs and considerations imposed by reality input and which can
be inducted in the characteristics of many of the architectural patterns proposed to a residence
architecture ….That input has a greater effective role in determining the essence and features of
the forming system for any city as they are considered one of the functional elements in which all
the cultural and social classes for any society on the different professional and morphological
construction of those classes which means that the human need for a residence is absolute in its
meanings and proportional in its characteristics and in the essence of expressing it which makes a
residence architecture is the first determiner with the greatest effect in determining the most
important features of the expressive identity of the physical structure system in any city .
The expressive formula for a residence architecture aims at determining many of the
independent, private and self-expressive meanings and others difficult to be inducted in a
residence architecture which are imposed by the contemporary reality and its problems and
supported by the trend of the international model ,therefore, taking or using any architectural
residential patterns requires inserting those meanings referred to through the designing
considerations required for their formula ,on the one hand ,and determining the variables and
invariables in the bases of that formula ,on the other hand , relying on the user's visions in the
light of what the variables allows to get red of the considerable problems of the user's need and
what is imposed upon him.
The analytical approach of the items of Cairo physical structure – as it characterizes the changes
in the contemporary Egyptian architecture - illustrates well the various imbalance caused by
defectiveness in forming a residence architecture, concerning many sides some of which are
administrable, systematic, legislated planned, political economic, cultural social and other sides
contributed in complicating the problem and promoting the negative outcome of its various sides.
Therefore, this research paper displays the subject matter through an analytical inductive
method aims at determining the role of the cognitive and sensory requirements in the expressive
formula of a residence architecture in compliance with the integration of the beneficial and
sensory cognitive parts in the context of determining the signs which can be inducted from the
contemporary residence formula and determining the considerations that should be considered in
the planning formula for a residence architecture .

Key words:
Meaning and recognition in architecture …. Residence, meaning and signs….acculturation and
architectural expression ….. The signs of expression formula of the contemporary residence
architecture.

 - 1تمه ـ ـ ـيد :
للاا وقاا قرياب كاةن واقعناة المعةصراـ وتحديادا أجاواء عةلما الثةلاث ـ تساود وجهتا ن ار ..حاوا التساةؤا عماة لذا كاةن "
الحاضر " ملامة بترسم الطا المةض  ..؟  ،أم أن لدي مة يكاا نوع من االستقصلية ؟ ؛  ..أولهمة  :وجهة ن ار " التقلٌةدٌن
" و م الذين عبروا ببسةطة عن قنةعتهم التةمة " بشرعٌة الماضً "  ،وكون دلايص مةدياة لمقتضاا الحةضار ؛  ..و ام ولااء
ماوقعهم اذا ينايون بيناساهم بعيادا عان الوضاا الشاةبك لمشاكصا الحةضار  ،و اذ الن رياة ـ بطبيعتهاة ـ تحاوا دون لمكةنياة
االبتكةر أو التغيير  ،ومن ثم فه ال تستطيا كبم دفوع اآلالرين حاوا كونهاة ال تعطاا شايبة جديادا  ،مماة يولاد ـ فا رأيهام ـ
المحةكة والتقليد فحسب  ..،أمة وجهة الن ر الثةنية فه تلك الت يتبنة اة " المسةتقبلٌون " رافضا التساليم بسالطةن المةضا
وجدو محةجتا ـا أو علاا األقاا ساند ـ " لتأصةٌل الحاضةر " ( .الهالاوا  4242،اـ4992/م ) ؛  ..وتعتماد اذ الن رياة
علا فرضية " التقالٌد ماهى إال قدر محتوم " وان " التطور بالضرورة تدخل ٌةأتً مةن الخةار لفةرت التؽٌٌةر "  ،وينكار
ذا الموقو حرية المجتما ف االتياةر بواعاث اصاةلت  ،لضاةفة لكونا يحماا ـ فا طيةتا ـ ماة يشاير للاا تادنا منالاة بعاض
الحضةراا  ،قيةسة للا غير ة  ..ليتحوا ذا الاكر مجمص للا رغباة أكياد القاتصع جاذور المةضا وكاا ماة و تقليادي  ،باا
وطم معةلم  ،والبدء من حيث انتها اآلالارون  ..أو حساب تعبيار ببار " تنظٌةؾ الخٌمةة وإفراؼهةا مةن كافةة محتوٌاتهةا
القدٌمة " () ) (Popper,1968وااللتجةء للا استيراد اكبر كام مان األفكاةر والمعطياةا مان الحضاةراا المسالم لهاة بةلسابق
ورفعة المكةنة .

شكا رقم ( )4جسد الموروث رغم ثراب البةلغ بةعثة للجدا ف لشكةلية االصةلة والمعةصر .

وطبع أن لكص االتجة ين " التقلٌدي والمستقبلً " مشكصت المعةصار ؛ لااء بعاد أصاحةب الن ار األولاا " زمنٌةا " عان
واقا الحةضر للا مةضي  ،وبعد أصحةب الثةنية ـ كذلك ـ " مكانٌا " للا مواقا أالر  .. ،وطبع أيضة أن ذلك التراشق لام
يقتصر علا مجةا دون أالر  ،فقد شما سيةق الجدل دروب العقةبد والقيم  ،كماة تطارق للاا الثقةفاة والاان  ،وكاذلك السيةساة
وعلم االجتمةع  ،و ..و ، ..للا غير ذلك من مجةالا  ،بينهة ـ ودون شك ـ العمةر " كسٌاق فكرى " و " نتا تراكمةً " ..
ولكليهمااة يعااا موضااوع " الورقةةة البحةٌةةة "  ..؛ وتطاارت تسااةؤالا عااد  ..بينهااة  .. :ماان أياان البدايااة ؟  ..بدايااة الطاارت
الاكري ـ وإزاء فرضٌات هذه االزدواجٌة ـ حوا مة ية المساكن المصبام لمقتضاا الحاةا ؟  ..أوال  .. ،وماة ا عنةصار مان
بعد ة ؟  ..ذلك أن النتة التراكم لعمةر المسكن المعةصار ـ مجملاة ـ وان كةناا رؤا الاكرياة مساةر جادا ؛ لال أن حواتا
تتضمن غريا اإلنسةن الطبيعية تجة كا مة و " جدٌد "  ..بيد أن " الجدٌد " و" للتسجٌل " ف وقتنة الحةضر لي دافعا "
الذات " با و نتة لسعا " اآلخر" .
غيار أن مااة سابق تنةولا لاام يكان مجاارد بداياة " لطةةرف فكةةرى "  ..باا امتااد أثار للااا تحديااد " منهاجٌةة التنةةاول "  ،فتقرياار
الصيغة المثل لصيةغة عمةر المسكن تعبيرية وو ياية " كهدؾ " أمر ـ شةبك ـ بةلغ الصعوبة دون تحديد لمة ية :
ٔ ٔ-الدالبا الت أورثهة النتة التراكم لحقبة التغيراا المةثلة ف أفكةر " عمارة ما بعد الحداةة " .
ٔ ٕ-االعتباةراا البةعثاة الحتاواء ماردود تلاك الادالبا تجااة تقريار حةجاة اإلنساةن الاعلياة  ،بةعتباةر " واقعة "
نقطة علا منحنا التطور ال " بداٌة " تاتقر لألصوا .

 - 2المشكلة البحثية :
ثمة لشكةلية تضمنتهة ثنةية الطرت الساةبق وفرضاتهة معطياةا عماةر الحداثاة ؛ وتحديادا نماط " الطةراز الةدولً " وماة ترتاب
علي فكرية من تقرير لصيغ و ياية تشكيلية اقرب للا التوحد والنسق " المٌكانٌكً " منهة للاا اساتقصلية وذاتياة التعبيار  ..؛
وقد عاا تلك اإلشكةلية عدم تاامنهة ما توحد ثقةف فكر ؛  ..با واكبهة نوع من التعددياة الثقةفياة والاكرياة وتغيار ملحاو
ف صيغ وطبةبا االنتمةءاا  ،األمر الذي أوجد الصال ف جواناب " التالقةً " الحسا االدراكاا لقاةء صايةغة بناا المساكن ـ
و ياية وتعبيرية ـ ف صورت " القولبٌة " الت أقرتهة عمةر الحداثة  ،وأفراتهاة متغياراا الواقاا التقنا وااليادلوجا  ،فبادا
نةك نوع من االناصةم واضحة تجة " حاجة " اإلنسةن و" ما ٌملى علٌ " لااء صيةغة تاللو من المشةعر وتغاا عدياد مان
االعتباةراا التا سابق وسااجلتهة " متوالٌةة التةةارٌ " ووثاق لهااة مةضا اإلنسااةن االجتماةع والثقااةف ومان قبلهمااة العقةباادي
والقيمااا  .. ،عاادا الالصااةب التشااكيلية وساابا التعبياار الو يايااة واقعااة لعديااد ماان التغيااراا الاكريااة والثقةفيااة  .. ،تصشااا
الالصوصية كمطلب  .. ،تبددا العصقاةا االجتمةعياة كيحاد بواعاث الهوياة  .. ،تغيباا عصقاةا الجاوار  .. ،بادا الصايةغة
التشكيلية اقرب للا " المٌكنة " منهة للا اتالةذ االعتبةراا اإلنسةنية الحسية واالدراكية ومن قبلهمة االجتمةعية .

شكل (ٕ) عد الطراز الدولً احد ابرز مشكالت تطور عمارة المسكن فً الواقع المعاصر

وعلا الرغم من تيثر النساي العمرانا ـ علاا االاتصو بنةبا الايايقا وصايةغت التكميلياة ـ للمديناة المعةصار بماردود تلاك
المتغيراا لال أن نموذ " الفٌال السكنٌة " دون غير من عنةصر النسي بدا األبعد ـ نسبية ـ فا تايثر بتلاك المتغياراا لااء
ارتبةطا الاادابم والماارن ـ تشاكيلية وو يايااة وتعبيريااة ـ بحةجاة المسااتالدم  .. ،بااا انا النماوذ المعمااةري " األوحةةد " ضاامن
عنةصر البنةء الايايق ـ لتلك المدينة ـ األقرب للا تعبير اإلنسةن عن ذات  .. ،عن نتة التحةور بين " بصمة االصةالة " فا
تشكا تلك الذاا و" فرضٌات الواقع " بةلغ القسو من حول  ..غير ان ف النهةياة ـ وبعيادا عان دفاوع تلاك المشاكصا ـ أداة
تعبٌر عن الملكٌة بداٌة  ،وعن خالصة رؤٌة ـ والرأي فً ـا األخةر ةانٌةا  ،.. ،و او ماة يادفا با " كنمةوذ امةةل " لعماةر
المسكن مجملة ف نطةق امن االتلا واالتلااا فيا المعاةيير  ،وبادا فيا اإلنساةن وحيادا  ..منعااال حساية وادراكياة ؛ تسايطر
علي مشةعر الغربة واالنقيةد  .. ،باةلرغم مان التساةرع الغيار مسابوق لاللاياة واقاا ذلاك النطاةق  .. ،ي ان باذلك التساةرع انا
نتة إلراد اإلنسةن  .. ،ان بةلاعا نتة " إلرادة " غير لنهة لراد " مدفوعة " .
من نة كةنا أ مية " تقرٌر " المعنا بعمةر المسكن و" إدراك " دور الحراك الثقةف " التةةاقؾ " فا تغييار مضامون ذلاك
المعنااا  ،ثاام " تحدٌةةد " الاادالبا واالعتبااةراا األسااة ف ا صاايةغة مااارداا المسااكن كماادالا السااتعةد عديااد ماان " القةةٌم
والمعاٌٌر " الت أغالتهة معطيةا الواقا المعةصر ؛ وبةعدا بيننة وبينهة فرضيةت الثقةفية وتبعةتهة الاكرية واالجتمةعية .

 - 3أهـ داف الورقة البح ـ ـثية :
تهدو الورقة البحثية للا :
– تحديد المتطلبةا الحسية واالدراكية األسة فا الصايةغة التعبيرياة لعماةر المساكن بماة يتااق وتكةماا الشاقين
الناع والحس االدراكا .
– تحديد االعتبةراا الواجب مراعةتهة حةا الصيةغة التصميمية لعمةر المسكن .
– تقرير الدالبا الت يمكن استقرابهة من صيةغة المسكن المعةصر .

 - 4المنـ ـ ـ هج البح ـ ــثي :
التنةوا التحليل لموضوع الورقة البحثية يةتا ف سيةق منه " استقراب تحليل " يعرض للبواعث الاكرية والثقةفياة لتشاكا
األنمةط السةبد للمسكن  ،ثم الدالبا واالعتبةراا الت يمكن استقرابهة لااء التناةوا التحليلا لتلاك العنةصار ؛ كيساة لتقريار
حيثيةا مصبمة عمةر المسكن لمقتضا الحةا وبواعث تشكل الموروثة وتلك المستحدثة .

 - 5عمارة المسكن  ..دالئل المعنى :
قةا هللا تبةرك وتعةلا َ " :و ّ
َ
خفهو َن َها ٌَ ْةو َم َظ ْعةنِ ُك ْم َو ٌَ ْةو َم
ةام ُب ٌُوتةا ً َت ْسة َت ِ
هللاُ َج َعل َ لَ ُكم ِّمن ُب ٌُوتِ ُك ْم َ
س َكنا ً َو َج َعةل َ لَ ُكةم ِّمةن ُجلُةو ِد األ ْن َع ِ
ارهَا َوأَ ْ
ارهَا أَ َةاةا ً َو َم َتاعا ً إِلَى حٌِن { .."}08صدق هللا الع يم  ..النحا .
إِ َقا َمتِ ُك ْم َومِنْ أَ ْ
ش َع ِ
ص َوافِ َها َوأَ ْو َب ِ
والمعناا يشااير للاا المسااتهدو ماان موضاا المبيااا واإلقةماة و ااو تحقيااق " السةكن "  ،واالسااتياةء " المةرن " لمقتضااا تلااك
اإلقةمااة  ..فها " سةةكن " لإلنسااةن بعااد " تةةردد أو دٌنامٌكٌةةة " فةعليااةا المعاايو  ،وبهااة " مرونةةة التكٌةةؾ " مااا فرضاايةا
المكةن ومة يملي النطةق الامن .
و " المسكن " و ذلك الميو الذي تتحقق في الو ةبو األسةسية الاردية واألسرية  ،فهو مجةا للعصقةا األسرية  ،ووعاةء
للتنشبة االجتمةعية ؛ للاا جةناب كونا عنصارا ثقةفياة  ،بةعتباةر نتةجاة لتاةعاا الاارد ماا معطياةا البيباة مان حولا  ..ونطاةق
تصقا المسكن ما محتو الحيا البيب المحيط يتضمن مستويين :
 مستو مةدي  :وتمثل المجموعة السكنية نطةق وجود ؛ بمة تتضامن مان فراغاةا وعنةصار بنةبياة وممارااحركة .

 مستو غير مةدي  :ويمثل المردود السلوك للعصقةا اإلنسةنية المتشةبكة للاارد واألسار ومجموعاة الساـكةن.
وأوج " الحاجة " للمسكن كبناةء " وظٌفةً " ذي دالباا " تعبٌرٌةة " تتطلاب التعارو عليهاة " كمعنةى وهةدؾ "  ..ذلاك أن
نةك الصو جو ري بين مضمون ال وا ر " الجامدة " وتلك " الفكرٌة "  ..فةألولا نتة قوانين مطلقة ثةبتة  ،ومصاةدفةا
طةرب ا  ،تحاادد وجود ااة  ،وحركتهااة  ..والثةنيااة تجسااد ة لراد الااارد  ،وساالوكيةت البيولوجيااة المتوارثااة  ،لااذا فه ا تتضاامن
العقصنية  ،للا جةنب االعتبةطية  ،والانطا " المبالؽة "  ،واإلبداع واألو اةم ( ، ..جاةدرجا  .. ،والتن يار4991 ،م)  ،لاذا
فةن التعرو علا عمةر المسكن " كمعنى " استدالل ـ تتحدد علا أثر سبا اتالةذ نموذ دون أالار ـ يتطلاب تقريار ولدراك
الثوابا واالطروحةا الاكرية ـ المرتبطة بصيةغت وكذا مردود استالدام ـ بادالبلهة الملموساة والرماياة التا تان م بموجاب
ماة يم عقصنية واضحة  ،تبتغا تيكيد الشق " النفعً " فيمة و ملمو  ،والشق " المعنوي " ف كا رماي  ..ما حتمية "
تكاملهما "  ،ويستلام ذلك التكةما لتصةو اإلطةر والحيا المكةن ألنشطة وممةرسةا اإلنسةن والجمةعة ـ فيا ـ بقادر مان "
التوازن النفعً " و" التكامل التعبٌري " بمردود مة اإليجةب علا النواح الحسية والتاةعلية  ،والتقاةء الجاةنبين " النفعةً "
و" االدراكى الحسً " يحدد " هوٌة " المسكن كعما معمةري ؛ ف سايةق لدراك المعماةري لموقاا ذلاك العماا مان معطياةا
البيبة نطةق صيةغت  ،وموقع ـ المعمةري ـ من األالر ؛ ف سيةق مة يتبنة من قضةية فكرية تستوجب التصق .
واالحتية " النفسً " للسكن يتضمن عديد مان القايم واالعتباةراا  .. ،بعضاهة يعبار عان احتيةجاةا حيوياة مةدياة واعياة
 .. ،Physical Valuesوبعضهة األالار غيار مةدياة  ،كةمناة فا الصشاعور  ، Non Physical Valuesوطبعا أن غياةب
أ من ذ القيم ياقد اإلنسةن اتاانا البادنا والناسا  ،ويحاوا دون تاةعلا وتجةوبا ماا معطياةا الحياا المكاةن  ..الساكنا
والبيب المحايط  ..ذلاك أن العصقاة باين اإلنساةن والااراس الساكنا عصقاة تبةدلياة ؛ فةإلنساةن يساكن " إلةى " الااراس  ،والااراس
بدور يسكن " داخل " اإلنسةن ؛ محركة في أحةسي شتا  .. ،الراحة  ،الدوء  ،الالصوصية  ،االرتبةط بمارداا المكاةن ،
و ، ..واساتياةء ذلاك مجماص مبعاث " لصنتماةء "  ،بينماة تاؤد أوجا الاللاا فيا للاا " النقةٌت "  ..وباضالهة ـ اذا أو ذاك ـ
يصبم الاراس بةعثة لمشةعر متاةوتاة  ..الصاداقة والحاب  ،الكرا ياة والعالاة  .. ،وماؤثرا باذلك علاا تاواان اإلنساةن الناسا
والحسا االدراكاا ومان ثام البادنا  ..لتتباد ننااذاك ولااء اذ العصقاة المتمياا بينهماة ـ اإلنساةن والااراس ـ أ مياة مراعااة
المعمااةري الحتيةجااةا اإلنسااةن  ، Human needsوالت ا تجمااا بااين االحتيةجااةا غياار المةديااة Non Physical /
 ، Physiological needsوتلك المةدية . needs Physical

شكا رقم ( )2للجوانب الحسية واالدراكية دور ة ف تيكيد الالصةب

التعبيرية لعمةر المسكن لااء ارتبةطهة الدابم بثقةفة المستالدم .

والصيةغة " التعبٌرٌة " لعمةر المسكن ـ ف دالبلهة الحسية واالدراكية ـ ترتبط بعديد من المعةن  ،المتعلقة " بةالساتقصلية ،
والالصوصية  ،والتارد  ،وذاتية التعبير ،و ، ...و  ، ..للا غير ذلك " من معاةن يصاعب اساتقرابهة فيماة فرضات معطياةا
الواقا المعةصار واشاكةليةت  ،ووثاق لهاة امنياة اتجاة الطاراا العاةلم  .. ،بةلتاةل فاةن اتالاةذ أو تو ياو أياة نماةذ معمةرياة
سكنية يتطلب لدرا تلك المعةن ضمن االعتبةراا التصميمية الصامة لصيةغتهة من جةنب وتحدياد الثواباا والمتغياراا فا
تلك الصيةغة من جةنب أالار ؛ ماا ضامةن مشاةركة الساكةن المساتهدفين فا نطاةق ماة تكالا المتغياراا بةلقادر الاذي تتصشاا
اااب المشكصا االعتبةرية بين محتو الصيةغة ومضامون الحةجاة  ،ذلاك لن الماردود التشاكيل لصايةغة المساكن التعبيرياة
محصلة لجميا القيم الناسية والحسية الدااللية للاارد  .. ،تلاك التا تعتماد وبصااة أسةساية علاا تكوينا الناسا الاسايولوج ،
لااء التقاةء جهاةا العصااب وحواسا مااا ماة تمليا القاايم المعمةرياة اعتمااةدا علاا نساب وتوايااا اإلضاةء ماان جةناب ودرجااة
تركيااا اللااون و معطيااةا الشااكا والصااةب المااةد وطبيعااة الملم ا ماان جةنااب أالاار  ..ولدراك تلااك المعااةن يكااون لتاةعااا
مستويين من القيم :
 قاايم " موضةةوعٌة " الةرجيااة تجسااد ة الصااةب الصاايةغة التشااكيلية لعنةصاار المسااكن والتكميليااة لمااارداا الحياااالاراغ نطةق تواجد .
 قاايم " ذاتٌةةة " داالليااة مدركااة تاارتبط بااةلمردود الحس ا لالصااةب الصاايةغة التشااكيلية والتكميليااة للمسااكن ونطااةقوجود الاراغ .

وللالصةب التعبيرية ـ أيضة ـ دالالتهة الحضرية لكون المسكن احد ابرا عنةصار بناةء الهيكاا الايايقا ال فاراس حضاري
؛ ذلك الذي يتشكا من النسي العمران  -لمالتلو العنةصر الو ياية  -ف بعدي ثنةب وثصث األبعةد  ،للاا جةناب المعةلجاةا
التكميلية لعنةصر تنسيق الموقا طبيعية و تشكيلية صنةعية .
وتصقااا المسااكن مااا معطيااةا البيبااة المحيطااة يسااتهدو تيكيااد صاايغتين ماان الحااوار ـ بااين اإلنسااةن " الفاعةةل " ومعطيااةا
وعنةصار البيباة " نطةةاق الفعةل " ماان حولا ( جاةدرجا  ،التن ياار  .. ، )32األوا  " :حةوار جسةةدي " ..يتعلاق بةسااتياةء
اإلطةر التشكيل لاراغةا المسكن للنطةق الترددي الممثا لألنشطة الحيوية لإلنسةن علا االاتصو صاور ة الو ياياة ( نطاةق
الحركة الالدم والناع لمنطقة جلو  .. ،ممةرسة ريةضة  ،نشةط مكتب  ، ) .. ،وأمة الحوار الثةن فهاو " :حةوارادراكى
"  ..تحادد المؤشااراا والادالبا الحسااية لاد المتلقا " مساتالدم أم متااةبا " تجاة عنةصاار وماارداا المسااكن علاا االااتصو
صور التعبيرية  ،و و  :لمة حوار " أحادى منفرد "  :يرتبط بجواناب االساتقراء الحسا لاراغاةا المساكن "  ..ويساتهدو
نقا معلومةا معرفية للمستالدم عن الدالبا الو ياية المترتبة علا صيةغة تلك الاراغةا  ،ولمة حاوار " مةزدو متبةادل " :
وياترض تصقا حس وادراكا متبةدا بين دالالا صيةغة المارداا التعبيرية لتلاك الاراغاةا ولدراك المتلقا لمضامونهة ..
ويتعلق بةلقيم البةعثة علا االنتمةء كةلجمةا ومةيستتبع من تعةطو وتضةمن وجدان .
وفا نطةق تحديد كن العصقة بين صيةغة المسكن ومعطيةا البيبة من حول ينبغ تميياا عدياد مان النطةقاةا الحيوياة ؛ التا
تتضمن مردود عصقة قةطن المسكن بمارداا وعنةصر البيبة نطةق تواجد م  ،ضمن تلك النطةقةا تبرا أ مية :
حٌز الفراغ الشخصً  .. Micro space Personal Saco :ذلك الحيا الذي يحيط بجسم اإلنسةن  ،حدود غيار مربياة ،
وغيار موجااود لال فا ماليلااة وذ ان اإلنسااةن ناسا  ،وقيةساة تا الحجمياة تالتلاو حسااب الحادود التا ال يسامم إلنسااةن أالاار
بةالتراقهة استنةدا للا مة تملي متطلبةا الالصوصية  ..ويتضمن الاراس الشالص عد مستويةا :
حٌةةز سةةكنى مباشةةر  .. Micro space Home Baseويتضاامن الحيااا الاراغا لمجموعااة الو ااةبو الداالليااة بقيةسااةتهة
التشكيلية المالتلاة  ،والت تستهدو حمةية وليواء اإلنسةن ضد العواما الالةرجية  ،يحتوي ويوفر ل الالصوصاية والحمةياة ،
ويكاا لا حرياة والصوصاية الحركاة  ..والصايةغة التشاكيلية والتعبيرياة لاذلك الحياا تتايتا مان الاصا غاصو ماةدي تجساد
مساتويةا األرضاايةا و عصقااةا الحااوائ وتشااكيصا األسااقو  ..وقااد يمتاد الحيااا السااكنا المبةشاار ليتسااا نطةقا عاان حاادود
المسكن كبنةء مغلق للا حدود مربية مغلقة اوشب مغلقة يجسد ة بنةء سور أو حةجا أو احةطاة الحياا الساكنا بساية حديادي
أو نبةت اوبكليهمة  ،وتتوقو قو ذ الحدود علا درجة الالصوصية المستهدفة للحيا .
حٌز سكنى ؼٌر مباشر  .. Macro space – Home rangeيحيط بةلحيا السكنا المبةشر  ،و و أكثر اتسةعة  ،يعيو في
مجموعة كبير من األفراد قد يكون بينهة صاةا وا تمةمةا مشتركة  ،ويراعا فا صيةغت المقية االنسةنا بهادو لضااةء
الشالصية المميا للمكةن ن وكلمة اادا حدود البيبة الساكنية  Territorial Boundariesوضاوحة كلماة اادادا اساتقصال
وتميااا وتاااردا  ،وعلاا النقاايض ماان ذلاك فااةن عادم وضااوت حاادود ة ياياد ماان كثةفاة الماارور العااةبر  ،وبةلتاةل يقطااا عليهااة
الصوصيتهة وعالتهة  ،ممة يايد من ارتبةط اإلنسةن بةلمنطقاة وياقاد لحسةسا بمجاةا ساكن .. Out of home territory
أيضااة فااةن الصاايةغة الراسااية لعنةصاار اإلسااكةن يترتااب علي ا تقااةرب نساابا بااين النطااةق االفقااا للحيااا السااكنا وذلااك الممثااا
لصمتداد الراس فياقد اإلنسةن اتصةل بةألرض .

 - 6عمارة المسكن  ..وظاهرة التثاقف :
لصعتبةراا "الحسية واالدراكية" أ ميتهة ف تحديد الصةب "المحتو الاو يا " وسابا "الصايةغة التعبيرياة" الممكناة ال
عمااا معمااةري ؛ لااء ارتبااةط األوا بااةلمردود الناس ا لمرونااة األداء الااو يا  ،وتعلااق الثااةن بةلجوانااب " الرمايااة " و"
اإلستةطيقية " لكن تلك الصيةغة علا االتصو صور ة التعبيرياة  .. ،بةلتاةل فاةن اساتياةء القايم المشاةر لليهاة يساتلام لتصاةو
الصيةغة التعبيرية لاراغةا المسكن بقدر من التواان الناع والتكةما التعبيري  ،بمردود مة اإليجةب علاا الناواح الحساية
والتاةعلية  ..كيحد ثةلوث متطلبةا اإلنسةن المرتبطة بوجود ؛ ( جةدرجا ..التن ير  .. )42-43والمتمثلة ف :
 4-6متطلبةا ناــعية " وظٌفـٌة " ..تؤمن بقةبا ولساتمراريت  ..وتارتبط بمضامون الشاق الاو يا لصايةغة فراغةتا ؛
ومد استياةبهة لمالتلو األنشطة الحيوية علا تنوعهاة الاو يا  ..أنشاطة الناوم والترفياة والطعاةم والتسالية  ..للاا
غير ذلك .
 3-6متطلبةا رمايــة " تشكٌلٌة " ..تحدد ويت  ،وتؤكد ذاتا  ..تادا عليهاة  ،وتادعمهة  ،وتن مهاة  ..وتثار وعيا
بحةضر  ..وتجسد ة الطرا  ،والدالالا الرماية للموروثةا ،وردود األفعةا التيثيرية لعنةصر وماارداا التشاكيا
.
 2-6متطلبةا لستةطيقية "حسـٌة " ..تستهدو تالايو حاد الملاا المترتاب علاا التعةماا المتكارر ماا شاكليةا اإلطاةر
المحاايط  ،وتااؤمن للااارد فرصااة تو يااو شااكليةا ذلااك اإلطااةر كاايدا لصسااتمتةع  ،أو تجعااا التعةمااا مع ا ممتعااة ؛
وترتبط بةلدالالا الرماية للقيةسةا التشكيلية " مقومةا التكوين البصري " ..وتجسد ة  :الوحد والنساب واإليقاةع
والتمةثا والتواان والتغةير والتبةين ،وغير ة من معةيير تهدو للا تسهيا لغة التعبير .

علا لن توجي صيةغة العما المعمةري تجة التقةء الشقين الناع والحس ـ استاةءا للمتطلباةا المشاةر اليهاة ـ اليتاةتا دونماة
طرت لثقةفة المستالدم كيبرا المؤشراا المحدد لكن ذلك التصق بداية  ،وتقرير دور التثاةقو فا تغييار الثقاا التاةثير لكاص
الشقين من جةنب نالر  ..ذلك ان " الةقافة " أدا الاكر و " لظاهرة التةاقؾ* " تعا حيثيةا تغير ذلك الاكر .

شكا رقم ( )2العمةر  ..منت ثقةف يجسد رغبةا اإلنسةن الو ياية الناعية واالدراكية الحسية  ..والثقةفة االدا والدافا لتغيير تلك الرغبةا .

والعمةر " كايدا للاكار " منات ثقاةف  ،يارتبط بقادراا اإلنساةن االدراكياة  ،وامكةنةتا فا اساتيعةب وتاهام معاةن البيباة مان
حول ا ؛ مااا قدرت ا علااا الساايطر علااا عنةصاار ة  ،تجااة اسااتياةء احتيةجةت ا المالتلاااة  ،وحينمااة ال تتا اق صاايةغة مااارداا
وعنةصر ذ البيبة ما استيعةب للمعاةن المنوطاة بهاة  " ،كمةا " كدالاة للمساتهدفةا الناعياة  ،و" كٌفةا " كنطاةق للمساتهدفةا
االدراكياة ؛ فإنهاة ال تساةعد علاا التاةعاا ماا مضامون اذ الصايةغة  ،وطبعا أن تتباةين ردود أفعةلا ـ نناذاك ـ باين قيةما
بتعااديصا ف ا محتااو تلااك الصاايةغة " عشااوابية قااد ال تتا اق وكن ا ومغااا الصاايةغة مجملااة "  ،أو ان ا يجاانم نحااو العالااة
واإل مةا  ،اوعدم االكتراث " مثلمة يحدث ف مشروعةا لسكةن محدودي الدالا ؛ بترك سكةنهة لية ة تتد ور "  ،وقد يصا
األمر ـ أحيةنة ـ للا نوع من العدوانية أو الرفض  .. ،يمكن استقرابهمة ف سوء استالدام لهة  ،أو عدم تقبل لية ة  ،والمحادد
لمردود ذلك الثقا التةثير لظاهرة التةاقؾ  ، ..وال يقتصر ذا علا مجرد ل مةا " مةردود العالقةة التبادلٌةة " باين الشاق "
النفعً " واألالر " االدراكى " لعنةصر ومارداا العماا المعماةري ؛ باا يحادث اذا ـ أيضاة ـ عنادمة تتعاةرض المعاةن التا
يعنيهة المعمةري ماا تلاك التا يساتوعبهة المساتالدم  ،باةلرغم مان اساتياةء العماا المعماةري لصحتيةجاةا الو ياياة البحتاة فا
البنةء التصميما  ،ولكن ـ وكمة سبق ذكر ـ فةن العمةر ليساا مجارد ترجماة لمساتهدفةا و ياياة ؛ لكنهاة تحماا فا طيةتهاة
معاةن رماياة  ،فةلشاكا ال ينباا مان الو يااة فحساب ؛ تبعااة للمقولاة " ، " Form Follows Functionوالتقةبهمااة دون "
المعنةةى "  Meaningدالااة للاللااا ف ا جوانااب الصاايةغة  ،وتالطااا جوانااب الاللااا تلااك يتاايتا ف ا ساايةق التقااةء الااثصث " ..
الوظٌفةةة " و" الشةةكل " و" المعنةةى " حااوا مااة يعاارو بنطااةق التعةمااا " الفعةةل " االنسااةنا  ،و ااذا يتعااد نطااةق الراحااة
الجسمةنية "  .. ، " Convenience and Comfortبمعنا انا يمكان اعتباةر " الشاكا " لاي مناصاص عان " الوظٌفةة " ،
لكن يعد جااءا ةماة منهاة  ،ذلاك أن م هار األشايةء يعبار ـ غةلباة ـ عان وياة مان ورابهاة " المصبا  ،واألثاةث  ،الحادابق ،
المبةن  " ، )..فةلو ياة " ينبغا أن ين ار لهاة علاا أنهاة تتكاون مان شاقين  ..األوا  :وتمثلا " الو يااة ال اة ر " للشاا أو
الاراس "  ، " Apparent Functionو ا الو ياة الت يتاق عليهة كا النة "  ..النطاق الخدمً النفعً "  .. ،والثاةن :
وتمثل و ياة " ضمنٌة " ترتبط " بالمعنى " الالة بةلشا ف ذ ن المستالدم "  ، " Latent Functionفةلمقعد ماثص تاا
صيةغت التقليدية بةلجلو  ،ويرتبط بالصاةب تلاك الصايةغة ماد مصبماة أبعاةد لراحاة االنساةن  ،أماة الو يااة الضامنية "
المالتاية أو البةطنة " فترتبط بةلمجةا "  " Contextالذي يصمم من اجلا " مكتاب  ،قةعاة اجتمةعاةا  ،ركان بمنااا ، " ..،
وكذا الصةب المواد الت يصنا بهة  ،وغير ذلك ممة يعبر عن المعةن الت يرياد ة المصامم "" Contextual Meaning
 ..األمر الذي يدفا بي مية لدرا مردود ة ر التثةقو ضمن المؤشاراا المحادد لكنا االعتباةراا " الحسةٌة واالدراكٌةة "
الصامة " للصٌاؼة التعبٌرٌة " الممكناة ال عماا معماةري ؛ لااء ارتباةط تلاك االعتباةراا باةلمردود الناسا لمروناة األداء
الو يا  ،وكذا تعلقهة بةلدالبا الرماية واالستةطيقية لكن الصيةغة علا االتصو صور ة الو ياية .
----------------------------------------------------------------------------------------------------

* التثةقو  :أحد ال وا ر المترتبة عل متغيراا الواقا التقن المعةصر ؛ ويعن حراك الثقةفة األقا تيثيرا لقةء األالذ عن تلك األكبر ثقص وتيثيرا ،
وقد أفردا ميدية األتصةالا لذلك بصور غير مسبوقة  ،انته العةلم ف أثر ة ال أعتبةر قرية كونية واحد  ،واليعن التثةقو بةلضرور أغاةا
دور ثقةفة الموطن مقةبا تلك الوارد عن اآلالر  ،فةيجةبيةتا تارتبط بيمكةنياةا األقتباة ماا تقريار أ مياة الالصوصاية  ،وجادوي الادم باين ماة و
مستحدث وذلك المعبر عن األصةلة .

 7عمارة المسكن  ..فرضيات الواقع :
 1-7الصياغة التعبيرية :
التناةوا التحليلا لنوعيااةا اإلساكةن التا تشااكا قاوام النسااي العمرانا لمديناة القااة ر يؤكااد أن اتجة اةا الصاايةغة التشااكيلية
لمجما النوعيةا الت يتضمنهة تتمثا ف :
 4-4-2لتجة " نمطً تكراري " يستند للا تكرار ف أسةليب الصيةغة ووسةبا المعةلجةا ؛ دونمة اعتبةر لمتطلبةا التكياو
ما المعطيةا البيبية والمنةالية المحيطة ونتةجهة الحضةري  ،ويتالذ ذلك االتجة الصور التةلية :

 4-4-4-2صاايغ نمطيااة " تحةةددها اشةةتراطات بنائٌةةة "  ..تتضاامن تقااديرا للااردود واالرتاةعااةا وتوحااد لأللااوان ؛
ومسبولية تلك النمةذ تعود للا األجها الحكومة  ،وتتحرك تشاكيلية تجاة صايةغة تعبيرياة جمةلياة أو نمطياة لماارداا
اإلطةر الالةرج بعيدا عن المستهدفةا الو ياية والمحدداا البيبية ( شكا )  ..ويجسد ذلك االتجة صيغتين :
أ  -عمةراا سكنية  ..صيةغتهة ترتبط بعصقةتهة بشبكةا الطرق  ،وبينمةط تشاكيلية متكارر  ،واإلجتهاةد
يرتبط بتصق رؤية المعمةري ما معطيةا المحيط الحضري .
ب  -سكن الة " فيصا " غةلبة مة تتحرك ف لتجة ةا تشكيلية تلتق ورغباةا المساتالدم (أساقو مةبلاة
ـ مارداا تةريالية موروثة ـ صيةغة كصسيكية ) ما ارتبةط نسبا بالصةب البيبة المحيطة.
 " 3-4-4-2بناء على الصامت "  ..يدفا بةلمعةلجةا التشكيلية للواجهة األمةمياة فا لتجاة أقارب للاا التوحاد  ،دونماة
االلتاةا للا الاللا ف المعةلجةا البيبياة والمتطلباةا االجتمةعياة ( ،شاكا ) وغةلباة ماة تالضاا تلاك األراضا لشاركةا
تقسيم .
 2-4-4-2صاايغ ارتجةليااة " اتجااة ماكااك "  ..ال يلتااام باايي قيااود تشااكيلية  ..تجسااد العشااوابيةا ومنااةطق واضااع اليااد
(شاكا ) وتلااك غةلباة مااة تانجم عاان تقسايمةا ألحااواض اراعياة أو صااحراوية ويقاوم عليهااة األ اةل والجمعيااةا الالةصااة
وغةلبة تتشكا وفقة لضوابط ممراا الحركة ومة تملي أعمةا التقسيم .

 2-7المالمح التعبيرية :
والاللا ف التعةما ما عنةصر ومعطيةا المحيط البيب الحضري ـ ولتالةذ ة ثوابا تركن لليهة صيغ التعبير المعماةري ـا قاد
أد للا تعدد المالةلاةا والتجةوااا الت نلمسهة ف الصيةغة التشكيلية لنسي النمةذ السةبقة مجملة  ،ومة ترتاب عليهاة مان
تغيبة للمصمم المميا والمستهدفة لعمران العةصمة  ،واساتعيض عنهاة بعدياد مان صاور التباةين واالالاتصط ؛  ..نلمساهة فيماة
يل :
4-3-2
3-3-2
2-3-2
2-3-2
2-3-2
6-3-2
2-3-2
1-3-2

تبةين ف اإلرتاةعةا لستببع اللا ف مردود الو ةبو البيبية لعنةصر المسكن .
تبةين تعبيري ال يستند للا معةيير أو محدداا صيةغة .
تلوث بصري تشكيل أسهم ف تدنا ف المستو الثقةف والقيما .
لالتصط و يا ـ تداالا غير منطق لصستعمةالا ـ افقد النسي التشكيل ويت .
اللااا ف ا الصااةب النسااي التشااكيل لعنةصاار عمااةر المسااكن ؛ لااء الاللااا ف ا قاايم الصاايةغة وأسااةليب
المعةلجة وعدم احترام المستايدين لمعطيةا المحيط الحضري المجةور .
تبااةين ف ا اليااةراا األلااوان والالةمااةا دون لسااتنةد أل ميااة التوافااق ف ا صاايةغة القاايم الجمةليااة للصااور
البصرية.
لفتقةر عنةصر العمران لمصمم الهوية المعبر عن الصةب البيبة الت تتضمنهة .
الصيةغة التشكيلية لعنةصر العمران ال تتاق ومتطلبةا المحدداا البيبية المنةالية .

 3-7الصياغة الوظيفية :
 .. 1-3-7فيما يتعلق بالخصائص العمرانية :
4-4-2-2
3-4-2-2
2-4-2-2
2-4-2-2
2-4-2-2

تجمياا المباةن يالضااا لعصقاةا شاابكةا الطارق والممااراا المحيطاة أو الصااةب الموقاا قبااا تناياذ مشااروعةا
اإلسااكةن  ،دون اللجااوء للتجميااا المتضااةم أو المتااداالا وتقااةرب المبااةن ياارتبط غةلبااة بجوانااب اقتصااةدية ال بقاايم
ورؤ تالطيطية .
االرتاةعااةا شااديد التبااةين وتحكمهااة قاايم ومقاادراا لقتصااةدية  ،والصاايةغة التشااكيلية بساايطة ال تاارتبط بجاادو
المعةلجة التشكيلية المستهدفة الستيعةب مقومةا المنةخ .
أعمةق الغرو وطبيعة توايعهة يرتبط بشاكا األرض وأبعةد اة والشاوارع المحيطاة دون اساتنةد آلي قايم و ياياة
أو ضوابط منةالية .
نةك مة يعرو بةلاراس الداالل سو ف بعض حةالا اإلسكةن الالة ـ لسكةن واضاع الياد بماة يتضامن
لي
من أحواو دااللية ـ والاراغةا الالةرجية بمعاا عان احتيةجاةا المساكن الو ياياة وماة تتضامن مان مساطحةا
الضراء مهملة وغير ذاا جدو .
االفتقةر للا أية معةلجةا ترتبط بدراساة تياةراا الهاواء وجادو اساتقطةبهة للاا داالاا فراغاةا المساكن فا اا
التيكيد علا جدو أجها التهوية الميكةنيكية .

شكا رقم ( )2التنةوا التحليل لنوعيةا اإلسكةن الت تشكا قوام النسي العمران لمدينة القة ر يؤكد عديد من جوانب الاللا ف اتجة ةا الصيةغة
التشكيلية .

 .. 2-3-7فيما يتعلق بالموائمة البيئية :
المعةلجاةا التشااكيلية البيبيااة والمنةاليااة  ..نااةدر ـ والمعةلجااة أغلبهااة يالضااا لقاايم تشااكيلية دون ارتبااةط بةلالصااةب المنةاليااة
السةبد وتيثير ة علا أسةليب صيةغة الاتحةا واليةراا عنةصر التشكيا وكذا عصقةا العنةصر الاراغياة  .. ،للاا غيار ذلاك
 ..حيث :
 " 3-2-2الحوائط "  ..الحوابط الالةرجية والدااللية لمع م مبةن اإلسكةن سمك  43سم دون اعتبةر لادور ذلاك
ف ايةد األحمةا الحرارية علا المبةن وايةد سمك الحوابط الالةرجية قد يرتبط بابعض بمساتهدفةا
تشكيلية .
 " 3-2-2الفتحات "  ..ال ترتبط ف أسلوب التوايا أو المسطم بطبيعة الواجهاة واتجة اةا الرياةت أو مساتو
اإلضااةء المطلااة عليهااة  ،وتالضااا للعصقااةا التشااكيلية الت ا تمليهااة الواجهااةا الالةرجيااة  ،واسااتالدام
الالشب كالةمة و السةبد  ،ويستعةض عن ف بعض المعةلجةا باةأللومونيوم أو الاـ  P.V.Cوالمبارر
غةلبة تشكيل جمةل .
 " 3-2-2األسةةقؾ "  ..أفقيااة مصاامتة تاتقاار لمعةلجااةا العاااا ـ الةصااة الحااراري ـ أومةبلااة ارتبةطااة بطاارا
معمةرية بعينهة ال استنةدا للا مؤثراا منةالية .

 - 8عمارة المسكن  ..دالئل واعتبارات :
قةا " توٌنبى "  Arnold Toynbeeالمؤرخ الشهير عن دراسة التةريخ " إن التةارٌ فةً حةد ذاتة لةٌم بأهمٌةة مةا ٌعتقةد
النام ان التارٌ " فةلاكر أو االنطبةع الذي يكون اإلنسةن عن العما المعمةري وتصور ل لهة نا أ مية العما ناس ..
لن لم تكن أ م  ،ذلك أن الاكر تتكون ف ذ ن اإلنسةن وتصبم دقيقة بحيث تاؤثر علاا سالوك تجاة العماا المعماةري ؛ لكان
دقتهة ليسا بنا المقةيي المةدية المربية الت يستالدمهة المعمةريين  ، ..فةلعمةر ليساا مجارد لطاةر و ياا جةماد وال ا
لوحة تشكيلية  ،لكنهة بصيةغتهة " التصمٌمٌة الفراؼٌة " و" مكوناتها التشكٌلٌة " وبمة تتضمن من مواد تشاطيب وألاوان "
دالةةة " لعديااد ماان المعااةن واإليحااةءاا  ..تتشااكا لااد المسااتالدم  ،ويصاادر عنهااة ااو ردود أفعااةا منةساابة لهااذ المعااةن ،
يتضمنهة سلوك  ،وأسلوب استالدام لاراغةتهة وكذا حكم عليهة  ..ذلك لن اإلنسةن يتاةعا ما مارداا العما المعمةري من
الصا المعةن الت ي وحا بهة للي  ،وبةلرغم من أن ذ المعةن تكمن ف ذ ن اإلنسةن  ،وليسا ف تلاك المعطياةا  ،لال أن
الت توق ذ المعةن بدااللا  ،وبةلتاةل توجها  ،وتقانن ردود أفعةلا وسالوك  ،ومان ثام
مة تتضمن من عنةصر مةدية
الصةب استالدام لتلك العنةصر  ،فص يمكن اساتالدام البيباة المشايد ـ معطيةتهاة وعنةصار ة البنةبياة ـ بصاور منةسابة دون
لدراك المعةن الت تتضمنهة تلك العنةصر ( ..)Jenks C.1969ولااء ارتبةط لدراك كن تلاك العنةصار بةساتيعةب معةنيهاة ،
فااةن المعنااا ـ دالبلا واعتبةرات ا ـ يصاابم ماان المتغيااراا الهةمااة ف ا تاهاام ولدراك فرضاايةا الواقااا المعةصاار لقااةء الصاايغ
التشكيلية لعمةر المسكن ؛ بمة يستلام االستقراء التحليل لكا من :
4-1
3-1

الدالبا المترتبة علا مردود صيةغة المساكن المعةصار ـ كتجرباة ـ كمادالا لصساتاةد بمردود اة التقييماا حاةا اتالاةذ
المسكن الميسر بديص للايص السكنية .
االعتبااةراا والمسااتجداا المعةصاار ـ فرضاايةا الواقااا االجتمااةع والثقااةف واالياادلوجا ـ الواجااب مراعتهااة حااةا
الصيةغة التصميمية للمسكن الميسر بهدو اكتسةب الرؤ واأل داو التصميمية لنوع من الواقعية .

وأوج التصق بين الدالبا واالعتبةراا يصعب ااابهة تحديد اليهماة االولويا أو الثقاا األوفار فا التايثير علاا األالار  ..ذلاك
أن أوج ا االسااتدالا الت ا يمكاان أن تسااتقا ماان دور فرضاايةا الواقااا المعةصاار ف ا تحديااد الالصااةب الو يايااة والتعبيريااة
لصيةغة المسكن ليسا ساو نتاة إلغااةا عدياد مان االعتباةراا  ،كماة أنهاة فا ذاا الوقاا تعاد بةعثاة لتشاكا من وماة تلاك
االعتبةراا .

 - 9عمارة المسكن  ..دالئل التعبير :

وتاارتبط تلااك البواعااث بعديااد ماان الاادالبا الت ا يمكاان اسااتقرابهة لااء التنااةوا التحليل ا لمااردود الصاايةغة التشااكيلية الو يايااة
والتعبيريااة للمسااكن المعةصاار ـ علااا االااتصو أنمةط ا واتجة ةت ا التصااميمية ـ علااا المسااتالدم ف ا ساايةق مااة تتضاامن تلااك
الص يةغة مان الصاةب تصاميمية  ،وقايم تشاكيلية  ،ودالباا رماياة  ،وموابماة بيبياة واساتقراء تلاك الادالبا يارتبط باةإلدراك
بوصاا دالااة معرفيااة لعديااد ماان االنشااطة كةإلحسااة واالنتبااة وتكااوين وتنااةوا المعلومااةا ؛ فهااو يعااد نقطااة التقااةء المعرفااة
بةلواقا  ،وعملية وسطية سةبقة علا االستجةبةا الحسية النهةبية  ،و او أيضاة وسايلة الاارد للاوعا بةلبيباة المحيطاة با  ،مان
الصا تاسير وتن يم المعلومةا التا يحصا عليهة عن طريق الحوا  ،ويعتمد اإلدراك علاا طبيعاة المجاةا الحسا "نطةاق
اإلدراك" من جةنب  ،وعلا طبيعة اإلنسةن المدرك ذات مان جةناب نالار  ،بةلتاةل فاةإلدراك فا جاو ر يتمثاا فا ماد فهام
واستيعةب موقاة حساية ماة فاا اا البار معلومةتياة مسابقة  ،وتايتا كياياة تعةماا الاارد ماا اإلطاةر المحايط كترجماة لطبيعاة
لدراك ل وتاسير لالصةبص  ،وتتشكا استجةبةا الارد وردود أفعةل لعنةصر اإلطةر واألشاالة المحيطاين طبقاة إلدراكا
لهم ولن رتهم للي  ،أ طبقة لعةلم المعرف الالة ؛ والذي يالتلو عن غير  ،فالريطة العةلم المعرف لكا شاال تعتبار
نةك لثنةن يعيشةن عةلماة معرفياة واحادا  ،بةلتاةل فاإن لدراك الاارد للمثياراا تارتبط بطبيعاة وجهتا الذ نياة ،
فردية  ،ولي
وعلاا ماد ونوعيااة التنبيهاةا المدركااة  ،لضاةفة للاا الالباار االدراكياة التااا يقرر اة الشاال الماادرك عماة ياارا فاا نطااةق
اإلدراك المتةت  ،لذا فإن اإلدراك يعد دالة لكياية لتالةذ الارد قرارات  ،بةلتةل فةن استقراء الصةب المساكن المعةصار ـ فاا
وضاع الارا ن ـ يعاد دالاة لتقباا المساتالدمين وردود أفعاةلهم الحساية واالدراكياة لصايغ تشاكلهة  ،وابارا الادالبا التا يمكان
رصد ة حةا التنةوا التحليل لتلك الصور تتمثا ف :
 4-9دالبا و ــــياية .
 3-9دالبا تعبــــيرية .
 2-9دالبا بيبـــــية .
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دالئل وظي ـ ـفية :

تلك الت يمكان اساتقرابهة حاةا التناةوا التحليلا للصايغ التصاميمية لعماةر المساكن المعةصار  ،وماة تضامنت مان أوجا
الصو ـ و يا وتشكيل تعبيري ـ ارتبطا بتغير مصةحب ف البن االجتمةعياة والثقةفياة  ،لااء مةاغالتا تلاك الصايغ
من اعتبةر لقيم موروثة ـ سبق ومياا صور المسكن التقليدي ـ ارتبطا بمعطيةا المكاةن وثقةفاة قةطنيا  ،وبعيادا عان
مردود تلك الصيغ ـا السالب أو االيجاةب ـ فاةن ابارا ماة يميا اة تغيار ملماو فا الصايةغة التصاميمية لنماةذ المساكن
المعةصر لااء االتصو صيغ األداء الو يا والتطور ف ثقةفة المعايو  ،ماا االتااةء لصاور المساكن المركاب  ،مقةباا
هور لعديد مان الصايغ ـ البديلاة ـ المساتحدثة  ،لااء اساتبداا صاور األسار المركباة بتلاك البسايطة  ،وابارا الصاةب
تلك النمةذ البديلة مةيلا :
4-4-9
3-4-9
2-4-9
2-4-9
2-4-9

2-9

تغير نمط صيةغة المسكن ـ عمة سابق ـ بةالتااةء صاور المساكن ذو الاناةء واساتبدالهة بنماةذ أالار ـ أبرا اة
الايص السكنية ـ تعتمد علا االتصةا بةلالةر من الصا المحيط الالةرج كلية أو جابية .
تضمنا الصيغ المستحدثة للمسكن المعةصر مرونة اكبر ف أساةليب المعةلجاة التشاكيلية للاراغاةا الو ياياة ـ
شب المغلقة ـ دااللية والةرجية  ،ترتب عليهة تنوع وتتةبا بصري وتشكيل تالتلو معاةيير التعبيرياة عان تلاك
المميا للاراغةا التقليدية المغلقة .
االتصو نسبا ف الصيغ الو ياية لمجما عنةصر المسكن  ،ومنهة مثص ايةد مسطم المطبخ واستياةب لماياد
من الو ةبو .
االتاةء صور السصملك والحرملك بصيغ المعةلجةا التقليدياة  ،ماا االحتااة بضارور الاصاا باين الاراغاةا
الالةصة بةلنسةء وتلك المالصصة للرجةا .
اللا ف اعتبةراا الالصوصية  ،وعصقةا الجوار  ،والعصقةا البيبية .

دالئل تعب ــيرية :
4-3-9

 ..دالئل تشةكٌلٌة رمزٌةـة  ..وارتبطاا بعدياد مان أوجا التغيار فا الصاةب البيباة العمرانياة المعةصار ؛
لااء ماة تضاامنت ماان قاايم مسااتحدثة  ،االتلاااا علااا أثر ااة صااور الاااراس  ،والصااةب تشااكل  ،ومااردود
االدراكا  ،وابرا تلك القيم تيثيرا كةنا المتعلقة بكا ممة يل :
 4-4-3-9تغير ماهوم الاراس المعمةري .
 3-4-3-9االتصو اإليقــةع الحرك .
 2-4-3-9تنةم ة ر التـــثةقو .

شكا ( )6اتالذ المسكن التقليدي صيغة تشكيلية ارتبطا بعديد من القيم االجتمةعية والثقةفية الت تضمنتهة بيبة المةض فكةنا
أكثر مصبمة لمتطلبةا تلك البيبة .

فيمة " تؽٌر مفهوم الفراغ المعماري "  ..فقد ارتبط بعديد من صور التعدد والتنوع الاكري والثقاةف  ،وارتباةط العماةر
" كفكر " بعديد من العلوم ـ األالر ـ اإلنسةنية والالساية  ،ما رغبة جةمحة لد العةمة والالةصة فا التغييار ـ ساواء "
لذات " أو " هربا " من قيود ناسية شكلتهة حقب مةضية ـ تلقاهة المعمةريين " كباعث " لعديد من االطروحةا الاكرية ،
 ..تتناةوا كنا الااراس  ،ودالالتا الحساية  ،وماردود وجادو تشاكل  ، .. ،للاا غيار ذلاك مان جواناب فكرياة ؛ جساادتهة
عمةر " ما بعد الحداةة "  ،ووثقا ألوج الغرابة ف مضمونهة " التفكٌكٌة "  ،ومثلا غةية الطماوت فا تصاوراتهة "
العمارة االفتراضٌة " .
وأمة " اختالؾ اإلٌقــاع الحركةً " فقاد ترتاب عليهاة االاتصو فا الصاةب الصاور البصارية للعماا المعماةري  ،لااء
ايااةد ليقااةع حركااة اإلنسااةن ف ا ااا مااة اسااتحدث ماان وسااةبا مواصااصا  ،ومااة تعل اق بهااة ماان رؤ مالتلاااة لعنةصاار
التشكيلية والصةبصة التعبيرية  ،تصشا ااابهة أ مية التاةصيا  ،مقةبا تنةم القيم التعبيرية والرماية المجارد  ،األمار
الذي دفا بةالتجة ةا الاكرياة المعمةرياة تجاة تعاياا القايم الالسااية الضامنية والمبةشار لصايةغة العماا المعماةري علاا
االتصو دالالت الو ياية ومستهدفةتهة التعبيرية .
وأمة تنةم " ظاهرة التةاقؾ "  ..فقد ارتبطا بتطاور الاان  ،وماة ترتاب عليا مان تغيار فا ثقةفاةا المجتمعاةا  ،لااء
فرضاايةا ال اـ "  " Pop Artماان كااون الااان للجميااا  ،ومااة اسااتتبع ماان تعاادد ف ا صاايغ الثقةفااةا والتوجهااةا الاكريااة
واأليدلوجية  ،وعاا ذلك تطور غير مسبوق ف مجةا التقنياةا التعبيرياة والبنةبياة  ..ماياد مان األلاوان  ..االاتصو فاا
صيغ التشكا  ..مايد من التنوع االبداعا  ..مد غير مسبوق ف معطيةا العصر  ،واكب وبةلتبعياة اللاا فا الصاةب
البنةء الاكري لمن ومة القيم الةصة تلاك الموروثاة  ،تطلاب البعاد عماة او " مةألوؾ " أو " تقلٌةدي " فا شاتا جواناب
المعيو  ، .. ،ومنهة العمةر " كصٌػ فراؼٌة " و " توجهةات تشةكٌلٌة " مصاةحبة  ،وطبعا أن ينتها ذلاك للاا ماياد
من التغيراا  ،شهدتهة العمةر ف هور  ..مايد من األلوان  ،وتطور ف الصةب الصيةغة التشكيلية  ،واساتحداث ـ
اقارب للاا التجرياب ـ فا أوجا الموابماة التعبيرياة لماة تقتضاي بواعااث االصاةلة  ،وماة تمليا فرضايةا الواقاا الثقااةف
والتقن المعةصر .
غير أن ذلك ـ مجمص ـ لم يم " عمارة المسكن " لال ف نطةق محدود مثلت النمةذ الالةصة لبعض الايصا والقصاور
دون غير اة مان نماةذ  ،تلاك ـ األاليار ـ بادا نتةجهاة المعماةري نتاة " قةالبً " تكاراري الصايةغة  ،تضامن اللاص فا
الصةب المصبماة الو ياياة البيبياة  ،وافتقاةر للاا التناةغم التشاكيل  ،ماا توحاد نمطا تكاراري ـا لمارداتا وعنةصار
التركيبية ـ بةعث علا الرتةبة .
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 ..دالئل رم ـ ـزية :

تشير كتةبةا التمةن وشيمرا ) (Altman &Chimers, 1980ف مجاةا العصقاة التبةدلياة باين ثقةفاة اإلنساةن والبيباة المبنياة
للا ان فضص عن الدور " الوظٌفً " للعمةر فةن نةك دورا " رمزٌا "  ..فعلا سبيا المثةا تتنوع األشاكةا المعمةرياة لااء
تشةب المباةن فا األقاةليم المنةالياة المالتلااة  ..فةلتكويناةا المعقاد للمباةن التةريالياة تشاير للاا وجاود مجموعاة مان الرماوا
المصةحبة تجسد ة نوعيةا مواد البنةء والصةب التشطيبةا ومحتو الاالةرو  ،اليمكن لدراكهاة لال مان الاصا فهام الادين
واألعراو والتقةليد والعةداا والتقةليد المرتبطة باتراا بنةء تلك المبةن .

و" الدالئل الرمزٌة " نتة وتجسيد لتغير ملحو ف تلك القايم واألعاراو والبنا الثقةفياة واالجتمةعياة  ،وماة يارتبط بهاة مان
جدا فكر " معلن " أو " ؼٌر"  ،لااء العصقة األالية بةلمكةن والامةن وثقا " الذات " ف مواجهاة " اآلخةر "  ،وكاذا دور
القوميةا ف تعايا بواعث االصةلة  ،ومة ترتب علا ذلك مجماص مان دفاوع لتاكياة كاا ماة و جدياد  ..والجدياد ناة تمليا "
العولمة " بكا ثقلهة  ..بةلتةل فةن " المعاصرة " نة تعنا اتالاةذ ذاا الركاب  ،ولاي أكثار تعايااا لهاذ الرغباة مان البحاث
ف أصوا " الرمز " و" الرمزٌة " كطرت فكر تتصشا ااب المحليةا  ..فهمة سبيا لدفا " األصول " للا بوتقة اإلطاةر "
المتحفً "  ،وبةعث ومحاا لمصةحبة الركب  ،بعيدا عن كن " هوٌت " فةلهوية ننذاك " واحدة " معةصر .
وطبع ـ ولااء ذلك ـ أن االستقراء التحليل للدالبا الحسية واالدراكياة لماارداا وعنةصار صايةغة المساكن المعةصار يكاةد
ينبا عن غيبة الطةبا وتصشا مصمم الهوية  ،واللا ف الصةب المصبمة التشكيلية البيبية ؛ لااء الصايغ النمطياة ـ األقارب
للاا الميكناة ـ التا اللاتهاة معطياةا الواقاا الثقاةف المعةصار والارضايةا الاكرياة لعماةر الحداثاة  ،والتا تاتارض التجاةن
الاكري واالجتمةع علا االتصو المكةن والبيبة  ،علا الرغم من التعددية الثقةفية المةثلة للعيةن .

شكا رقم ( )2استياةء المستهدفةا الو ياية و االدراكية الحسية احد أ م االعتبةراا الواجب مراعتهة ف الصيةغة التعبيرية لعمةر المسكن .
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دالئل بي ـ ـ ـئية :

تلك الت دفعا بمعطيةا البيبة ف شقيهة " البنائى الفٌزٌقً " و" التشكٌلً التكمٌلً " للا نوع مان الحياةد  ،أساهم فا دفاا
قةطنيهااة للااا مايااد ماان التقوقااا والعالااة االجتمةعيااة  ..تصشااا لااديهم ف ا اثر ماة بواعااث الهويااة  ،وافلااا بةلتبعيااة دوافعهاام
لصنتمااةء  ،والاتااا صاايغ االبتكااةر ومااردود الحااراك الاكااري االبااداعا ؛ كنتااة الادواجيااة التصق ا الحسا المكااةن لإلنسااةن
ومعطيةا البيباة الحضارية مان حولا  ،ذلاك أن البيباة " المعاصةرة " تالتلاو كلياة عان تلاك " التقلٌدٌةة "  .. ،فتلاك األاليار
كةنا قد تشكلا وفقة لمعةيير وقيم وأعراو اجتمةعية وثقةفية  ،أسهما فا ماياد مان التكياو االجتماةع المكاةن لقةطنيهاة ،
وكذا التواان التشكيل البيب لنتة موروثةتهة  .. ،وأمة األولاا " البٌئةة المعاصةرة " فتحكمهاة قايم ثقةفياة وفكرياة وأيدلوجياة
صنعتهة معطيةا واقا تعاددا أسابةب صايةغت  ،وجار تسييساهة علاا المجماوع ـ الياةرا أو قهارا ـ اتساةقة ماا مقولاة " مةن
ٌنأى عن ركب الحداةة " بكافة معطٌات ومضامٌن " فقد التقةى حاضةره بتارٌخة ؛ وقوفةا الحةراك فٌهمةا "  ،األمار الاذي
يدفا بعديد من الدالبا حةا التنةوا االستقراب التحليل لمردود عمةر المسكن علا واقا تلك البيبة .
عل أن أبرا تلك الدالبا :
ـ

4-2-3-9

الل اا ف ا الصااةب الموابمااة البيبيااة المنةاليااة والطبيعيااة لعمااةر المسااكن المعةصاار لااء ارتبةط ا
تشكيلية ـ بمة فرضت معطيةا الواقا التقتنا .

3-2-3-9

اللا ف نتة المردود االجتمةع لااء اتساةق الطارت الاكاري لعماةر المساكن بن اةبر فكرياة صايغا
ف سيةق بيبةا مالتلاة .

قصور ف الصةب البنةء التشكيل لمارداا وعنةصر التعبيار بعماةر المساكن لااء اادواجياة
2- 2- 3- 9
الطرت الاكري للعصقة بةلمواريث .
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 -عمارة المسكن  ..واعتبارات الصياغة :

وأمة " االعتبارات "  ..فتلك الت ينبغ طرحهة " كبواعث تصمٌمٌة " لااء االستقراء التحليلا لمن وماة الواقاا المعةصار ،
بمة تتضمن من متغيراا اجتمةعية  ،وثقةفية فكرية  ،وتقنية  .. ،ينبغ وضعهة ضمن االعتبةراا البةعثة لصيةغة المساكن ،
وضمن تلك االعتبةراا تبرا أ مية :
 4-40اعتبةراا أيدلوجـية .
 3-40اعتبةراا اجتمـةعية .
 2-40اعتبةراا ثقةفـــية .

 1-11اعتبارات أيدلوجـية :

فرضتهة معطيةا الواقا السيةس العةلم  ،ومةلا للي " األٌدلوجٌات " و" االنتمةاءات الفكرٌةة " تجاة ماة يعارو بسيةساة "
القطب األوحد "  ،ومة ترتب عليهة من " تسٌٌم " للبنا الثقةفية تجة أفكةر تتاق والثقا السيةس المةدي لبةعثيهاة  ،وجسادا
البيبة العمرانية المعةصر ذلك مجمص ف سيةق نسي براق  ،االتلاا الصةب صايةغت وبناا تراكيبا عان ذلاك الاذي انتقاا
للا ذاكر التةريخ  ..وعد دافعة وبةعث وأحيةناة " مسةٌطر " علاا أحةساي ورؤ وثقةفاة الاارد والمجماوع  .. ،لنهاة ثقةفاة "
موةقة " بواقا يصعب تجة ل ـ با الاكةك من ـ صنعت " بداٌة " مصمم طراا دولا " رؼبتة " العولماة  .. ،تتشاةب  ..باا
قا تستنسخ بنا تركيبةت  ،دونماة اعتباةر للكاةبن الاةعاا بادااللهة  ،وتلا تلاك البداياة طارت غيار مسابوق لثاور تقنياةا قاا أن
تحيد عنهة العين  ..وشتا الجوارت  .. ،لنهة بيبة معةصر تتبد فيهة الرؤ واألفكةر ؛ لتشكا طموت  ،البد وان تتالذ لبنةتا
من بنا التراكيب المستنسالة  ،فهيهةا لأليدلوجيةا الضعياة مقةبا تلك الت صيغ الواقا ألجلهة .

 2-11اعتبارات اجتمـاعية :
وترتبط بمردود كم التغيراا الت أحدثتهة معطيةا الواقا الثقاةف المعةصار  ،و مةالاا لليا صايغ التارابط االجتماةع  ،لااء
تغير نمط األسر المركبة للا تلك البسيطة  ،وماة اساتتبا ذلاك مان اساتحداث لقايم جدياد  ،واساتقةء ألالار مساتغربة  ،بادا
دافعة لعديد من أوجا االالاتصو  .. ،فا الاكار " بداٌةة " ثام فا الميكاا  ..فا الملاب  ..فا المعايو  ..فا الحياة ـ جلهاة ـ
رؤا ة ورغبةتهة  ،وذلك مجمص ماةد أن من ومة القيم واألعراو االجتمةعياة التا تشاكلا فا سايةقهة مديناة المةضا  ،وماة
تتضمن من معةيير كةنا " األسام " ف البنةء المتصحم لبيبة عمرانهة التقليدي قد تغيرا ؛ باعا عديد مان صاور " الحةراك
االجتماعً "  ،ومة ترتب عليهة من تغير ف الصةب البنا االجتمةعياة والثقةفياة لمجتمعاةا العاةلم الثةلاث والنطاةق العربا
من ا تحدياادا  ،لااء التاايثر بعديااد ماان الثقةفااةا االجتمةعيااة المسااتغربة ؛ والت ا فرضااتهة ثقةفااة العولمااة والثااور التقنيااة الغياار
مسبوقة  ،والت تحوا العةلم ف لثر ة للا مة يشب القرية الكونية الواحد  .. ،تصقا الثقةفةا  ..امتاجاا المعاةيير  ..تايثرا
األيدلوجيةا  .. ، .. ،والنتيجة " مز ةقافً اجتماعً " ! !ّ.

شكا رقم ( )6صيةغة المسكن تتطلب نوع من التاهم لالصةب

المجتمعةا الثقةفية وقيمهم واعرافهم االجتمةعية .

تضامن ذلاك " الماا " صاراعة غيار ذي جادو باين " قةٌم وأفكةار " يجساد ة المةضا  ..وأالار " تعارضةها "  ،نسااجتهة
معطيةا واقا مبهر  ،انعكساا توابعا علاا كةفاة جواناب حياة اإلنساةن  ،كبةعاث لتغيار ماة يما وبةلتبعياة سالوكيةت وردود
أفعةل  ،با واليةرات  ،ومة يت  .. ،وطبع أن يم ذلك " العمةران " بعةماة  ،و" المسةكن " بالةصاة علاا االاتصو صايغ
التعبيرية  ،وفا سيةق ذلك يمكن رصد مةيلا :
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وأشكةا الو ةبو بمجما عنةصر المسكن علا االتصو أنمةط التعبيرية.
البنةء التعبيري ما تبةين ف مرجعياة التناةوا التراثا لعنةصار وماارداا ذلاك

االتصو ف الصةب
االتصو ف الصةب
البنةء .
اللااا فا الصااةب المؤابمااة التشااكيلية البيبيااة انعكا
القةطنين .
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ساالبية علااا أوجا التصق ا االجتمااةع لمجمااا

 3-11اعتبارات ثقـافية :
" الةقافةةة " وكمااة ساابق اإلشااةر احااد العنةصاار األسةسااية المااؤثر ف ا الصااةب النتااة المعمااةري  ،بةعتبةر ااة تجسااد ن ااةم
الرموا والمعةن والتصوراا الذ نية الالةصة بجمةعة مة  ،وكذلك مجموعة األفعةا المرتبطة بتايقلم أفاراد اذ الجمةعاة ماا
معطيةا البيبة المحيطة  ،والثقةفة وعةء مستمر ي هر واضحة ف تكويناةا البيباة المبنياة  ،ويتغيار بابطء عبار فتاراا امنياة
متبةعااد  ،و ااا تاارتبط ف ا تيثير ااة علااا التقااةء لغااة التعبياار المعمااةري بةلتطلعااةا والطموحااةا  ،وكص مااة دينااةميك يتميااا
بةلتغير المستمر  ،وتتاةوا الطموحاةا ماةبين طموحاةا اابلاة  ،تتشاكا نتيجاة اروو اجتمةعياة ماةجباة  ،وأالار تجساد ة
االحتيةجةا الاعلية وتكتسب لااء ذلك نوع من االستمرارية  ،تدفا بهة للا نوع من التكةما ما الثقةفة ).(Correa, 1994

ولصعتبةراا الثقةفية تعا مجما أوج التغيار الاو يا والتشاكيل الحةدثاة فا صايةغة عماةر المساكن المعةصار  ،بةعتباةر
الثقةفة دالة السلوك  ،والبةعث لتغير كثير من القيم واألفكةر  ،ومن ثم السلوكيةا المعيشية بعديد من منةطق العةلم  ،لااء
فرضيةا معطيةا واقع الثقةف والتقن المعةصر ؛  ..ومة عرو " بةقافة العولمة "  ،وماةاا لليا كقرياة كونياة واحاد .. ،
ومة ترتب علا ذلك من الدفا بعديد من الثقةفةا للا حيا التصق  ،علا مة يتضامن ذلاك التصقا مان احتماةالا امتصاة ،
أو صيغ احتواء لبعض الثقةفةا المستحدثة أو المغةير  ،وطبع أن ييوا المردود العمران لعمةر " المسكن المعةصر" للاا
عديد من أوج الالصو ف :
ٓٔ ٔ-ٖ-العصقةا الو ياية لعنةصر المسكن علا االتصو مستهدفةتهة .
ٓٔ ٕ-ٖ-صيغ التعبير المعمةري لعصقةا العنةصر لااء مة تضمن الواقا التقنا مان وفار وتناوع فا أساةليب
وتقنيةا البنةء .
ٓٔ ٖ-ٖ-الصةب المؤابمة البيبية الطبيعياة والمنةالياة لااء تمثلا بن يار فا دوا العاةلم الغربا دون اعتباةر
ألوج الالصو البيبية .
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بعاد التناةوا التحليلا لادور اة ر التثاةقو فا تقريار أوجا التغيار بعماةر المساكن المعةصار ،وتحدياد الادالبا واالعتباةراا
المتعلقة بتلك األوج  ،اللصا الورقة البحثية للا عديد من االستنتةجةا :
" أوال "  ..أن لدراك عديد من المعةن المتعلقة بةلصيةغة التشكيلية لعمةر المسكن يستهدو مستويين من القيم :
– قايم " موضاوعية " الةرجياة  ،تجساد ة الصاةب الصاايةغة التشاكيلية لعنةصار المساكن  ،والتكميلياة لمااارداا
الحيا الاراغ نطةق تواجد .
– قايم " ذاتـااـية " داالليااة مدركااة  ،تاارتبط بااةلمردود الحسا لالصااةب الصاايةغة التشااكيلية والتكميليااة للمسااكن ،
ونطةق وجود الاراغ .
" ةانٌا "  ..أن التنةوا التحليل لعمةر المسكن المعةصار ينباا عان اللاا فا تواصالهة ماا نتاة المةضا ؛ بقادر افتقةر اة
الستيعةب فرضيةا الواقا  ..وفا سيةق ذلك يمكن رصد مةيلا :
– االتصو ف الصةب وأشكةا الو ةبو بمجما عنةصر المسكن  ،علا االتصو أنمةط التعبيرية .
– االتصو ف الصةب البنةء التعبيري  ،وتبةين ف مرجعية التنةوا التراث لمارداا عنةصر .
– اللا ف الصةب المؤابمة التشكيلية البيبية ؛ انعك سلبة علا أنمةط السلوك األجتمةع لمستالدمي .
" ةالةا "  ..غير أن التنةوا التحليل لتلك المشكصا يتطلب تقرير عديد من الدالبا :
– دالبا و ــــياية ترتبط بتغير الالصةب الو ياية لعنةصر المسكن علا االتصو صيغ تشكلهة .
– دالبا تعبــــيرية أملتهة الارضيةا الثقةفية واالجتمةعية والتقنية لمعطيةا الواقا المعةصر .
– دالبا بيبـــــية ارتبطا بنتة تاةعا اإلنسةن ما متغيراا الواقا من حول .
" رابعةةا "  ..كااذلك فااين أدراك مغاااي تلااك الاادالبا وساابا تو ياهااة ف ا تجااةوا مةأشااير الي ا ماان مشااكصا يتطلااب تقرياار
مجموعة من األعتبةراا :
– اعتبةراا أيدلوجـية ترتبط بمردود المتغيراا الاكرية والبن السيةسية لمعطيةا الواقا المعةصر .
– اعتبااةراا اجتماااـةعية تااارتبط باايالتصو القااايم والعاااةداا والتقةليااد  ،وماااة اساااتتبعهة ماان تغيااار فااا االحتيةجاااةا
والرغبةا .
– اعتبةراا ثقةفـــية يمليهة الواقا الثقةف المعةصر  ،ومةالـ للي العةلم كقرياة كونياة واحاد ؛ توحادا فيهاة الثقةفاة
والتقا ااابهة صيغ التاكير وأوج االحتيةجةا .
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