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قال هللا عزوجل  " :واهلل جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود االنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم
ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين " ..صدق هللا العظيم  ..النحل االية (. )20

اق امتكم

اآلية الكريمة تشيرالى المستهدف من موضع المبيت واالقامة وهوو تحقيوق السوكن واالسوتياام المورن لمقتضوى تلوة االقاموة ..
وترتبط كلمة "سكن" لغويا بعديد من الدالئل  ..السوكينة  .الهودوم  .االسوتراام  ..وغيرهوا مون معوانى ؤ تؤكود اهميوة اسوتياام
المتطلبووات الحسووية واالدراكيووة لحنسووان حووال التنوواول التصووميمى للمسووكن وظيايووا وتعبيريووا وللاصووائ التعبيريووة دالالتهووا
الحضوورية ؤ لكووون المسووكن احوود ابرزعناصوور بنووام الهيكوول الايزيقووي الى فووراح حضوورى الووة الوواى يتشووكل موون النسووي
العمرانووى -لماتلووف العناصوور الوظيايووة  -فووى بعديووا ثنووائى وثحثووى االبعوواد الووى جانووت المعالجووات التكميليووة لعناصوور تنسوويق
الموقع طبيعية و تشكيلية صناعية .
وإغاال المتطلبات الحسية واالدراكية لحنسان حال التناول التصميمى لعمارة المسكن يونعك علوى البيئوة الحضورية المحيطوة
بعديوود موون السوولبيات  ..اكثرهووا وضوووحا يتعلووق باوجووا التغيوور المحتملووة الطووارا التشووكيلى الاووارجى ؤ نتيجووة عوودم اسووتياام
التشريعيات البنائية لمتطلبات المستادم الحسوية واالدراكيوة المتعلقوة بجوانوت الصوياغة التعبيريوة لوالة االطوار ؤ ااصوة ااا
اقتوورن الووة بقصووور مووواز فووى اسووتقرام المتغيوورات الاكريووة الثقافيووة وكوواا االجتماعيووة ؤ التووى تمليهووا فرضوويات الواقووع الزمنووى
المكانى نطاق تواجد المسكن  ..والن العمارة دالة الثقافة  ..اداة التعبير ..فطبعوى ان تسوتقبل الصويل البنائيوة لعناصور المسوكن
اصدام وتوابع تلة المتغيرات  ..لتؤثر فى اصائ االدام الوظياى دااليا ونمط الصياغة التعبيريوة اارجيوا  ..فوااا اقتورن
الة بقصور فى التشريعات والقوانين الملزمة ؤ فالنتيجة التلقائية  ..تباين فوى صويل التعبيور ..تنواق فوى اسواليت المعالجوات
 ..احف فى ايارات االلوان  ..تاكيد لرؤى ااتية مقابل ماتمليا تلة العامة  ..ليستتبع الة مجمح الل فوى اصوائ النسوي
البصرى والتشكيلى لمنظومة العمران على ااتحف عناصر بنائها الوظياية  ..يترتت عليها تراجوع فوى ثقول القويم المعياريوة
يدفع باالنسان – قاطن البيئوة الحضورية – تجواا نوو مون الحمباالا فواالغترات فالعزلوة فوالتقوقع  ..الىغيرالوة مون تبعوات
تعد بداية لتغيبة بواعث االنتمام وتحشى لقيم الهوية .
والعحقة بين الدالئل التشكيلية والتعبيرية لمحتوى البيئة ـ والمسكن احد عناصرها ـ وبوين منظوموة القويم االجتماعيوة والثقافيوة
بهووا عحقووة تبادليووة التووأثر والتووأثير باعتبووار ن التحقووي بووين تلووة الوودالئل والمسووتهدفات الثقافيووة تعوود ضوومانا السووتدامة البنووام
التراكمي لمجمل عناصر البيئة الحضرية بشقيها  :العمراني الايزيقي والتشكيلي التكميلي كما ن القصوور فوي جوانوت البنوام
التعبيوور لتلووة العناصوور يعوود حوود بواعووث الالوول فووي " منظومووة القوويم " بجوانبهووا الووثحث المشووار إليهووا برعتبووار القوويم تمثوول
مجموعة األفكار المشتركة التي تودور حوول موا هوو مرغووت فيوا لودى جماعوة بعينهوا وجودانيا م بحكوم تموثلهم إياهوا كنتيجوة
للتنشئة االجتماعية التي تسهم في تنظيم السلوة وتعديلا وتوجيها وتحديد مضامينا وللقيم ايضا ن توجوا السولوة
وتعتبر معايير و هداف وتتضح فى السلوة الظاهر لألفراد مدرة اوغير.
والمسكن كأحد عناصر البيئة الايزيقية دالة لثقافة قاطنيا غير ن تلة الثقافة متغيرة وتنبثوق عنهوا عديود مون ردود األفعوال
المؤيدة و الرافضة إزام ما تكالا اصائ بنام الة المسكن من اسوتياام " العتبوارات إنسوانية " تعبور عون ثقافوة قاطنيوا
باعتبووار ن تلووة االعتبووارات " نتووا " لتشووكل ثقافووة الاوورد والمجمووو و" األسووا " للتحقووي " الوووظياي التشووكيلي " لعمووارة
المسووكن مووع مسووتهدفات قاطنيووا والباعووث " السووتدامة " صوويل " التعبيوور " المطروحووة ؤ بمردودهووا االيجووابي علووى البنووام
التشكيلي والتكميلي لعناصر البيئة المحيطة مجملة  ..لاا تعر هاا الورقة البحثية من احل مونه تحليلوى اسوتقرائى لودور
االعتبارات اإلنسانية في دعم استدامة المسكن المكانية البيئية .
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A research paper entitled:
The human considerations are designing reference for supporting the
continuation of the residence … a study in the characteristics of the
environmental outcomes of formation formula
The research abstract:
Allah said : It is Allah Who made your habitations homes of rest and quiet for
you; and made for you, out of the skins of animals, (tents for) dwellings, which ye
find so light (and handy) when ye travel and when ye stop (in your travels); and
out of their wool, and their soft fibers (between wool and hair), and their hair, rich
stuff and articles of convenience (to serve you) for a time(AL-NAHL ,80).
The holy verse refers to the aim of the place of lodging and inhabitation, which is
the existence of a residence and the flexible fulfilling of the requirements of that
inhabitation. The word "residence" relates linguistically to many residential
meanings such as "quietness", "relaxation ", and other meanings that assure the
importance of fulfilling the sensory and the cognitive requirements of the human
being, concerning the designing tackling of a residence functionally and
expressively. Also the expressive characteristics have its specific significances for
the residence is one of the prominent elements of the physical structure of any
urban space that constitutes from the constructive textile of the different
functional elements in its binary and triple dimensions beside the supplementary
tackling of the natural , formational and industrial elements of the location
coordination .
The leaving out of the sensory and cognitive requirements of the human being,
concerning the designing tackling of a residence's construction reflects on the
urban environment surrounded by many negatives. The most obvious of which is
related to the possible aspects of change to its external formation frame; as a
result of not fulfilling the constructive legislations of the sensory and the cognitive
requirements of the user that is related to the different aspects of expressive
formula of that frame. In particular, if that is coupled with a parallel retrenching
in the induction of social, cultural and intellectual changes which is imposed by the
hypotheses of the place and the time related to the existence of the residence… As
architectonics is the mark of culture and the tool of expression so it is the case to
receive the constructive formulas of residence elements, the echoes and the
consequences of that changes to effect in the characteristics of the functional
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performance internally and in the pattern of the formula externally. So if that
connected to nonfeasance (retrenches) in the legislations and laws, then the result
will be difference in expression formula, discrepancy in the tackling methods,
struggle in colors choices and assurance of self visions in the face of what is
imposed by the commonalty. These are followed by a defect in the visual and
formational textile of the different functional constructive elements of the
construction system. Which results in deterioration in the weight of the measuring
values pushes the human being- who lives in the urban environment-towards a
kind of indifference, then alienation, then isolation , and then isolationism and
other consequences considered a beginning of the absence of affiliation's resources
and demolishing of identification values .
The relationship between the expressive and formational signs of the content of
the environment- where the residence is one of its elements-, and the cultural and
social values system has an exchangeable relation in its influence and effect.
Concerning that the connection between these significances and cultural aims is
considered a guarantee for the continuation of accumulated construction for all
the elements of the urban environment with its two dimensions: the physical
architectural and the supplementary formational. Also the retrenches in the sides
of the expressive construction of those elements is considered one of the sources of
defect in "the values system" in its three sides referred to. Moreover, considering
the values as representing a set of common thoughts that display what is desirable
in by a specific group of people because of their social upbringing, which takes
part in organizing, amending and directing the behavior and determining its
contents. Also values should direct the behavior and it should be considered as
measures and aims and it should be obvious in the apparent behavior of persons
even if it is cognitive or not .
The residence as one of the physical environment is a mark of the culture of its
residents. But that culture is changeable ,resulting in a number of supportive and
refusing reactions, concerning fulfilling the human considerations which the
characteristics of the construction guarantee and that express residences' culture,
considering these considerations as " the outcome "of constituting the culture of
the individual and the group and "the base" for the functional and formational
connection of the residence architectonics with the aims of its residents and the
motive of the continuation of the proposed "expressive" " formulas " with its
positive outcomes on the supplementary and formational construction of the
surrounding environment .
As a result, this research paper displays the role of the human considerations in
supporting an environmental and spatial continuation of the residence through
inductive analytical method

Key words:
Residence ….. Human consideration…..Continuation
outcome……..formation formula.

3

…..

Environmental

أهداف الورقة البحثية :
تهدف الورقة البحثية إلى :
 تحديد العوامل المؤثرة على العحقة التبادلية بين اســتدامة المسكن والمـــردود البيئي لصياغتا التعبيرية . تقرير همية االعتبارات اإلنسانية كمحدد تصميمي لجوانت الصياغة التعبيرية والوظياية لعمــارة المسكن . تحديد االعتبارات اإلنســانية الواجت مراعـــاتها في جوانت الصياغة التعبيرية لعمــارة المســكن . -تقرير دور االعتبارات اإلنسانية في دعم استدامة المسكن لقام تااعلا مع البيئة والحد من تأثيرا السلبي عليها .

المنهج العلــــمي :
 ..تعر

الورقة البحثية للدراســة المستهدفة في سياق منه استقرائي استنتاجي تحليـــلي ..

المشـــكلة البحثية :
تعددت المتغيرات الحضارية والاكريوة وتتابعوت تحودياتها سوراعا موع بدايوة النصوف الثواني مون القورن الماضوي  ..متضومنة
تحووالت مااجئووة زادت مون نشوواط " الحوراة اإلجتموواعى " لودى ماتلووف الشورائح الثقافيووة بعديود موون عواصوم الوودول الناميووة
ااصوة فوي ظول موا طورح إزام تلووة التحووالت مون سياسوات اسوتهحكية ؤ وموا اسووتتبعها مون تحووالت اقتصوادية تركوت ثرهووا
الكبيوور علووى سوولوكيات الاوورد والجماعووة  ..وفووى اتجوواا تأكيوود اات المعوواني يؤكوود رجووز " "Riggsن انتش وـار االنحرافووات
السلوكية وما ترتت عليها مون فسواد ـ بتلوة الودول ـ يعوود إلوى معانواة التنظيموات االجتماعيوة مون ماوا التحوول مون حالوة "
االنوودما " و" التجووان " إلووى حالووة " اإلنعطوواف " و" التحووول " ومووا اسووتتبع الووة موون " انقطووا " فووي مراحوول التطووور
واإلجتماعى ؤ نتيجة التباين والتنو اإلقتصادى بآلياتا المتعددة والتي سهمت في إعادة صياغة األســـواق وتوزيع
الثروات بتلة المجتمعات ويعزى الة " اإلنقطا " وعدم اإلستقرار إلى سرعة عمليات التطوور وعودم إسوتيعات الهياكول
البنائية لتلة المجتمعات لردود فعالها األمر الا إنعك بكثير من السلت على " منظومة القيم " و" دوافوع اإلنتموام " لودى
عديد من الشورائح اإلجتماعيوة بهوا ومعلووم ن " منظوموة القويم اإلجتماعيوة " تمثول بورز عوامول الضوبط اإلجتمواعى ـ غيور
الرسمية ـ للبيئة الحضرية بشقيها المعمار والتكميلي برعتبارها ـ القيم ـ موجا لسلوة األعضام تجواا موا هوو " مرغووت "
فيا و" ياضل ثقافيا "م وترتبط تلة القيم بثحث جوانت ساسية :
" جانوت فكووـرى "  ..ويتضوومن الجوانووت الاكريووة المتعلقووة بالقضوايا العامووة واالطروحووات الاكريووة التووي تشووكل هويووة
المجتمع وتوجهاتا إزام قضاياا .
" جانت وجداني "  ..ويتضمن مجموعة الجوانت الحسوية الموجهوة لسولوة اإلنسوان إزام تعايشوا موع قضوايا البيئوة
والمجتمع من حولا .
" جانووت توووجيهي "  ..و تنظيمووي  ..ويتضوومن مجموعووة األطوور التنظيميووة التووى تكاوول للمجتمووع تحقيووق مسووتهدفاتا
وطموحاتا لقام منظومة التطور ؤ فى ظل ما تسمح با الجوانت الاكرية والحسـية ألعضائا .

شكل رقم ( )1عندما يتوافر لإلنسان الثقافة وللمجتمع التحضر تكون المدينة في بهائها وترابطها.

وفاعليوة اإلنسوان لقووام مقتضويات بنووام اإلطوار اإلجتموواعى والبيئوي المحويط تعوود األسوا فووي صوياغة محتووواا الثقوافي والمحوودد
لردود فعالا الحسية تجاا ضوابط البني اإلجتماعية وتلة العمرانية والثابت نا كلما ضمن المجتموع نوو مون الووفرة ـ تجواا
اسوتياام موردود المتغيورات الاكريوة والثقافيوة لقاطنيوا ـ تووافرت إمكانيوة التثقيوف والتحضور ويجسود الوة ـ مجموح ـ المدينوة
وعمرانها  ..مرآة ثقافة الارد والجماعة وعحقاتهم اإلجتماعية واالقتصادية الة ن اإلنسوان هوو صوانع المدينوة والمجتموع
هو صانع اإلنسان فعندما يتوافر لإلنسان الثقافة وللمجتمع التحضر تكون المدينة في بهائها وترابطها وكلـما كوان اإلنسوان
سوى السلوة محدد المحمح واضح الشاصية كان المجتمع راسخ القيم وكانوت المدينوة متسوقة المظهور متسوعة التكووين
حاضرة الشاصوية وعنودما يتووارى اإلبودا الثقوافي تتغيوت القودرة علوى التجديود ؤ لتبود حلقوة التودهور الحضوار  ..يتغيوت
لإلنسان مسعاا وياقد المجتمع دعائما وروابطا وتصبح المدينة بح هوية  ..هوية الاات الماقودة .
وطبعي ن الة " مدعاة " لنضوت بواعوث االبتكوار لودى شورائح المجتموع الثقافيوة وموجهيوا و" دافوع " الاوتحط الحووار
فتعلو االصوات وتعدد المااهت وفي دوامة الحيورة يتثبوت النوا ويتعصوبون ؤ لكول جماعوة توجهاتهوا الاكريوة لينتاوي ـو
آنااة ـ التآلف اإلجتمواعى والتااعول ولتحول العشووائية فوي الاكور والتصورفات وليستشورى مردودهوا علوى العموران لتعود
المدن بح محمح  ..وتلة " بداية " إشكالية يمكن استقرائها في " المنت المعموار " المعاصور ؤ  ..تجسودها تلوة الاجووة بوين
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رؤيووة المعمووارى للعموول واسووتيعات المسووتادم لمعانيووا  ..فالمعمووار يتعاموول مووع البيئووة المعماريووة "عناصوور وفراغووات " موون
منظور مرئي في حين ن المستادم يتااعل معها فى سياق " معرفي "  ..الة ن المعاني الرمزية " قديما " كانت مشوتركة
بين كول افوراد المجتموع "  " Socially Sharedؤ حيوث كوان نظوام " القويم " و" األعوراف " واضوح المعوالم يعوززا إجموا
اجتماعي على ما تعبر عنا تلة الرموز  ..ما الدالئل الاردية للمعاني "  " Idiosyncraticفقود كانوت اات ااووت نسوبى
بالتووالى كانووت عناصوور العموول المعمووار غالبووا موواتعبر عوون ناوو المعنووى وتوووحى بالوودالئل السوولوكية نتووا معووارف البيئووة
االجتماعية ؤ  ..االمر الاى احودث نوو مون " التوافوق " بوين " رؤى " المعموار وموا يقصودا مون " معوانى " وبوين موا يعيوا
المستادم لقام تلة المعانى ؤ إزام االتاواق علوى نظوام القويم " دالوة القيوا الرموز " بوين جميوع افوراد المجتموع الواحود  ..اموا
االن وااصة فى حقبة " ما بعد الحداثة " وإزام عديد من المتغيرات الاكريوة والثقافيوة فقود حودث نوو مون التنوامى للرمووز "
الاردية " مقابل تلة " المشتركة " استتبعها زيادة في كم التحديات التي تجابا المعموار حوال تعاملوا موع دالئول " المعنوي "
و" الرمز" في العمارة وهاا مايبرر تركيز المعمارى على المستوى المرئى من المعوانى ؤ إزام موا يواجهوا مون صوعوبات
فى التوصل الى ارضية مشتركة لحطار المعرفى وبالتالى التااعلى لقام معطيات الواقع الثقوافي المعاصور  ..وموا يبورر يضوا
عديد من صور التباين في ردود األفعال لقام معطيات البيئة الحضرية ـ بشقيها العمراني الايزيقوي والتشوكيلي التكميلوي ـ إزام
االزدواجية الحادثة بين رؤى المعمار الاكرية واالعتبارات الاعلية الحتياجات قاطنيها .

مفـــــاهيم ودالالت :
" هوية " اإلنسان تتألف من مركت المقومات الاكرية التي يسارها تجاا الوفام بمتطلبوات جسوما فوي تااعلهوا وتكاملهوا موع
متطلبووات البيئووة االجتماعيووة والطبيعيووة موون حولووا فووح بوود لإلنسووان ن يحوودد موفقووا نحووو ماتلووف مقومووات المعووي اليووومي
ويشبعها ؤ  ..ن يعي من هو ؟ ومااا يأكل ؟ وكيوف يحموى ناسوا مون عوامول الطبيعوة ؟ وكواا ماهيوة مصويرا  ..ككيوان
وا بوجوديتا ؟  ..الوعي بهاا الوجود واإلنسان إضافة إلى فرديتا إجتماعى بحكم نوعية الوجود الا يجد ناسوا فيوا
وللسوبت ااتوا يكوون مركوت هويتوا مرتبطوا بمتطلبوات التوورابط اإلجتمواعى الوا يعيشوا ويحسوا ويتعامول معوا موا دام حيووا
ويكووون متكياووا بهوواا التوورابط ومكياووا لووا  ..إن غووات هوواا التوورابط ياقوود الاوورد قدرتووا علووى التعاموول مووع البيئتووين االجتماعيووة
والطبيعية بل ياقد دوافع الوجود كما ياقد دوافع التاورد فوي هواا الوجوود صوح " فوالتارد " و" التورابط " اإلجتمواعى إان
يؤلاووان حووالتين مووركبتين موون الوجووود ؤ متناقضووتين ومتووداالتين جوودليا ولوواا متكوواملتين ويسووتلزم الووة " التكاموول " تصوواف
اإلطوار والحيووز المكوواني ألنشووطة وممارسوات اإلنسووان والجماعووة بقوودر مون "التكامل الللوفيفي " و" التللوا ن التشللكيلي" "
األول " كباعووث لتحقووى إجتموواعى ؤ اا مووردود حسووي تاوواعلي و" الثوواني " كمطلووت السووتعداد اإلنسووان االدراكووى وكليهمووا
يجسدا ما يعرف بـ " االعتبارات اإلنسانية " األسا في " استدامة " كافة صيل العمران إزام ما تكالوا تلوة االعتبوارات
من نتا تعبير اقرت إلى " تجسيد " رؤى المستادم والمتابع الناقد  ..يال إلى صيل تشكيلية اات مردود ايجوابي ؤ إاا
مووا توووافرت لووا مرونووة اسووتياام متغيوورات واقعووا الثقووافي اإلجتموواعى والبيئووي التقنووي " عوود " اطوووة تجوواا الصووورة " المثلووي "
لعمران المدينة على ااتحف صيغا الوظياية .
والتناول التحليلي لجدوى " االعتبلارات اإلنسلانية " كأسوا تصوميمي لودعم " اسلتدامة المسلكن "  ..ودور الوة فوي تحديود
اصائ " المردود البيئي" لصوياغتا التشوكيلية يتطلوت ـ بدايوة ـ اإلفوراد للعحقوات بوين المعواني المرتبطوة بتلوة الماواهيم ..
وكلمووة " سللكن " :موون سووكن المتحوورة سووكنا و سووكونا ؤ وقاووت حركتووا و" س وكنت " الوونا بعوود االضووطرات  :هوود ت
واسوووتكانت " فالسوووكينة " الطمأنينوووة  ..الهووودوم  ..االسوووتراام  ..و" السلللكن "  :المسوووكن وهوووو كووول موووا اسوووتكانت إليوووا
واستأنست با النا  ..و ما ماهوم " االستدامة "  :فمن " دام " الشئ " دواما " و" دوموا "  :ى " ثبوت " و" اسوتمر" مون
 ":الدوام " االستمرار والبقام ومنها " داوم " عليا  :اى واظت و " استدام " الشئ  :دام  ..والتقوام الماهوومين " المسلكن
واالستدامة "  ..يستهدف اسوتيااما لمقوموات اسوتدامتا وبقائوا محئموا الحتياجوات قاطنيوا بمعنوى المحئموة المرنوة لارضويات
المكوان البيئيووة والطبيعيوة ومتغيورات العاموول الزمنوي الثقافيووة واالجتماعيوة  ..و" اإلنسللانية " ..موون " انو " بووا واليووا  ..ى
سكن إليا واهبت وحشتا و انها من النسيان  ..وهوى جملوة الصواات التوي تميوز اإلنسوان ضومن سوائر البشور احفوا لكافوة
المالوقات و" االعتبارات "  ..القيم  :من " قام " و" قام " والمعنى " ضمني " عد دالوة " للبنلا القيمل " فوي حيواة
اإلنسان ؤ ويعنى بواعث " االستدال " في مجمل التراكمات الحضوارية لكول ممودوح ومتاوق عليوا  ..والتقوام " االعتبلارات
باإلنسانية " يدفع باألولى ـ تحديدا ـ إلى نو من التاصي لتلة االعتبارات تجاا الجوانوت " الحسلية " و" االدراكيلة " فوي
حياة اإلنسان .
والعحقة بين " االعتبارات اإلنسانية كباعث الستدامة المسكن " و" المردود البيئي لصياغته التشكيلية " تنسحت على كون
تلة االستدامة سا للتحقي المرن بين اصائ الصياغة التشكيلية للمسكن ومقتضى معطيات البيئة الحضرية مون حولوا
باعتبووار ن الالوول فووي اسووتياام الجوانووت التشووكيلية ـ عمووا يتاووق واحتياجووات اإلنسووان الحسووية واالدراكيووة ـ دافووع لتغييوور تلووة
الجوانتؤ من احل مستادم رؤاا قاصرة على احتياجاتا دون إدراة كامل ألس البنام الحضر من حولا.

 -2االعتبارات والقيم  ..المعن والمردود :
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و"االعتبارات " بصورة مجردة ـ وكما شيرـ هي  " :قيم " ومعنويات غير مدركة مرئيا يمكن تتبعها ـ بعيدا عن المنظور
الناعى الااتى لها ـ في شتى جوانت المباحث وثيقة الصلة باالطار الاكورى والحضوارى المميوز لمحموح المجتمعوات ككول ..
وتعد " القيم " في مجملها دالة " لثقافلة الجماعلة " وضومن تراثهوا العوام  ..الاوا والشوعبى نجودها فوى عاداتوا وتقاليودا
وثقل موروثاتا  ..يعبر عنها " بالرمو " وترى انعكاساتها المادية كموردود مرئوى شااصوا فوى عناصورالعمران  ..يمكون
تتبعا ورصدا عبر ماتلف العصور التارياية فى اصائ الرصيد البنائى المتراكم لتتابع االجيال  ..و" دالالت " القويم فوي
عمران المدينة التقليدية كانت قد ظهرت بوضوح اتصاال واستمرارا ؤ نقيضا النقطا تأثيراتها و" تداعيها " في بنام المدينوة
المعاصرة إزام غيات الوعي " القيم " لمركت مكونات المجتمع  ..افرادا وجماعاتوا مون جهوة و لقصور االسوتاادة مون
مقومات القيمة على كل ماهو قديم وتراثى من جهة اورى ( بوو سوعدا  .. )1995و" القليم " فوي الوة  ..كول توأثير سولبي و
ايجووابي علووى جوانووت اإلنسووان الحياتيووة ؤ  ..فكوورا وسوولوكا ووجدانووا  ..وهووى وفووى رؤاهووا " التجريديووة " تحديوودا تعوود "
األسا " لتشكل وجدان اإلنسان و" الباعث " لار سولوكا الوواعي والمودرة ويظول المحورة لهوا دوموا الوة " التوراكم
المستمر" لارضيات الحراة الاكر والحضار  ..تمثلهموا " الثقافلة " و" التلراث واإلرث الشلعبي " ؤ ويجسودها مجملوا "
الطابع " و" الرمو "  ..وقبل الة ـ مجمح ـ كان لتعاليم األديان ـ وفقا لتتابع الرساالت السماوية ـ دورا موضووعيا وحاسوما
في التلميح لرواسم محمح االستاادة من " القيم " كمحورة ساسوي ؤ تتحودد إزاما سو التعامول موع فرضويات الواقوع المحويط
 ..ومنها جوانت العمران ..ويؤكد الة ن غيات بع " المردودات القيمية " في عمران المدينة المعاصرة كانت قود ملتوا
ـ و فرزتا ـ عديد من عوامل الالل في إتبا بواعث " البنا القيم " ؤ إما " تجاهح " ااتياريا و نتيجة " لغيلا اللوعي
" بماهيتها و هميتها .

شكل رقم ( " )2هوية " اإلنسان تتألف من مركت المقومات الاكرية التي يسارها تجاا الوفام بمتطلبات المعي
البيئة الطبيعية والايزيقية من حولا.

في تااعلها وتكاملها مع معطليات

 -3االعتبارات اإلنسانية مؤشر تصميمي الستدامة المسكن :
يعنى باتااا االعتبارات اإلنسانية " مؤشرا تصميميا " الستدامة المسكن " تحديد " دور تلة االعتبارات فى الودفع بالصوياغة
التصميمية لعمارة المسكن ـ بشقيها " الوفيفي النفعي " و" التشكيلي التعبيري " ـ تجاا ما يكال استياائها للجوانت االدراكية
والحسووية لإلنسووان إزام الوودور الووا تلعبووا " المالئمللة الوفيفيللة " فووي تعزيووز المووردود الحسووي اليجابيووات اسووتادام الاووراح
وباعتبار ن " وفيفة " العمول المعموار و" االعتبلارات التشلكيلية " كول ال يتجوز  ..هدافوا المجملوة تالو
المعمار
إلى  " :الراحة " في التعامل مع ـ و استادام ـ عناصر الة الاراح وبصاة ساسية فوان دور " االعتبوارات اإلنسوانية " فوي
توجيا الصياغة التصميمية ـ للجوانت الوظياية والتعبيرية ـ لعمارة المسكن يتعلق بشقين :
أ  -شق ناــعي وظياي .
ب  -شق حسـي تعبير .
ـ شووق ناـووـعي " وظياووي " ..يووؤمن لإلنسووان بقائووا وإسووتمراريتا  ..وي ورتبط بمضوومون الشووق الوووظياي لصووياغة الاووراح
المعموار ؤ ومودى اسووتياائا ومحممتوا لماتلوف األنشووطة الحيويوة علوى تنوعهووا الووظياي  ..نشوطة السووكن والترفيوة والووتعلم
واإلدارة  ..إلى غير الة ..واوجا المحئمة تلة تتعلق بـ :
 .1التكاموول الوووظياي المكوواني لمجموول عناصوور العموول المعمووار  ..ويعنووى بهووا اسووتياام العحقووات الوظيايووة بووين العناصوور
األساسية وتلة الثانوية وغيرها الماصصة للادمة .
 .2المحئمة الاراغية ـ ثنائية وثحثية األبعاد ـ لمتطلبات الوظائف المستهدفة ؤ باعتبار ن استياام الاوراح للوظوائف المقترحوة
لا ينعك إيجابا على " المردود الناسي " لمستادما .
واتجاا الرياح ونست اإلشعا الشمسوي ..
 .3محئمة صياغة العناصر التشكيلية للمعطيات المنااية " حركة الشم
الى غير الة .
 .4محئمة صياغة عناصر التشكيل للمعطيات البيئية ..الطبيعية المتعلقة بمقومات الموقع المكانية من طبوغرافيوة األر
ونطاق رؤية و ..و تلة المكانية المتعلقة بعحقات بشبكات طرق ووظائف العناصر المعمارية المحيطوة ..إلوى غيور
الة .
 .5محئمة الصياغة الوظياية لماتلف العناصر لثقافة المستادم من جانت وفرضيات الواقع الثقافي من جانت ار.
ت ـ شق حسي " تعبير " ..ويرتبط باستياام االعتبارات اإلنسانية الحسية واالدراكيوة المتعلقوة " بكنوا " الصوياغة التعبيريوة
للعمل المعمار من جانوت والموردود الحسوي لطبيعوة دام الوظوائف مون جانوت اور( جوادرجى العموارة والتنظيور -12
 ، )14وتلة يمكن تمييزها إلى :
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 .1متطلبات رمزية " تشكيلية " ..تحدد هويتا وتؤكد ااتا  ..تدل عليها وتدعمها وتنظمهوا  ..وتثورى وعيوا بحاضورا
 ..وتجسوودها الطووورز والووودالالت الرمزيووة للموروثوووات وردود األفعوووال التأثيريوووة لعناصوور وماوووردات تشوووكيل العمووول
المعمار على ااتحف صورا الوظياية .
 .2متطلبات إستاطيقية "حسية " ..وتستهدف تاايف حدة الملل المترتت على التعامل المتكرر مع شكليات اإلطوار المحويط
وتؤمن للارد فرصة توظيف تلة الشكليات كأداة لحستمتا ؤ وترتبط بالدالالت الرمزية للقياسات التشوكيلية " مقوموات
التكوين البصر " ..وتجسودها  :الوحودة والنسوت واإليقوا والتماثول والتووازن والتغواير والتبواين  ..وغيرهوا
من معايير تهدف إلى تسهيل لغة التعبير.
واستياام عمارة المسكن لمتطلباتها الناعية وتلة التعبيرية ـ ولكليهما يعزى " المردود البيئي " لاصائ الصياغة التشوكيلية
ـ يكال لنتاجها " االستدامة " ويحول دون تغييور يتنوافى موع مسوتهدفات الصوياغة البيئيوة المحيطوة الوة ن التقوام الجوانبين
الناعي واالدراكى الحسوي يحودد هويوة العمول المعموار ؤ فوي سوياق إدراة المعموار لموقوع الوة العمول مون معطيوات البيئوة
نطاق صياغتا وموقعا ـ المعمار ـ من األار ؤ في سياق ما يتبناا من قضايا فكرية تستوجت التحقي .

شكل رقم ( )3تنو القيم التشكيلية احد س

استياام المتطلبات الحسية واالدراكية لإلنسان .

 -4االعتبارات اإلنسانية  ..وخصائص المردود البيئي :
بين استياام االعتبارات اإلنسانية " كمؤشر تصميمي " يستهدف " استدامة " عمارة المسوكن وكنوا الموردود البيئوي المترتوت
على الصياغة التشكيلية لمارداتا وعناصرا التركيبية  ..هناة العديد من " المعاني " و" المفاهيم " اات الصلة و" الباعث "
لتحقق المستهدف من تلة العحقة التبادلية الة ن تناول عحقة استياام الجوانوت االدراكيوة والحسوية لإلنسوان " قواطن البيئوة
" ومردود الة على بنامها التشكيلي ـ عبر تغيرات الواقع الزمني والمكاني ـ دون اتاواا دور " دالئل المعلاني المنبثقلة علن
تلك البيئة " و" طبيعة إدراك المستخدم لدالالتها" وكاا " القيم الباعثة عل تفسير تلك الدالالت " و يضا " الثقافة السائدة
" كدالة لهاا القيم  ..نقول ن إغاال تلة المعان جمعام حال تقرير العحقوة بوين إدراة اإلنسوان واسوتدامة البيئوة مون حولوا مون
شانا ن يحول دون تحقق االيجابيات المرجوة باعتبار ن :
 " .1المعـني "  ..مؤشر تقييمي حال تحقى رؤى " المعمار " و" المستادم " على كنا وحقيقة دالالتا .
 " .2اإلدراة "  ..وسيلة " تقييم " و" تقويم " لما ينظر من اعتبارات ؤ إزام مايكالوة مون " توحود فكورى " تعوززا لغوة
حوار مشتركة .
 " .3القــيم "  ..دالة لكنا االعتبارات ـ بداية ـ ومعيوار " قيوا " لمودى مصوداقية تلوة االعتبوارات مون بعودها اسوتنادا
للدالئل المعيارية الحاكمة لتلة القيم .
 " .4الثـقافة "  ..باعث دائم لتغير االعتبارات المنظورة باعل متغيرات الواقع الزمني والمكاني .

 1-4المعن  " ..مؤشر تقييمي " :
العمارة " دالة " لعديد من المعاني واإليحامات  ..إزام ما تتضمنا صياغتها الاراغية ومكوناتها التشكيلية من قيم وما تمليوا
ماردات هاا الصياغة من دالئل تترتت عليها ردود فعال مناسبة لهواا المعواني تتشوكل لودى المسوتادم تبودو فوي سولوكا
و سلوت استاداما لاراغاتها وكاا حكما عليها  ..الة ن اإلنسان يتااعل مع عناصر العمل المعموار مون اوحل المعواني
التي توحي بها إليا وبالرغم من ن هاا المعاني تكمن في اهنا وليست في معطيوات الوة العمول ؤ اال ن موا يتضومنا مون
ماردات ماديوة هوي التوي تووقظ هواا المعواني بداالوا وبالتوالي توجهوا وتقونن ردود فعالوا وسولوكا ومون ثوم اصوائ
اسووتاداما لتلووة العناصوور فووح يمكوون اسووتادام البيئووة المشوويدة بصووورة مناسووبة دون إدراة المعوواني التووي تتضوومنها معطياتهووا
وعناصرها البنائيوة ( ..)Jenks C.1969وطبعوي وإزام الوة ن ارتبواط إدراة معطيوات اإلطوار الايزيقوي للبيئوة ـ باسوتيعات
معاني مارداتا ـ يجعل من المعنى احد المتغيرات الهامة في تاهم وإدراة والتعامل مع تلة المعطيات .
وإدراة اإلنسان لعناصر وماردات البيئة المحيطة ـ بشقيها المعمار الايزيقوي والوة التشوكيلي ـ ويعورف بوـ " عمليلة تكلوين
المعلاني "  .. Process of Meaning Formationيتوأتى فوي سوياق ثوحث مسوتويات مون المعواني" :معلاني مرئيلة"
 Perceptual Meaningو"معللاني معرفيللة"  Associational Meaningو"معللاني تفاعليللة" Interaction
 .. Meaningاما " المعاني المرئيلة "  .. Perceptual Meaningتتشوكل كوأول مسوتوى مون المعواني ؤ بوالتعرف علوى
ويوتم
عناصور المحويط " " Physical Context & Locational Attributesبصوريا و بواى مجموعوة مون الحووا
تمثيلها في اهن اإلنسان على هيئة " ماهووم " و " فكورة " ؤ تبعوا لمجموعوة الماواهيم الماتزنوة فوي اهون اإلنسوان  ..التكووين
المتعارف عليا يسجل فى مجموعة "  " Categoryاألشكال المطابقة ما غير الة واألكثور تعقيودا ـ و تلوة التوي لوم يسوبق

7

رؤيتهوووا ـ فتبقوووى فوووي المسوووتوى البصووور دون ن تأاوووا تسووومية إلوووى ن يوووتم التعووورف عليهوووا  ..واموووا " المعلللاني المعرفيلللة
"  .. Associational Meaningوتورتبط ببدايوة إدراة الواهن للرمووز وتعرفوا عليهوا اى ربوط األشويام المرئيوة ـ شويام
ماديوة و حوداث و سوولوكيات ـ بأشوويام و حوداث اوورى  ..وهكواا  ..وتلووة هوم الحقووائق المرتبطوة بماوواهيم الرمزيوة فووي
العمارة  ..والتي تتعودى فوي هميتهوا المسوتوى المرئوي فالكلموة فوي اللغوة شوكلها ال يمثول هميوة قياسوا إلوى دالالتهوا مثلموا
تتعودى التشووكيحت المعماريووة فووي دالالتهووا الرمزيوة مووا يمكون ن تتصووف بووا مون اصووائ وقياسووات تشووكيلية  ..و" المعللاني
التفاعليلة "  .. Interaction Meaningوتلوة نتوا تحقوى المعواني المرئيوة وتلوة المعرفيوة فوي سوياق تااعول اإلنسوان موع
العمل المعمار ـ فراغاتا ومارداتا التشكيلية ـ وكاا معطيات البيئة بشقيها المعمار والتكميلوي وتعود " معيلار تقيليم " و"
دالة " لنجاح العمل المعمار و الصياغة التكميلية لعناصر البيئة من حولا في استياام الجوانت المستهدفة منوا واسترسوال
تلة المعان يدفع لمزيد من التحقي الحسي واالدراكوى بوين اإلنسوان وتلوة المعطيوات ولوالة موردودا االيجوابي علوى جوانوت
االنتمام وبواعث الهوية لقام البيئة نطاق تلة المعطيات .
بالتالي فوان التعامول موع معطيوات البيئوة المشويدة ـ كبنوام فيزيقوي وصويل تكميليوة ـ يتطلوت التعورف عليهوا مون اوحل فراغاتهوا
الماتلاة و شكالها و لوانها وما يعنيا المعمار من صياغتا لمجمل استاداماتها و ما ترموز إليوا تلوة االسوتادامات ..
فالرمز يرتبط باكرة معينة ؤ ينبوع منهوا "  " one to many correspondenceبالتوالي يمكون للعناصور المعماريوة ن
تحمل معاني متعددة وماتلاة تبعا لدالئل استادامها في زمن معين  ..هاا باحف اإلشوارات اات المعنوى المباشور والمحودد
لاا فالرمزية تجسد سمى شكال المعنى وتتطلت إعمال اهني للتوصل إلى ما تعنيا  ..وتتبودى هنوا هميوة واطوورة هواا
المستوى من المعاني ليشكل احد ابرز الصعوبات التي يواجهها المعمار لقام موا قود يترتوت علوى توقعوا لورد فعول المسوتادم
تجوواا البنووام الوووداللي للعموول التصوووميمي ؤ ااصووة إن هوووم مووا يمثلووا هووواا المسووتوى هوووو إمكانيووة التعووورف علووى االسوووتادام "
 " Reference of Useعن طريق الرموز.

شكل رقم ()4الدالالت الرمزية للموروثات احد بواعث تشكل الهوية .

 2-4اإلدراك  " ..أداة توحــد " :
اإلدراة بوصاا عملية معرفية يتمثل في مدى فهم وإستيعات موقاا حسيا ما في ظول ابورة معلوماتيوة مسوبقة ويشوتمل علوى
واالنتباا وتكوين وتنواول المعلوموات ؤ فهوو يعود نقطوة " التقوام " الثقافوة بوالواقع وعمليوة
نشطة عديدة  ..مثل اإلحسا
م
وسطية سابقة على االستجابات الحسية النهائية وهو يضا وسيلة الارد للوعي بالبيئة المحيطة با من احل تاسير وتنظويم
ويعتمد اإلدراة على طبيعة المجال الحسي " نطاق اإلدراة " مون جانوت
المعلومات التي يحصل عليها عن طريق الحوا
وعلى طبيعة اإلنسان " المدرة " ااتا من جانت آار.
وتعامل الارد مع اإلطار المحيط يعد ترجمة لطبيعة إدراكا لا وتاسيرا لاصائصوا وتتشوكل إسوتجابات الاورد وردود فعالوا
لعناصر اإلطار واألشاا المحيطين طبقا إلدراكا لهم ولنظورتهم إليوا ى طبقوا لعالموا المعرفوي الاوا ؤ والوا ياتلوف
عون غيورا فاريطوة العوالم المعرفوي لكول شوا تعتبور فرديوة تجسودها ثقافتوا ولوي هنواة إثنوان يعيشوان عالموا معرفيوا
واحدا بالتالي فرن إدراة الارد للمثيورات تورتبط بطبيعوة وجهتوا الاهنيوة وعلوى مودى ونوعيوة التنبيهوات المدركوة إضوافة
إلى ما تمليا الابرة االدراكية للشا المدرة عما يراا في نطاق اإلدراة المتاح لواا فهوو يعود " دالوة " لكيايوة اتاواا الاورد
قراراتوا لقوام ماوردات اإلطوار المحويط وهوو يورتبط بتحقوي صويغتين مون اإلدراة " ..بصلري" " .. " Visual Perception
يرتبط بادراة معطيات البيئة ( من صوات و لوان وضووم وحورارة وملمو و )..عون طريوق احيوا عصوات االسوتقبال فوي
الحووا الامو بحيوث توؤثر فيهوا فينوت اإلحسوا بوالمؤثر"  " Sensationو" ذهنلي" " .. " Cognition Perception
يتضمن التعامل مع هاا المعلومات المستقبلة وتصنياها وترشيحها ومضواهاتها موع المعلوموات السوابق تازينهوا فوى الوااكرة
لاا فهو يضم وظائف التاكير واالستدعام من الااكرة طويلة المدى "  " Long Term Memoryلحصيلة التجوارت المماثلوة
لنا األحاسي و إعطام معاني ألحاسي مستحدثة على الااكرة .
وإدراة الاوورد يبوود باالسووتجابات العصووبية لنشوواط عضووائا الحسووية وفووى نطاقهووا يووتم تشوواير المثيوورات (الاصووائ المميووزة
توم توصويلها إلوى الجهواز العصوبي المركوز ؤ وتمثول المودركات  Perceptsالمعلوموات
للماوردات) التوي تسوتقبلها الحووا
الحسية المشارة التي يتعامل معهوا الجهواز العصوبي المركوز لحظوة اإلدراة وفوى نطواق الوة يمثول " اإلحسوا " الباعوث
األول لعملية اإلدراة يليا " التعورف "  Recognitionثوم " ااتيوار االسوتجابة "  Response Selectionؤ بالتوالي فورن
االستجابة االدراكية ليست النتيجة الاورية لحالة االستثارة لكنها نتا مراحل و عدة عمليات ؤ كل منها يأاا وقتا معينوا فوي
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التكوين والتناول لتنظيم المعلومات و تحويلها إلى صورة ارى وعلوى الوة فورن " اإلحسوا " يسوتهدف اسوتقبال المثيور
ما " اإلدراة " فرنوا يسوتهدف التاسوير والتعورف علوى هواا المثيور ..واالايور يعتمود علوى فوروق بوين المثيورات التوي تسوتقبلها
وتعك الاروق طرق إدراة الارد للمجال االدراكى الا يحيطا تلة الطرق التوي تميوز األفوراد فوي تعواملهم موع
الحوا
الموضوووعات الماتلاووة األموور الوواى ياسوور التسلسوول المضووطرد والمتنووامي لمتواليووة التلوووث البصوور السوولوكي حووال تغيبووة
الاووروق بووين الموودركات وتغلبووة التوورددات التقليديووة فووي سووياق هامشووي ؤ تقوول فووي إطووارا قيمووة المثيوور وتعلووو قيمووة التعبيوور
فتتوحوود عناصور المجووال االدراكووى وتتغيووت قيمووة الجموال والرقووى الحسووي ؤ نتيجووة تحشووى
اإلرتجوالى الشاصووي والاوورد
اصوصية تلة العناصر  ..وطبعي ن يستقبل كل عضو من األعضوام الحسوية شوكح معينوا مون مثيورات المجوال االدراكوى
لوواا تتنووو األحاسووي وطوورق اإلدراة لوواات األفووراد طبقووا للتكيووف بووين العووالم الووداالي والاووارجي عنوودهم وتوورتبط قوودرات
اإلنسووان االدراكيووة لمعطيووات البيئووة موون حولووا بشووقين " ..ذهنللي"  ..يتعلووق بوواإلدراة "  .. " Perceptionويعتموود علووى
اإلدراة البصر واإلدراة الاهني و"سلوكي"  ..يتعلوق بسولوة اإلنسوان الظواهر ونشواطا الاعلوي تجواا معطيوات وعناصور
البيئة من حولا .
والتقام جانبي اإلدراة " الذهني " و" السلوكي " ـ إزام ما يتووافر للاورد المودرة مون معلوموات ـ يوؤدى إلوى تكووين وتجميوع
صور اهنية "  " Imagesعن البيئة  ..ومجمو هاا الصور الاهنية تشكل نظرتنا للعوالم مون حولنوا فوى مجموعوة موؤثرات
بصورية " تتضومن اللوون ـ الملمو ـ الحجوم ـ الشوكل ـ  "...واإلدراة " كمعنوى "  ..بهواا الطريقوة يشومل االعتمواد علوى
التجووارت السووابقة والووااكرة فووى سووياق انوودما عمليتووي اإلدراة الوواهني والبصوور  ..بمعنووى ن اإلدراة ال يتضوومن مجوورد
استيعات المعلومة ؤ بل يتعودى الوة إلوى تناولهوا بطريقوة فعالوة ؤ تسوتادم فيهوا الوااكرة بالتوالي فوان دور اإلدراة والتأمول ال
يتوقوف عنوود التعوورف علووى بعوواد واصووائ الشووكل الموواد ؤ لكنوا يمتوود ليشوومل كيووان وعقوول المشوواهد و حاسيسووا فالشووعور
بالرهبة والحزن لقام اإلدراة البصر لمبنى مقبرة و السومعي للحون جنوائز ال يرتبطوا بودالئل الصوياغة لكليهموا ـ فحسوت ـ
بل يمتود إلوى تلوة الواكريات التوي قود توقظهوا بعو الرمووز البيئيوة و المكانيوة  ..ولوالة دالالتوا فيموا يتعلوق بأهميوة الموردود
البيئي لصياغة عناصر المكان باعتبارا دالا لثقل موروثاتا وثقافات قاطنيا .

 3-4القيم  " ..دالة السلوك " :
و" القيمة "  ..Valueماهوم " ضمني " مجرد يوضح للارد ـ و للوحدة اإلجتماعية ـ الغايات والنهايوات المرغوبوة  ..و"
المااهيم " المجردة للقيم عادة ال تكون نتيجة لتقييم الارد وإنما نوات إجتماعية ؤ فرضت ناسها عليوا واكتسوبها مون اوحل
نووا قبلهووا واسووتادمها كمحووة اووا بووا ويعوورف كلوكهوووهن (
و االسووتداال
عمليووة التشوورت و االمتصووا
 " )Klukhohn, 1992القيمووة "  ..بأنهووا " تصووور و إدراة واضووح و ضوومني يميووز للاوورد و للجماعووة المرغوووت فيووا
وهوالا يؤثر في إنتقام الطرق الممكنة والوسائل وغايات العقل "  ..بالتالي فالقيمة عندا " ماهوم تجريد لما هوو مرغووت
فيا ويؤثر على ااتياراتنا بين عدة بودائل "  ..والمرغووت فيوا ـ هنوا ـ يعنوى موا يجوت ن يكوون حسوت ثقافوة الجماعوة التوي
ينشأ فيها اإلنسان ويقول سميث) " : ( Smith, 1994ن كل إاتيار و عمول و حكوم يسوتند إلوى قيموة معينوة لودى الاورد
و ن الووزعم بعلووم متحوورر موون القيمووة سووعيا ورام الموضوووعية موون شووأنا ن يعوووق تقوودم العلووم ااتووا " ويوسووع لووور نلسوون
( )Nelson, 1990ماهوم القيمة ويحددها بشكل إجرائي قابل للدراسة والقيا ؤ ويرى نها تتضمن ربعة جوانت ساسية :
 .1األهداف التي يسعى عضام المجتمع لتحقيقها .
 .2الوسائل المشروعة المتاق عليها لبلوح تلة األهداف .
 .3نظام الجزامات الا يكال إحترام األهداف والوسائل الموصلة إليها .
 .4التنظيم بين األهداف والوسائل والجزامات بما يتحقق التوازن بينها جميعا .
وطبعي إن التعددية الثقافية تدفع إلى إاتحف األهداف لودى عضوام المجتموع وان عودم توظياهوا ـ بالقودر الوا يضومن نوو
من التحقي ـ يسهم في تغيبة الوسائل المشروعة لتحقيقها ويدفع بتورية نظام الجزامات الا يضمن مشروعية تلة الوسوائل
ليتأكد في النهاية الالل بين " األهداف " و" وسائل التنايا " المتاحوة و" الجوزامات " كوأداة لضومان التووازن ونتوا الوة ـ
بح جدال ـ صيل متعددة للتلوث االدراكى " الحسي والبصر " والسلوكي ؤ كانعكا لعدم التحقي " القيمى " وتغيبة التوحد
الاكر والثقافي وغيبة التشريعات التي تنظم عحقات األفراد في ظل ااوت " القيمـة " المستهدفة .

شكل رقم ( )5العمارة " دالة " لعديد من المعاني واإليحامات  ..إزام ما تتضمنا صياغتها الاراغية التشكيلية من قيم موروثة ومستحدثة .
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ويرى هيمان وفالينسين " " Heiman and Valanstein, 1992ن  " :الدوافع السولوكية للاعول اإلجتمواعى تورتبط بأسواليت
التنشئة وتربيوة اإلنسوان ومعطيوات البيئوة مون حولوا ؤ ااصوة فوي حياتوا األولوى ؤ وموا صوادفا ـ فيهوا وازائهوا ـ مون إحباطوات
ومااوف وكبت ؤ يترتت عليها نو من العدوانية نحو اآلار" بمعنى ن " السلوة العدواني " و" الماالاوة " تصوبح جوزما
من تكوين " األنا " التي تادم هدف " التكيف " وقد يكون دافع الماالاة ناشئا عن اإلحباط في مواجهة ما يمليا واقع الحيواة
من حول اإلنسان ودراسات علم اإلجتما تؤكود ن " الظوروف اإلجتماعيوة " و" العوامول الاارجيوة المحيطوة " باإلنسوان
تكون سابقة " أل ماالاوات " و " فعول غيور سووى " ينبثوق عون الاصوائ اإلجتماعيوة ومكونوات البيئوة وياسور الوة كوون
الالل في اصائ " البنوام التشوكيلي " و" الصويل التعبيريوة " لعناصور العموران ـ بعاموة ـ ولعموارة المسوكن ـ بااصوة ـ يعود
احد ابرز المشوكحت البيئيوة التوي مون شوانها الحيلولوة دون " اسوتدامة " تلوة العناصور ؤ إزام موا يترتوت عليهوا مون جوانوت
قصور تم التوازن البيئي الحسي وما قد يستتبعا من تغيور لحوق بعديود مون قويم وماواهيم االنتموام التوي تحكوم عحقوة الاورد
والجماعة بالمحيط البيئي  ..باعتبار ن جوانت الالل المشار إليها تشكل حاجزا بين تكيف الارد مع موا حولوا ؤ يودفع بوا تجواا
نو من العزلة والتقوقع ومن ثم الاردية ؤ لتتبدد ـ آنااة ـ وجا التحقي المستهدفة بين معطيات البيئة وفاعليات قاطنيها .

4- 4

الثقافة  " ..باعث لتغير االعتبارات " :

العمووارة " دالووة " لثقافووة الزمووان و" نتووا " لمعطيووات البيئووة المكانيووة  ..والتنوواول التحليلووي لوودور معطيووات الواقووع الثقووافى
المعاصر ـ بما يتضمنا من متغيرات ـ في تقريور موا اسوتحدث فكريوا لقوام المسوكن وعناصورا علوى ااوتحف صوورا وفلسوااتا
البنائية ومردود الة على " كنوا االعتبوارات اإلنسوانية " المسوتحدثة  ..اسوتحداث الثقافوة والواجوت مراعاتهوا حوال الصوياغة
التصميمية لتلة الصور  ..وكاا انعكاسات الة على بيئوة المسوكن ـو مجملوا ـ يتطلوت التعورف علوى عديود مون الماواهيم اات
الصلة بالثقافة " كمعنى " من جانت و" كدالة " للسلوة و" باعث " للنتا االنسانى من جانت ار  ..ضمن تلة الماواهيم
تبرز اهمية :
" التقاطع الثقافي  ..االتصال الثقافي  ..التااعل الثقافي  ..الصرا ثقافى ..االمتصا الثقافي "
بداية فان ماهوم " تقاطع ثقافي  " Cross Culturalكان قد بدا كأحد المااهيم األساسية في فلسواة التواريخ عنود " فيكوو "
و
اإليطووالي ؤ إزام اسووتاداما إيوواا بهوودف تمييووز نقوواط االلتقووام بووين ثقووافتين " و كثوور " حيووث تتااعوول الثقافووات بالتنوواق
باالتااق ؤ لينتهي األمر إلى احتمالين ساسيين :
 اوبان إحدى الثقافتين في األارى غير ن الوة ال يناوى إمكانيوة تغيور كثرهموا ثقوح ؤ إزام اسوتيعابها لماواهيمالثقافة األارى وكنتا لما يعرف بـ " االتصال " آو" االمتصا " و " االنتشـــارالثقافي" .
 تغيرهما معا ونشؤ ثقافة جديدة تستمد جاورها من كح الثقافتين " و األكثر " وتدفع بها معطيوات الواقوعتجاا ما يستجد عليها من تطورات .
بيد ن " التقاطع الثقافي " كان قد انتقل من فلساة التاريخ إلى علم تاريخ الثقافة ؤ حيث تطور الماهووم وتطبيقاتوا تجواا دراسوة
تاريعاتا المتعلقة بعلوم اللغة والتصورات الكليوة المميوزة لكول ثقافوة  :فيموا ياوت بالودين واللغوة واألسورة والمؤسسوات
االجتماعية والتقاليد واألنماط المميزة للمثل العليا وتقاليد العمل واإلبدا الاني والتكنولوجي وكواا السولوة اليوومي
 ..غيور نووا مون الثابووت ن " التقواطع الثقووافي " نتوا " التصووال ثقوافي و تثوواقف " ومودعاا " لتااعوول ثقوافي " يتضوومن "
امتصا " ثقافة ما لبع القيم الثقافية المميزة لثقافة ارى و انا يؤول إلى ما يعرف بـ " الصرا الثقافي " .
و" االتصوال الثقووافي "  Culture Contactو " التثواقف "  ..نظريووة قديمووة كووان قود صوواغها البريطووانى " فووورتي " فووى
نهاية الثلث االول من القرن الماضى تقوم على القول  " :بان الثقافات القوية تنتشر وتتمثلهوا الثقافوات االاورى االضوعف ؤ
بسبت عديد من صور التاوق والناوا "  ..بمعنى ن الثقافة األقوى تبدو " كوعام " تنصهر فيا الثقافات االقل تواثيرا ويودفع
الة لنو من "التااعول الثقوافي"  ..ويعنوى نوو مون التبوادل بوين الثقافوات ؤ ازام التوداال او االمتوزا بوين مجتمعوين او
جماعتين او اكثر ينتميان لثقافات ماتلاة  ..تمتلة كل منها تراثوا ثقافيوا متموايزا وكوان "د فوو " ول مون تعور لوالة
المصووطلح فووى كتابووا " االسووتجابة للغيوور ..المجتمووع والثقافووة والشاصووية1996م" وتعوور فيووا لتبنووى ك ول موون المجتمووع "
المستقبل " ونظيرا " المهاجر" ثقافة األار بالمدلول الشامل للثقافة ؤ ..وتجسدا اللغة والدين وطرائق الحياة والسولوة
والقيم الالقية والعمل  ..الى غير الة من احل بدم كل منهما فى تعلم ما يتقبلا ـ وموا يحتوا إليوا ـو مون ثقافوة األاور ..
و الثابووت ن نظريووة " التااعوول الثقووافى " لووم تتطووور اال بظهووور اعمووال " مالينوفسووكى " و" فووورت " فووى بريطانيووا ؤ اووحل
اربعينيات القرن الماضى و" ريدفيلد " و" لينتون " فى امريكا احل امسينيات نا القورن والتوى ادت الوى النظور الوى
الثقافة كوظياة او نظام و نسق محكوم ؤ وليست مجرد تجمع لاصائ و نشطة مناصلة .
وعملية التااعل قد تؤدى إلى ما يعرف بـ " الصرا الثقافي " ؤ بين قيم و ساليت عتيقة و صيلة وبين ارى مكتسوبة جديودة ؤ
تتطلت تقرير إجتماعى ومنهجي لجدواها .
بيد ن عملية " التااعل الثقافى " ومن وجهة نظر الجماعة الناقلة للقيم تتضمن انتشار القيم االكثر صوححية لمواجهوة الحيواة
وتلبية احتياجاتها ـ في مرحلة تطورما ووضع تارياي بعينا ـ بما تتطلبا عملية النقل من تعديحت فوى بنيتهوا وسولوكياتها
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وقوانينها ؤ طبقا لتغير الظروف المحيطة وهى فى الة تؤدى الى تعميوق االقتبوا
الثقافية .

والنقول كاسوا

لتاصويل الاصوائ

وتتضمن عملية التااعل صورا لما يعرف بوـ " االمتصوا الثقوافى "  .. Assimilationويعنوى عنود " التقليوديين "  ..اوبوان
" ثقافة " العناصر المهاجرة " في البنام الثقافي " لمجتمع مستقر تدريجيا  ..وتلة كانت نظرة األموريكيين ـ تحديودا ـ ومويلهم
الاكر لتاسير اصائ المجتمع االمريكى " الحلم " المستهدف ؤ حال نجاحوا فوى تاطوى مشواكل المهجورين اليوا والمتعلقوة
بوحدة المجتمع ككل  ..على ن البحث التجريبي المعاصر ـ على مجتمعات حديثة او تارياية ـ كان قد اثبوت صوحة ماسوجلا
العرت االوائل فوى توأرياهم للموردود الثقوافى للاتوحوات االسوحمية ؤ مون كوون عمليوة االمتوزا تحتمول التحقوى بوين ثقوافتين
مثلما حدث فى  :عطام العرت اللغة والدين الجديد ـ او احدهما ـ لحقطار التى افتتحوها واااوهم النماط الحياا والعمول
والمعيشة واساليت التاكير  ..وقد كدت دراسات علم االجتما المعاصر الة ايضا ازام تحليلها " العضوو والبنيووى "
لتلة المجتمعات  ..وماالت اليا ؤ وثبوت ان كوح المجتمعوين المسوتقبل والمهواجر يتغيوران علوى مراحول تدريجيوة  ..ور ت "
شوويليا باترسووون " ـ و وكمووا عرضووت لووالة فووى كتووات " الغربووام السوومر  "1964ـ و ان مرحلووة " التكيووف المووزدو " تسووبق "
االمتصا " حيث يتقبل المجتمع المستقبل والمهجرون اليا فى البداية " المميزات والمزايا " االقتصادية واالجتماعيوة
والثقافية والناسية واللغوية لكل منهما قبل ـ واثنام ـ شرو كل منهما فى استيعابها ثم تبادلها .

شكل رقم ( )6العحقة التبادلية بين استد امة البيئة والمردود التشكيلي لصياغة عناصرها وثيقة الصلة بالثقافة واإلدراة والمعنى ومن قبلها القيم .

والعحقة التبادلية بين عمارة المسكن وثقافة قاطنيا مودعاا لطورح عديود مون التسواؤالت والجودل الاكورى  ..حوول جودوى موا
تؤول إليا معايير صياغة المسكن المحئم ـ وظيايا وتعبيريا ـ بما يتاق ومستهدفات استدامتا البيئية المحيطة  ..؟ ااصة فوي
سووياق التنووواول الموضووووعى لثقووول الووواات والعحقووة موووع االاووور وموووا تمليوووا فرضوويات الواقوووع الثقوووافى المعاصووور  ..الوووة ان
االعتبارات االنسانية ليست قيدا على مسوغات البيئة الطبيعية دون غيرها باعتبوار ان حوراة االنسوان االجتمواعى البود وان
يتضوومن تغيوور فووى بنائووا الاكوورى والثقووافى  ..ويؤكوود الووة جوودوى الصووياغة المرنووة للمحتوووى الوووظياى الناعووى والتعبيوورى
االستاطيقى تجاا استياام معطيات الواقع دائموة التغيور مون جانوت واهميوة تحوديث المعوايير واالعتبوارات زمنيوا ومكانيوا مون
جانت اار .

 -5نتائج الورقـــــة:
ف سياق تناو الورقة البحثيلة التحليلل لماهيلة االعتبلارات االنسلانية الواجل مراعتهلا حلا التنلاو التصلميم لعملارة
المسكن وما يكفله استيفائها من استدامة الطره التشكيلية ا ا مالئمة تلك االطر المرنة لمتغيرات الواقع الثقاف المحيط ،
يمكن استخالص النتائج التالية :
.1
.2
.3
.4
.5

همية تحديث ومراجعة " المعايير واالعتبارات اإلنسانية " الحزمة لصياغة عناصر المسوكن الوظيايوة والتعبيريوة
زمنيا ومكانيا ؤ بهدف استياام موردود متغيورات الواقوع الثقوافي والتقنوي وماقود يترتوت عليهموا مون دالئول لتغيورات
اجتماعية .
" المتطلبات الحسية واالدراكية " لمستخدمى الفراغ السكنى احد اهم اعتتاماتاا اعاسمااال البامما مراتاحاما حما
الصااغل التعااريل لعناصره البظافال .
" الصياغة المرنة للمحتوى الوفيفي والتعبيري " لعمارة المسوكن هوم ولويوات اسوتياام معطيوات الواقوع المكواني
والزمني " دائمة التغير " .
" القلليم المعياريللة السللائدة " و" معللاني مفللردات التعبيللر " و" خصللائص اإلدراك المتعللارف عليهللا " و" الثقافللة
المتاحة عبر متغيرات المكان ومعطيات الواقلع ال منلي"  ..تعود ابورز العوامول الموؤثرة علوى العحقوة التبادليوة بوين
استدامة عمارة المسكن والمردود البيئي لصياغتا بشقيها الوظياي والتعبير .
" اسللتدامة عمللارة المسللكن " تتطلووت ضوورورة متابعووة وادرا المتغيوورات الثقافيووة والاكريووة ضوومن االعتبووارات
اإلنسانية لصياغة المسكن الوظياية والتشكيلية .

 -6التوصــــــيات :
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وإ ا ما سبق تناوله من مفاهيم ودالالت وتقريرلكنه العالقة التبادلية بين " االعتبارات االنسانية " و" استدامة المسكن
" ودور تلك العالقة ف تحديد " مالمح المردود البيئ " لصياغته التشكيلية ،وماترت عل ذلك مجمال من نتائج خلصت
الورقة البحثية ال مجموعة التوصيات التالية :
 .1تكليووف األحيووام و جهووزة التاطوويط مشوواركة مووع المراكووز البحثيووة المتاصصووة برعووادة دراسووة االشووتراطات الااصووة
بمشووروعات اإلسووكان بشووقيها التاطيط وى والمعمووار تجوواا اسووتياام االعتبووارات اإلنسووانية التووى تمليهووا اصوصووية
الواقع البيئي المحلى .
 .2ضرورة تكليف األحيام و جهزة التاطيط ومراكز التنمية برعادة دراسوة اللووائح المنظموة لحركوة العموـران بماتلوف
المناطق واألرجام الحضرية تجاا استياام وجا القصور المتعلقة بالجوانت الحسية واالدراكية لقاطني تلوة األرجوام
ؤ كبداية لتحديد مايلى :
 ضوابط المعالجات التشكيلية لواجهات عناصر العمران بماـتلف واألرجام الحضرية . نسوت الاراغوات الاارجيوة والدااليوة لعناصور العموران كأسوا للحاواظ علوى الهويوة الاراغيوة لكول منطقوةحضرية وفقا لما تتضمنا من قيم وثوابت .
 نوعيات المواد والاامات و األلوان المحئمة لمستهدفات التنمية الحضرية بتلة المناطق . .3ضرورة تكليف مراكز البحوث السكـانية بدراسة حركة السكان الترددية عبر ماتلف المنواطق الحضورية والموردود
الثقافى لتلة الحركة وما تتطلبا من تقرير ألوجا التغير المحتملة في القيم واالعتبارات اإلنسانية .
 .4ضورورة تكليووف مراكوز البحوووث واألجهوزة المعنيووة بووزارتي الثقافووة واألعوحم بالدراسووة الدوريوة ألوجووا التغووـيرفى
اصائ البني الثقافية بماتلف المناطق الحضـرية ومردود الة التغير على عمارة المسكن.
 .5تكليووف وسووائل اإلعووحم بتكثيووف حمووحت التوعيووة الثقافيووة باهميووة المووردود البيئووى لصووياغة المسووكن وماووردات بنائووا
التشكيلية ودورها فى تعزيز جوانت الصحة الناسية لحنسان ولالة مردودا االيجابي على استدامتا .
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