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الخالصة:
ركــزت الطروحــات العامــة عــى دراســة الواقــع املعــريف العــام حــول مفهــوم اإليديولوجيــا رؤيــة فكريــة عامة من 

زوايــا عــده تناولــت الجوانــب املتعــددة والخاصــة بعالقتهــا مبفاهيــم اخــرى مام أفــرز رؤية غــر واضحة وضبابيــة ليتم 

الخــوض يف طــرح الجوانــب املعرفيــة والتوجيهيــة الخاصــة باملفهــوم وعالقتــه ببقيــة املفاهيــم، وهــذا ما شــكل األســاس 

لتوجــه البحــث نحو دراســة العالقــة العامة بــن اإليديولوجيا والعامرة واإلطــار التفصييل الخــاص بالتصميم يف العامرة.

دراســة  ضــوء  يف  والعــامرة  اإليديولوجيــا  بــن  للعالقــة  العامــة  األســس  لتوضيــح  البحــث  هــذا  يهــدف 

ــن  ــة ب ــول العالق ــة ح ــوح املعرف ــدم وض ــة بع ــث الخاص ــكلة البح ــف مش ــام وتعري ــام وترابطاته ــام وخصائصه طبيعته

ــوال  ــة، وص ــك املعرف ــح تل ــريف بتوضي ــدف املع ــد اله ــي وتحدي ــري والتطبيق ــور النظ ــن املنظ ــامرة م ــا والع اإليديولوجي

ــام  ــد تطبيقه ــم( بقص ــول التصمي ــة )ح ــامرة( والتفصيلي ــول الع ــة )ح ــة العام ــة املعرفي ــر النظري ــاء لألط ــرض وبن لع

ــل نتائــج  ــدا( وتحلي ــك خالــد يف أبهــا، الســعودية/ متحــف جروينجــر، هولن ــارة )جامعــه املل ــة مخت عــى عينــات تطبيقي

هــذا التطبيــق واستكشــاف وتوضيــح تحقــق حــاالت املــؤرشات النظريــة املحــددة لتلــك العالقــة حيــث وضحــت 

ــات. ــة والتوصي ــتنتاجات النهائي ــرح االس ــع ط ــة م ــدة النظري ــر القاع ــا لتوف ــول اإليديولوجي ــة لتح ــاوي يف الرؤي التس

الكلامت املفتاحية: العامرة، اإليديولوجيا، التصميم، النظرية، الفكر.

املقدمة:
تنوعــت النظــرة العامــة ملعايــر املحيــط الفكــري العــام للحيــاة املحيطــة باإلنســان واملشــكلة للمواقــف حولــه، والتــي 

ــات  ــل للعالق ــم الحاص ــدا يف الفه ــابكا وتعقي ــف تش ــذا املوق ــرز ه ــه. إذ أف ــة واقع ــرة يف صياغ ــم املؤث ــدد املفاهي تح

ــة الخاصــة بذلــك الطــرح عــن الشــمولية يف النظــرة العامــة،  ــة املعرفي ــك املفاهيــم مــام أبعــد الحال واملتشــكلة بــن تل

حيــث اتضــح أنهــا بحاجــة لتوضيــح معــريف يحــدد أهــم املــؤرشات النوعيــة ألبعــاد تلــك املفاهيــم املعتمــدة للدراســة ضمن 

اإلطــار املعــامري املمثــل لحقــل البحــث. حيــث يرتكــز الطــرح عــى موضــوع اإليديولوجيــا وعالقتهــا بالعــامرة مــن منظور 

ــة. حيــث يتضــح اإلطــار العــام للســامت التوجيهيــة والتحديديــة  ــق بالجوانــب النظريــة والفكريــة والتطبيقي خــاص يتعل

لإليديولوجيــا ودورهــا يف تســير وتوجيــه الظواهــر االجتامعيــة واجبــة الدراســة وتوجيههــا، يف ضــوء املعرفــة العامــة 

املطروحــة حولهــا بشــكل عــام واملعرفــة حــول ســمتها الفكريــة والنظريــة بشــكل خــاص.

• بالنسبة ملشكلة البحث املعرفية فهي كاآليت:

   )عدم وضوح املعرفة حول العالقة بن اإليديولوجيا والعامرة من املنظور النظري والتطبيقي(.
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• أما عن هدف البحث فيطرح كاآليت:

  )توضيح املعرفة حول العالقة بن اإليديولوجيا والعامرة من املنظور النظري والتطبيقي(.

• أما عن منهج البحث فيطرح اآليت:

ـــؤرشات  ـــة بامل ـــب املرتبط ـــتعراض الجوان ـــه اس ـــم في ـــري يت ـــرح نظ ـــن ط ـــون م ـــريف يتك ـــري مع ـــار نظ ـــاء إط - بن

ـــاين  ـــا بالعـــامرة، والث ـــق األول بعالقـــة اإليديولوجي ـــة الخاصـــة مبوضـــوع البحـــث وتحديدهـــا ضمـــن قســـمن: يتعل النظري

ـــة. ـــات التطبيقي ـــد العين ـــة وتحدي ـــورات االفرتاضي ـــرح التص ـــع ط ـــم م ـــا والتصمي ـــه اإليديولوجي بعالق

- تطبيق اإلطار املعريف السابق عى العينات التطبيقية واستخالص النتائج ومناقشتها وتحليلها.

التوضيح واالستكشاف لحاالت التحقق الخاصة ألمناط املؤرشات النظرية لعالقة اإليديولوجيا  بالتصميم والعامرة.  �

• أما عن فرضية البحث الرئيسية فهي كااليت:

)يفــرتض البحــث أن هنــاك مرحلتن أساســيتن تحــددان طبيعة العالقة بــن اإليديولوجيــا والعامرة من املنظــور النظري 

والتطبيقــي هــام: مرحلــة التحــول االنتاجــي للجانــب النظــري الخــاص بالعــامرة ومرحلــه التكاثــر املنهجــي للجانــب التطبيقــي 

الخــاص بالتصميم(.

1. الجزء األول: اإلطار النظري العام
1-1. اإليديولوجيا - التعريفات العامة.

ـــا  ـــد فاعليته ـــا ً لتحدي ـــكل أساس ـــة وتش ـــة معين ـــة جامع ـــط مبصلح ـــة ترتب ـــكار اجتامعي ـــة أف ـــا مجموع اإليديولوجي

االجتامعيـــة يف مرحلـــة تاريخيـــة معينة.)عـــوض,2002،ص479(، أو هـــي قـــوة فكريـــة تعمـــل عـــى تطويـــر النـــامذج 

االجتامعيـــة الواقعيـــة وفقـــاً لسياســـة متكاملـــة تتخـــذ أســـاليب ووســـائل هادفـــة وتســـاندها تربيـــرات اجتامعيـــة أو 

نظريـــات فلســـفية أو أحـــكام عقائديـــة أو أفـــكار تقليديـــة، لذلـــك هـــي مرتبطـــة باملنظومـــة االجتامعيـــة وبحركتهـــا 

ـــة  ـــة معين ـــح جامع ـــط مبصال ـــة يرتب ـــكار االجتامعي ـــن األف ـــا كنظـــام م ـــر اإليديولوجي العامة.)عـــامد,2006،ص197(. وتظه

ـــل  ـــرد فع ـــف ك ـــام وتوص ـــة. ك ـــة معين ـــة تاريخي ـــا يف مرحل ـــة أو تربيره ـــا االجتامعي ـــد فاعليته ـــا ً لتحدي ـــكل أساس ويش

منظـــم لتوتـــرات الـــدور االجتامعـــي املنظـــم، وتقـــدم مخرجـــا ً للتشويشـــات االجتامعيـــة العاطفيـــة التـــي يولدهـــا 

ـــا  ـــة وتصوراته ـــة أو طبق ـــز جامع ـــر متي ـــة تفك ـــرب طريق ـــامن,2002،ص505-506(. وتعت ـــوازن االجتامعي.)عث ـــدام الت انع

ـــه  ـــن ارتباط ـــر م ـــور أك ـــط بالتص ـــكار مرتب ـــام أف ـــيل كنظ ـــع الفع ـــس الواق ـــام تعك ـــر م ـــي أك ـــود التاريخ ـــس الوج تعك

بالواقـــع االجتامعي.)عـــامد, 2006: ص77(.

1-2. اإليديولوجيا والفكر.
ــا  ــل يكــرس وهــام ًعنه ــا ب ــة الظاهــرة اإليديولوجي ــرب عــن حقيق ــة ال يع ــة فكري ــا كمنظوم إن النظــر لإليديولوجي

ــل كل  ــب الوجــود وتتخل ــل عــى العكــس، توجــد يف قل ــكار ب ــك األف ــا تحــدث يف فل ــد أنه ــث يعتق ــا ال تحــدث حي ألنه

بناتــه العضويــة حيــث أن النــاس ال يقيمــون عالقاتهــم املاديــة إال كراهيــة باتحادهــم الواعــي أو باختيارهــا اإلرادي، بــل 

تشــكلهم هــذه العالقــات التــي تتناســل داخلهــا اتحاداتهــم ونظــم عيشــتهم وأمنــاط ســلوكهم كتناســل خاليــا أجســادهم 

دون وعــي منهــم. )عــوض,2002،ص479(. فاإليديولوجيــا ال تتكــون مــن منظومــة أفــكار وتصــورات فحســب، بــل تقــوم 

أيضــاً عــى سلســلة مــن املامرســات املاديــة واألعــراف والعــادات وأســلوب الحيــاة وتختلــط مــع بنيــة مجمــوع املامرســات 

االجتامعيــة فهــي ليســت محايــدة يف املجتمــع وال ميكنهــا أن تكــون )عــامد, 2006: ص74(.

1-3. اإليديولوجيا والفلسفة
الفـرق بـن اإليديولوجيـا والفلسـفة ليـس بن الجـزيئ والعـام. فاإليديولوجيـا بوصفها بيئـة من األفكار تطـرح فهامً 

شـامالً لعالقـة اإلنسـان بالعـامل وأهدافـاً كليـة ووسـائل محدودة وخاصـة للمامرسـة العملية من هذه الزاوية، شـأنها شـأن 
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الفلسـفة لكـن الفـرق يكمـن يف املنهـج أوال وقبـل كل يشء. فالفلسـفة معرفـة برهانيـة فيـام اإليديولوجيـا معرفـة جدية أو 

خطابيـة باملعنـى الرشـدي للكلمـة ومـن هنا تتطلـب اإليديولوجيـا إمياناً أعمى، بينـام تتطلب الفلسـفة اقتناعـاً برهانياً. كام 

أن الفلسـفة تكـون مفتوحـة بـال حـدود انفتـاح املعرفـة ذاتهـا، أمـا اإليديولوجيـا مغلقـة وتسـبب لـدى املؤمنن بهـا ظاهرة 

التعـب والعصبيـة التـي تبعـث فيهـم الحامسـة والنشـاط والفاعليـة. واإليديولوجيـا هـي باألصـل أهـداف عمليـة مرتبطـة 

بحيـاة النـاس السياسـية واالقتصاديـة والقوميـة دون نفـي عموميتهـا. )عـوض, 2002: ص480(، بينام تكوِّن الفلسـفة دامئا 

ً موضوعاتهـا مـن وحـي مسـتوى تطـور اإلنسـان واملجتمـع والثقافـة عموماً مبعزل عـن أهداف راهنـة لهذه الفئـة أو تلك. 

والفلسـفة دامئـاً مصـدر اإليديولوجيـا دون أن يقصد الفيلسـوف ذلك.)عـوض, 2002: ص480(. 

 1-4. اإليديولوجيا والعلم 
تبتغـي اإليديولوجيـا مـلء الفـراغ وتوحيـد التباينـات بإغفالهـا بينـام يبغـي العلـم معرفـة الواقـع الفعـيل. ويقـول 

)التوسـر( مل يعـد العلـم يعتـرب كـام لـو كان مجـرد تقريـر لحقيقـة عاريـة متجليـة قابلـة للكشـف بـل هـو إنتاج لـه تاريخ 

للمعـارف تحـدده عنـارص معقـدة مـن النظريـات والتصـورات واملناهـج والعالقـات الداخلية املتعـددة التي تربـط مختلف 

هـذه العنارص)عبـد العـايل, 1991: ص111(. والتمثيـل األيديولوجـي ال يختفـي عنـد ظهـور العلـم بـل يعيد تنظيـم ذاته عن 

طريـق تدخـل العلـم ويبقـى مصاحبـاً لـه ليغـر من حالـه ويّجدد لونـه. والعلم يهـدم األخطـاء اإليديولوجيـة دون ان يفكر 

فيهـا كحواجـز معرفيـة. لذلـك فالتأمـل الفلسـفي نافـذة ميكن مـن خاللها إماطـة اللثام عـن العالقات الجدليـة بن العلم 

واإليديولوجيا.)يونـغ: ص35(.فـاذا كانـت اإليديولوجيـا مـن املركبـات األساسـية للمجتمع لـن تعدو مجرد ضباب ينقشـع إذا 

مـا حـل محلـه الصـواب واليقـن العلمـي، وهو مـا جعل )التوسـر( يعـارض املفهـوم املثـايل لإليديولوجيا الـذي يوحد بن 

العلـم واإليديولوجيا.)عبـد العـايل, 1991: ص255(. ولإليديولوجيا وظيفة أساسـية يف املجتمع برغـم أن دورها غر معريف. 

إال ان وظيفتهـا عمليـة، فوظيفتهـا ليسـت إعطـاء معرفـة صائبة عن البنيـة االجتامعية بـل وظيفتها أن تحشـد الناس ضمن 

)Eisenman,1996: 220(.نشـاطاتهم العمليـة

1-5. اإليديولوجيا والنظرية
1-5-1.النظرية )التعريفات النظرية(

النظريـة يف العـامرة هـي الخطـاب الـذي يعـرف التطبيـق والنتـاج والذي يعمل عـى تضييـق فعالية الحكـم والتعبر 

لألعـامل املتخصصـة املوجـودة بحسـب النقـد واملعايـر املعامريـة املقـرة.)Nesbitt,1996: 16(. وهـي التمثيـل األول للفكر 

واإلطـار النظـري للمعرفـة والتـي ال تتطـور مـن الوجهـة التاريخية بالتطابق مـع القوانـن الداخلية الضمنيـة وال تنبثق من 

طبيعـة األشـياء واملوضوعـات وحدهـا مـن االحتـامالت املجـردة وليسـت مشـتقة من الجدليـة الضمنيـة، بل إن بلـورة الفكر 

العقـيل الواقعـي تتأثـر يف نقـاط حاسـمة بعوامـل مـا فـوق النظرية ميكـن تسـميتها بالعوامـل الوجودية عـى النقيض من 

العوامـل النظريـة.)Manheim,1967 394:(. وتعمـل النظريـة عـى مسـتويات مختلفـة مـن التجريـد لتطويـر االحـرتاف 
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املعـامري وهـي تتعامـل مـع االلهـام املعـامري كـام هـو منجـز وحاصـل وعـى مـدى التاريـخ عرفـت األفـكار املعامريـة 

كجوانـب تحتـاج الحـل هـي الجوانـب )املفاهيميـة( و)الفكريـة( و)الفيزيائيـة( أمـا الجوانب الذهنيـة الفكرية فقد اسـتمر 

ظهـور مشـاكلها وتعقدهـا تطوريـا ضمـن املسـار العـام.)Nesbitt,1996: 16(. إن إدراج املامرسـة يف نظريـة املعرفـة هـو 

وحـده الـذي يحـول النظريـة إىل علـم حقيقي يكشـف عن القوانـن املوضوعية ألصـل املعرفة عـن العامل املادي وتشـكلها.

)روزنتـال ويوديـن,1981: ص482(. وتعمـل النظريـة عـى مسـتويات مختلفة مـن التلخيص أو تقـوم بتقييم املهنـة املعامرية 

وأغراضهـا وعالقتهـا الحضاريـة بصـورة واسـعة ألن النظريـة املعامريـة تتعامـل مـع الطروحـات املعامريـة بقـدر تحققهـا.

)Nesbitt,1996: 18(. شـكل رقـم )1-1(.

1-5-2. اإليديولوجيا ونظرية العامرة
توجهـــت نظريـــات العـــامرة والتصميـــم يف الغالـــب نحـــو إدامـــة البنيـــة األساســـية للمجتمـــع الغـــريب، بينـــام تبحـــث يف 

ـــة  ـــة املعامري ـــدور التكيفـــي للنظري ـــة نافـــذة ضمـــن هـــذا النظـــام الراســـخ. ويتحـــدد ال ـــم كعملي ـــت التصمي الوقـــت نفســـه عـــن تثبي

ـــا  ـــة. وعندم ـــة وهمي ـــرد حقيق ـــا مج ـــة ولكنه ـــح إىل الحقيق ـــة تلم ـــي بطريق ـــاج اإليديولوج ـــذا النت ـــاد له ـــل مض ـــالل تحلي ـــن خ م

ـــون  ـــى تك ـــذا املعن ـــة(. به ـــا املعامري ـــا بــــ )اإليديولوجي ـــا تســـمى هن ـــا بوضـــوح وم ـــن متييزه ـــة ميك ـــة لنظري ـــرتض أن مثـــة حاج نف

ـــن  ـــأ م ـــا تنش ـــة، أي إنه ـــا املعامري ـــع اإليديولوجي ـــة م ـــة الجدلي ـــى العالق ـــى ع ـــة تبن ـــاج للمعرف ـــة إنت ـــة عملي ـــة املعامري النظري

ـــا.  ـــة مـــن اإليديولوجي ـــز النظري ـــي متي ـــة الت ـــة الجدلي ـــاً يف ذات الوقـــت هـــذه هـــي العالق ـــا جذري ـــا وتعارضه هـــذه اإليديولوجي

ـــة إىل  ـــة العام ـــن البديه ـــكيل م ـــا ال ـــة يف مداه ـــة الغربي ـــة املعامري ـــع املعرف )Agrest & Candelsons,1996: 67-68(. وإن تجمي

ـــات  ـــدم الحاج ـــا تخ ـــة أنه ـــم رصاح ـــا، وتزع ـــنظرية له ـــا ال كـ ـــز كإيديولوجي ـــب أن متيَّ ـــامرة يج ـــخ الع ـــدة وتواري ـــات املعق النظري

العمليـــة للمجتمـــع بإعطائهـــا التسلســـل والســـيطرة عـــى البيئـــة البنائيـــة.)Agrest & Candelsons,1996:68(. إن وظيفـــة اإليديولوجيـــا 

ـــن: ـــق مرحلت ـــة وف ـــن النظري ـــا وب ـــة بينه ـــة جدلي ـــة عالق ـــة وإلقام ـــها بفاعلي ـــات نفس ـــن إلثب ـــة ولك ـــد املعرف ـــت تولي ليس

1. مرحلة التحول اإلنتاجي:- وهي عندما تتحول اإليديولوجيا يف البداية لتوفر القاعدة النظرية.

2. مرحلة التكاثر املنهجي:- وهي عندما تطور النظرية كبيئة منفصلة عن اإليديولوجيا .)التوسر, 2006: ص62(.

ــذه  ــا. وه ــارج اإليديولوجي ــع خ ــي توض ــامرة والت ــة الع ــرتاض نظري ــم اف ــا يت ــة اإليديولوجي ــالل معارض ــن خ وم

ــاج املختلفــة ألن  ــة مــن الحضــارات وأســاليب اإلنت النظريــات تصــف العالقــة وتفرسهــا بــن املجتمــع والبيئــات البنائي

ــال هــذه  ــة أو امللموســة كــامدة خــام بــل العقائــد واألفــكار واملفاهيــم حي العمــل النظــري ال يســتخدم األشــياء الحقيقي

األشــياء.)Agrest & Candelsons,1996( p.87. شــكل رقــم)2-1(.

1-6. مناقشة عامة:
تعـرف اإليديولوجيـا عـى أنهـا مجموعـة أفـكار ترتبـط مبصلحـة جامعـة معينة وتشـمل أساسـاً وطريقـة لتحديد قوة 
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فكريـة لتطويـر النـامذج االجتامعيـة الواقعيـة، كـام أن تاثرهـا ميتـد فكريـا إىل املامرسـات املاديـة املنتجة لالفـكار. وهنا 

تتميـز الفلسـفة مـن اإليديولوجيـا كونها كليـة فيام األخرى جزئيـة. ويتضح الواقع الفكـري لها الرتباطهـا مبصالح الجامعة 

والتـي عـى أساسـها تتحدد طريقه التفكـر لتطوير النموذج االجتامعي. ويتضـح أيضا ترابط اإليديولوجيـا بالعلم للوصول 

إىل منـوذج موضوعـي ذي أبعـاد وقيـم محـددة حيـث يتعامل مع تحليـل األفكار.

ــة  ــة، لتكــون عملي ــاج االيديولوجــي بطريقــة تلمــح للحقيق ــل مضــاد للنت ــات العــامرة مــن خــالل تحلي تعمــل نظري

ــا يف آن  ــا جذري ــا وتعارضه ــا تنشــأ منه ــة ألنه ــة املعامري ــع االيديولوجي ــة م ــة الجدلي ــى عــى العالق ــة تبن ــاج للمعرف انت

واحــد، فعمليــة ربــط الفكــر بأصولــه االجتامعيــة يعــد إثــراء للنظريــة واإليديولوجيــا. كــام أن تجميــع املعرفــة املعامريــة 

ــة  ــة. فوظيف ــة إيديولوجي ــس كنظري ــا ولي ــز كإيديولوجي ــث متي ــدة بحي ــات املعق ــة اىل النظري ــة العام ــون مــن البديه يك

اإليديولوجيــا هــي لتنصيــب نفســها بفاعليــة وإلقامــة عالقــة متبادلــة بينهــا وبــن النظريــة وفــق مرحلتــن هــام مرحلــة 

التحــول االنتاجــي ومرحلــة التكاثــر املنهجــي بحيــث تتحــول اإليديولوجيــا يف االوىل اىل توفــر للقاعــدة النظريــة ومــن 

ثــم تتطــور النظريــة يف الثانيــة كبيئــة منفصلــة عــن اإليديولوجيــا.

2. الجزء الثاين: بناء االطار املعريف:
ســيتم هنــا طــرح املعرفــة العامــة عــن الجوانــب املرتبطــة بالحالــة التفصيليــة اإليديولوجيــة ضمــن الحالــة املعامريــة 

بالرتكيــز عــى عــرض املوضــوع مــن خــالل جزأيــن: األول يتعلــق باملعرفــة املعامريــة العامــة واســتعراض عالقــة العــامرة 

ــة  ــا  اىل نظري ــدء تحــول اإليديولوجي ــابقة والخاصــة بب ــة التحــول االنتاجــي الس ــال )ملرحل ــون مامث ــا ليك واإليديولوجي

ضمــن اطــار الحالــة املعامريــة(، فيــام يتعلــق الثــاين بعــرض املعرفــة التفصيليــة عــن جانــب محــدد مــن العــامرة وعالقتــه 

باإليديولوجيــا أال وهــو التصميــم بحيــث ســتعرض املعرفــة العامــة عنــه والتفصيليــة مــن خــالل مجموعــة دراســات متثــل 

إيديولوجيــات محــدده وهــذا ســيامثل )مرحلــة التكاثــر املنهجــي التــي ســتتطور فيهــا النظريــة املتشــكلة مــن اإليديولوجيــا 

اىل بيئــة منفصلــة( متهيــدا إلجــراء التطبيــق باعتــامد املفــردات الخاصــة باإلطــار النظــري والتــي ســيتم اشــتقاقها مــن 

املعرفــة التــي ســتعرض يف الجزأيــن املعرفيــن الســابقن.

2-1. اإليديولوجيا وحالة العامرة )مرحله التحول االنتاجي(.
يقــول )الجابــري(: )يالحــظ أن جميــع النهضــات قــد عــربت إيديولوجيــاً عــن بدايــة انطالقهــا بالدعــوة إىل االنتظام 

ــكاز  ــل مــن أجــل االرت ــد ب ــا مــن جدي ــا أســاس نهضــة مضــت يجــب بعثه ــودة إىل األصــول ال بوصفه ــرتاث والع يف ال

عليهــا يف نقــد الحــارض ونقــد املــايض القريــب امللتصــق بــه املنتــج لــه املســؤول عنــه والقفــز إىل املســتقبل(. )الجابــري, 

1998: ص28(. إن هويــة العــامرة املعوملــة هويــة اســتهالكية، واســتهالك ملفــردات الخصوصيــة العمرانيــة والتفــرد بســامت 

متيزهــا مــن شــكل ومنــط ولــون وذاتيــة ومــواد بنائيــة نابعــة مــن ثقافــة املجتمــع وتقاليــده )ابــا الخيــل,1989،ص48(، 

ــة يف تفســر االختــالف يف التعبــر املعــامري. ــة أهمي ــة للعــامرة التــي تضفــي عــى الهوي واســتهالك للوظيفــة الحيوي

ــام وادراكا  ــرة فه ــذه الفك ــدم ه ــي، إذ تق ــالح االجتامع ــايس أداة لإلص ــكل أس ــامرة بش ــد الع ــكاش, 1998: ص8(. تع )ع

ــي االصطناعــي مــن  ــا مــأوى لالنســان فقــط وامنــا بســعيها اىل تحســن الوضــع البيئ ــس بتامينه ــا للعــامرة لي وتوظيف

ــه. ــع مســكن أكــر كفــاءة ومالءمــة مــام يعتقــد اإلنســان املســتخدم لهــذا املســكن ذات خــالل تدخــل املعــامري يف صن

ــالً  ــه أص ــاً تحكم ــاً كتلوي ــانياً فيزيائي ــاً إنس ــا نتاج ــم كونه ــامرة وبحك ــو ان الع ــرق ه ــامن,2001: ص59(. إال أن الف )النع

إيديولوجيــات فكريــة متعــددة ومختلفــة ومعينــة بذاتهــا، فهــي تــأيت مبرحلــة الحقــة لتكونهــا الفيزيــايئ لتجمــع يف نهايــة 

األمــر عــدة إيديولوجيــات تســاهم بشــكل مرتابــط يف ذلــك التكويــن النهــايئ بشــكله الكتلــوي والفضــايئ ســواء كانــت 

ــات متطابقــة أم مختلفــة، فهــي تجتمــع كلهــا يف عــامرة واحدة.)النعــامن, 2001: ص60(. وال تتدخــل  هــذه اإليديولوجي

النظــرة اإليديولوجيــة لإلنســان يف توظيــف العــامرة نحــو مهــامت نفعيــة فقــط، وإمنــا ترتقــي بالوجــود اإلنســاين، أو إن 



أحمد هاشم حميد العقايب وآخرون: اإليديولوجيا والعامرة رؤية لطبيعة العالقة... 

 38                                           مجلة جامعةأم القرى للهندسة والعامرة، املجلد التاسع – العدد األول – محرم 1440هـ – اكتوبر 2018م. 

                                   

هنــاك حقيقــة أن الشــكل يف العــامرة ال يبنــى كــام يحــدث يف لوحــة فنيــة أو منحوتــة وفــق معايــر شــكلية رصفــة، بــل 

تحــر يف تأســيس الشــكل يف العــامرة معايــر إيديولوجية.)األســدي: ص209-165(.

2-2. اإليديولوجيا والتصميم )مرحله التكاثر املنهجي(.
يعــرف املنظــرون والنقــاد التصميــم بأنــه إحــداث التغــر يف األشـــياء مــن قبــل اإلنســان، ويعــرف أيضــا بأنــه خطــة 

ترشــد مــن يقــوم بتغيــر املــادة الخــام لغــرض اســتحداث يشء جديــد ميتلــك صفــات معينــة لــو خضعــت لتعامــل مناســب 

ألشــبعت حاجــة فــرد أو جامعة.)الجادرجــي: ص18(، يف حــن يــرى بعضهــم بــأن التصميــم هــو دورة أو عمليــة متكــررة 

ــه.)Lawson,1998: 140(. إذ أن التصميــم عبــارة عــن جهــد واٍع  تعتمــد يف تكرارهــا عــى قــرارات املصمــم خــالل عمل

لتحقيــق نســق ذي معنــى يف الحيــاة. فهــو يتضمــن فعاليــة صنــع القــرار ومعنــى التأصيــل ليكــون مــن املســـتحيل التصميم 

دون أصالــة ألنــه يتضمــن فعــل التغــر الواعــي الناتــج ولكنــه ينبــع مــن حــاالت مــن التغــر أي تغــر األوضــاع وبــروز 

املشــاكل أو املواقــف املواجهــة أو الدوافــع الخاصــة باإلنســان املتلقــي. كــام أن التصميــم يكمــن أن يكــون تنظيــام مســبقا 

وراســخا للخطــوط والزوايــا يـُـْدرَك يف الذهــن ويُْســتَْنبَط ويُْخــرَتَع مــن فنــان عبقــري أو يكــون أفعــاالً لهــا تصــور ذهنــي 

مســبق مرتبــط باملعرفــة النظريــة وليســت جــزءاً مــن الحرفــة يتوافــق مــع مفهومــه يف أن املعــامري )أو املتلقــي أحيانــا( 

يوِجــد حلــوال جديــدة مــن منــاذج كالســيكية، أو أن يوظــف منــاذج كالســـيكية لوظائــف عصـــرية ومبــادئ نظريــة مــام 

يضمــن إبقــاء البديــل املعــامري مفتوحــا )للتغير(.)رزوقــي, 1996: ص155-152(.

ــة وتوجهاتهــا ودراســتها  ــة التوجــه لتعريــف الطروحــات الخاصــة بالقــدرات التصميمي ــذا مــام ســبق تظهــر أهمي ل

ألجــل طــرح مفــردات نظريــة معرفيــة تفصيليــة حولــه.

2-3. اإليديولوجيا ت النظرية حول القدرات التصميمية
)Lawson - 1988( 2-3-1. إيديولوجيا

ـــات  ـــن املعلوم ـــد م ـــة العدي ـــادرة عـــى معالج ـــدة ق ـــة معق ـــة ذهني ـــه عملي ـــم بوصف ـــة التصمي ـــت الدراســـة طبيع تناول

ــات  ــم والعمليـ ــكالت التصميـ ــرض مشـ ــالل عـ ــن خـ ــاج مـ ــدة النتـ ــكة مولـ ــكار متامسـ ــة أفـ ــا يف مجموعـ وصياغتهـ

التصميميـــة مركـــزة عـــى األفعـــال الفكريـــة والتـــي تكـــون مطلوبـــة لتعريـــف املشـــاكل التصميميـــة وفهمهـــا وإيجـــاد 

حلـــول لهـــا حيـــث طرحـــت هنـــا قدرتـــان كاآليت:

•  القــدرة عــى التفكــر العقــالين: وهــو التفكــر الهــادف املوجــه لتلبيــة متطلبــات العــامل الخارجــي )أســلوب التيــار 

الســائد وروح العــر وعوامــل اقتصاديــة..( أو القــدرة عــى التفكــر يف أنظمــة مغلقــة حيــث يســتطيع املصمــم بشــكل مقصــود 

أن يتحكــم باالتجــاه الخــاص بتفكــره.

•  القــدرة عــى التفكــر الخيــايل أو املغامــر: مــن خــالل تكويــن ترابطــات جديــدة بــن عنــارص ليســت مرتبطــة 

.)Lawson: 145(.طبيعيــا تســمح للفكــر أن يطــوف يف خيــال واســع تلبيــة لحاجــات داخليــة للمصمــم

كام يؤكد )Lawson( أن الفكر الخيايل ال ميكن إقصاؤه من عملية التصميم ولكن نتاجاته سوف تحتاج دامئا إىل 

.)Lawson: 146(.تقييم من خالل تفكر عقالين منطقي ليك يكون عمل املصمم ذا عالقة مع متطلبات العامل الخارجي

.)Jones.J – 1992( 2-3-2. اإليديولوجيا
ــالل  ــن خ ــة م ــة اإلبداعي ــدرة التصميمي ــة املرتبطــة بالق ــدرات اإلدراكي ــض الق ــاً إىل بع ــا ضمني تشــر اإليديولوجي

ــارص  ــم والعن ــن املصم ــل اإلدرايك ب ــالل التفاع ــزة خ ــات متمي ــر نتاج ــي تظه ــة الت ــات التصميمي ــارة إىل التوجه اإلش

ــن:  ــود توجه ــرتاض وج ــة باف التصميمي

ـــدرة  ـــن ق ـــم م ـــه املصم ـــا ميلك ـــة مل ـــة التصميمي ـــالل العملي ـــدة خ ـــكار جدي ـــد أف ـــو تولي ـــي: وه ـــه املفاهيم • التوج
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إبداعيـــة خياليـــة متكنـــه مـــن رؤيـــة املخططـــات مبنظـــور جديـــد تولـــد اكتشـــافات وأفـــكار جديـــدة غـــر متوقعـــة.

• التوجـه الحـي: توجيـه اهتـامم املصمـم ملجموعة من العنارص التصميميـة التي تم تخطيطها مسـبقا واجراء عمليات 

.)Jones,p.68(.تحويـر وتغيـر للخصائص املكانية املرئية لهذه العنـارص لتوليد نتاجات تصميمية جديـدة

2-3-3. اإليديولوجيا )غادة موىس رزوقي - 1996(.
بينــت اإليديولوجيــا بعــض القــدرات النفســية املطلوبــة للقيــام بالعمليــة التصميميــة مســتندة ضمــن الخلفيــة النظريــة 

إىل بعــض الطروحــات النفســية التــي تناولــت ظاهــرة اإلبــداع. وقــد أشــارت إىل تلــك القــدرات يف إطــار حديثهــا عــن 

اتجاهــات البــدء يف العمليــة التصميمية.)رزوقــي،ص170(. والتــي تلخصهــا يف إطــار توجهــن اثنــن هــام:

• اوال- اتجـاه متثيـل الفكـرة: يرتبـط هـذا االتجـاه للتصميم باملفهـوم التعبري حيـث يحمل املصمم تصـورات معينة 

مـن خـربات سـابقة تبدأ بالتكامل مـع معطيات املشـكلة التصميمية للوصـول إىل النتاج.)رزوقـي: ص171(.

• ثانيــا – اتجــاه التحويــر املســتمر يف عمليــة الخلــق للوصــول إىل الفكــرة: تبــدأ فعاليــة التصميــم مــن خــالل 

التحويــر أو التغيــر يف نظــام لــه عالقاتــه التكوينيــة التــي توفــر إطــار االنطــالق اللتقــاط االفــكار وتوظيفهــا حيــث يبــدأ 

ذهــن املصمــم املعــامري بالتفكــر يف أنــواع الحلــول املجربــة ســابقاً كنقطــة انطالق.)رزوقــي: ص178(.

2-4 التطبيق
هنــا ســيتم تطبيــق اإلطــار النظــري مبؤرشاتــه العامة والتفصيليــة عى نتاجــات معامرية تتمثل مبشــاريع تطبيقية منتخبة بقصد 

الفهــم والتحليــل للتحقــق الخــاص بكال النوعن مــن املؤرشات الســابقة العامة والتفصيلية وما يشــر إليــه أي من الجانبن الســابقن. 

ومــن األســباب املوجبــة الختيــار هذيــن املرشوعن هام متثيلهــام لتوجهن مختلفن أحدهــام عريب واآلخــر غــريب، واختالف الطبيعة 

التصميميــة والوظيفيــة والجغرافية الكبر بينهام وتركــز الطروحات عنهام ضمن اإلطــار النظري العام لطروحــات العامرة مام يقربهام 

مــن طبيعة املفهــوم املعتمد للدراســة يف البحث مع أســباب تفصيليــة اخرى.

2-4-1. العينات املختارة للتطبيق:
2-4-1-1. مقرتح تصميم جامعة امللك خالد يف أبها. السعودية 2003.

.)Gerber Architecture اسم املصمم: املكتب السعودي للخدمات االستشارية بالتعاون مع مكتب املعامري(

إن أول مــا يثــر االنتبــاه يف هــذا املقــرتح صغــر مســاحة األرض التــي أقيمــت عليهــا مبــاين الحــرم الجامعــي، حيــث 

تــرك باقــي املوقــع فارغــا مــن دون أي تطويــر مــع الرتكيــز عــى العنــر املــايئ املوجــود يف املوقــع والــذي اخــرتق 

كتلتــي الحــرم الجامعــي مــن الــرشق إىل الغــرب. وقــد أكــد املــرشوع عــى صناعــة فضــاءات وســطية مفتوحــة للســامء 

ــا التعليقــات حــول املــرشوع: »إن هــذا املقــرتح يشــبه القطــار  تحقــق إطاللــة داخليــة تهمــل كل املنطقــة املحيطــة. وهن

يف تكوينــه أو أنــه كمــدرج املطــار يف بســاطته وخطوطــه الطوليــة الثابتــة. وهــي إشــارة ذكيــة لرمزيــة محتملــة حــاول 

املصمــم أن يشــر بهــا إىل فكــرة اإلقــالع والرسعــة، وهــو إقــالع اقتصــادي وثقــايف واجتامعــي ســوف تشــهده أبهــا مــع 

املدينــة الجامعيــة الجديــدة«. إن هــذا املقــرتح مثــر للجــدل عــى أصعــدة عــدة أولهــا املســاحة املحــدودة للحــرم الــذي 

يوحــي بتكتــل املبــاين التعليميــة والخدمــات األخــرى مــام قــد يســبب مشــاكل كبــرة يف حركــة املركبــات وحتــى املشــاة 

إذا مــا وضعنــا يف اعتبارنــا أهميــة فصــل أنشــطة الطــالب عــن الطالبــات. يف املقابــل يوفــر هــذا التكتــل فرصــة كبــرة 

لإلحســاس بالحيــاة يف الجامعــة مــن خــالل إتاحــة فرصــة كبــرة للطــالب لاللتقــاء يف األفنيــة الداخليــة وبنــاء عالقــات 

ــن  ــه ذات التكوي ــجد وقبت ــود املس ــام أن وج ــعودية. ك ــات الس ــرا يف الجامع ــا كث ــر له ــة نفتق ــة مهم ــة وثقافي اجتامعي

البيضــاوي يف املنتصــف بــن كتلتــي املبــاين التعليميــة غــر مقنعــة متامــاً، يف حــن كان مــن املفــرتض أن تشــكل نقطــة 

ارتــكاز يفتقــد لهــا املــرشوع بشــدة.)النعيم: ص129( )الشــكل رقــم )3-1((.
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2-4-1-2. مرشوع متحف جروينجر، جروينجر، هولندا )1994-1990(.
قنــاة  فــوق  جــرس  خــالل  مــن  باليابســة  ترتبــط  اصطناعيــة  جزيــرة  عــى  يتشــكل  مميــز  مــرشوع 

ــرب  ــة القدميــة. يعت ــد واملدين ــن محطــة الســكة الحدي ــا ب ــارش م ــذي يشــكل املســار املب ــج)verbindings( وال فربيندين

الجــرس معــرباً إجباريــاً ملليــوين شــخص كل ســنة، وهــذا مطابــق متامــاً لرغبــة املتحــف يف بقائــه مفتوحــا قــدر اإلمــكان. 

ــن  ــم القســم األوســط م ــام صم ــي )Mendini(، ك ــربج ميندين ــو ال ــم الشــاخص األســايس للمــرشوع وه ــام بتصمي وق

ــخ العــامرة(  ــو باالشــرتاك مــع كل مــن )Miclele de luccni( )متحــف تاري ــكيل فه ــم املــرشوع ال املــرشوع. أمــا تصمي

 )Loop Himmelblau( ًوأيضــا )متحــف الفنــون التطبيقيــة واملعــامري النمســاوي( )Phillip Struk( وتاريــخ جروينجــر

)متحــف الفنــون املرئيــة(. إذ قــام ميندينــي بوضــع الفكــرة األساســية باالشــرتاك مــع مديــر املتحــف يف تعبــر املــرشوع 

القائــم عــى وجــوب التمييــز مــا بــن متحــف الفنــون املرئيــة ومتحــف التصميــم والعــامرة، وأن عــى الجهــود أن تتوجــه 

إلثبــات قابليــة تطبيــق التكافــل الكامــل. يحــاول املــرشوع الــذي يتوســط الجزيــرة االيحــاء بالتاريــخ القديــم مــن خــالل 

رؤيــة جديــدة للمعبــد املــري فيــيل )Philae( مــع وجــود بــرج بعلــو 60 مــرت مكســو بصفائــح ذهبيــة بالســتيكية يعكــس 

البهجــة. ميكــن النظــر للمــرشوع كمحاولــة لتقديــم مجموعــة مــن األبنيــة املتصلــة مــع وجــود الجنــاح املفــكك واملفاجــئ 

يف التكويــن ملتحــف الفنــون املــريئ والــذي رمبــا صمــم بتنــاول الطــرق املعتــادة يف معالجــة الفضــاءات للجنــاح وإعطــاء 

تريحــات واضحــة للمــرشوع مــع محــاكاة لروحيــة معبــد فيــيل حيــث اســتخدام األلــوان واملــواد الجاذبــة واعتــامد فكــرة 

ــع مناطــق املــرشوع.)Jodido: 20-108( )الشــكل رقــم )4-1((. املفصــل الرئيــي يف توزي

2-4-3. عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
2-4-3-1. النتائج الخاصة بالجانب النظري )اإليديولوجيا والعامرة( – )مرحلة التحول اإلنتاجي(.

- بينــت النتائــج وجــود تحقــق قــوي يف املرشوعــن األول والثــاين لــكل مــن املــؤرشات اآلتيــة )االنتظاميــة، العــامرة 

كأداة لإلصــالح االجتامعــي، التواصــل مــع فكــر اإلنســان، العــامرة كنتــاج حضــاري(.

- بينــت النتائــج وجــود تحقــق متوســط يف املرشوعــن األول والثــاين لــكل مــن املــؤرشات اآلتيــة )العــودة للــرتاث، 

العــامرة املعوملــة، احتــكام النتــاج الشــكيل لعــدة إيديولوجيــات(.

2-4-3-2.  النتائج الخاصة بالجانب التطبيقي )اإليديولوجيا والتصميم( – )مرحله التكاثر املنهجي(.

التوجهات الخاصة بالقدرة عىل التفكري �

- بينــت النتائــج وجــود تحقــق قــوي يف املــرشوع األول والثــاين لــكل مــن املــؤرشات اآلتيــة )التفكــر الهــادف( ضمــن 

التفكــر العقــالين )تكويــن ترابطــات جديــدة( ضمــن التفكــر الخيــايل.

- بينــت النتائــج وجــود تحقــق متوســط يف املرشوعــن األول والثــاين لــكل مــن املــؤرشات اآلتيــة )الطــواف يف خيــال 

واســع، حاجــة النتــاج لتقييــم عقــالين، توجيــه املصمــم لعمليــات فكريــة( ضمــن التفكــر الخيــايل.

- بينــت النتائــج عــدم وجــود تحقــق يف املرشوعــن األول والثــاين لــكل مــن املــؤرشات اآلتيــة )التفكــر يف انظمــة 

مغلقــة( ضمــن التفكــر العقــالين.

التوجهات التصميمية املعتمدة التفاعل االدرايك �

- بينـــت النتائـــج وجـــود تحقـــق قـــوي يف املرشوعـــن األول والثـــاين لـــكل مـــن املـــؤرشات اآلتيـــة )توليـــد افـــكار 

ـــي. ـــه الح ـــن التوج ـــر( ضم ـــر وتحوي ـــات تغي ـــراء عملي ـــي و)اج ـــه املفاهيم ـــن التوج ـــدة( ضم جدي

ـــة )توجـــه املصمـــم  ـــكل مـــن املـــؤرشات اآلتي ـــاين ل ـــج وجـــود تحقـــق متوســـط يف املرشوعـــن األول والث ـــت النتائ - بين

لعنـــارص مســـبقة، التوجـــه ملســـتويات عـــدة( ضمـــن التوجـــه الحـــي.
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اتجاهات البدء يف العملية التصميمية �

- بينــت النتائــج وجــود تحقــق قــوي يف املرشوعــن األول والثــاين لــكل مــن املــؤرشات اآلتيــه )ربــط خــربات املصمــم( 

ضمــن اتجــاه متثيــل الفكــرة و)التحويــر يف النظــام( اتجــاه التحويــر املســتمر يف عمليــة التكويــن للوصــول اىل الفكــرة.

ــم  ــة )ربــط التصمي ــكل مــن املــؤرشات اآلتي ــاين ل ــج وجــود تحقــق متوســط يف املرشوعــن األول والث - بينــت النتائ

باملفهــوم التعبــري( ضمــن اتجــاه متثيــل الفكــرة و)عمــل املــايض والحــارض، اســلوب املصمــم الشــخيص، تبلــور قاعــدة 

ــق للوصــول إىل الفكــرة. ــة الخل االفضليــات( اتجــاه التحويــر املســتمر يف عملي

- بينــت النتائــج عــدم وجــود تحقــق يف املرشوعــن األول والثاين لــكل من املــؤرشات اآلتية )القــدرة النفســية( و)النقد املوجه 

لألعــامل الســابقة( اتجاه التحوير املســتمر يف عملية التكوين للوصــول اىل الفكرة.

2-5.  االستنتاجات
إن اإليديولوجيـا هـي مجموعـة أفـكار ترتبـط مبصلحـة جامعـة مـا وتشـكل أساسـاً وطريقـًة لتحديد قوة  �

فكرية تطور مناذج اجتامعية واقعية للمسـاهمة بالتنشـئة االجتامعية والتفكر، وميتد تأثرها فكريا إىل املامرسـات 

املاديـة املنتجـة لألفـكار. وتتميـز بجزئيتها وطرحها فهام شـامال لعالقة اإلنسـان بالعامل وجديتهـا املعرفية وانغالقها 

وتعصبهـا يف مقابـل كليـة وبرهانيـة وانفتـاح للفلسـفة لتنطلـق اإليديولوجيـا من أولويـة الجزيئ بالتفكـر مبصلحة 

الجامعـة مقابـل انطـالق الفلسـفة مـن الخصوصيـة إىل الكونيـة. كام ترتبـط بالعلم وصـوالً لنمـوذج موضوعي ذي 

أبعـاد وقيـم محـددة بحيـث تتعامل مـع تحليل األفـكار وعلم نفـس املصالح.

تعمل نظريات العامرة من خالل تحليل مضاد للنتاج اإليديولوجي لتكون عملية إنتاج للمعرفة مبنية عى العالقة الجدلية  �

مع اإليديولوجيا املعامرية كونها تنشأ منها وتعارضها جذريا. وتجمع املعرفة املعامرية من البديهة العامة إىل النظريات املعقدة لتميز 

كإيديولوجيا وليس كنظرية إيديولوجية كون الوظيفة الضمنية لهذه اإليديولوجيا هي املحافظة عى البنية الكلية للمجتمع، فالعالقة 

الجدليـة بـن النظريـة واإليديولوجيا تكون وفق مرحلتن، إحداهام مرحلة التحول اإلنتاجي )تتحـول اإليديولوجيا  لتوفر القاعدة 

النظرية(، ومرحلة التكاثر املنهجي )تتطور فيه النظرية كبيئة منفصلة عن اإليديولوجيا لتكون العالقة بينهام رصاعا مستمرا(.

تتسـاوى النتاجـات املعتمـدة هنا ومنها املـرشوع األول كنموذج للنتاج العـريب واملرشوع الثاين كنموذج للنتـاج الغريب يف  �

رؤيتهـا لتحـول اإليديولوجيـا إىل مصدر لتوفـر القاعدة النظرية. وتخص مؤرشات التحقق القوي األطر النظريـة أكر من األخرى 

ذات التحقق املتوسط والتي تخص اإليديولوجيا. فالعامرة كإيديولوجيا متثل العالقة املتواصلة مع الحصيلة الفكرية لالنسان وليس 

انجازاته املادية فقط كونها حالة حضارية مؤثرة يف صياغة الكثر من انسـانية اإلنسـان وهي كنتاج حضاري تتأثر بنظرة اإلنسـان 

اىل العـامل والتـي تحتكم إىل الفكر اإليديولوجـي يف جوانب عدة .

تشمل مرحلة تطور النظرية كبيئة منفصلة  عن اإليديولوجيا توجهات ومفردات وأمناط عدة متنوعة ومتباينة يف وجودها  �

وتحققهـا، وتشـر إىل انتامئهـا للعامرة ومفاهيمها )التصميـم( أكر من اإليديولوجيا. اذ يطرح التصميم هنا كمنهـج أو كخطة إلحداث 

التغير يف املادة الستحداث يشء ميتلك صفات جديدة ويعتمد عى قرارات من يقوم به أو املصمم خالل عمله ليتضمن فعالية صنع 

القرار ومعنى التأصيل كام ويظهر كتتابع ألحداث تتطلب ترفا معينا من مامرسيها وفعاليته يف تحسن األوضاع القامئة ليكون فعالً 

له تصور ذهني مسـبق مرتبط باملعرفة النظرية. 

2-6. التوصيات:-
ــا والعــامرة يف ضــوء ترابطــات  � يــويص البحــث بــرورة التعمــق يف طــرح أطــر جديــدة لعالقــة اإليديولوجي

اخــرى لعوامــل عــدة مؤثــرة عــى الطرفــن.

يــويص البحــث بــرورة دراســة االطــار العــام لعالقــة العــامرة بالفكــر وفهمهــا يف ضــوء منــاذج معرفيــة  �

متنوعــة كاملنطــق والفلســفة.
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الشكر والتقدير:-
ــل  ــد الطباعــي والتعدي ــرة يف مجــال التنضي ــوده الكب ــم لجه ــن باســم ابراهي ــدس مهيم ــر للمهن ــان بالشــكر والتقدي ــدم الباحث يتق

ــام يف إنجــاز البحــث. واإلســناد الع

امللحق :-
نتائج التطبيق - األشكال �

املجموع متحف جروينجرجامعة امللك خالداملفردات النظرية
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جدول رقم )1-2( نتائج التطبيق الخاصة بالجانب التطبيقي )اإليديولوجيا والتصميم(, )املصدر: الباحث(.
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شكل رقم )1-3( يوضح مرشوع جامعة امللك خالد يف أبها، )املصدر: النعيم: ص129(.

.)Jodidio: 108 :شكل رقم )1-4( يوضح مرشوع متحف جروينجر يف هولندا، )املصدر
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التطبيق العميل:

الخطوة التطبيقية األوىل: تطبيق اإلطار النظري عىل مقرتح تصميم جامعة امللك خالد يف أبها 

- الحالة التطبيقية األوىل/املؤرشات املعرفية العامة.

الحالة التطبيقية املفردة

بالنسبة لالنتظامية يف الطرح النظري املعامري املعارص )كسمة إيديولوجية(، إن ما يوجد من طرح له نسبيا انتظامية جيدة بالنظر 

لعدم الرتكيز عى الحالة الرمزية بقدر الرتكيز عى الجانب األدايئ للحركة والوظيفة.
االنتظامية

بالنسبة لربوز اإليديولوجيا الخاصة بالعودة للرتاث لتشكيل الهوية، يضمن الطرح العام حول الخطة يف تشكيل املرشوع واالشارات 

الرمزية االخرى الخاصة باندماج املرشوع ضمن بيئة العامة تحققاً نسبياً وبسيطاً للنقطة الحالية.
العودة للرتاث

بالنسبة التسام سمة هوية العامرة املعوملة باالستهالكية للخصوصية والوظيفة للعامرة، يتوضح هنا عدم تحقق تلك النقطة بالنظر 

لتعبر املرشوع عن واقع مجتمع تقليدي بهوية معارصة فرضتها الوظيفة.
العامرة املعوملة

بالنسبة لربوز العامرة كأداة لإلصالح االجتامعي وتحسن الوضع البيئي االصطناعي، يتضح وجود تحقق مام سبق بالنظر للرتكيز عى 

الجوانب األدائية والوظيفية وخصوصا فصل الجنسن يف املرشوع.

 العامرة كأداة

 لألصالح

االجتامعي

بالنسبة الحتكام العامرة كنتاج شكيل لعدة إيديولوجيات تصنع الشكل النهايئ، هنا يتضح عدم تحقق هذه النقطة ضمن الطرح العام 

حول املرشوع بسبب انغالقية املجتمع املؤلف للرموز املطروحة ضمن املرشوع.

 احتكام النتاج

 الشكيل لعده

ايديولوجيات

بالنسبة لربوز العامرة كإيديولوجيا متثل تواصل فكر اإلنسان ونتاجه املادي، يتضح هنا تحقق عام ونسبي للنقطة يف ضوء تقديم 

التصميم لحلول عملية ميكن أن تطور مباين الجامعة الحقا.

 التواصل مع

فكر االنسان

بالنسبة لكون العامرة نتاجاً حضارياً يحتكم ملعاير إيديولوجية تؤثر يف تأسيس الشكل، يتضح هنا ضعف تحقق هذه النقطة عى 

املستوى التفصييل بسبب ضعف اإلشارات الرمزية لعامرة املجتمع الحاوي للمرشوع واالكتفاء بالرتكيز عى فكرة اإلقالع االقتصادي 

واالجتامعي من جراء تشبيه املرشوع مبدرج املطار وما شابه ذلك.

 العامرة كنتاج

حضاري

جدول رقم )1-3( يوضح تطبيق اإلطار النظري عىل مقرتح تصميم جامعة امللك خالد يف أبها - الحالة التطبيقية األوىل / املؤرشات املعرفية العامة،)املصدر: الباحث(.

الخطوة التطبيقية األوىل: تطبيق اإلطار النظري عىل مقرتح تصميم جامعة امللك خالد يف أبها 

- الحالة التطبيقية الثانية/املؤرشات املعرفية التفصيلية.

الحالة التطبيقيةاملفردة

التفكري الهادف
تحقق التفكر الهادف املوجه لتلبية متطلبات العامل الخارجي من خالل طرح الرتكيز عى املؤرشات الوظيفية لألبنية التعليمية 

والرتكيز عى فصل الجنسن وغرها.

التفكري

يف انظمة مغلقة 
التفكر يف أنظمة مغلقة للسيطرة عى اتجاه التفكر يتوضح عدم تحقق الحالة بالنظر لتفصيالتها.

تكوين ترابطات

جديدة 

تحقق تكوين ترابطات جديدة بن عنارص غر مرتبطة طبيعيا بالنسبة لرتابط املباين املتعددة الطولية واألجزاء الوسطية يف 

املرشوع.

الطواف

يف خيال واسع 

عدم تحقق الطواف يف خيال واسع لتلبية الحاجات الداخلية للمصمم بسبب الرتكيز عى الجوانب الوظيفية وتقليل االهتامم 

بالرمزية.

حاجة النتاج

لتقييم عقالين 
تحقق نسبي لحاجة النتاج لتقييم عقالين بالنظر لألراء املطروحة من املجتمع املحتضن للمرشوع.

توجيه املصمم

لعمليات فكرية 

تحقق توجيه املصمم لعمليات فكرة بشكل واعي نحو نهاية محدده بسبب وجود أهداف انتفاعية اجتامعية ثقافية مهمة 

تحققت يف املرشوع.

توليد أفكار

جديدة 

تحقق توليد افكار جديدة باعتامد قدرات املصمم اإلبداعية ملا يضمه املرشوع من إبداعات عدة أهمها الفضاءات الوسطية 

املفتوحة للسامء لتحقيق إطاللة داخلية وغرها.

توجه املصمم

لعنارص مسبقة 

تحقق توجه املصمم لالهتامم ملجموعة عنارص تصميمية من خالل الرتكيز عى العنر املايئ يف املوقع واعتامد تكوين 

كتلتن طوالنيتن تراعيان مبادئ وظيفية محددة.

إجراء عمليات

 تغيري وتحوير

تحقق إجراء عمليات تغير للخصائص املكانية من خالل اخرتاق العنر املايئ يف املوقع لكتلتي املرشوع مع وجود خطوط 

حدود كفافية ضمن التصميم متوافقة مع املوقع.
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التوجه

عدم تحقق التوجه ملستويات عدة بسبب الرتكيز عى املستوى األفقي فقط يف املرشوع.ملستويات عدة 

ربط التصميم

باملفهوم التعبريي 
ضعف تحقق ربط التصميم باملفهوم التعبري إال يف حالة تأويل املتلقي للمرشوع كمدرج مطار...الخ.

عدم تحقق إسهام القدرة النفسية للمصمم عى التفكر االفرتايض يف العمل بسبب عدم وضوحها يف املرشوع. القدرة النفسية

ربط خربات

املصمم 
تحقق ربط خربات املصمم مع املعرفة املوضوعية حول التصميم بحسب مراعاة التصميم ملتطلبات الوظيفة والتعبر واملجتمع.

 التحوير

يف النظام

تحقق نسبي للتحوير يف نظام له عالقات تكوينية لتوفر انطالقة للفكرة بالرتكيز عى تكوين الفضاءات الوسطى املفتوحة 

واعتامد األشكال الطولية وتكتل املباين مع بعضها... إلخ.

عمل

املايض والحارض 
عدم تحقق عمل املايض والحارض الخاص باملصمم لعدم وضوح ذلك يف املرشوع.

 أسلوب

املصمم الشخيص
عدم تحقق أسلوب املصمم الشخيص لعدم معرفة مشاريعه السابقة.

 النقد

املوجه لألعامل السابقة
عدم تحقق النقد املوجه ألعامله السابقة بسبب عدم معرفتها.

تحقق املعطيات الجديدة بالنظر لهدف تطوير الجامعات )عى املستوى العام( واملنطقة مستقبالً.املعطيات الحديثة

تحقق تبلور قاعدة األفضليات يف االختيار بسبب اعتامد حلول محددة بسبب وجود حاجات متعددة.تبلور قاعدة األفضليات

جدول رقم )1-4( تطبيق اإلطار النظري عىل مقرتح تصميم جامعة امللك خالد يف أبها - الحالة التطبيقية الثانية / املؤرشات املعرفية التفصيلية.)املصدر:الباحث(.

الخطوة التطبيقية الثانية: تطبيق االطار النظري عىل مرشوع متحف جرونيجر يف هولندا 

- الحالة التطبيقية االوىل/املؤرشات املعرفية العامة.

الحالة التطبيقيةاملفردة

االنتظامية
بالنسبة لالنتظامية يف الطرح النظري املعامري املعارص كسمة ايديولوجية يتوضح هنا التحقق القوي النتظامية الطرح حول 

املرشوع والرتكيز عى الجوانب الشكلية التصميمية وعالقات الكتل واالبنية املتصلة.

العودة للرتاث
بالنسبة لربوز ايديولوجيا العودة للرتاث لتشكيل الهوية املعامرية فان اشرتاك اكر من منط تصميمي واكر من مصمم 

ارص وتنوع اساليب التصميم املعارص اشار لعدم تحقق النقطة السابقة وذلك لعدم االشارة الي حالة او عنر ترايث هنا.

العامرة املعوملة

بالنسبة التسام هوية العامرة املعوملة بكونها هوية استهالكية للخصوصية والوظيفة للعامرة يتوضح تحقق نسبي لتلك النقطة 

نظرا للرتكيز عى رمزية عالية للمرشوع مع اعتامد تنوع االساليب التصميمية وتعدد الكتل واالشارة للعودة للتاريخ القديم 

باستخدام رؤية جديدة ملعبد مري ووجود الجناح املفاجيء املفكك يف التكوين ملتحف الفنون املرئية يف هولندا. 

 العامرة كأداة لإلصالح

االجتامعي

بالنسبة لربوز العامرة كأداة لإلصالح االجتامعي وتحسن الوضع البيئي االصطناعي فأن وجود املتحف عى جزيرة 

اصطناعية ترتبط بجرس مع اليابسة يوضح تحقق نسبي لهذه النقطة.

 احتكام النتاج الشكيل

لعده إيديولوجيات

بالنسبة الحتكام العامرة كنتاج شكيل لعدة ايديولوجيات تسهم يف صياغة الشكل النهايئ لها فواضح تحقق هذه النقطة 

بقوة بوجود عدة اساليب تصميمية ورمزية واشرتاك اكر من مصمم.

 التواصل مع فكر

اإلنسان

بالنسبة لربوز العامرة كايديولوجيا متثل العالقة املتواصلة بن فكر االنسان ونتاجاته فاعتامد التعبر عن رموز معامرية 

هنا اهمها املعبد املري وأسلوب متحف الفنون املرئية يف هولندة يف الجناح املفكك يوضح تحقق هذه النقطة.

العامرة كنتاج حضاري
بالنسبة لكون العامرة نتاج حضاري يعتمد معاير إيديولوجية تؤثر يف تأسيس الشكل يتوضح تحقق هذه النقطة لتعدد 

أساليب التصميم ومعاير والرتكيز عى إثبات قابلية تطبيق التكافل الكامل.

جدول رقم )1-5( تطبيق االطار النظري عىل مرشوع متحف جرونيجر يف هولندة - الحالة التطبيقية االوىل / املؤرشات املعرفية العامة, )املصدر: الباحث(.
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الخطوة التطبيقية الثانية: تطبيق اإلطار النظري عىل مرشوع متحف جرونيجر يف هولندة - الحالة التطبيقية الثانية/املؤرشات املعرفية 

التفصيلية.

الحالة التطبيقيةاملفردة

التفكري الهادف
تحقيق التفكر الهادف املوجه لتلبية متطلبات العامل الخارجي من خالل الرتكيز عى ربط محطة سكة الحديد واملدينة 

القدمية كون املرشوع جرساً بن االثنتن.

التفكر يف أنظمة مغلقة للسيطرة عى اتجاه التفكر يتوضح عدم تحقق الحالة بالنظر لتفصيالتها.التفكري يف انظمة مغلقة

تحقق تكوين ترابطات جديدة بن عنارص غر مرتبطة طبيعيا بالنسبة لرتابط أساليب التصميم املتعددة واألبنية املتصلة.تكوين ترابطات جديدة

الطواف يف خيال واسع
تحقق الطواف يف خيال واسع لتلبية الحاجات الداخلية بسبب تعدد أساليب التصميم ووجود الجناح املفاجئ واملفكك واالفكار 

القدمية. 

 حاجة النتاج لتقييم

عقالين

عدم تحقق حاجة النتاج لتقييم عقالين بسبب النزعة التعبرية العالية يف املرشوع وأهمية الرتكيز عى التمييز ما بن متحف 

الفنون املرئية ومتحف التصميم يف العامرة.

 توجيه املصمم لعمليات

فكرية

عدم تحقق توجيه املصمم لعمليات فكرية بشكل واٍع نحو نهاية محددة بسبب تعدد املصممن وسعة األهداف املرجوة من 

التصميم للمرشوع ما بن عدة أهداف ومتطلبات وتحقيق التكافل الكامل. 

توليد أفكار جديدة
تحقق توليد أفكار جديدة باعتامد قدرات املصمم اإلبداعية بسبب وجود طرق غر معتادة يف التصميم ومعالجة فضاءات 

الجناح املفكك وغرها من املؤرشات التصميمية.

 توجه املصمم لعنارص

مسبقة

عدم تحقق توجه املصمم لالهتامم مبجموعة عنارص تصميمية بسبب تعدد العنارص والرموز واملواد واأللوان املستخدمة 

وتنوعها.

 إجراء عمليات تغيري

وتحوير

عدم تحقق إجراء عمليات تغير للخصائص املكانية بسبب ربط املرشوع باليابسة بن محطة السكك الحديد واملدينة القدمية، 

وهذا ما مطابق متاماً لرغبة املتحف يف البقاء مفتوحاً قدر االمكان.

تحقق التوجه ملستويات عدة بسبب وجود كتل وعنارص ومواد وألوان وتشكيالت متعددة.التوجه ملستويات عدة

 ربط التصميم باملفهوم

التعبريي

تحقق ربط التصميم باملفهوم التعبري يف حاالت عدة منها شكلية الكتل واستلهام رؤية جديدة للمعبد املري والجناح 

املفاجئ املفكك والربج والقسم األوسط.

عدم تحقق إسهام القدرة السايكولوجية للمصمم عى التفكر االفرتايض يف العمل.  القدرة النفسية

ربط خربات املصمم
تحقق ربط خربات املصمم مع املعرفة املوضوعية حول التصميم بسبب تنوع أهداف التصميم وأساليبه والرتكيز عى الجوانب 

التعبرية للمرشوع.

التحوير يف النظام
تحقق نسبي للتحوير يف نظام له عالقات تكوينية لتوفر انطالقة للفكرة بالرتكيز عى العالقات التكوينية بن الكتل واعتامد 

فكرة املفصل األوسط الرئيي يف توزيع مناطق املرشوع. 

تحقق عمل املايض والحارض العتامد رؤى جديدة للتعبر املعامري.عمل املايض والحارض

تحقق أسلوب املصمم الشخيص وخصوصا يف الجناح املفاجئ املفكك.أسلوب املصمم الشخيص

 النقد املوجه لألعامل

السابقة
عدم تحقق النقد املوجه لألعامل السابقة بسبب عدم احتواء الطرح النظري عليه.

تحقق املعطيات الجديدة بسبب الربط الذي حققه املرشوع بن أكر من جزء.املعطيات الحديثة

عدم تحقق تبلور قاعدة األفضليات يف االختيار لعدم الحاجة لذلك بسبب الطبيعة العامة واملفتوحة للمرشوع.تبلور قاعدة األفضليات

جدول رقم )1-6( تطبيق اإلطار النظري عىل مرشوع متحف جرونيجر يف هولندة - الحالة التطبيقية الثانية / املؤرشات املعرفية التفصيلية, )املصدر: الباحث(.
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Abstract:
Studies have focused on public knowledge reality about the concept of ideology 

as general intellectual vision from many points of view, covering multiple aspects of 
its relationship to other concepts. This leads to a blurred vision, and blurs are going 
to question the cognitive aspects and guidelines on the concept and its relationship to 
the rest of concepts. And this is what forms the basis for research directed towards 
examining the general relationship between ideology and architecture and the detailed 
framework concerns with architecture.

This research aims to clarify the general principles of the relationship between ideology 
and architecture in the light of studying their natures, characteristics and relations. and 
define the research problem as lack of clear knowledge about the relationship between 
ideology and architecture from theoretical and practical perspectives, and identify the 
target cognition by clarifying that knowledge, and have an access to view and build general 
cognitive theoretical frameworks (about architecture) and detailed one (about design) in 
order to be applied to elected samples (King Khalid University, Abha, Saudi Arabia / 
Groinger Museum, Netherlands). Then it analyzes the results of this application and to 
explore and clarify achieving theoretical indicators situations specific to that relationship, 
Where the equality in vision of the ideology transformation is to provide the theoretical 
basis. The last section of the research will be conclusions and recommendations.
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