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 الذي يعرف،يتناول البحث مفهوم الخيال االخالقي كأحد المفاهيم المؤثرة في عملية التصميم المعماري
على انه "قدرة المهندس المعماري على التفكير وفق االطر االخالقية لتصبح مصدر الهامه ثم يقع عليه

،"مهمة الموازنة بين الخيالين الشاعري والمنضبط إلنتاج نص معماري اخالقي ينفع الفرد والمجتمع
 لذا يهدف البحث الى.)وبذلك تكون المشكلة البحثية (تداعيات مفهوم الخيال االخالقي في العمارة

 وبناءآ عليه يفترض البحث ان ألسس الخيال االخالقي أثر،توضيح اسس الخيال االخالقي في العمارة
 ولغرض معالجة القضية البحثية وتحقيق اهداف البحث والتحقق من.في صياغة النتاج المعماري

 ثم أطار نظري شامل لخيال المعمار االخالقي استخلص من،فرضيته تم اوال بناء أطار معرفي

:الكلمات المفتاحية
الخيال؛ االخالق؛ الخيال
االخالقي؛ النتاج
.المعماري

الطروحات المعمارية ليتجسد بصيغته النهائية في ثالثة مؤشرات رئيسية هي؛ مبادئ الخيال المعماري

 ثم تطبيقها، المنطق االخالقي لعمارة الخيال االخالقي، مرتكزات الخيال المعماري االخالقي،االخالقي
على مشاريع منتخبة لتوضيح أثرها على النتاج المعماري والتوصل الى االستنتاجات التي توضح ضبط
ِ
. ألسسه
الخيال المعماري اخالقيآ وفقآ
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Research examines the concept of ethical imagination as one of the influential
concepts in the architectural design process. Who is known as "the Architect's
ability to think according to moral frameworks to become an important source
and then to be the task of balancing the poetic and the disciplined imagination
to produce an ethical architectural text that benefits the individual and society.
", thus be the research problem (implications of morally imaginative concept
in architecture ).So the research aims to explain the basics of moral fiction in
architecture, and we are on it. Research assumes that the foundations of moral
fiction have an impact on the formulation of the architectural product . For the
purpose of addressing the research issue and achieving the objectives of
research and verification of its hypothesis, a knowledge framework was first
built .Then a comprehensive theoretical framework for the imagination of the
moral architecture extracted from the architectural propositions to be finalized
in three main indicators is. Principles of moral constructional imagination, the
foundations of moral and ethical imagination, moral logic of the Moral
imagination architecture. Then apply them to elected projects to illustrate their
impact on the architectural output and to arrive at conclusions that show the
architectural imagination according its basics .
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متعددة تنقلهم لعاالم آخار يساتطيعون مان خاللاه تنمياة قادراتهم االبداعياة فيحصال
المقدمة :يواجة الناس في حياتهم خياالت ّ
بذلك تمرين للعقل وتنمية لقدرات التفكير ( ،)2016،Talib Hadeelفي حين تعد االخالق طاقة كامنة في الذات اإلنساانية
ومنس ااجمة معه ااا وبالت ااالي فه ااي م اان النا اواميس اإلنس ااانية الت ااي ل اام تختل اام عليه ااا البشا ارية ف ااي أي زم ااان أو مك ااان (

Al

 .)2008،Mamouriوقد تناولت عدة دراسات وبشكل خاص في ميدان العماارة مفهاومي الخياال واالخاالق ،اال انهاا تناولات
الخياال االخالقاي بشاكل مقتضا

او ضامني وغيار مباشار ،لااذا تمثلات مشاكلة البحاث بتااداعيات مفهاوم الخياال االخالقاي فااي

متزج االبعاد االخالقية مع الخيال
العمارة ،وعليه يهدف البحث إلى توضيح اسس الخيال االخالقي في العمارة ،والسيما ان ا ا

ينتج عنهاا الخياال االخالقاي الاذي هاو قادرة إنساانية فريادة علاى تصاور إنساانيته البشارية كمعاايير أخالقياة ولايس كأشاياء تقاع
قيمتها في المنفعة اللحظية الذاتية ،واخيرآ تمثل منهج البحث بخمسة محاور اخاتص اولها بد ارساة المفااهيم االساساية للبحاث
"الخيال ،االخالق ،الخيال االخالقي" ،والثاني :تضمن بناء اإلطار المعرفي لمفهوم الخيال األخالقي وأثره في العمارة ،وركز

الثالث على بناء اإلطار النظري من خالل تحليل االدبيات والدراسات السابقة ،أما الرابع  :فتنااول المشااريع المنتخباة لغارض
التطبيق ،خامسا واخي ار :تضمن طرح االستنتاجات والتوصيات.

-1المفاهيم األساسية للبحث:
يناقش المحور مفهومي الخيال واالخالق في محاولة لفهم الخيال االخالقي وفلسفته وأثره على ممارسة مهنة العمارة .
 1-1مفهوم الخيال :ننطلق اوالً من مفهوم الخيال في القران الكريم ،ثام الخياال فاي المعااجم العربياة واالجنبياة ،والخياال
في الفلسفة وفي العمارة وباذلك يمكان طارح التعريام االج ارئاي لمفهاوم الخياال المعمااري مان خاالل اساتخالص اهام المفاردات
المرادفة في مختلم الحقول المعرفية.
1-1-1مفهوم

الخيال في القران الكريم :يعد الخياال الموّلاد للتفكيار والقاوة الكامناة وراء كال نجااح يحّققاه العقال البشاري وباه
البشر إلى الخالق فوحدوه ،وفي القرآن الكريم ورد الخيال بلفا الفعال (يخيال) فاي قولاه تعاالىُ ﴿ :ي َخَّي ُال ِإَل هي ِاه
النساء ،االية
طه ،االية 66
صَلُبوهُ َوََٰل ِك هن ُشِّب َه َل ُه هم ﴾
تَ هس َعى ﴾
 ،وورد الخيال ضمنيا في قوله تعالى ﴿ َو َما َق َتُلوهُ َو َما َ

اهتدى كثي ار من
ِمن ِس هح ِرِه هم أََّن َها
 157أي خيل لهم ،وعلياه فاان المفهاوم الق أرناي للخياال هاو "المانهج االساساي لكال ابادا بشاري قاعدتاه البياان ،ولاذلك أصابح
الخيال اساس االرتقاء االنساني" (.)2012 ، Al Hashim
2-1-1مفهوم الخيال في المععامم :يمكان تعريام الخياال مان جاانبين رئيسايين؛ أحادهما لغوياا واالخار اصاطالحيا ،الخياال
لغويا هو " الصورة الذهنية المتكونة لشيء ما موجود مدرك بصريآ او غير موجود متصور بيانيآ ( ،)1983،Madkourولقد

ورد في لسان العر خال الشيء خيال وخيالنآ ومخايلة ومخيلة وخيلولاة  :اي َّ
ظناه ،اماا الخياال والخيالاة :هاي ماا تشابه باين
اليقظة و الحلم في الصورة ،وجمع الخيال ؛ أخيلة). )1994، abn manzur
عملي اة يقااوم بهااا اإلنسااان ب رادتااه
امااا التعرياام االصااطالحي لمفهااوم الخيااال ،يعرف اه (شاااكر عبااد الحميااد) علااى انااه “ ّ
وبمرونااة ،يسااتطيع ماان خاللهااا أن يتجااول فااي عالمااه الخاااص بواسااطة عقلااه ،وتكااوين الصااور وتحريكهااا حتاى يصاال إلااى مااا
عمليااة اتّحاااد الااذكريات والخب ارات السااابقة والصااور التااي تا ّام تكوينهااا مساابقاً
يريااده” امااا ( )Arthur Riberيعرف اه علااى انااه “ ّ
وتوظيفها داخل بنية جديدة” ( ،)2016، Talib Hadeelفي حين يعرفه (خليل احمد خليل) علاى اناه "قاوة العقال فاي تصاور
كل شيء وربط األشياء ببعضها البعض ،واستخراج المعقول من الال معقول" (.)1996، Khalil Ahmed

بينما ظهرت كلمة خيال  imaginationفي اللغة الفرنسية في القرن الثاني عشر لتدل على عادة معاان أبرزهاا؛ ملكاة يتاوافر
عليها الذهن لتمثل الصور أو ألستعادتها أو إبداعها ،ومنه يمكن الحديث عن الخيال المبد على انه "القدرة على االخت ار "،
يتضا ااح مما ااا سا اابق ان الخيا ااال ها ااو "الملكا ااة الذهنيا ااة التا ااي تقا ااوم باسا ااتعادة بعا ااض الصا ااور ،أو إبا اادا صا ااور جديا اادة"
).(Robert,1977
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 3-1-1مفهوم الخيال في الفلسفة  :تناول الفالسفة نوعين من الخيال هما ؛ الخيال الشاعري والخيال المنضبط؛ وسيتم
توضيحهما كاالتي:

اوآل/الخيال الشاعري على مستوى الفكر :يعتبر افالطون الخيال شاعري غير محدود حيث اشار بانه يرفض

المحاكاة والتهذي

الخيالي ،وجميع الفنون التي تعتمدها يطردها من دولته المثالية( ،)2005 ، Rachida Kalaaفكان

الخيال عنده غني بالصور والرموز غير المنظمة مما جعل مدينته الفاضلة تعاد صياغتها الصورية في كل مرة ( Mustafa

تحد من
 .)2000،Kakاما غاستون باشالر أحد أبرز الفالسفة الفرنسيين يشير إلى اهمية التخلص من القيود التي ّ
ابداعاتنا وأبرز مفهوم شاعرية احالم اليقظة وبذلك فهو يتجاوز جميع الدراسات التي اشارت الى تنظيم الخيال وجعله
عقالنيا ،واخي ار كولععععردج؛ يعتبر الخيال قوة تستطيع بواسطتها األحاسيس أن تهيمن على العقل ،ليتخذ الخيال أشكاال

مختلفة تعكس سلطته على نشاطاتنا المختلفة ( ،)2005 ، Rachida Kalaaوعليه يعد الخيال الشاعري "قوة حسية
خاضعة لسلطة تأمل الالمرئي تكون صور ذهنية متعددة منفصلة عن اليات المحاكاة والنسخ لالصل غير الموجود"(

.)2000،alnahal

ثانيآ/الخيال المنضبط على مستوى النتاج المادي :يعتبر ارسطو الخيال هو الحركة المتولدة عن اإلحساس بالفعل

وال يمكن للقوة العقلية أن تمارس وظيفتها بدون الخيال ،ألنه وسيطا بينهما وربطه الخيال بالتفكير مؤكدا على ضرورة تقييده
بالعقل ولقد أوضح أهمية الخيال في تشكيل صور جديدة اعتمادا على الجمع والتركي

بين األشياء المتباعدة  .في حين

اعتبر ابن رشد الخيال قوة مستقلة بذاتها فهو يستند على الوعي والتنظيم وأبرز دوره في توظيم المدركات الصورية واللفظية

المحفوظة في المخيلة إلنجاز العملية اإلبداعية ،فالخيال عنده ما ال يتجاوز خواص الشيء وحقيقته ،ويكون خاليا من

المؤثرات الذاتية للمبد مؤكدآ على ضرورة الفصل بين اليقين والظن ،في حين يعتبر الغزالي :الخيال وسيطا بين عالم

الحس وعالم العقل ووسيلة مساعدة على المعرفة ،ألنه يضبط به المعارف العقلية فال تضطر وال تخرج عن نظمها .واخي ار

يعتبر السهروردي :الخيال وسيطا بين المعقول والمحسوس ،يجعل للخيال وظيفتين هما :اإلدراك الحسي المشترك
والمعرفة ،كما اشار الى حقيقة ان الخيال المحكوم بالعقل هو الخيال النافع وغيره وجداني يحقق سعادة لحظية غير دائمة.
( .)2005 ، Rachida Kalaaوعليه يعد الخيال المنضبط هو قوة عقلية مبدعة ترسم صورة للممكنات وفق اسس إثبات
المعقول ونفي الالمعقول (.)2015،Ahmed Barkawi

جدول رقم ( )1-1يوضح مميزات الخيال الشاعري والخيال المنضبط ,المصدر (. ) 2000,Mustafa Kak
الخيال الشاعري

الخيال المنضبط

يعد الخيال كيان أنطولوجي له قوته بعيدا عن التمركز -يعا ااد الخيا ااال كيا ااان انطولا ااوجي يسا ااتمد قوتا ااه ما اان التمركا اازالعقلي.

العقلي.

-يبحاث عاان اال ازحاة خااارج نطااق األنماااك الفكرياة الجاااهزة- ،يبحااث عاان التوفيااق بااين المعقااول والمنقااول ،بجعاال المعقااول

اال انه ال يحترم الخصوصية الفعلية (المكانية) والزمانية.

فوق المنقول واخضا كل ما يأتي من جهة الخيال للعقل.

-يرتكز الخيال الشاعري على النزو باتجاه القوة الحسية ،التي -يرتكااز الخيااال المنضاابط علااى الناازو باتجاااه القااوة الناطقااة ،التااي

ترك

المتخيالت بعضها إلى بعض،لينتج عنها نص كاذ

صادق.

او نرك

المعقوالت وتميز بين الجميل والقبايح ،ليناتج عناه ناص ناافع

للفرد والمجتمع.

يتضح مما سبق ومود نوعين من الخيال هما؛ الخيال الشاعري والخيال المنضبط (االخالقي) ،وان االرادة المعماري هي

التي تحدد اتماه النزوع التخيلي الحسي تماه القوة الناطقة ،لتحويل الصورة الفكرية الشعرية الى صوره مدلية منطقية

ممسدة في نتاماته ،وحتى يتحقق حضوره في النتاج المعماري فان ذلك يتطلب التعرف على الخيال في العمارة.

4-1-1الخيال في العمارة  :من خالل ما تم طرحه من تعاريم الخيال ،يتضح كونه المرتكز االساسي للعملية
التصميمة،حيث يزود المعمار بااللهام الناتج من محفز داخلي او خارجي ،باالضافة الى البصيرة التي تساعده على ادراك
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التصميم المتخيل بعقل متفتح مرن ناقد وبناء ،وبذلك يصبح الخيال قوه دافعه للتفكير وحل االشكالية التصميمية Brown,

)،)2014اما خصائص الخيال المعماري فهي؛ اوال الدينامية  :اذ ينتقل المعماري بمرونة بين االفكار والمعطيات بصورة
نشطة مازجا بين اكثر من صورة في وقت واحد ومتحركا من الكل الى الجزء وبالعكس من اجل اكتشاف جديد ،وثانيا
التعددية  :يتضمن الخيال المعماري العديد من عمليات التنظيم العقلية ويشترك وجود الوعي للوصول الى تصورات ابداعية

جديدة نافعة ( .)2003، Hussam Ahmed Mohamedمما سبق ،يمكن طرح التعريف االمرائي لمفهوم “الخيال
المعماري” على انه قوه محفزة لمخيلة المبدع (المهندس المعماري) تعمل على تنمية قدراته التصميمية واساليب تفكيره
إلنتاج نصوص معمارية مبدعة ومثيره للمتلقي ،وتق على المصمم مهمه الموازنة بين الخيال الشاعري والخيال
المنضبط إلنتاج نص معماري (اخالقي) ينف الفرد والممتم .

-2-1مفهوم االخالق :ننطلق اوالً من القران الكريم في محاولة للوقوف على مفهوم هذه اللفظة لغوياً؛ وثانيا في
المعاجم العربية؛ وثالثا في المعاجم االجنبية لنصل الى التعريم االجرائي لمفهوم االخالق من خالل استخالص اهم
المفردات المرادفة في مختلم الحقول المعرفية.

1-2-1مفهوم االخالق في القران الكريم :االخالق قوة راسخة في اإلرادة االنسانية تنز إلى اختيار ما هو خير وصالح

بدعم القيم السماوية الربانية و القيم االرضية االنسانية ( ،)2011، hmishففي القرآن الكريم هناك أكثر من خمسة
ك َل َعلى ُخُل ٍق َع ِظي ٍم﴾ القلم ،االية  ،4ويلخص رسول
وعشرين
موضعا تتحدث وتحث على األخالق نذكر منها قوله تعالىَ ﴿:وِاَّن َ
ً
هللا محمد (ص) الهدف من رسالته في الحديث النبوي الشريم( :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق) ،وعليه فان المفهوم
القرأني لألخالق هي " المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني ،والنابعة من االيمان بالعقيدة األلهية مما يشكل افعال
ايجابية ألزامية نافعة للفرد والمجتمع"(.)2009، Myason Mohamed

2-2-1مفهوم االخالق في المعامم واالصطالح  :يمكن تعريم مفهوم االخالق في المعاجم العربياة مان جاانبين رئيساين؛

الخل ا ااق  :م ا ااا يخلق ا ااه خلق ا ااا أوج ا ااده عل ا ااى غي ا اار مث ا ااال س ا ااابق"
اح ا اادهما لغوي ا ااا واالخ ا اار اص ا ااطالحيا ،االخ ا ااالق لغويا ا ااً م ا اان َ
( ، )1971،wagdyامااا التعرياام االصااطالحي حي اث يعرفهااا (الع ازلااي) علااى انهااا" هيئااة ارسااخة فااي الاانفس تصاادر عنهااا
حسنا ،واذا كان الصادر
األفعال بسهولة ومن دون الحاجة إلى فكر ورويَّة ،ف ذا كان الصادر عنها أفعال حسنة سميت خلًقا ً
ايئا"( ،)2005، alhaydriامااا (ارسااطو)؛ يعاارف االخااالق علااى انهااا "االفعااال الناتجااة عاان
عنهااا أفعااال ساايئة سااميت خلًقااا سا ً
العقاال ،والمحققااة للخياار االساامى فااي المجتمااع" ،فااي حااين اعتباار (كااانط) االخااالق علااى انهااا "منظومااة ماان القاايم والمبااادئ

العقالنيااة التااي تقااوم الفعاال وتحقااق صاوابه ،وتسااتند علااى وعااي اإلنسااان وتهماال رغباتااه" ( ،)2016,Dania Assafبينمااا
أوردت المعاااجم االجنبيااة مفهااوم االخااالق  ethicفااي معجاام  oxford dictionariesليشااير الااى "القاادرة علااى االمتثااال لقواعااد

السلوك الصحيح" ) ، (Hornby, 1974اما في معجم  merriam-webster؛ ورد المفهوم االخالق ليشاير الاى “االلتازام بمعياار
م اان الس االوك محك ااوم بالمب ااادئ االخالقي ااة ” ) .)http://www.merriam-webster.com/dictionary/ethicsممعععا سعععبق يمكعععن طعععرح
التعريعف االمرائعي لمفهعوم “االخعالق” علعى انهعا المبعادئ والقعيم والمععايير العقالنيعة الراسعخة فعي العنفس ،باالضعافة العى
العمل الصالح الذي يقوم عليه الممتم  ،فهي التي تعنمم وتقعوم الخيعال وتمعلعه اخالقيعا نافععا ليععد الركيعزة االساسعية فعي

اي عمل أبداعي بما في ذلك العمارة.

3-1مفهوم الخيال االخالقي  :يمكن تعريم هذا المفهوم من جانبين رئيسين؛ احدهما لغويا واالخر اصطالحيا الخيال
االخالقي لغويا هو "قدرة إنسانية فريدة على تصور إنسانيته البشرية كآدا

أخالقية وليس كأشياء تقع قيمتها في المنفعة

اللحظية" ،في حين يعرف اصطالحيآ على انه "عملية تقوم بها الذات بتكوين استعارة من الصور التي تدركها الحواس
وتخزينها في الذاكرة ،ليتم بعد ذلك تحليلها إليجاد وفرض مراسالت أخالقية ليتم تطبيقها وتجسيدها في الممارسة المهنية
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بصوره جديدة "( ،) Jones,2009اما فلسفة الخيال االخالقي؛ يمكن التعرف عليها من وجهتي نظر رئيسية هما؛ وجهة
نظر راسل كيرك ،ثم من وجهة نظر ادموند بورك.
 1-3-1فلسفه الخيال االخالقي للمنمر راسل كيرك( :)1الخيال االخالقي "هو مصدر دائم لإللهام الذي يرفعنا إلى

المبادئ األسمى  sublimityويرشدنا نحو الفضيلة والحكمة ،فهو القوة التي تهدف لتحقيق نظام يمتلك مبادئ واضحة

تنعكس عند ممارسة المهنة" ،اما مفهوم التخيل االخالقي االبداعي عنده يشير الى "التخيل الذي يستخدم اإلنسان به كافة
حواسه لكي يقوم ب نتاج العديد من األفكار اإلبداعية المحكومة بالمبادئ األخالقية لمجتمع معين وذات منفعة ،ويستخدم هذا
النو من الخيال الكتا

والمؤلفين والفنانين والمصممين" ،ويضع (راسل كيرك) فرضيه تنص على االتي  :ان لضمير

االنسان دور في تقويم الخيال ليتنج عن ذلك التقويم الخيال االخالقي ،المتأثر بنظام يتألم من عناصر وعالقات محكومة

بمبادئ محددة تنعكس عند ممارسه المهنة(،)Kirk,2007والسيما ان ممارسة المهن االبداعية ومنها (العمارة) تحتاج الى خيال
محكوم بنظام يقوم عمليات التشبية واالستعارة والكناية لتحقيق نص مبد نافع (اخالقي) ( .)2013،Ibrahim Awadوبذلك
من االنماك البنائية المثيرة شكليآ وغير المجدية وظيفيآ ( Gerards & De

اصبح الخيال االخالقي فرصة للهرو
.)Bleeckere,2014

الذات وممارسة المهنة
الخيال والنظام

الضمير

خيال اخالقي

الخيال

نظام

ممارسة المهنة

خيال منتظم اخالقي
مخطط رقم( )1-1يوضح فلسفة الخيال االخالقي للمنظر راسل كيرك ,اعداد الباحثان

 2-3-1فلسفه الخيال االخالقي للمنمر ادموند بورك

()2

 :يعتقد (بورك) ان اللغة والمهن واحدها العمارة تصبح جوفاء إذا

حرمت من الخيال األخالقي ،كما حدد نوعين من الخيال هما؛ الخيال االخالقي والخيال الشاعري ،اما الخيال االخالقي

فيقصد به " القدرة على التفكير خارج منطقة الجزاء وتصور اسالي

أخالقية ذات منفعة ،ويستند على العقل ،والنظام،

والسالم ،والفضيلة" .ويشير الخيال األخالقي إلى قوة اإلدراك التي تتخطى حواجز األحداث اللحظية ألننا ال نستطيع أن
نحقق معايير جيدة إذا كنا نعتمد على التجربة الشخصية الفعلية كمرشد معياري في ممارسة المهنة ،وذلك من اجل هدف

اسمى يحقق رسالة انسانية ذات منفعة تطوير المجتمع .اما الخيال الشاعري فيقصد به "الخيال الذي يرفض العقائد والقيم

ويتجه نحو مفهوم التحرر من الواج

وينتهي عادة بخيبة األمل ،ويستند على االرباك واللذة  .ويهيمن على حياة االنسان

والسيما الفنان والشاعر والمصمم الرتباك مهنهم باألبدا ولكن ان انعكاس الخيال الشاعري على العمل ال يولد المنفعة
المرجوة في النص المنتج (. )Kirk,2007

 ))1راسل كيرك (1994 – 1918م)  :هو المنظر السياسي األمريكي ،األخالقي ،والمؤرخ ،والناقد االجتماعي ،والناقد األدبي ،والمعروف عن تأثيره على المحافظين األمريكيين في
القرن العشرين .كتابه العقل المحاف عام  1953أعطى شكل لحركة فكرية خيالية محافظة غير متبلورة بعد الحر العالمية الثانيةRussello, Gerald, "The postmodern .
imagination of Russell Kirk", University of Missouri Press, 2007,p24
 ))2ادموند بورك ( : )1729-1797هو منظر ايرلندي ,يعد من رواد الفكر المحافظ واكثر من تاثر بفلسفة ارسطو  ,له العديد من الكتابات عن اخالقيات السياسية والسلطة  ,ولقد عد
بورك الخيال االخالقي هو مركز توليد االفكار ووسيلة المعرفةHimmelfarb, Gertrude. "The Moral Imagination : From Edmund Burke to Lionel Trilling", .
2006, p7.
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تصورات التفكير االخالقي
تصور اخالقي

الخيال االخالقي
الفضيلة

النظام

السالم

تفكير اخالقي
العقل

مخطط رقم ( )1-2يوضح فلسفة الخيال االخالقي للمنظر ادموند بورك ,اعداد الباحثان

يتضح مما سبق؛ اوال ان للخيال االخالقي أثر على ممارسه المهن االبداعية كاألدب والفن والعمارة ،ثانيا ان التقاط بين
المنمومتين (منمومه كيرك ومنمومه بورك) ينتج عنه تقابل الذات وممارسه المهنة وفق الخيال المنمم م تصورات

التفكير االخالقي ليولد أثر على ممارسه العمارة بسبب العالقة الثالثية المتبادلة بين الخيال واالخالق والعمارة؛ وعليه

برزت الحامة المعرفية لدراسة الخيال المعماري االخالقي وأثره على ممارسة مهنه العمارة ،وهذا ما سيتم دراسته في
المحور الثاني.

-2الخيال المعماري االخالقي:
يناقش المحور مفهوم الخيال االخالقي عند المعمار من جهة وأثره في العمارة كنتاج من جهة اخرى.
 1-2مفهوم خيال المعمار االخالقي :هو قدرة المهندس المعماري على التفكير باالحتماالت الممكنة وفق االطر
االخالقية ،ليساعد العقل من خالل إثراءه بالمعلومات والتخيالت على تكوين الصور المتعددة المالئمة للفرد والمجتمع في
النتاج المعماري .حيث تبرز أهمية الخيال المعماري االخالقي من خالل دوره في معالجة المشاكل العمرانية ومعالجة
المشاكل الخاصة بالممارسة واالنضباك وفق القيم االخالقية ،يتضمن خيال المعمار االخالقي على فكرة الوسطية بين
الخبرة الحسية والفهم العلمي للمفاهيم الهندسية وفق اخالقيات ممارسة المهنة ،وتساهم التكنولوجيا في دعم وتعزيز الخيال

المعماري مع امكانية استثمارها اخالقيا ،ليقدم للمجتمع مجموعه من النماذج المعمارية ذات العالقة الوثيقة مع السياقات
التاريخية والبيئية واالجتماعية والثقافية والفكرية لمجتمع معين).(collier, 2006

 2-2أنعكاس الخيال االخالقي في العمارة  :ينعكس أثر الخيال على العمارة ليولد مفهومي الممال االخالقي
والتفكير االخالقي في العمارة ،وسيتم توضيح كال المفهومين كالتالي:
1-2-2الممال االخالقي :يعرف على انه "عملية انتقال النظم االخالقية الى نظم جمالية وفنية في العمارة ،التي تؤثر
بعمق في تفاصيل النتاج المعماري وينعكس تأثيرها بشكل ايجابي في المجتمع"( ،)Lederash,2006اما مقومات الممال

االخالقي فهي  :اوال السالمة  :وتتضمن جانبين هما ؛ على مستوى الباطن ؛ السالمة من العبث  :هي سمة اخالقية ترتبط

اء
بقصدية النص المنتج القائم على منهج التوازن ،ولقد أكد القران الكريم هذه السمة في قوله تعالى﴿ َو َما َخَلهقَنا ّ
الس َم َ
ِ
ين﴾ االنبياء ،االية ،16اما على مستوى الظاهر ؛ السالمة من العيو  :فكل شيء يدرك جماله بخلوِه
َرض َو َما َب َين ُه َما َالعِب َ
َو هاأل َ
من أي خلل ونقص .ثانيآ التناسق  :هو سمة أخرى للجمال االخالقي تقوم على اساس الضبط والتقدير والتنظيم لكل من

نس األشكل وااللون والمواد ،مما يجن
في قوله تعالى﴿ َوُكال َشي ٍء ِع هن َدهُ ِب ِمهق َد ٍار﴾ الرعد ،االية ،)2013، Shami( 8في حين اشار فالسفة اليونان وابرزهم ؛
ه
فيثاغورس وارسطو على التناسق موضحين " :ان الكون هو المثال األسمى من األوامر الرياضية المحققة لجمالية ال تتنافى
الهدر في المساحة والمواد في النص المنتج  .ولقد أكد القران الكريم هذه السمة

مع اخالقيات المجتمع.)2016، Isra Essa( .
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2-2-2التفكير االخالقي  :يعرف على انه "نمط من أنماك التفكير يتعلق بالطريقة التي يتوصل بها الفرد إلى التقويم
األخالقي لألشياء ،والمفاضلة بين قيمتين أو أكثر ،ويرتبط التفكير األخالقي بمهارة اتخاذ القرار وصنعه ،ذلك ألن اتخاذ

القرار وصنعه عملية فكرية ونفسية وسلوكية معقدة تتضمن مواجهة خيارات متعددة تسعى لجمع أكبر قدر ممكن من
المعلومات المتعلقة بهذه الخيارات ومن ثم اختيار البديل المناس

للوصول إلى اتخاذ القرار المناس " (، alkhawalida

 ،)2016اما اساسيات التفكير االخالقي لممارسة مهنة العمارة تتضمن اربعة جوان

اساسية هي؛ الحساسية االخالقية

والحكم االخالقي والطابع االخالقي والدافع االخالقي وسيتم توضيح كل منها كما يأتي؛ الحساسية األخالقية  :هي القدرة
على رؤية معضلة أخالقية ،بما في ذلك كيفية تأثير أعمالنا على اآلخرين حيث تتضمن ثالثة مميزات اساسية هي ؛

المرحلة األولى من مراحل صنع القرار في الممارسة المهنية وتعتمد ثانيا فرضية اساسية هي أن القيام بفعل ما يؤثر على
رفاهية شخص آخر ،اما ثالثا فالحساسية األخالقية لديها "نتائج" مثل "النزاهة والراحة والنمو المهني وتجاوز الذاتية ،والحكمة
العملية .وتعد الحساسية األخالقية للمهندس المعماري هي االستجابة المعنوية لمعاناة او رخاء المجتمع باالستناد على ق ارره

( .)Lepper,1996والحكم االخالقي  :هو القدرة على التفكير بشكل صحيح حول ما يج

القيام به في حالة محددة ألنها

الق اررات التي ندين بها لآلخرين نظ ار لوزنها بانها ليست مجرد آراء ،ويفترض أن تكون عقالنية على الرغم من تأثرها

بالجوان

النفسية ،فهي االحكام التي تفضل مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ،وفي العمارة نجد تأثيرها اوضح فمبنى

واحد قد يلحق الضرر او النفع على المجتمع ولسنوات عديدة ،وتتأثر االحكام االخالقية للمهندس المعماري بعدة عوامل

ابرزها النية والدافع والشخصية والجوان

الظرفية والبيئة وبالتي تتأثر مصداقية الحكم االخالقي) ،(Schade, 2011اما

الداف االخالقي  :فهو الحافز القائم على أفكار الحق وااللتزام الشخصي بالعمل األخالقي وقبول المسؤولية عن النتيجة،

ويعتبر (هيبرنيمز) الدافع األخالقي هو الميزة التي تدفع المهندس المعماري للعمل نحو الهدف المنشود والسب

في العمل

الذي يعطي الغرض منه ،ويعتبره (سكربلز) الدافع المستمد منطقيا من المبادئ األخالقية ،في حين ان الدافع االساسي
للعمارة هو حاجة االنسان للحماية من المؤثرات الخارجية وتوفير بيئة داخلية ذات خصوصية ،اما الدافع االخالقي للعمارة
فهو الرغبة ب نشاء بيئة عمرانية مالئمه للمستخدم وغير مضره بالطبيعة ،واخي ار الطاب االخالقي هو االستمرار بشجاعة
على الرغم من التع

أو اإلغراءات التخاذ الطريق السهل ،اما الطابع االخالقي للمعماري فهو مرتبط بصفات اخرى هي ؛

االمانة والصدق والمسؤولية والتوجه نحو الهدف والتركيز على الوظيفة (. (Rosati,2016

نستنتج مما سبق ينعكس "الخيال االخالقي" في العمارة من خالل تنميم القدرات التفكرية للمعماري ،وبالتالي تهذيب

نتاماته لتصبح اخالقية نافعه مازمه للعلم والفن بوسطيه تستند على المبادئ األخالقية من مهة والمبادئ الهندسية من

مهة اخرى  .وبعد ان تم في المحور الثاني التعرف على مفهوم الخيال المعماري االخالقي ،سيتم في المحور الثالث
طرح ممموعه من الدراسات السابقة لتحدد المؤشرات الرئيسية والثانوية ألسس الخيال االخالقي في العمارة .

-3بناء اإلطار النمري.

 oدراسة  ،Christian Illies & Nicholas Rayعلم االخالق الجمالي  :الجمال كالتزام أساسي في العمارة.2016 ،

ناقشت الدراسة فكره تقاطع المبادئ األخالقية والمبادئ الجمالية في مجال تحقيق الحاجات االنسانية لعمارة المباني،فالجماال
حاجة اساسية ولكنها متذبذبة باين الذاتياة والموضاوعية وبهادف الوصاول الاى اساس يساهل الوصاول مان خاللهاا إلياه طرحات
الدراسة المنطق االخالقي للنتاج التصاميمي القاائم علاى خياال المعماار االخالقاي باالساتناد علاى ثالثاة معاايير اساساية سايتم
توضيحها كالتالي؛ الخيال االخالقي اوال وذلك باالستناد على“الوعي ،المسؤولية ،االلتزام ،احتارام االخار ،الوساطية باين القايم
االخالقية والمبادئ الهندسية” ،وثانيا الجمال االخالقي الاذي يصانفه الاى “جماال رسامي يساتند علاى دقاة المقيااس والتناسا ،

جم ااال وظيف ااي يس ااتند عل ااى تحقي ااق منفع ااة الف اارد والمجتم ااع  ،جم ااال س ااياقي يس ااتند عل ااى تن اااغم المبن ااى م ااع البيئ ااة الطبيعي ااة

والعمرانية المحيطة به”  ،كما يشير الباحث ان توازن الجمال بأصنافه الثالثة هو ما يحقق ديمومه جمالياة المبناى واخالقيتاه
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وخالفااا لااذلك فانااه جمااال ازئاام وقتااي قااائم علااى ذاتيااه المتلقااي ،واخيا ار التفكياار االخالقااي ويسااتند على“اخالقيااة الفكرة،مالئمااة
الفكرة للمبنى والموقع والمجتمع ،اخالقية اسلو التجسيد” ،نستنتج مما سبق بان المنطق االخالقي للعمارة قائم على ثالثة
موانب اساسيه هي؛الخيال االخالقي،الممال األخالقي ،التفكير االخالقي.
 oدراسة علي ثويني ،األخالق والدين والعمارة .2013،

طرحت الدراسة العالقة بين اخالقيات العمارة الملموسة والغيبيات الكامنة خلفها المشكلة لبنيتها العمرانية ،وجعلت إحداها

يرتكز على األخر في معادلة متوازنة تستند على الضمير االخالقي من أجل ضبط العمارة المعاصرة .كما اوضحت الدراسة
ان أخالقيات العمارة هي الجان

الملموس والمستند على خيال المعماري الكامن خلفها ،ليبرز دور الضمير االنساني في

تقويمه باالستناد على المبادئ االسالمية لينتج عنها معايير موضوعية توضح الصوا

والخطأ يتم تطبقها على العمارة

وصوال الى تحقيق مجتمع عمراني اخالقي .واخي ار اشار الباحث الى فلسفة المبادئ االخالقية للعمارة من وجهتي نظرهما

؛فلسفة نصير الدين الطوسي الذي عدها مقياسا للفضائل من خالل التوازن المنطقي الرياضي بين االحتياجات واالخالقيات

قائمه على القوة والسيطرة في كل زمان ومكان ،
والهندسة،في حين لم يحتكم فريدريك نيتشه بأخالقيات العمارة ألنه عدها ً
نستنتج مما سبق :اهمية دور الضمير االخالقي في تقويم خيال المعمار وتقيسه وفق التعاليم اإلسالمية إلنتاج عمارة
اخالقية تحكمها المبادئ االخالقية الموضوعية الثابتة بكل زمان ومكان والمقومة للمبادئ الهندسية وفق توازن منطقي
هندسي اخالقي .

 oدراسة  ،Helen Tatlaاألخالق والهندسة المعمارية.2011،

طرحت الدراسة العالقة الوثيقة بين الهندسة المعمارية والمفاهيم االخالقية التي برزت منذ العصور القديمة وحتى وقتنا

الحاضر ،كما يوكد البحث ان العمارة االخالقية ترتكز على الوحدة بين العقل والخيال االخالقي والجمال االخالقي كركائز
اساسية لممارسة المهن عامة والعمارة بشكل خاص ،كما ترتكز العمارة االخالقية على التواصل بين االنسان والطبيعة

والنتاج لتحقيق جمالية اخالقية للنص المعماري ،واخي ار ترتكز العمارة االخالقية على تحقيق المنفعة على مستوى الفرد

والمجتمع ،كما يطرح البحث مفهوم النظرية المعمارية االخالقية القائمة على مبدأ الموازنة بين المبادئ التصميمية كالوحدة
والتدرج والهيمنة والتكرار والتناقض مع المبادئ االخالقية كالعدل والمساواة والحكمة والصدق والتواضع لتحقيق عمارة
ابداعية ذات بعد اخالقي ،نستنتج مما سبق ان العمارة االخالقية قائمه على توافق المبادئ الهندسية والمبادئ االخالقية

لتحقيق ممال اخالقي مرتكز على تفكير المعمار األخالقي ذو المبادئ العالمية ألنه يتعامل م احتيامات انسانيه .
 oدراسة  ،Graham Farmerاألخالق :العمارة المستدامة والخيال .2010،

طرحت الدراسة األخالقيات المعمارية المستدامة باعتبارها انضباطا نحو البيئة المبنية ،اما في إطار السياق المهني
للممارسة المعمارية لم تكن مسائل التفكير األخالقي والخيال األخالقي تندرج في إطار خطا

االستدامة الذي تطور بسرعة

ليتضمنها الحقا ،فالفلسفة الخيالية االخالقية توفر إطا ار تحليليا يربط بين األخالقيات البيئية المستدامة وتصميم المباني
االخالقية المستندة على الخيال المقيس المنضبط وتركيزها على التطبيق وخبرة المصمم وممارساته االخالقية في التصميم،
واحترام السياق العمراني من النواحي الثالثة االجتماعية  ،والبيئية  ،واالقتصادية  ،حيث ينبغي أن يفهم التصميم المستدام
على أنه ممارسة أخالقية قائمه على خيال المصمم االخالقي ومجموعه من المبادئ والمعايير العالمية الخاصة باالستدامة
البيئية واالجتماعية واالقتصادية التي تنظم تفكيره لينعكس على االبنية اخالقيات لها تأثير على المجتمع والفرد  .نستنتج

مما سبق :ان المباني المستدامة هي مزيج بين المسؤولية االخالقية تماه االخر سواء اكان فرد او ممتم او موارد او

طبيعة والعملية التصميمية ،وذلك من خالل تنميم عملية التفكير االخالقي المستند على الموازنة بين الخيال والمنطق
إلنتاج عمارة اخالقية مبدعة.

 oدراسة محاسن هادي خلف ،أثر الفعل االخالقي في اتخاذ القرار.2010،
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طرحت الدراسة مفهوم االخالق كأحد العلوم المنظمة للفرد والمجتمع ،واشارت ألثر الفعل االخالقي في اتخاذ أي قرار

والسيما المعماري ،المستند على المبادئ االخالقية من جهة واليه محاكاتها عمرانيا لتضمينها في المباني من جهة اخرى
باالستناد على خيال المعمار .كما اوضحت الباحثة ان للفعل االخالقي وجوديين؛ وجود بالقوة اي وجوده قبلي ،ووجود
بالفعل اي وجود بعدي حيث يعمل المصمم بأخالقيات خياله على تكوينه وفق المبادئ الهندسة االخالقية .باإلضافة الى
ابراز دور الفعل االخالقي في اعطاء فرص متكافئة للخيارات التصميمية المتاحة واتخاذ القرار بأسلو

اخالقي تصميمي

يعتمد على جمع البيانات وتحليلها لمعرفة مستوى صوابها وخطئها وأثرها على المجتمع ومقدار تحقيقه لألهداف الحالية

دون المساس بحقوق االجيال القادمة ،نستنتج مما سبق :ان خيال المعمار االخالقي يعزز محاكاة مفاهيم الفعل االخالقي

في العمارة ،باإلضافة الى دوره في التأثير على اتخاذ القرارات التصميمية.

 oدراسة  ، Jane collierفن الخيال األخالقي :األخالقيات في ممارسة العمارة.2006 ،

طرحت الدراسة مفهوم األخالق في الهندسة المعمارية حيث يناقش العالقات المحتملة بين علم األخالق وعلم الجمال وتبرز

امكانية استخدام الخيال االخالقي للتعلم ودمج الخبرة السابقة بالحالية فالمهندسين المعماريين يستثمرون الخيال في عملهم،
وبالتالي ف ن البحث يؤكد أن المعمار مؤهل بشكل فريد لممارسة "الخيال األخالقي" .وقد أعطت البراغماتية زخما جديدا
ألهمية الخيال في التفكير األخالقي ،وقد ركز جون على " المعرفة العلمية" و“المراجعة التصميمية” و“التصميم التشاركي”
بوصفها اسس الخيال األخالقي كما هو مطبق في الواقع .يؤكد الباحث في الختام على ما يلي؛ أوال التعاون بين
المستخدمين النهائيين للمبنى والمهندسين المعماريين هو جزء أساسي ولكن ال يدرك اهميته دائما في اخالقيات الخيال
الخطأ في التصميم وتحفيزهم على إعطاء الخيال األولوية "األخالقية" في جميع الخيارات

العماري ،وثانيا أن المراجعة تجن

التصميمية التي يتخذونها ،كما اشارت الدراسة الى ان العمارة ممارسة "فنية اخالقية" تؤدي إلنتاج عمارة مبدعة متميزة
خاضعة لقواعد العمارة االخالقية فالممارسات الخيالية االخالقية بمثابة نقطه انطالق نحو تحقيق الفضيلة في العمارة

فيصبح التصميم الغاية منه خدمة المجتمعات بعيدا عن الرغبة بالشهرة والمال والسلطة والنفوذ .نستنتج مما سبق :ان على

المهندس المعماري استثمار مفهوم الخيال االخالقي المدعم بالمعرفة العلمية والخبرة السابقة واعتماد التصميم التشاركي
التعاوني لتحقيق العمارة الفضلى.

 oدراسة  ،John Paulالخيال االخالقي :الفن وموهر بناء السالم.2004 ،

طرحت الدراسة ارتباك مفهوم الخيال االخالقي المعماري مع الممارسة االخالقية ،فتعرف الخيال االخالقي على انه “الخيال
الذي يولد معقولية التصور وينتج ق اررات نابعه من القيم االخالقية وهذا النو من الخيال هو ما يسعى اليه المصمم الناجح

كي يولد ممارسة اخالقية تعطي تصاميم عقالنية خاضعه للقيم والمبادئ االخالقية”،وتبرز اهمية الخيال االخالقي في
العمارة من خالل“ أن القيمة الخيالية والصفات الجمالية لألبنية المعمارية تشوبها االخطاء ألنها غير عملية من الناحية

األخالقية ولذلك اصبحت ضرورة تضمين الصفات الجمالية وتقييمها وفق المعايير األخالقية ذات الصلة المباشرة

بالمصممين والمستخدمين عبر االبنية ” .نستنتج مما سبق :ان المصمم المعماري يمب أال يفرض خياله المنعكس عبر
تصميمه على الممتم والممهور (المتلقيين)؛ وبدال من ذلك فان مهمة المعماري هو تماوز الشخصية والذاتية للوصول

الى الموضوعية في اتخاذ القرار التصميمي المنعكس أثره على الممتم  ،فالخيال االخالقي حلقة الوصل بين التفكير

االخالقي والممال االخالقي.

جدول( )3-1يوضح مفردات اإلطار النظري (اسس الخيال االخالقي في العمارة)( ,المصدر  :اعداد الباحثان) .
المفردات الرئيسية

المفردات الثانوية

القيم الممكنه
الوحدة الشكلية -الوحدة الوظيفية .
االنسان-الطبيعة-النتاج .

الوحدة
التواصل
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منفعة الفرد -منفعة المجتمع .
الموازنه بين المبادئ االخالقية والمبادئ الهندسية .

-1مبادئ الخيال المعماري
االخالقي

المنفعة
الوسطيه

-2مرتكزات الخيال
المعماري االخالقي

التفكير االخالقي

الجمال االخالقي

-3المنطق االخالقي لعمارة
الخيال االخالقي

الضمير االخالقي
االسس االخالقية
الهندسية
المبادئ االخالقية
لعمارة الخيال
االخالقي

الحساسية االخالقية.
اساسيييييييييييييييييييات
التفكيييييييييييييييييييييييير
الحكم االخالقي.
االخالقييييييييييييييييييي
الدافع االخالقي.
العمراني
الطابع االخالقي.
اخالقية الفكرة ومالئمتها للمبنى والموقع
مزاييييييا التفكيييييير
والمجتمع
االخالقييييييييييييييييييي
العمراني
اخالقية اسلوب التجسيد -المباشر وغير المباشر
السالمة (السالمة من العيوب,السالمة مين العبي )
التناسق
سماته
جمال رسمي :يستند على التناسب.
انواعه
جمال وظيفي :يستند على تحقيق المنفعة .
جميييال سيييياقي :يسيييتند عليييى التنييياغم ميييع البيئيييية
المحيطه به.
تقويم خيال المعمار وجعله اخالقيا.
المعرفة العلميه –التصميم التشاركي-المراجعة التصميمية.
الوعي .
الحرية .
المسؤولية .
االلتزام .
احترام االخر .

مما سبق؛ سيتم تحديد بعض المفردات التي سعيركز عليهعا الباحعث فعي عمليعة القيعاس وهعي كالتعالي :اوال مبعادئ الخيعال
العمرانععي األخالقععي "الوحععدة ،التواصععل ،الوسععطية" ،ثانيععا مرتك عزات الخيععال العمرانععي االخالقععي مععن حيععث اساسععيات التفكيععر

االخالقععي "الععداف االخالقععي وأخالقيععة الفكرة"،امععا مععن حيععث الممععال االخالقععي سععيتم التركيععز علععى "سععماته وانواعععه" ،ثالثععا:
المنطق األخالقي لعمارة الخيال األخالقي "المعرفة العلمية ،الوعي وااللتزام".

-4التطبيق.

1-4مشروع نصب الشهيد للمعماري سامان اسعد كمال والفنان التشكيلي اسماعيل فتاح الترك.
يعد المشرو من ابرز المعالم المعمارية ذات البعد الرمزي في مدينه بغداد ،وسوف يتم تحليل المشرو من حيث فكرته
االخالقية ومعطياته وادراك الخيال االخالقي المستثمر فيه إلضفاء صوره جديدة للمشرو  ،يتكون النص

بشكل رئيسي من

القبة المنشطرة بارتفا  40متر حيث اعتمد المصمم االزاحة لتجسيد خياله االخالقي المتضمن الرتقاء روح الشهيد الى
السماء ،كما اعتمد المصمم عنصر القبة بسب

رمزيتها اإلسالمية العالية حيث يكثر استخدامها في المساجد ،وبذلك حقق

المصمم اساس التفكير االخالقي في المشرو  ،وتكمن عبقرية التصميم المعماري في انشطار القبة الى نصفين وابتعادهما
عن بعض وكأن بوابة النص تنفتح تمهيدا لخروج روح الشهيد وارتقائها إلى السماء ،في حين يرمز ينبو المياه المتدفق
َّللاِ
َّ ِ
ين ُقِتُلوا ِفي سِب ِ
يل َّ
إلى الشهداء االحياء عند ربهم ،حيث يستعين خيال المصمم االخالقي بقوله تعالى ﴿ َوَال تَ هح َسَب َّن الذ َ
َ
اء ِع هن َد َرِّب ِه هم ُي هرَزُقو َن﴾ آل عمران ،االية  169لتجسيد خلودهم ،اما العلم فهو اشاره إلى هوية الشهيد العراقي مما
أ هَم َواتًا َب هل أ ه
َحَي ٌ
اعطاء بذلك خصوصية عالية للنص  ،كما استخدام المصمم اللون االخضر المزرق المعتمد في المراقد الدينية ليشير إلى

قدسية النص

المعماري ،ولعل ابرز ما يميز النص

عدم استخدام المصمم الكلمات في محاولة لتفسير رمزية النص
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حيث جسد خياله االخالقي برموز أخالقية (القبه المنشطرة ،ينبو المياه ،العلم العراقي) ذات الدالالت العميقة في نفس
المتلقي والمجسدة لفكر ِ
ته ،واخيرآ البد من االشارة ان النص حقق الجمالية االخالقية المتناسبة بين الجزئين العلوي والسفلي
من خالل التناس

العكسي في المقياس الرمزي للقبة والمقياس االنساني للمتحم..)2009 ، sara aleamid(.

شكل ( )4-1نصب الشهيد،

()http://www.alalam.ir/news/1914748

2-4مشروع متحف الفن اإلسالمي في قطر للمعماري .IMP

يعد متحم الفن االسالمي من المعالم المعمارية التي تحاكي تاريخ الحضارة االسالمية في مدينه الدوحة ،وسوف يتم تحليل
المشرو من حيث فكرته ومعطياته وادراك الخيال االخالقي المستثمر فيه إلضفاء صوره جديدة للمشرو  .اعتمد المصمم

الوحدة والتنو في تجسيد خياله االخالقي المتضمن جانبين هما ؛ الوحدة الجوهرية للقيم االخالقية اإلسالمية ،وتنو

الحضارة العمرانية االنسانية ،وذلك من خالل مايلي ؛ اوال الهندسة التكعيبية بسب

رمزيتها العالية للثبات واالستقرار اللذان

يقوم عليهما التصميم المتضمن للخيال االخالقي ،باالضافة الثر التدرج في تعزيز الظل والضوء مما يحقق التالع

البصري الشفاف على اسطح مقتنيات المتحم الزجاجية والخزفية والمعدنية وبذلك حقق المصمم مرتكز التفكير االخالقي
المقوم للخيال ،ثانيآ اعتمد انشائيآ على الحجر الجيري بسب

تأثير المناخ الصحراوي ،وبذلك حقق الجمال االخالقي

(القصدي) في المتحم ،)2017،Ali Abdul Raouf( .وتكمن عبقرية التصميم المعماري في جعل النافورة هي النواة
التصميمية الداخلية في المتحم مستلهمآ فكرته من "نافورة الوضوء" التي أنشئت خالل القرن الثالث عشر في مسجد أحمد

بن طولون في القاهرة ،وذلك على الرغم من ان مصمم المتحم آي إم بي هو مهندس معماري أمريكي من أصل
صيني ،اال انه الح من خالل جول ِ
ته بين قرطبة والمسجد األموي ؛ ان النوافير عنصر اساسي في الفناءات الداخلية
للمدارس والقصور االسالمية ،وبما ان العمارة هي التمثيل المادي لقدرات المجتمع واخالقيات ِه ،لذلك اصبحت الميزة الرئيسية
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للمتحم هي بساطه المظهر وغنى الجوهر ،لكونها من أبرز خصائص العمارة االسالمية ،كما اعتماد المصمم الموازنة بين
(القديم) التراث االسالمي و(الحديث) التقنيات التكنولوجية في تجسيد خياله االخالقي ()2014،Khatib

https://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2014/12/29

شكل ( )4-2متحف الفن

االسالمي) http://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/12/18/(،

)

مدول رقم ( )4-1مناقشة وتحليل المشروعين (نصب الشهيد  ،Aمتحف الفن االسالمي ( ،)Bالمصدر  :اعداد الباحثان).
-1مبادئ الخيال المعماري االخالقي واساليب التحقق.
الوحدة

A

الوحدة الشكلية للقبه المنشطرة ،والوحدة اللونية ،الوحدة الوظيفية للمشرو التذكاري.

B

الوحدة الوظيفية للمتحم ،التنو التشكيلي البصري حيث تام تصاميم سلسالة مان الفضااءات الخارجياة والداخلياة

التي حققت رابط بصري بين المتحم والمدينة ،باالضافة الى تسقيم البهو الرئيسي بقبة زجاجية تعكس اشعة
الشمس على المقتنيات مما ساعد على تكوين بيئة فريدة تتناس

التواصل

A

تواصل بين الشهيد وربه عن طريق االنشطار العامودي للقبة ،كما تكمن عبقرية التصميم في الخدا البصري

لشطري القبة التي تبدو للعيان مغلقة ثم تنشطر تدريجيآ اعتماد على موقع الناظر وزاويته مما يحقق تواصل

بين النص
B

مع مجموعة مقتنياته المذهلة.

والمتلقيين.

تواصل بين المتحم والسياق العمراني العام للمدينة من خالل تصميم الحيز المحيط على نطاق  45الام متار

مربااع ،كمااا شااجع التواصاال بااين المتحاام والمتلقيااين ؛ حيااث يمكاان الاادخول للمتحاام امااا ماان خااالل الماادخل
الرئيسي او من خالل المتنزه العام المجاور للمتحم .

الوسطية

A
B

المبادئ االخالقية للمشرو  :التضحية وااليثار ،المبادئ الهندسية :الهيمنه واالزاحة.
المبادئ االخالقية للمشرو  :هي المبادئ اإلسالمية الموحدة للحضارة االنسانية (ال ضرر وال ضرار،حيازة

الضرر ،وأحياء االرض) ،اما المبادئ الهندسية :التدرج ،التكرار ،الوحدة ،الموازنة.
-2مرتكزات الخيال المعماري االخالقي واساليب التحقق

اساسيات
التفكير

االخالقي

التفكير

االخالقي

مزايا التفكير
االخالقي

الدافع

االخالقي

اخالقية
الفكرة

A

ما يحفز المصمم على انشاء المشرو هو تخليد ذكرى الشهيد الذي قدم روحه
دفاعاً عن ِ
بلده ومعتقدات ِه .

B

مااا يحفااز المصاامم علااى انشاااء المشاارو هااو التعاارف علااى اخالقيااات العمااارة

A

الفكرة مستوحاة من مفهوم اخالقي هو التضحية ،اي من خارج حقل العمارة اال

B

الفك ارة مسااتوحاة ماان مفهااوم الهندسااة التكعبيااة ،وباااالخص ماان مسااجد احمااد باان

االسالمية عموما والقطرية خصوصا.

انها تتالئم مع المجتمع االسالمي.
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طولون أي من داخل حقل العمارة وتتالئم مع ثقافة المجتمع.
سمات الجمال االخالقي
الجمال

االخالقي

انوا الجمال االخالقي

A

التناسق.

B

القصدية.

A

جما ااال رسا اامي  :يسا ااتند علا ااى التناس ا ا

B

العكسا ااي المت ا اوازن با ااين مقيا اااس القبا ااة

المنشطرة الرمزي ومقياس المتحم االنساني.

جمال سياقي  :يستند على التكامل والتناغم مع البيئة المحيطة به (الجزيرة

الصناعية).

-3المنطق االخالقي لعمارة الخيال االخالقي واساليب التحقق
االسععععععععععععععععس
االخالقيعععععععععععة
الهندسة
المبععععععععععععععادئ
االخالقية

المعرفة
العلمية
الوعي

وااللتزام

 Aاستثمارها في تشيد القبة الضخمة بارتفا  40م على منصة دائريه بقطر  190متر.

 Bاستثمار المعرفة العلمية في تشيد متحم يتكون من خمسه طوابق تضمن كل من القاعات
والمعارض والورش الفنية والتعليمية على جزيرة صناعية.

 Aوعي المصمم بالمبادئ الهندسية واألخالقياة للمشارو والتازام شاركة ميتشوبيشاي بتنفياذ النصا

وفقاً لمواصفات صاارمة وضاعها المصامم ومؤسساة ) (ove Arup & partnersلالستشاارات
الهندسية (التي اشتهرت بتصميمها لمبنى دار األوب ار في سيدني).

 Bوعااي المصاامم بالمبااادئ الهندسااية والمبااادئ األخالقيااة للمشاارو علااى الاارغم ماان ان المصاامم
صيني االصل وذلك دليل على االلتزام العالي.

 -5االستنتامات .
1-5

أستنتامات المانب النمري :

 oيعد الخيال أحد العوامل المؤثرة على تطور العمارة ألثرهُ المباشر على مقدار أبداعية المصمم ،ويصنم الخيال
ِ
تكوينه .
إلى نوعين هما ؛ الخيال الشاعري ،والخيال المنضبط الذي يلع الضمير األخالقي دو ار أساسيا في
ِ
نتاجاته
 oيعد الخيال األخالقي وسيلة لتنمية قدرات المعمار اإلبداعية وفق أطر أخالقية هندسية ،ينعكس أثرها على
لتصبح متوازنة مالئمة للبيئة الطبيعية واإلنسانية والعمرانية.

 oيسااتند خيااال المعمااار األخالقااي علااى "الااوعي ،الحريااة ،المسااؤولية ،االلتازام ،احتارام األخاار" كخصااائص فااي تكوينا ِاه

وبما يوحيه الضمير األخالقي ،وبذلك يكاون الهادف مان الفعال المعمااري هاو األخار واالبتعااد عان النزعاات الذاتياة

للمصمم .
 oيعد الخيال األخالقي احد المبادئ المؤثرة في اتخاذ القرار التصميمي ،كما انه يحقاق الجماال األخالقاي فاي الانص
المعماااري اإلبااداعي الرتكااازِه مبااادئ جااودة النتاااج والسااالمة ماان العيااو والتنساايق والتنظاايم بمااا يحقااق المرونااة فااي
استيعا

المستجدات الفكرية واالجتماعية والعقائدية والتقنية .

 oيرتكااز خيااال المعمااار األخالقااي علااى التفكياار األخالقااي لتحقيااق نااص معماااري نااافع لألخاار ،وذلااك السااتناده علااى
المعرف ااة العلمي ااة والتص ااميم التش اااركي كخص ااائص أخالقي ااة هندس ااية ف ااي أنت اااج النص ااوص المعماري ااة الت ااي تلب ااي
الحاجات اإلنسانية المتغيرة.
2-5
o
o

استنتامات المانب التطبيقي :

يوازن الخيال األخالقي بين التراث والتقنيات التكنولوجية إلنتاج نصوص معمارية معاصرة أخالقية.

يستند الخيال المعماري األخالقي على تسخير المبادئ الهندسية في ضوء وحدة القيم األخالقية المطلقة ،وبذلك

تتحقيق القصدية األخالقية بجانبيها الفكري (الوظيفة) والجمالي (الشكل) .
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واإلبعااد والقواعاد

 اعتماد الوسطية في الفعل المعماري اإلنساني دون التطرف باتجاه معين يحقق التوازن في النسo

اإلبداعي المارتبط بالخياال دون

التنظيمية على مستوى الداخل والخارج في النتاج المعماري بما ال يقلل من الجان
. إفراك أو تفريط

.  التوصيات-6
 يوصي البحث باعتماد الخيال المنضبط المقيس باألطر االخالقية واألطر الهندسية إلنتاج نصوص معماريةo
. وذلك لوحدتها الكلية المتوازنة مع تنو قوام المواد البنائية لتكوين بيئة تصميمية داخلية متناغمة،مبدعة
 يركز خيال المعمار االخالقي على اعتماد الحكم االخالقي كأساس لتفكيره من اجل اتخاذ القرارات التصميميةo

 واخيرآ تعد مؤش ارت الخيال المعماري،تجسيده في العمارة اخالقي

على ان يكون دافعة اخالقي واسلو

. االخالقي اساس تكوين نص معماري ممتميز نافع للفرد والمجتمع
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