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Abstract: 

Architectural thought is defined as a final result of all principles and cognitive visions, 
which stored in human mind as a mental image, and reconfigured it to be fitting with all 
changes happened, that exposure the thought to all cognitive impurities (intellectual viruses), 
which may have a weakness and vulnerability. So immunity of thought protected it from such 
these impurities, when the research aims to enhance the immunity concept, and its levels of 
intellectual architectural process, while The research problem represented with a cognitive 
ambiguity of the immunity concept in the intellectual architectural process, that make the 
research follow an analytical method in two steps :theoretical one, is to define the concept of 
immunity, and the role of immunity levels in promote architectural output immunity. The 
research assumed is the immunity of designing productions increased when, the intellectual 
levels of the process (the design process) increase). Another step (practical step) is to analysis 
all Elective projects, leading to the immune architectural production, is a production which is 
compatible with the surrounding environment, whatever intellectual changes have taken place 
and acquired through that the continuity and longevity. 
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 :الملخص

و�عـــاد . الفكــر المعمـــاري حصــیلة نهائ�ـــة لكــل الم�ــادئ والـــرؤى المعرف�ــة والمخزونـــة كصــور ذهن�ــة داخـــل العقــلُ�ّعــد 
تشــكیل الصــور الذهن�ــة لــتالئم مــا �حــدث مــن تغیــرات فـــي البیئــة المح�طــة، وهــذا مــا یجعــل الفكــر یتعــرض �اســتمرار لشـــوائب 

تلـــك الشـــوائب، اذ یهــــدف ال�حـــث إلـــى تعز�ـــز مفهــــوم  فحصـــانة الفكـــر تحم�ــــه مـــن. فكر�ـــة التـــي قـــد تصـــی�ه �ــــالوهن والضـــعف
الحصانة، ومستو�اتها في العمل�ة الفكر�ـة المعمار�ـة، ف�مـا تمثلـت مشـكلة ال�حـث �ـالغموض المعرفـي لمفهـوم الحصـانة وارت�اطـه 

مســتو�ات  المسـتوي النظــري، فـي طـرح مفهــوم الحصـانة، ودور: �ـالفكر المعمـاري، فــات�ع ال�حـث المــنهج التحلیلـي فـي مســتو�ین
العمل�ـــــة (المفهــــوم فـــــي تعز�ــــز حصـــــانة النتــــاج المعمـــــاري، ف�مــــا �فتـــــرض ال�حــــث انـــــه كلمــــا زادت مســـــتو�ات العمل�ــــة الفكر�ـــــة 

فیتضـــمن تحلیـــل مشـــار�ع منتخ�ــة متمیـــزة، وصـــوال إلـــى ان النتـــاج : امـــا المســتوى العملـــي تـــزداد حصـــانة نتاجهـــا،) التصــم�م�ة
توافـق مــع البیئـة المح�طـة �ـه مهمــا حـدثت تغیـرات فكر�ـة مكتســ�ا مـن خاللهـا صــفة المعمـاري الحصـین، هـو ذلــك النتـاج الـذي ی

 .االستمرار�ة والد�مومة
 الحصانة الفكر�ة، مستو�ات الحصانة، الفكر، العمل�ة الفكر�ة المعمار�ة، النتاج المحصن : الكلمات المفتاح�ة

  
 : المقدمة -1

فرفــع منزلتــه وجعلــه مفضــل علــى  علــى االنســان، لىاهللا ســ�حانه وتعــ مَعــمــن نِ  )العمل�ــة الفكر�ــة( والتفكیــر�عـد الفكــر 
 هسـیر ح�اتــالمخلوقـات االخـرى �ـالتفكیر، ف�المعرفــة والتفكیـر یـتمكن االنسـان اتخــاذ القـرارات واصـدار االحكـام التــي تعمـل علـى 

تحصـینه مـن  الجسـد إلـى�حتـاج ، فكمـا حصانة مـن مشـو�ات المعرفـة الغر��ـةحما�ة و  إلى�حاجة  كاإلنسانوالفكر  .�شكل سل�م
�صـی�ه الـوهن و�كــون مهـددا وعرضـة لخطــر االقتحـام الفكـري، فمــا �شـهده التطـور والتــراكم المعرفـي یولــد  المـرض، كـذلك الفكــر

فعمل�ــة بنـــاء قاعــدة معرف�ــة قو�ـــة وشــاملة تعــد الخطـــوة  ســـیر للزو�عــة المعرف�ــة ،أتحــد�ات جدیــدة تجعــل الفكـــر الغیــر محصــن 
الهــدف فـــي تحصــیل االدراك الموضــوعي للقضــا�ا المنتخ�ــة مـــن  إلــىتند علیهــا العقــل فـــي احكامــه للوصــول االســاس التــي �ســ

النتــائج الجیـدة التــي تسـاعده فـي اكمــال بنـاءه المعرفــي  إلـىجـوهر تلـك القضــا�ا ومحاولـة حلهــا وصـوال  إلــىالمجتمـع والتوصـل 
حصـانة تمكنـه مـن اسـت�عاب  لهـذافـالفكر �حاجـة . ن الفكرفتشكل هذه القاعدة الجرعة االولى لتحصی. �صورة صح�حة وسل�مة
 فتشـــكل. والواقــعفی�ق�ــه فـــي مراحلــه النشــطة القــادرة علــى تولیــد االحكـــام وتفســیرها �مــا �الئــم القضــا�ا . كــل مــا �شــوب المعرفــة
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لمحملـة �عـدة شـفرات الفكـري مـن مخـاطر الثقافـات واالفكـار الغر��ـة ا �األمـانالحصانة مطل�ا اساس�ا لتحقیق االمـن واالحسـاس 
فحما�ــة الفكــر مــن هـــذه المخــاطر الهــدف الــذي تصــبو الیهــا الحصـــانة  المجتمعــي،غیــر مفهومــة والتــي قــد یتعــرض لهـــا الفكــر 

یت�ـع ال�حـث المـنهج التحلیلـي فـي تنـاول مفهـوم الحصـانة �شـكل عـام  .)فكر محصـن مـن كـل الشـوائب الفكر�ـة الموجـودة بإنتاج(
 .تاج المحصنك�ف�ة تحقیق الن إلىوالحصانة الفكر�ة �شكل خاص ومستو�اتها في العمل�ة الفكر�ة المعمار�ة للوصول 

 
 : الحصانةمفهوم : المستوى النظري  -2
 :مفهوم الحصانة في اللغة 2-1

كــرم : اي �معنــي) َح، َص، نَ (العر��ــة مــن فعــل حصــن، أي مشــتقة مــن الجــذر الثالثــي جـاءت كلمــة الحصــانة فــي اللغــة 
ابـن منظـور، لســان [ .الِمنعــة، والحما�ـة، واألمـان للبنــاء :معـاني ومنـع، فهـو حصـین ومن�ــع، وتحصـینه وأحصـنه وحصــنه كلهـا تفیـد

اإلحكـام فـي نسـج الـدرع كمـا فـي قولـه وهـو  .جوفه إلىكل موضع حصین ال �مكن الوصول ): �الكسر(والِحصُن  ]902العرب، ص
ــل، [ .)َوَعلَّْمَنـــاُه َصـــْنَعَة َلُبـــوٍس َلُكــْم ِلُتْحِصـــَنُكْم ِمـــْن َ�ْأِســـُكْم ۖ َفَهــْل َأْنـــُتْم َشـــاِكُرونَ :( لىاتعــ وتـــدل علـــى العفـــة،  كمــا، ]11ص، 2005خلیـ

 بهـــاا صـــفة المناعــة مــن الظــروف المح�طــة اكســابههــو المصــونة والعف�فـــة، فتحصــینها بتزو�جهــا  المــرأةفالحصــانة تلقــب بهــا 

 او المقاومة والتي تعني المناعة) Immunity(وتقابل كلمة الحصانة في اللغة اإلنكلیز�ة  ،]1190، ص2005الفیروزا�ادي، [
means exemption or resistance. If you're protected against something, you 

to it immunity have 
اذ  ،او التحــررالتـي تعنــي االعفــاء ،  immunis إلــىوالــذي تعــود اصــوله فـي اللغــة الالتین�ــة  Immune فعـلوهـي مشــتقة مــن 

�مكــن  الـواقي لـذلك الجـوهر، فـال فتكـون كالـدرع ،اإلحاطـة الشـاملة �الشـيء لحما�ـة جـوهره ودرء االخطـار عنـه�عنـى الحصـانة تُ 
 ،)الـــنفس، العـــرض، المـــال(علـــى تنـــاول هـــذا المفهـــوم فــي حفـــظ الحرمـــات الــدین اإلســـالميكـــد أو مـــا فـــي جوفـــه،  إلـــىالوصــول 

 ،التـــي تصــی�ه او تؤذ�ـــه تحصــین الــنفس مـــن اخطــار الشــهوات ،وتحصـــین الجســد مـــن اخطــار مــا �صـــی�ه مــن االمــراضك
كمـا �مكـن ان تعطـى كمیــزة ، (1)انالح�ـاة الكر�مـة لإلنســلهـا مـن اجــل تحقیـق ة �االسـتئذان مـن اعتــراض الغر�ـوتحصـین البیـوت 

(2)من التعرض لألخطار �األمان حاملهااو الدبلوماس�ة اذ �شعر  كالحصانة البرلمان�ة
 .  

لتحقیــق ) اإلحاطــة والعــزل(ال�ـات  االتجــاه األول، فــي كونــه: اتجـاهینم نســتخلص ان مفهـوم الحصــانة تتمثــل فــي ممـا تقــد
 .المن�ع او المدرعلثاني، فیتمثل �كونه صفة تعني اما االتجاه ا. األمان والحما�ة

 
 :مستو�ات الحصانة 2-2

وهـو  immunity systemیـدعى نظـام الحصـانة  نظـام وفـق فتتحقـقجسم االنسان من عدة خطوات في حصانة التتألف 
مسـتوى الــدفاع  لـىإابتـداًء مـن مســتوى االرت�ـاط مـع العـالم الخــارجي، والمسـتوى الوسـطي، وصــوال : ع�ـارة عـن ثالثـة مســتو�ات

،ومــن خــالل هـذه المســتو�ات یــتم تحصــین الجسـد مــن االمــراض، كمــا �كتســب ) 1(، وكمــا موضــح فــي الشـكل رقــم (3)الـداخلي
 .لجم�ع أنواع االمراض والفیروسات) Antibodies(حیو�ة الجسد الحصانة عندما �متلك جم�ع صور المضادات ال

ي ) 1( : ، الموقع1،الجزء الثامن،ط" لتشریع االسالمي مناھجھ ومقاصدها"المدرسي، السید دمحم تق
http://www.almodarresi.com/books/242/am0se118.htm 

 http://www.saaid.net/Doat/bakkar/29.htm: ، مقالة انترنیت، الموقع"المناعة الفكریة" عبد الكریم البكار)2(

)3( www.emaze.com /The-Immune-System 
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ــة   ــة المح�طـ ــع البیئـ ــاط مـ ــتوى االرت�ـ ــوات (مسـ ــارجي، قنــ ــد الخـ الجلـ
، فـي هــذا )االتصـال مثـل الحــواس الخمسـة واالنسـجة الخاصــة بهـا

ــ�ط الخــارجي �كــل عناصــر  ــدة  هالمســتوى یــتم التعامــل مــع المحـ الجیـ
 . والغیر جیدة دون التمییز، مع إعطاء صورة أول�ة للجسم

 

 Line 1 

Line 2  ــى ــ ــي علـ ــ ــرف االولـ ــتم التعــ ــ ــتوى یـ ــ ــذا المسـ ــي هــ ــ ــار فـ ــ ــتوى االخت�ـ مســ
الفیروسات المضرة والمؤذ�ة مـن خـالل االخت�ـار، اذ یـتم فیهـا إعطـاء 

 )  االلتها�ات، اإلصا�ة �الحمى(العدید من المؤشرات 
 

ــاد  ــه یــتم انتــاج المضـ ــاد المناســب للفیروســات، فف�ـ مســتوى اصــدار المضـ
مرحلة عمل الغدد اللمفاو�ـة، والمضـادات (المناسب للفیروسات واالمراض 

 )  الحیو�ة
 

 مستو�ات دفاع غیر محددة

 مستو�ات دفاع محددة

 المح�ط الخارجي
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)في المشاریع اإلسكانیةدورأسس اإلسكان المیسر المعاصر (اإلسكان المیسر المعاصر  
 

التـي  تكـون بهیئـة صـور ذهن�ـة تمثـل الـدروعمضـادات كمن خالل ما تقدم یتبین ان الحصانة التـي �كتسـبها االنسـان 
یبـدا �ـالتطور مـن المسـتوى األول وصـوال  هو صـورة ذهن�ـة طرحهـا العقـل كنـوع دفـاع معـین تحم�ه من االمراض فكل درع

فكلمـا زادت هـذه . الـذي �حمـي الجسـم مـن المـرض المعـین )الصورة النهائ�ة(المتطور المستوى األخیر، ل�شكل الدرع  إلى
 . زادت حصانة الجسم من العدید من االمراض) رالصوّ (الدروع 

 :الفكر والتفكیر -3
فكــرة  د�كــارتاذ ر�ــط  تح�طــه،التواصــل مــع المعرفــة والثقافـات التــي  تحقیــق تكمـن حاجــة االنســان للتفكیــر فــي ك�ف�ـة

ابــن القــ�م الجوز�ــة  فتعر�ــف،  ارت�ــاط العقــل �مــا �ح�طــه و�تواصـل معــهعنــد  "انــا موجـود ااذ. انــا أفكــر" وجـوده �عمل�ــة التفكیــر 
و�قــول االد�ــاء  ،]190، ص2009الشــر�فین، ["احضــار معـرفتین مــن القلــب ل�سـتثمر منــه معرفــة ثالثـة" هللفكـر �انــ وأبـو حامــد الغزالــي

مجموعـة الـرؤى والطروحـات التـي یتوصـل الیهـا العقـل �غ�ـة  حق�قتهـا، أي انـه إلـىمقلوب الفـرك لألمـور و�حثهـا للوصـول  الفكر
ــرون، [الحصــول علـــى االســـت�عاب الموضـــوعي للواقـــع وٕادراكـــه، واالرتقـــاء �ــه وحـــل مشـــاكله ــى واخـ العمل�ـــة امـــا  ، ]247، ص2010ع�سـ

ــرون، [ألشــ�اءا إلدراكبـــین قطبــي المعرفــة التصــوري والتصــد�قي الحاصــلة هــي الحركــة العقل�ــة ف )التفكیــر(الفكر�ــة ، 2010ع�ســى واخـ

كمــا �عــرف عبـــد الكــر�م ال�كـــار التفكیــر وهـــو إمكانــات االنســـان العقل�ــة الستحضـــاره مخزونــه الثقـــافي إلیجــاد البـــدائل ، ]251ص
حـل مشـكلة  إلـىالّنشـاط العقلـي الـذي یرمـي "  �انـه 4جون دیوي وهذا ما اكده، ]191، ص2005الشر�فین، [والحلول للقضا�ا المطروحة

حـل مشــكلة أو اّتخـاذ قــرار  إلــىمجموعــة مـن العملّ�ــات العقل�ـة الداخل�ــة التـي تهـدف " ال�ـه كونـه5شــاكر عبـد الحمیــدوأشـار ، "مـا
، "هـدف معـّین، وغال�ـًا مـا �سـبق هـذه العملّ�ـات الق�ـام �فعـل معـّین أو النطـق �قـول معـّین إلـىأو ال�حـث عـن المعنـى أو الوصـول 

�كونــه سلســـلة مــن النشـــاطات العقلّ�ـــة غیــر المرئّ�ـــة التــي �قـــوم بهــا العقـــل عنــدما یتعـــّرض لمثیـــرات  6ف�مــا عرفـــه فتحــي جـــوران
�حثـًا عـن معنـى فـي الموقـف أو الخبـرة، وهـو سـلوك  الحس�ة التي یتم استق�الها عن طر�ق واحدة أو أكثر مـن الحـواس الخمسـة،

هـــادف وتطـــوري، یتشــــّكل مـــن داخـــل القابلّ�ــــات والعوامـــل الشخصـــّ�ة والعملّ�ــــات المعرفّ�ـــة وفـــوق المعرفّ�ــــة، والمعرفـــة الخاّصــــة 
ــدي، ["�الموضــوع الـــذي یـــدور حولــه التفكیـــر وام�س كعمل�ــة خـــض �قـــوم بهـــا العقــل لمجموعـــة مـــن النـــفهـــو ، ]35-19، ص2003الخالـ

م�ـادئ جدیـدة �عــدها العقـل �عـد ذلـك حق�قـة �قین�ـة �النســ�ة  إلـىاث�ـات حالــة تصـور�ة وتحو�لهـا  إلـىوالم�ـادئ المعلومـة للتوصـل 
بــثالث مراحــل فـــي مــر ت التفكیـــر فعمل�ــة ).2( رقــمالشــكل وكمــا موضـــح فــي  ،تتــألف العمل�ــة الفكر�ــة مـــن عــدة عناصــرو . لــه

 :االش�اء الموجودة وهي حق�قة الكشف عن
التصــــورات ( المـــؤثرات الحســــ�ة(مرحلــــة اســـتق�ال عــــن طر�ــــق الحـــواس إثــــارة االشـــ�اء الواقع�ــــة  :مرحلـــة المالحظــــة العامـــة -1

 ).)األول�ة
المكونــات االساســـ�ة  وتحلیــل تقســ�م�فــرز و وفیهــا تتكــدس االفكــار علــى �عضــها و�بــدأ العقــل : مرحلــة االفتــراض والنظر�ــة -2

 )عمل�ة الفرك التي �قوم بها العقل( هابناءوٕاعادة وترتیبها 
خالل ر�ط الحوادث ب�عضها ومعرفـة العالقـة المفترضـة بینهـا و�رهنـة صـحة االفتـراض الـذي نجـده فـي من : مرحلة البرهان -3

  ]222ص، 2014ال یوسف، [ ).الصور الذهن�ة ال�قین�ة( حصیلة التجارب التي نجر�ها على الموضوع من خالل تجم�ع الظواهر
 

لم نفس أمر�كي وزع�م من زعماء :John Dewey �اإلنجلیز�ة: جون دیوي4  ولد في . و�عتبر من أوائل المؤسسین لها .الفلسفة البراغمات�ة فیلسوف وعا
 ] .wikipedia.org wwwالمصدر[ م 1952وتوفي عام م1859أكتو�ر عام 20

  20من موالیدوهو  وله عدة كتا�ات في االبداع العقلي، ،المصر�ةأكاد�م�ة الفنون  - اإلبداع علم نفسفي  أستاذ :شاكر عبد الحمید سل�مان5 
ة � 1952 یونیو   ] .wikipedia.org wwwالمصدر. [أسیوطمدین

الموه�ة (و) االبداع(و) تعل�م التفكیر(في الرملة في األردن، من مؤلفاته  1946أستاذ في علم النفس التر�وي، من موالید : فتحي عبد الحمید جوران 6
 ]/http://www.jarwan-center.com: المصدر. [وغیرها) والتفوق واالبداع

 )النتاج(الموضوع  -2 ) العقل(الذات  -1

 المؤثرات الحس�ة -3

)�فعل الحواس(  

 المعلوم التصد�قي

 المجهول التصوري

 صور ذهن�ة  -4

)االدراك(�قین�ة   

 ]نال�احثا المصدر[  .مفهوم التفكیر وعناصرهیوضح  )2(الشكل رقم 
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رشا نوري أحمد: الباحثة/ ابراھیم جواد كاظم ال یوسف . د.أ  

الفكر لـدى االنسـان لـه ق�متـه التـي تحقـق وجـوده الـذاتي ،فالعمـل علـى بنـاء قاعـدة معرف�ـة مما تقدم یتبین ان 
 .تعد أساسا لالنطالق �عمل�ة فكر�ة محصنة مرت�طة مع البیئة الفكر�ة المح�طة رصینة

 
 :مكونات العمل�ة الفكر�ة 1 -3
 : الذهن�ة الصورة 3-1-1

 الـذي العـالم عـن االعتمـاد علیهـا �مكـن صـورا ذهنـه داخـل او هلنفسـ �صنع �التدر�ج ان االنسان( 7�شیر والترلی�مان
 ألهـداف بـل ه�ـاء ال تحـدث فهـي ام ایجاب�ـة سـلب�ة اكانـت سـواء الصـورة �ـأن �عنـي وهـذا )ال�ـه الوصـول ال نسـتط�ع

 التصور "�انها Mental picture معنى الصورة الذهن�ة Websterو�ستر كما یوضح معجم، ]161، ص2010الجبوري، [مقصودة
 ]162، ص2010الجبـوري، ["�عینـه شـيء وأ شـخص معـین نحـو الجماعـة هذه اتجاه إلىل�شیر  معینة جماعة أفراد بین الشائع العقلي

 (ذلـك بولـدنك و�ـدعم ]117، ص 2006الصـفار، [)االخـر�ن وعـن نفسـه عن �ملكه الفرد ما كل(سل�فان �انها ف�ما �عرفها هاري ستاك
 �طـن فـي االنسـان جنـینعنـدما �كـون  ذلك قبل ور�ما الم�الد لحظة منذ السا�قة االنسان خبرات منى تبن الذهن�ة �ان الصورة

 العمـر تقـدم مـا فـاذا البدا�ـة فـي غیـر واضـحة تكـون  االحاسـ�س طر�ـق عـن مسـتمرة رسـائل الحـي الكـائن یتلقـى حیـث امـه
وهـي  ،]118، ص 2006الصـفار، [العمل�ـة الفكر�ـة فتعـد مكـون مهمـا فـي ،شـيء كـل النها�ـة فـي ل�شـمل التصـور هـذا ازداد �اإلنسـان

 :"الى الصورة ال�قین�ة من خالل أنواعها المذكورة انفاتتحرك من المؤثرات الحس�ة 
 وتمثـــل الصـــورة الخامســـة وهـــي تفیـــد غیـــر التصـــدیق مـــن تخیـــل او تعجـــب ونحوهـــا، والغـــرض منهـــا : الصـــورة الشـــعر�ة

  .الحصول على االنفعاالت الحس�ة
  الخطاب والغرض منه اقناع الجمهوروتمثل الصورة الرا�عة وهي تفید تصد�قا غیر جازم وهو : التخاطب�ةالصورة. 
 وتمثـل تصـد�قا جازمـا ولكـن ال �عتبـر ف�ـه ان �كـون المطلـوب حقـا، بـل المعتبـر ف�ـه االعتـراف والتسـل�م،: الصورة الجدل�ة 

 . والغرض منه افحام الجدل
 ـــة وهـــو  ة الثان�ـــة، مــا �فیـــد تصــد�قا جازمـــا وقــد اعتبـــر المطلــوب حقـــا ولكنــه لـــ�س �حــق،وتمثـــل الصــور : الصــورة التغالط�

 .المغالطة
 ـــة ، )ال�قـــین(كـــان مطلو�ــا حقـــا واقعــا، وهـــو البرهــان وتمثــل الصـــورة االولــى وتفیـــد التصــدیق الجـــازم ومــا :الصـــورة البرهان�

 .والغرض منه معرفة الحق�قة
فهـي المق�ــاس الـذي تنقــل ال�ـه التصــورات للفــرز بینهـا فالصــورة ومـادة الق�ــاس تمثــل التصـور المتمثــل �الـذات المرت�طــة �ــالفكر 

  ]357، ص 2014ال یوسف، [. الغا�ة من الفكر وهي الكشف عن الحق�قة إلىللوصول 
تمثـل مـا �حتو�ـه العقـل مـن خـز�ن هـي و  من ذلك یتضح ان الصورة الذهن�ة هي الهیئـة التـي تـر�ط عقـل االنسـان بواقعـه،

فمتى ما كانت هذه الهیئات شاملة للواقع جعلت من العقل قادرا على التكیف مـع ذلـك الواقـع  معرفي متمثل بهذه الهیئات،
ــى االســتعانة اذ وظـواهره، ــة خــالل �عمــل العقــل عل ــواع مــن الصـور الذهن� ــة كــأداة ق�ــاس  مراحــل بهــذه األن ــة الفكر� العمل�

 .عمل�ة فرز االحكام واصدارها في لفكري، والتي �ستعین بهاالتي �متلكها في مخزونه اتكون الصور jف
  
 : ها الكاشفةووسائل المعرفة 3-1-2

تحــدت بهــا نفـــس أرســم المعـــروف فــي نفــس العـــارف �حــال واحــدة ألنهـــا ان لــم تكــن كـــذلك " �أنــه �عــرف مفهــوم المعرفـــة
المــدرك  أدرك إذاصــور الموجــودات كمــا هــي عل�ــه، �معنــى  إدراكالعـارف ورســم المعــروف مــن قبلــه بــدون معرفــة، أي �معنـى 

مـع ادراكـه لـه انـه هـو ذلـك المـدرك األول قیـل لـذلك االدراك الثـاني بهـذا  وأدركثان�ـا  أدركـهامرا فحفظ لـه محصـوال فـي نفسـه ثـم 
لمعرفـة وهـي األش�اء وتصورها، ولهـا قـد�ما عـدة أوجـه ا إدراك" كما �عرفها جمیل صلب�ا  ،]8، ص2007ر�اض خوضر، ["الشرط معرفة

مـــن خاللهــا �ســتط�ع اســـتن�اط المعلومــات مــن العـــالم ف. واعالهـــا المعرفــة العقل�ــة الحســ�ة،ادناهـــا المعرفــة العقــل والحــس والنقــل 
 .]316، ص 2014ال یوسف، [ ،]393، ص1994لب�ا،ص[بإدراكه الخارجي، فلكل منهاج موضوعاته ومجاله المختص 

من خالل ما تقدم ان العمل�ة المعرف�ة عمل�ـة قائمـة �األسـاس علـى اسـتق�ال العقـل والحـس ال�شـري لهـا وك�ف�ـة تحلیلهـا وتقی�سـها 
فمنـه مـا هــو  :مجــاالت خادمـة لـه وهـي �عالقتهــا مـع العقـل یـتم ترتیــب المعرفـة وفـق مراتـب العقــل وهـي لـىإمـن قبلـه وتصـن�فها 

، اشتهر �كونه  1974 د�سمبر 14إلى – 1889 سبتمبر 23  من Walter Lippmann نلیبرماوالتر 7  لقاً س�اس�اً أمر�ك�ًا ًا ومراسالً ومع كان كات�
ة، ص�اغة التعبیر ضمن أول من قّدم مفهوم الرأي  1922في المعنى النفساني المعاصر، من مؤلفاته كتا�ه في  stereotype "قالب "الحرب ال�ارد

wikipedia.oالمصدر[  Public Opinion.العام rg www. [ 

71 

                                                 



)في المشاریع اإلسكانیةدورأسس اإلسكان المیسر المعاصر (اإلسكان المیسر المعاصر  
 

مــا جــاء مــن الحـــس ، ومــا هــو تجر�بــي، مــرت�ط بتجر�ــة یــتم ف�ــه التمییــز بــین االفعــال �مــا هــو صــالح ومــا هــو الفاســد :تمییــزي
و�ه یتم ف�ه تصور الموجودات وف�ه تتم تحصـیل المعرفـة مـن خـالل ق�اسـها �الحـد الوسـطي ، اما العقل النظري، ألث�ات صحته

 .و عن طر�ق المماثلة او تصور الماه�ات او التركیب او التألیفاو �طر�قة التجر�د التصاعدي، ا
اكتشـاف الحقـائق عـن الواقــع مـن خـالل انــواع  إلــىعمل�ـة التواصـل بـین الواقــع والعقـل ال�شـري تكمـن فــي ك�ف�ـة وصـول االخیـر ف

حقیـق الهــدف للوصــول یبنـي العقــل مــن خاللهـا تصــوراته فــي ت التــي وسـائلو  المعرفـة التــي تـم الحصــول علیهــا مـن ذلــك الواقــع
  لىإ

فالمعرفـة �مكـن الكشـف عنهـا مـن خـالل عـدة وســائل  ،]3044-341، ص 2014ال یوسـف، [ وظـواهرهالحق�قـة او الصـورة ال�قین�ـة للواقـع 
، 2014ال یوســف، [ �ـهمرت�طـة �العقـل ال�شـري وحواســه، �سـتلم العقـل مــن خاللهـا أنـواع مـن الصــور الذهن�ـة لتلـك المعرفــة المح�طـة 

 )3(وهي كما موضحة �الشكل رقم  ،]358ص 
 
 :ألوان التفكیر 3-1-3

 یولـد انواعـا مختلفـةصـة �كـل نـوع منهـا، فتنـوع المعرفـة یتنوع الفكر بتنوع انواع المعرفـة ووسـائلها والقضـا�ا والمواضـ�ع الخا
وســـة العقــل وإلصــدار احكامــا مدر  ،فــالتفكیر ال ینفصـــل عــن الــذات وانمــا ین�ــع منهـــا بتصــرف) التفكیــر(العمل�ــات الفكر�ــة  مــن

 ،ومـــن ثــم دمجهـــا )االحتمــاالت( العدیـــد مــن الحلـــول إلــىعلــى حـــدة للوصــول  "طـــرق مختلفــة كـــالومحكمــة یجــب التفكیـــر بهــا �
للقضــ�ة وتحر�كهـا مــن جم�ــع ) زوا�ــا نظــر مختلفـة(مدروسـة �عــدة جوانـب فـالوان التفكیــر تجعـل عمل�ــة اصـدار االحكــام عمل�ــة 

فقـد مثلهـا  ، ]241، ص2001الجیوسـي، [ فهي تش�ه طا�عة االلوان یتم ط�ع كل لون علـى حـدة ثـم تـدمج كلهـا كلوحـة واحـدة االتجاهات
هــذه األلــوان  ومختلفـة  احتمــاالتمنتجــة صـورة ذهن�ــة معینـة تعكــس كـل ق�عــة اللـون الــذي تمثلـه،  ةملونـ 8ادوارد بونـو كق�عــات

 :هي
  ـــر الق�عـــة المســـلمة الغیـــر قابلـــة للشـــك و�طر�قـــة  �ـــاألمورتمثــل طر�قـــة التفكیـــر و  واضـــحة،كلونهـــا  وهـــي: الب�ضـــاءتفكی

، فهــي تعمـــل علــى ترجمـــة البیئــة المح�طـــة التخاطب�ـــة ةر الصــوّ وتقـــارب . والحقــائقموضــوع�ة جــدا مثـــل االرقــام والب�انـــات 
 أي مؤثرات خارج�ة إلىة، دون الخضوع �العقل ترجمة حرف�

 والغضـبوالفـرح  منهـا، الحـزن فتعكس مـا �مثلـه اللـون االحمـر مـن الحـدس والمشـاعر واالنفعـاالت : تفكیر الق�عة الحمراء. 
  .القصد المراد منه إلىرجاع الحكم إ، أي الشعر�ة ةر الصوّ  وتقارب

 فشـــل  ســبببهــا علــى الجوانــب الســـلب�ة وســبب عــدم الق�ــام  فتركــز، تمثـــل طر�قــة تفكیــر ســلب�ةو : تفكیــر الق�عــة الســوداء
 .، أي ال تقتصر عمل�ة التفكیر على الجوانب اإلیجاب�ة فقطالجدل�ةوتقارب الصّورة . السلبي المشروع، المنطق

 المتجـــددةكداللتــه فـــي الطب�عــة علــى النمــو واالبتكــار واالبــداع وخصــو�ة الفكــر واالفكــار وهــو : تفكیــر الق�عــة الخضــراء .
 .تغالط�ه، فهي كل األفكار القابلة للتطو�ر والنمو المتوافقة والغیر متوافقة مع الواقع ةر صوّ وتقارب ال

حاصل على درجة الطب من  إدوارد وتخرج منهاوالتحق �كل�ة سانت  ولد �مالطافي شهر مایو  1933لد دي بونو في عام و  ،بونوإدوارد دي   8
Serious Creativمؤلفاته  من الطبالفلسفة في  ”درجة الدكتوراهبجامعة أكسفورد ضمن منحة رودس وحصل على  مالطا والتحقجامعة  ity ذلك 

 ] .wikipedia.org wwwالمصدر[ ".الستالق�عات التفكیر  ”تناولالكتاب الذي 

المجر�ة) البدیه�ات(المحسوسات   

)تخاطب�هاعطاء صورة (المقبوالت   

)صورة الشعر�ة(المخ�الت   

)الجدل�ة(المشهورات   

)المغالطات(المشبهات   

 الباحثینبتصرف  ]258-256، ص 2014ال یوسف، . [وسائل المعرفة الكاشفة) 3(شكل رقم 

 صورتها الذهن�ة

 صورتها الذهن�ة

 صورتها الذهن�ة

 صورتها الذهن�ة

 صورتها الذهن�ة
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رشا نوري أحمد: الباحثة/ ابراھیم جواد كاظم ال یوسف . د.أ  

  أي األفكــار برهان�ـة ةر صـوّ لل" مقار�ـا. البنــاءة، واالمـل واآلراءالتفكیـر المشـرق واالیجـابي و�مثـل : الق�عـة الصــفراءتفكیـر ،
 القض�ة المطروحةالمتوافقة مع  اإلبداع�ة واالحتماالت المبتكرة

 االحكـام كمـا هــو لـون السـماء التـي تعلـو كــل  بإصـدارالهـدوء والســ�طرة والـتحكم  اللـون  و�مثـل هـذا: تفكیـر الق�عـة الزرقــاء
طر�قـــة التفكیـــر المــــدروس وفـــق هــــذه  إلــــىفعمل�ـــة اخضــــاع العقـــل  .االزرق �كــــون هـــو المــــتحكم االعلـــى فـــالتفكیر، شـــيء

 مــاك عـدمهاصــحة القضـ�ة مـن  ألث�ـات) عـدد مـن االحتمـاالت( الحلــولذلـك العدیـد مــن نمـاذج مختلفـة مـن  االلـوان، سـیولد
 .]247-244، ص2001، الجیوسي[ سهلةیجعل اخت�ار الحل االنسب هو عمل�ة  ، مما)4(رقم في شكل وضح م

 مما تقدم 
 .مستوى من مستو�ات التفكیر تنتج في هذه المستو�ات العدید من الصور الذهن�ة تعد كل مرحلة فكر�ة، •
اللـون الفكـري  إلـىتنوع المنهج المت�ع في التفكیر، فتتولد االحكام الملونـة والمختلفـة ت�عـا  إلىالعمل�ة الفكر�ة تحتاج  •

فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل ر الذهن�ة الصادرة عنهـا تنوع الصوّ  هو لوانهفتنوع مناهج الفكر وأ. المستخدم في إصدارها
 .العمل�ة الفكر�ة

 
 :كعمل�ة فكر�ة التصم�م المعماري  -4

حــل تلـــك  إلــىمتمثلــة �متجــه ینتقـــل مــن المشــكلة  فكر�ــةعمل�ــة التصـــم�م �كونــه  Fuad luckو wadeكــل مــن عــرف
المتجــه الـذي �مثــل  عبـرقبــوال األكثـر  B مسـتوى حـل المشــكلة إلــى ،A مسـتوى المشــكلة التصـم�م�ة مــن االنتقـالالمشـكلة، أي 
ــداد،[ العمل�ـــةمراحـــل هـــذه  انـــه الحـــل األمثـــل لمجموعـــة مـــن االحت�اجــــات  Matchett 1968 عرفـــه ، كمـــا]104-103، ص2014حـ

تعــد ، فعقـل المصــمملفتنــتج هــذه الحلـول و�ــتم فهمهــا مـن قبــل المصــممین ت�عـا للخلف�ــة المعرف�ــة  .الحق�ق�ـة تحــت ظــروف معینـة
، وهــو مــا أكــده ]Lawson, 1998, p:25-26[.للمشــكلة المطروحــةهـي األســاس للتحــرك نحــو الهــدف ایجــاد وتقیـ�م أمثــل الحلــول 

�أهم�ــة المعرفــة التــي �حملهــا عقــل المصــمم المعمــاري وتنوعهــا، فــذلك �منحــه القــدرة علــى بنــاء قاعــدة معرف�ــة تعــد  سفیـو فیترو 
فالعمل�ـــة  ]29-28، ص2009عابــدین واخــرون، [هــدف الــذي �ســعى ال�ـــه وهــو تحقیــق امثــل الحلـــول وانســبها إلـــىاألســاس فــي االنتقــال 

العقــل فــي مراحــل  هــااألول�ــة التــي �حتاج ةر الذهن�ــعرف�ــة تنطلــق منهــا لتكــو�ن الصــوّ قاعــدة م إلــىالفكر�ــة فــي التصــم�م تحتــاج 
 )5(، وهي كما موضحة في الشكل رقم )ق�اسركیب وتولید، تقی�م و تمن جمع وتحلیل، التصم�م�ة  العمل�ة

والت���ي ی���تم فیھ���ا محاك���اة البیئ���ة المعرفی����ة 
المخزون�ة م��ن، م��ن خ��الل جم��ع المعلوم��ات 
وتحلی�����ل ھ�����ذه المعلوم�����ات والت�����ي تمث�����ل 

 .  معلومات عامة وشاملة عن المشكلة

 مرحلة الجمع والتحلیل 

وف�ي ھ��ذه المرحل��ة ی��تم إع��ادة تركی��ب تل��ك المعلوم��ات 
والمعطیات وف�ق م�ا ھ�و مناس�ب م�ع المش�كلة المتاح�ة، 

ل���یس (فتتول���د العدی���د م���ن الحل���ول ف���ي ھ���ذه المرحل���ة 
 .)  بالضرورة ان تكون جمیعھا مالئمة

والتولید مرحلة التركیب  

حل�ول األكث�ر مالئم�ة للواق�ع م�ن خ�الل وفي ھذه المرحلة تن�تج ال
والق�اس مرحلة التقی�م .اختبارھا وفق المعطیات التي تم تحدیدھا في المرحلة األولى  

 بتصرف الباحثان] Lawson, 1998,p:27[. یوضح مراحل العملیة التصمیمیة) 5(شكل رقم 

)المدروس(التفكیر الملون   

 التفكیر التقلیدي

نتاج �حمل العدید من االحتماالت 
جانب التجدد في الحلول (المدروسة 

 )أكبر

 
نتاج �حمل االحتماالت اقل وذات طا�ع 

 تقلیدي 

]نال�احثا: المصدر[ .ألوان التفكیر الستة) 4(شكل رقم   
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)في المشاریع اإلسكانیةدورأسس اإلسكان المیسر المعاصر (اإلسكان المیسر المعاصر  
 

 
 تحلیل المشار�ع المنتخ�ة: المستوى العملي -5

 قائمة إلىهذه المشار�ع  تم ضمحیث ممیزة لمعمار�ین مشهور�ن على المستوى العالمي،  مشار�عالدراسة تحلیل  تتضمن
 Fallingمشــروع بیـــت الشــالل : ومـــن المشــار�ع الممیـــزة وهــ مشـــروع تــم تصــن�فهتناولــت الدراســة  حیـــث، 9التــراث العــالمي 

water House للمعمـار فرانـك لو�ـد رایــت Frank Lloyd wright ، 10التـراث العــالمي قائمـة مشـار�عوالـذي تـم ضـمه الـى ،
اذ تتضـمن قائمـة المعـاییر التفاق�ـة الیونسـكو للحفـاظ علـى التـراث العـالمي علـى عشــرة ". معمار�ـا" معلمـا ألهمیتـه وتمیـزه وكونـه

 :الفئة األولى تشمل المعاییر الثقاف�ة وهي: فئتین إلىمعاییر تنقسم 
 )I( .اناالنس صنع من" اع�قر�" نتاجا �كونها تمثلن تأ -1
 تطـور فـي سـواء للعـالم، الثقـافي المجـال فـي او ن،الـزم مـن لفتـره والمشـتركة الهامـة االنسـان�ة القـ�م احـدى ن تحمـلأ -2

 )II( .ةالعمار  هندسة او التقن�ة او األثر�ة الفنون  او المدن تخط�ط او المنظر الطب�ع�ة تصم�م
 )III(. مندثرة وة أقائم لحضارة ثقافي لتقلید "ن تكون رمزاأ-3
 تـار�خ فـي هامـه مرحلـه �مثـل مخطـط ، أوتقنـي مثـال وأ المعمـار وأ البنـاء مـن نوع�ـة علـى "�ـارزا مثـاال تكـون  نأ -4

 )IV( .ال�شر�ة
 او اتثقافـ او ثقافـة �مثـل �مـا ال�حـر م�ـاه او ضـيرااال اسـتخدام فـي التقلید�ـة االنسـان لممارسـات" رائعـا "مثـاال �كون  نأ -5

 )V( .فیها رجعة ال لتأثیرات عرضة تص�ح عندما وخصوصا البیئة مع تفاعل انساني
 الفن�ـة االعمـال او المعتقـدات او االفكـار او المع�شـ�ة التقالیـد او �األحـداث ملمـوس او م�اشـر �شـكل مرت�طـة تكـون  نا -6

 معـاییر مـع منزا�ـالت اسـتخدامه �كـون  ان �فضـل المع�ـار هـذا ان اللجنـة وتـرى (الفائقـة العالم�ـة األهم�ـة ذات واالدب�ـة
 )VI(). أخرى

امـا المعـاییر الطب�ع�ـة فتتضـمن كــل مـا یتعلـق �الطب�عـة والبیئــة الفیز�ائ�ـة التـي تحـ�ط �اإلنسـان ومــدى توافقـه معهـا وتـأثیر هــذه 
 :البیئة عل�ه، وتتضمن هذه المعاییر

 )VII( .استثنائي طب�عي جمال ذات مناطق او فائقة طب�ع�ة ظاهره تحتوي نأ -7
 مـا علـى ومعبـرا ،الح�ـاة سـجل ذلـك فـي �مـا ،االرض تـار�خ مـن الرئ�سـ�ة المراحـل تمثـل التـي ال�ـارزة األمثلـة تكـون  نأ -8

 )VIII( .الفیز�وجغراف�ا االشكال او االرض شكل مالمح او تضار�سه تطو�ر في الجیولوج�ة العمل�ات من یجري
 البیئ�ـة االنظمـة ونشـوء تطـور فـي والبیولوج�ـة البیئ�ـة للعمل�ـات الواضـحة السـیرة تمثـل التـي ال�ـارزة االمثلـة تكـون  نأ -9

 )XI( .الحیواناتو  الن�اتات متعا�شات إلى اضافة العذ�ة والم�اه والساحل�ةوال�حر�ة  القار�ة
 التـي تلـك ذلـك فـي �مـا الموقـع، فـي البیولـوجي التنـوع لحفـظ اهم�ـة واالكثـر الواضـحة الطب�ع�ـة المـواطن علـى تحتـوي نأ -10

 )X( .البیئة حما�ة او العلم�ة النظر وجهة من فر�دة علم�ة ق�مة وذات �االنقراض المهددة االنواع على تحتوي
ا فـــي هـــذه الدراســـة التـــي تـــم التوصـــل الیهـــ) مســـتو�ات الحصـــانة(تعــد هـــذه القائمـــة كعمل�ـــة تقی�م�ـــة تمـــر �المراحـــل الـــثالث و 

نــوعین  إلـىر الخ�ــارات المطروحـة او المشـار�ع المقدمــة، فـتم تصـنیف هــذه المعـاییر رة االشــمل مـن صـوّ الصـوّ  إلـىللوصـول 
 )6(لثالث وكما موضحة في الشكل رقم هذه المراحل ا إلىكل نتاج  فیها یخضع، اذ )الطب�ع�ة والثقاف�ة(

ة : قائمة التراث العالمي  9 ا واجتماعیا UNESCOھي قائمة أعدتھا منظمة الیونسكو العالمی افیا، " للمشاریع والمواقع والمناطق الممیزة جغرافی وثق
اقیة حمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي لعام و. ، باالستناد إلى قائمة معاییر تخضع لھا تلك المشاریع واحصاء نقاط التقییم"ومعماریا تنص اتف

ى أن بعض مواقع العالم لھا  1972 ة "عل ائیةقیمة عالمی ً من التراث المشترك للبشریة" استثن اقیة  .ویجب أن تشكل جزءا وانضمت إلى ھذه االتف
ً من مجتمع دولي یوّحد قواه في إطار مھم مشترك یتمثل في تحدید أھم مواقع  190" اتفاقیة التراث العالمي"المعروفة بإسم  لداً وأصبحت جزءا ب

ي  962ضم القائمة في الوقت الراھن وت. التراث الطبیعي والثقافي في العالم وصونھا اً و 745(دولة  157موقعاً ف اً و 188موقعاً ثقافی  29موقعاً طبیعی
 ً ى المواقع الثقافیة في وثیقة واحدة ).موقعاً مختلطا ة الطبیعة والحفاظ عل ة التراث العالمي فریدة من نوعھا ألنھا تدمج مفاھیم حمای اقی وتشدد . وتُعد اتف

، قویاً على دور المجتمعات المحلیة كما تُعتبر أداة فعالة لمعالجة مسائل تغیر المناخ، والتوسع العمراني السریع، والسیاحة الجماھیریةاالتفاقیة تشدیداً 
 ]http://whc.unesco.org: المصدر.  [والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة المستدامة، والكوارث الطبیعیة، وغیر ذلك من التحدیات المعاصرة

ة ت10  ل اللجان، ومن ثم ادراجھا في القائمة،  للتصویت Lists Tentativeم اقتراح بیت الشالل في قائمة مشاریع المؤقت : المصدر[علیھا من قب
http://whc.unesco.org[ 
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  .للمعمار فرانك لو�د رایت Falling Water Houseمشروع بیت الشالل  5-1

، كما موضح في ]Nichol et al, 2004,P:14[ الفصول �شكل هذا المشروع لوحة فن�ة متالحمة مع الطب�عة المح�طة بها في جم�ع
مــع الطب�عـة المح�طــة اذ أشــار  معمــارال فكـر، فقـد ارتــ�ط هــذا المشـروع منــذ الــوالدة األولـى لــه كفكـرة أول�ــة فــي )7(الشـكل رقــم 

فـالتفكیر �البیئـة الطب�ع�ـة المح�طـة هـو اول خطـوة  .والعمـارة أهم�ـة الطب�عـة، �كونهـا الملهـم األول لإلنسـان إلىفي هذه المرحلة 
 :من خالل مقولتهذلك رایت  إلى "مشیرا .�فكر فیها المصمم عند اخت�ار موقع المشروع وحتى المشروع نفسه

“We start with the ground… The ground already has form. Why not begin to give at once by accepting 
that? Why not give by accepting the gifts of nature? … Is the ground sunny or the shaded slope of 
some hill, high or low, bare or wooded, triangular or square? Has the site features, trees, rocks, 
stream, or a visible trend of some kind? Has it some fault or special virtue, or several? In any and 
every case the character of the site is the beginning of the building that aspires to architecture” [Unwin, 
2015, P: 124-125] 

 
 

د عل�ـه كمـا موضـح فـي الشـكل رقــم فـي هـذا المشـروع اعتبـر المعمـار الموقـع هـو جـزء مكمـل للمشـروع واساسـه الـذي �سـتن  •
)8((11)

  

فـي تصـم�مه علـى االسـتفادة مـن العناصـر الطب�عـة وادخالهـا كعناصـر تكو�ن�ـة مسـتفیدا مـن م�ـادئ عمـارة  واعتمـد المعمـار •
مولــدة بـــذلك لوحـــة فن�ــة متكاملـــة ووحـــدة التكــو�ن قـــد نتجـــت عـــن ) المودیول�ـــة فـــي التصــم�م والخطـــوط المســـتق�مة(الحداثــة 

كمــا  الزجــاج،والخرســانة، وشـفاف�ة  وصـال�ة الحجــرالتنـاقض الموجــود بـین منحن�ــات الطب�عــة وحافـات المبنــى المســتق�مة، 
 ]Unwin, 2015, P: 124-125[ )9(في الشكل رقم 

)11(  Schokker, A. Falling water-Sav ing the Masterpiece: Field Monitoring and Analysis During the 
Rehabilitation of Frank Lloyd Wright’s Signature House 

 الر��ع              الشتاء              الخر�ف               الصیف               

 ]              Abu Imran,2011, p:4. [خالل فصول السنة األر�عة Falling water houseیوضح مشروع ) 7(الشكل رقم 

 الجوانب الطب�ع�ة الجوانب الرمز�ة الجوانب الثقاف�ة

X IX VII VIII VI V IV III II I 

 المستوى الخارجي

 مستوى االرت�اط مع البیئة المح�طة
 المستوى الداخلي

 المستوى البیني

 مستوى االرت�اط مع الذاكرة الجمع�ة

               ]ال�احثان: المصدر[. یوضح المستو�ات الحصانة الثالث للعمل�ة التقی�م�ة) 6(الشكل رقم 
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كــالحجر، الصـــخور الطب�ع�ــة، الخشـــب الطب�عـــي (اســتخدم المعمـــار فــي تصـــم�مه الــداخلي للمشـــروع العناصــر الطب�ع�ـــة   •
 ظهـــور العمـــارة المســـتدامة لمحاكاتـــه البیئـــة الطب�ع�ـــةد هـــذا المشـــروع المحاولــة األولـــى ل�عـــ، و )الموجــود فـــي تلـــك الغا�ـــات

عـــة عــدة معالجــات تعمــل علـــى المحافظــة علــى البیئــة الطب�فـــي مبنــاه  ن مــع تلـــك البیئــة، فقــد اســتخدموانــدماج بن�ــة التكــو�
 )10(واشجارها كما في الشكل رقم 

 :مما تقدم نستنتج
  ــاهأهم�ـة البیئـة المح�طـة فـي اخت�ـار المشـروع وجعلهـا الحجــر األسـاس الـذي �عتمـد عل�ـه المصـمم فـي تصـم�م  .مبن

 )المستوى األول(

 ]Falling water house. ]Nichol et al,2004, p:6-9[، ]www.pitt.eduیوضح مراحل تنفیذ مشروع ) 8(الشكل رقم 

كمبدأ من مبادئ عمارة الحداثة) 9(الشكل رقم   ]Unwin,2015,p:129-130[. یوضح استخدام الشبكة المودیولیة في تصمیم المشروع 

ائري لجعل  استخدامه لشكل نصف د

موقع  االشجار تستمر في نموها داخل ال
للسماح  )Cantilever(استخدام مبدأ الشرف�ة 

للشالل في المرور أسفل المبنى دون محاولة في 
  

االعتماد على طبوغراف�ة الطب�عة في تحدید المبنى، 

 .كه�كل مبنى الرئ�سي

 ]Nichol et al, 2004, p:14[  . ي المحافظة على البیئة المحیطةیوضح االعتبارات التصمیمیة التي اتخذھا المصمم ف) 10(الشكل رقم 
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  األساسـ�ة لعمـارة الحداثـة ومحاولـة الخـروج بتطبیـق جدیـد لتلـك الم�ـادئ بإضـافة اعتمد على مراجعة وتطبیق الم�ادئ
 )المستوى الثاني( .البیئة الطب�ع�ة لها كلمسة حیو�ة اضافها المصمم للمشروع

  المستوى الثالث( .والقبول�ةالنتاج المعماري الممیز ال یتسم �الغرا�ة او االنفراد�ة �قدر تمیزه �االستمرار�ة.( 
التـي ) الحصـینة( النتاجـات أفضـلي تولد لـدینا مبنـى یتمیـز �االسـتمرار�ة والد�مومـة فـي كـل زمـان واعت�ـاره مـن �التال
 . ت في عمارة الحداثةأنشأ

 
 االستنتاجات -6

  :من خالل ما تقدم، ان مستو�ات الحصانة تكمن فيستنتج ن
 ــة المح�طـة( ،)المسـتوى الخـارجي( ،المسـتوى األول ــة : مرحلـة الجمـع والتحلیـل ،)مرحلـة االرت�ـاط مـع البیئ تبـدأ مرحل

، فكلما كانت تلـك الترجمـة )القض�ة(الجمع من المؤشرات الحس�ة التي �قوم بترجمتها العقل عن الظاهرة او المشكلة 
ودة فـي العقـل والمخـزون ر ذهن�ة متعددة، فتعتمد هذه المرحلـة علـى القاعـدة المعرف�ـة الموجـشاملة كلما انتجت صوّ 

ــةالمعرفـي كصــوّ  ــة، أي تكـون ناتجــة مــن ) شــعر�ة(ر الذهن�ـة فتتكـون فیهــا الصــوّ . ر ذهن� والتــي تعـد كتصــورات أول�
ــذي �حتاجــه ) الترجمــة(�ة مــع المخــزون الفكــري تطــابق هــذه المؤشــرات الحّســ ــر ال ــون التفكی ف�ســتخدم فیهــا العقــل ل

لتـي تبـدأ بتحلیـل تلـك التصـورات وانتخـاب مـا ، امرحلـة التحلیـل إلـىوتنتقـل هـذه التصـورات ). التفكیر األب�ض الشامل(
صــور  إلـىرد تصـورات �حتاجـه العقـل مـن تلـك التصــورات فتكـون تلـك التصـورات فــي مرحلـة االنتقـال مـن كونهــا مجـ

فكلمـا ) قصـده مـن التصـم�م(معتمـدة فـي ذلـك علـى ذات�ـة المصـمم ) ةصـور تخاطب�ـ(ة �عتمد علیها العقل ذهن�ة أول�
تـوازن بـین قصـد المصـمم وقصـد  إلـىالوصـول “ كانت تلـك الذات�ـة اقـل كلمـا انتجـت عـدد أكبـر مـن الصـور المنتخ�ـة

لتفكیر األحمر، فتكون هذه المرحلة هي مرحلة انتاج الصـور األول�ـة معتمدة على لون ا ”النتاج نفسه وقصد المتلقي
 .)idea(نهائ�ة 

  یتم في هذه المرحلة اسـتق�ال الصـور الذهن�ـة المحللـة : مرحلة التركیب والتولید ،المستوى الوسطي ،المستوى الثاني
أي ) م سـلب�ةأر إیجاب�ـة ه الصـوّ فقـد تكـون هـذ(ر ذهن�ـة جدیـدة والمنتخ�ة وفق قصد معین وٕاعـادة تركیبهـا لتولـد صـوّ 

ولكـن تكـون هـذه المرحلـة هـي مرحلـة التولیـد، ففـي هـذه المرحلـة ) االخضـرالتفكیـر (�استخدام ) جدل�ة(تكون صور 
ــول(تعمـل علـى تهیئـة إلنتـاج األفكـار األول�ـة  ــة ) احتمـاالت الحل وتعـد هـذه المرحلـة هـي مرحلـة متطـورة للفكـرة األول�

 .ز�ادة نموها وتطو�رها فتتكون هذه األفكار خالل
  األفكـار (تعمل هذه المرحلـة علـى اخت�ـار وتقیـ�م الحلـول المنتجـة : مرحلة الق�اس والتقی�م ،المستوى الداخلي المحدد

أكثر الحلول مالئمـة، �اسـتخدام التفكیـر األسـود السـت�عاد االحتمـاالت الغیـر مناسـ�ة مـن خـالل  إلىللوصول ) األول�ة
عتماد على أكثر الحلول شمول�ة واست�عاد اقلها شمول�ة، ففي هـذه المرحلـة تبـدأ �الوصـول وضع أداة ق�اس وهي �اال

�ما تحمله من محموالت ،ف�ست�عد ما هـو غیـر  )�قین�ة(رة برهان�ة الفكرة النهائ�ة والحلول المناس�ة للمشكلة صوّ  إلى
) حـل(ا للظهـور �حالتهـا النهائ�ـة كنتـاج �قیني و�نتخب مـا هـو �قینـي مـن الحلـول ،و�ـتم تطـو�ر هـذه األفكـار وتنمیتهـ

 )11(وكما موضح في الشكل رقم . مادي معماري للمشكلة المطروحة
  ــاج النتـاج وال�عــث ) الحــل(الفكـرة النهائ�ـة  إلــىعمل�ـة الوصـول  ان ــه المصـمم فـي انت هـي األســاس الـذي �عتمـد عل�

التأو�ـل الصـح�ح  إلـى، ف�عمل المتلقي في إعادة مراحـل العمل�ـة الفكر�ـة بهـدف الوصـول )االخر(المتلقي  إلىبرسالته 
ــل  ان تســاوي والمتقـارب مــن تفســیر المصــمم، أي  ــل المتلقـياو تقاب ــك الحصــانة المصــمممــع تفســیر  تأو�  �حقــق ذل

  )12(العمل�ة الفكر�ة، وكما موضح في الشكل رقم 
  مـن خـالل تعـدد هیئاتـه ) تأو�ـل المتلقـي(إمكانیته في التكیف مع البیئـة المح�طـة على النتاج ف�ما تعتمد حصانة هذا

ــة التـي �حملهـا هــذا النتـاج ف�كـون كالورقــة الرا�حـة التـي تحمــل  ــدت مـع الصـور الذهن� التفسـیر�ة والتأو�ل�ـة التـي تول
كمـا تشـكل  ).المحمـوالت(ل تلـك الهیئـات مـن خـال ) البیئة المح�طـة(العدید من الهیئات في ط�اتها فتتكیف مع الواقع 

ــة  ــذي �ك) التصــم�م�ة(مســتو�ات الحصــانة فــي العمل�ــة الفكر� ــدرع الــواقي ال ــة والتكیــف ال ــاج صــفة المرون ســب النت
رقـم  شـكل �ـالنموذج الفكـري االفتراضـي وخالصـة مـا تقـدم نوضـحه .الواقع ف�كون ولید كل عصر وزمان المستمر مع

)13( 
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) الهدف(   
القض�ة،حل   

إضافة معرف�ة     

، القض�ة)األساس(   

)  الق�اس(  المعرفة،   )  التركیب(    

)  التقی�م(   

))  الترجمة(الجمع (   

)  التولید(  )  التحلیل(    

]نال�احثا: المصدر[مراحل العمل�ة التصم�م�ة والوان التفكیر المستخدمة فیها ) 11(شكل رقم   
 

الثانيالمستوى  المستوى الثالث  المستوى االول 

 المصمم المتلقي

النتاجالمتلقي و العالقة بین  العالقة بین المصمم والنتاج  

 النتاج
 اتجاه التفسیر

 اتجاه التأو�ل

  A =Bعندما النتاج  تتحقق الحصانة

 ∞ غیر منته�ة فهي عالقة

A B 

]نال�احثا: المصدر[. تصم�مه وعمل�ة تلقي النتاج في العمل�ة النتاج الحصانة) 12(قم شكل ر   
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 �قین
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]ال�احثان: [المصدر النموذج الفكري االفتراضي للعمل�ة الفكر�ة المحصنة ونتاجها) 13(شكل رقم   
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