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 :المستخلص

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

إلنتاج نص معماري اخالقي ينفع الفرد والمجتمع"،  الموازنة بين الخيالين الشاعري والمنضبط ةمهم
(. لذا يهدف البحث الى ةخالقي في العمار االوبذلك تكون المشكلة البحثية )تداعيات مفهوم الخيال 

أثر  يخالقالخيال االألسس يفترض البحث ان  في العمارة، وبناءآ عليهالخيال االخالقي  اسسح يتوض
في صياغة النتاج المعماري. ولغرض معالجة القضية البحثية وتحقيق اهداف البحث والتحقق من 

طار معرفي، ثم أطار نظري شامل لخيال المعمار االخالقي استخلص من أفرضيته تم اوال بناء 
 المعماري ال مبادئ الخي الطروحات المعمارية ليتجسد بصيغته النهائية في ثالثة مؤشرات رئيسية هي؛

، ثم تطبيقها المنطق االخالقي لعمارة الخيال االخالقي ،االخالقي المعماري مرتكزات الخيال  ،االخالقي
التي توضح ضبط  على مشاريع منتخبة لتوضيح أثرها على النتاج المعماري والتوصل الى االستنتاجات

 الخيال المعماري اخالقيآ وفقآ ألسسِه .
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Abstract: 

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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ة قادراتهم االبداعياة فيحصال متعّددة تنقلهم لعاالم آخار يساتطيعون مان خاللاه تنمياخياالت في حياتهم الناس  ةيواج : المقدمة
الذات اإلنساانية طاقة كامنة في  االخالق ، في حين تعد(Hadeel Talib،2016) التفكيرلقدرات وتنمية قل تمرين للعبذلك 

 Alومنساااجمة معهاااا وبالتاااالي فهاااي مااان الناااواميس اإلنساااانية التاااي لااام تختلااام عليهاااا البشااارية فاااي أي زماااان أو مكاااان )
Mamouri،2008). اال انهاا تناولات واالخاالق الخياال يوقد تناولت عدة دراسات وبشكل خاص في ميدان العماارة مفهاوم ،

ضامني وغيار مباشار، لااذا تمثلات مشاكلة البحاث بتااداعيات مفهاوم الخياال االخالقاي فااي الخياال االخالقاي بشاكل مقتضاا  او 
مع الخيال  ج االبعاد االخالقيةامتز ان ا، والسيما ح اسس الخيال االخالقي في العمارةيلى توضإيهدف البحث  وعليه، العمارة

ه البشارية كمعاايير أخالقياة ولايس كأشاياء تقاع الخياال االخالقاي الاذي هاو قادرة إنساانية فريادة علاى تصاور إنساانيتينتج عنهاا 
مفااهيم االساساية للبحاث دراساة الب اولهااخاتص  محاورخمسة ب تمثل منهج البحث اخيرآو  قيمتها في المنفعة اللحظية الذاتية،

 العمارة، وركزفي  وأثره األخالقيالخيال المعرفي لمفهوم  اإلطاربناء  تضمنوالثاني:  "،االخالقي الخيال، االخالق، الخيال"
لغارض  المنتخباةالمشااريع  : فتنااولالرابع  ماأالسابقة، حليل االدبيات والدراسات النظري من خالل ت اإلطاربناء على  الثالث

 والتوصيات. االستنتاجاتطرح  تضمن: واخيرا خامساالتطبيق، 
  للبحث:ساسية المفاهيم األ-1

 . العمارةعلى ممارسة مهنة  وأثره الخيال االخالقي وفلسفته فهمل الخالق في محاولةمفهومي الخيال وا محوريناقش ال

 االجنبياة، والخياالو المعااجم العربياة فاي الخياال  الكريم، ثامالقران الخيال في اواًل من مفهوم  ننطلقالخيال: مفهوم  1-1
 مان خاالل اساتخالص اهام المفارداتلمفهاوم الخياال المعمااري  التعريام االجرائاي وباذلك يمكان طارحفي العمارة و  في الفلسفة

 .المرادفة في مختلم الحقول المعرفية

 البشاري وباهحّققاه العقال يراء كال نجااح القاوة الكامناة و الموّلاد للتفكيار و الخياال يعد  الكريم:مفهوم الخيال في القران 1-1-1
ُيَخيَّاُل ِإَليهاِه  ﴿تعاالى: فاي قولاه  (يخيال)بلفا  الفعال ورد الخيال وفي القرآن الكريم  من البشر إلى الخالق فوحدوه، كثيرااهتدى 

ِرِهمه َأنََّها مِ  َعىن ِسحه ِكنه  َصَلُبوهُ  َوَما َقَتُلوهُ  َوَما ﴿في قوله تعالى  اوورد الخيال ضمني ، 66طه، االية  ﴾ َتسه النساء، االية  ﴾ َلُهمه  ُشبِّهَ  َولََٰ

صابح ، ولاذلك أقاعدتاه البياان ، وعلياه فاان المفهاوم القرأناي للخياال هاو "المانهج االساساي لكال ابادا  بشاري لهمخيل  أي  157
 .(Al Hashim ، 2012) اساس االرتقاء االنساني"الخيال 

الخياال  اصاطالحيا،لغوياا واالخار  أحادهما ؛ينيم الخياال مان جاانبين رئيسايمكان تعريا المععامم:مفهوم الخيال في 1-1-2
، ولقد (Madkour،1983الصورة الذهنية المتكونة لشيء ما موجود مدرك بصريآ او غير موجود متصور بيانيآ )هو "لغويا 

باين الخيالاة: هاي ماا تشابه الخياال و ، اماا : اي ظنَّاهوخيالنآ ومخايلة ومخيلة وخيلولاة خال الشيء خيال   رد في لسان العر و 
 .  (abn manzur)،1994 أخيلة الخيال ؛ جمعالصورة، و  اليقظة و الحلم في

ة يقاااوم بهاااا اإلنساااان ب رادتاااه عملّيااا“علاااى اناااه  (شااااكر عباااد الحمياااد)ه يعرفااا الخياااال،اماااا التعريااام االصاااطالحي لمفهاااوم 
ى يصاال إلااى مااا وتحريكهااا حتاا، يسااتطيع ماان خاللهااا أن يتجااول فااي عالمااه الخاااص بواسااطة عقلااه، وتكااوين الصااور وبمرونااة
عملّيااة اّتحاااد الااذكريات والخباارات السااابقة والصااور التااي تااّم تكوينهااا مساابقًا “علااى انااه ه يعرفاا (Arthur Riber) امااا” يريااده

قاوة العقال فاي تصاور "علاى اناه ( خليل احمد خليل) يعرفه في حين ،(Hadeel Talib ،2016” )جديدةوتوظيفها داخل بنية 
 (.Khalil Ahmed ،1996)" األشياء ببعضها البعض، واستخراج المعقول من الال معقولكل شيء وربط 

يتاوافر  ملكاة أبرزهاا؛على عادة معاان  تدلل في اللغة الفرنسية في القرن الثاني عشر imagination خيالظهرت كلمة  بينما
 ،"القدرة على االخترا " على انه المبد الحديث عن الخيال  ومنه يمكن ،أو إبداعهاتها ستعادأل وأعليها الذهن لتمثل الصور 

 " ، أو إباااادا  صااااور جدياااادةالصااااورنيااااة التااااي تقااااوم باسااااتعادة بعااااض الملكااااة الذه"هااااو  ان الخيااااال ساااابق مااااايتضااااح م
(Robert,1977). 
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وسيتم  المنضبط؛الشاعري والخيال  الخيال هما ؛ الخيالالفالسفة نوعين من  تناول : الفلسفةمفهوم الخيال في  1-1-3
 كاالتي: هماتوضيح

 شاعري غير محدود حيث اشار بانه يرفضالخيال  افالطون  : يعتبرالفكرعلى مستوى  الخيال الشاعري اوآل/
 ، فكان(Rachida Kalaa ، 2005)المثاليةالمحاكاة والتهذي  الخيالي، وجميع الفنون التي تعتمدها يطردها من دولته 

 Mustafa)في كل مرة عاد صياغتها الصورية ظمة مما جعل مدينته الفاضلة تمنالغير  غني بالصور والرموزالخيال عنده 
Kak،2000) القيود التي تحّد من  يشير إلى اهمية التخلص من الفالسفة الفرنسيين أبرز أحدغاستون باشالر . اما

الدراسات التي اشارت الى تنظيم الخيال وجعله م اليقظة وبذلك فهو يتجاوز جميع مفهوم شاعرية احال وأبرزابداعاتنا 
أشكاال الخيال تخذ لي العقل،أن تهيمن على  األحاسيستها بواسطالخيال قوة تستطيع  يعتبر كولععععردج؛واخيرا  عقالنيا،
حسية قوة ، وعليه يعد الخيال الشاعري "(Rachida Kalaa ، 2005) المختلفة ناعلى نشاطاتتعكس سلطته مختلفة 

 )لالصل غير الموجود" نسخالو  المحاكاةاليات عن  متعددة منفصلة صور ذهنية كون تخاضعة لسلطة تأمل الالمرئي 
alnahal،2000.) 

الخيال هو الحركة المتولدة عن اإلحساس بالفعل  ارسطو: يعتبر على مستوى النتاج المادي الخيال المنضبطثانيآ/
مؤكدا على ضرورة تقييده  بالتفكير ربطه الخيالو وسيطا بينهما  ألنه الخيال، وال يمكن للقوة العقلية أن تمارس وظيفتها بدون 

في حين .  والتركي  بين األشياء المتباعدة صور جديدة اعتمادا على الجمعوضح أهمية الخيال في تشكيل أ بالعقل ولقد
دوره في توظيم المدركات الصورية واللفظية  وأبرزالخيال قوة مستقلة بذاتها فهو يستند على الوعي والتنظيم  رشد ابن اعتبر

من  اويكون خاليما ال يتجاوز خواص الشيء وحقيقته، ه عند فالخيال اإلبداعية،العملية  إلنجازالمحفوظة في المخيلة 
بين عالم  الخيال وسيطا الغزالي: يعتبر في حين، ضرورة الفصل بين اليقين والظن مؤكدآ علىرات الذاتية للمبد  المؤث

واخيرا  نظمها. عنتخرج ضبط به المعارف العقلية فال تضطر  وال ي ألنه ،وسيلة مساعدة على المعرفةو  الحس وعالم العقل
اإلدراك الحسي المشترك : هما يجعل للخيال وظيفتين يال وسيطا بين المعقول والمحسوس،الخ :السهروردي يعتبر

دائمة. اني يحقق سعادة لحظية غير ان الخيال المحكوم بالعقل هو الخيال النافع وغيره وجد الى حقيقةاشار  كماوالمعرفة، 
(Rachida Kalaa ، 2005.)  إثبات وفق اسس  قوة عقلية مبدعة ترسم صورة للممكنات هووعليه يعد الخيال المنضبط

  .(Ahmed Barkawi،2015) المعقول ونفي الالمعقول
 ( . Mustafa Kak,2000( يوضح مميزات الخيال الشاعري والخيال المنضبط, المصدر  )1-1جدول رقم )

 الخيال المنضبط الخيال الشاعري 
بعيدا عن التمركز  الخيال كيان أنطولوجي له قوتهيعد -

 .العقلي
، خااارج نطااق األنماااك الفكرياة الجاااهزة احاةز الايبحاث عاان - 
 .يةزمانالفعلية )المكانية( والخصوصية اليحترم انه ال ال ا
 التية، يالقوة الحسيرتكز الخيال الشاعري على النزو  باتجاه -

 واكاذ   لينتج عنها نصبعضها إلى بعض، تخيالتترك  الم
 صادق.

انطولااااوجي يسااااتمد قوتااااه ماااان التمركااااز كيااااان  يعااااد الخيااااال-
  .عقليال
التوفيااق بااين المعقااول والمنقااول، بجعاال المعقااول بحااث عاان ي-

خضا  كل ما يأتي من جهة الخيال للعقل.   فوق المنقول وا 
التااي  ،ة الناطقااةيرتكااز الخيااال المنضاابط علااى الناازو  باتجاااه القااو -

ليناتج عناه ناص ناافع ميز بين الجميل والقبايح، تالمعقوالت و نرك  
 .للفرد والمجتمع

هي المعماري وان االرادة  (،االخالقي)الخيال الشاعري والخيال المنضبط هما؛ يتضح مما سبق ومود نوعين من الخيال  
الفكرية الشعرية الى صوره مدلية منطقية  الصورةحويل الحسي تماه القوة الناطقة، لت التخيلي التي تحدد اتماه النزوع

 وحتى يتحقق حضوره في النتاج المعماري فان ذلك يتطلب التعرف على الخيال في العمارة. نتاماته،ممسدة في 
المرتكز االساسي للعملية  يتضح كونه، الخيالمن خالل ما تم طرحه من تعاريم  : الخيال في العمارة1-1-4

على ادراك  البصيرة التي تساعدهااللهام الناتج من محفز داخلي او خارجي، باالضافة الى ب المعمار يزود التصميمة،حيث
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 ,Brownشكالية التصميمية قوه دافعه للتفكير وحل اال وبذلك يصبح الخيال ،بناءو بعقل متفتح مرن ناقد  التصميم المتخيل

يات بصورة بين االفكار والمعط بمرونةاذ ينتقل المعماري  : الدينامية؛ اوال فهي خصائص الخيال المعماري ما ا،((2014
 ثانياو ،عكس من اجل اكتشاف جديدفي وقت واحد ومتحركا من الكل الى الجزء وبال بين اكثر من صورة مازجا ةنشط

تصورات ابداعية شترك وجود الوعي للوصول الى يتضمن الخيال المعماري العديد من عمليات التنظيم العقلية ويالتعددية : 
الخيال “يمكن طرح التعريف االمرائي لمفهوم  سبق،مما  .(Hussam Ahmed Mohamed ،2003) نافعة جديدة

قوه محفزة لمخيلة المبدع )المهندس المعماري( تعمل على تنمية قدراته التصميمية واساليب تفكيره على انه ” المعماري 
بين الخيال الشاعري والخيال  الموازنةعلى المصمم مهمه  للمتلقي، وتق مبدعة ومثيره  معماريةنصوص  إلنتاج

 والممتم .ينف  الفرد  (اخالقي)نص معماري  إلنتاجالمنضبط 

في  لغويًا؛ وثانياننطلق اواًل من القران الكريم في محاولة للوقوف على مفهوم هذه اللفظة  االخالق:مفهوم -1-2
استخالص اهم  خالل منلمفهوم االخالق  لنصل الى التعريم االجرائيالمعاجم االجنبية في  وثالثا العربية؛المعاجم 

  .المفردات المرادفة في مختلم الحقول المعرفية
 اختيار ما هو خير وصالح إلىقوة راسخة في اإلرادة االنسانية تنز   االخالقالكريم: مفهوم االخالق في القران 1-2-1

الكريم هناك أكثر من خمسة في القرآن ف ،(hmish ،2011)االرضية االنسانية القيم  و الربانيةالسماوية القيم بدعم 
نََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ ﴿:قوله تعالىنذكر منها  األخالق ىوعشرين موضًعا تتحدث وتحث عل  يلخص رسولو  ،4القلم، االية  ﴾َواِ 

وعليه فان المفهوم ، ()إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق الهدف من رسالته في الحديث النبوي الشريم: )ص( هللا محمد
المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني، والنابعة من االيمان بالعقيدة األلهية مما يشكل افعال " هيالقرأني لألخالق 

 .(son MohamedyaM ،2009)ايجابية ألزامية نافعة للفرد والمجتمع"
؛ مان جاانبين رئيساين في المعاجم العربياة مفهوم االخالقيمكن تعريم  :  واالصطالح مفهوم االخالق في المعامم1-2-2

 "لغويااااااًا مااااان الَخلااااااق : مااااااا يخلقاااااه خلقااااااا أوجااااااده علاااااى غياااااار مثااااااال سااااااابق االخااااااالق ،خاااااار اصاااااطالحيااحااااادهما لغويااااااا واال
(wagdy،1971)  ،عنهاااا تصااادر لااانفس ا راساااخة فاااي هيئاااة "علاااى انهاااا (العزالاااي) هااااث يعرفريااام االصاااطالحي حياااامااا التع

ذا كان الصادر خلًقا حسنً  سميتحسنة أفعال  الصادر عنهاحاجة إلى فكر ورويَّة، ف ذا كان ال األفعال بسهولة ومن دون  ا، وا 
يعاارف االخااالق علااى انهااا "االفعااال الناتجااة عاان  (؛ارسااطو)امااا  ،(alhaydri،2005 ")خلًقااا ساايًئا سااميت عنهااا أفعااال ساايئة

فاااي المجتمااع"، فاااي حاااين اعتباار )كاااانط( االخاااالق علااى انهاااا "منظوماااة ماان القااايم والمباااادئ  العقاال، والمحققاااة للخياار االسااامى
بينمااا ، (Dania Assaf,2016) "غباتااهر وتهماال  تسااتند علااى وعااي اإلنسااانو ، وتحقااق صااوابه الفعاال قااومالتااي ت نيااةعقالال

القاادرة علااى االمتثااال لقواعااد " ليشااير الااى oxford dictionariesفااي معجاام  ethicأوردت المعاااجم االجنبيااة مفهااوم االخااالق 
االلتازام بمعياار “ليشاير الاى االخالق ؛ ورد المفهوم  merriam-websterاما في معجم  ، (Hornby, 1974) "السلوك الصحيح

ممعععا سعععبق يمكعععن طعععرح  .(webster.com/dictionary/ethics-http://www.merriam(” سااالوك محكاااوم بالمباااادئ االخالقياااة مااان ال
باالضعافة العى  الراسعخة فعي العنفس،العقالنيعة  والمععايير والقعيم المبعادئ اعلعى انهع” االخعالق“االمرائعي لمفهعوم التعريعف 

ع تعنممالتي  فهي الممتم ،قوم عليه ي ذيال العمل الصالح ة االساسعية فعي يععد الركيعز ل وم الخيعال وتمعلعه اخالقيعا نافععاوتق 
   العمارة.بداعي بما في ذلك أاي عمل 

 اصطالحيا الخيالاحدهما لغويا واالخر  مفهوم من جانبين رئيسين؛هذا ال: يمكن تعريم مفهوم الخيال االخالقي 1-3
تقع قيمتها في المنفعة  أخالقية وليس كأشياء كآدا على تصور إنسانيته البشرية  إنسانية فريدة قدرةهو "االخالقي لغويا 

الحواس  تدركهاتقوم بها الذات بتكوين استعارة من الصور التي  عمليةانه "على آ اصطالحي يعرففي حين ، اللحظية"
 في الممارسة المهنية وتجسيدهايتم تطبيقها لإليجاد وفرض مراسالت أخالقية  يتم بعد ذلك تحليلهال اكرة،وتخزينها في الذ

http://www.merriam-webster.com/dictionary/ethics)
http://www.merriam-webster.com/dictionary/ethics)
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وجهة  هما؛ة ينظر رئيس وجهتييمكن التعرف عليها من  االخالقي؛فلسفة الخيال  اما ،( Jones,2009)" بصوره جديدة
 بورك.من وجهة نظر ادموند  كيرك، ثمنظر راسل 

هو مصدر دائم لإللهام الذي يرفعنا إلى "الخيال االخالقي  :(1)فلسفه الخيال االخالقي للمنمر راسل كيرك 1-3-1
تهدف لتحقيق نظام يمتلك مبادئ واضحة  التيهو القوة ف ،يرشدنا نحو الفضيلة والحكمةو sublimity  المبادئ األسمى

التخيل الذي يستخدم اإلنسان به كافة "الى يشير  هاما مفهوم التخيل االخالقي االبداعي عند"، المهنةتنعكس عند ممارسة 
، ويستخدم هذا منفعةلمجتمع معين وذات  األخالقيةبالمبادئ  المحكومةحواسه لكي يقوم ب نتاج العديد من األفكار اإلبداعية 

لضمير فرضيه تنص على االتي : ان  (كيرك راسل) ويضع ،والمصممين"والمؤلفين والفنانين  النو  من الخيال الكتا 
 محكومةمن عناصر وعالقات  يتألمنظام ب ، المتأثراالنسان دور في تقويم الخيال ليتنج عن ذلك التقويم الخيال االخالقي

والسيما ان ممارسة المهن االبداعية ومنها )العمارة( تحتاج الى خيال ،(2007Kirk,)المهنةممارسه  ندمحددة تنعكس ع بمبادئ
وبذلك  (.Ibrahim Awad،2013يقوم عمليات التشبية واالستعارة والكناية لتحقيق نص مبد  نافع )اخالقي( )محكوم بنظام 

 Gerards & De) اصبح الخيال االخالقي فرصة للهرو  من االنماك البنائية المثيرة شكليآ وغير المجدية وظيفيآ

Bleeckere,2014). 

 

 

 

 

 
فاء إذا والمهن واحدها العمارة تصبح جو  اللغةان ( بوركيعتقد ):  (2)فلسفه الخيال االخالقي للمنمر ادموند بورك 1-3-2

اما الخيال االخالقي  ،الخيال االخالقي والخيال الشاعري من الخيال هما؛  نوعينحدد  كما ،حرمت من الخيال األخالقي
 والنظام، على العقل،ستند وي ،منفعةذات على التفكير خارج منطقة الجزاء وتصور اسالي  أخالقية القدرة  به "يقصد ف
تخطى حواجز األحداث اللحظية ألننا ال نستطيع أن تي تلى قوة اإلدراك اليشير الخيال األخالقي إو  ."الفضيلةو  السالم،و 

وذلك من اجل هدف  ،المهنةنحقق معايير جيدة إذا كنا نعتمد على التجربة الشخصية الفعلية كمرشد معياري في ممارسة 
العقائد والقيم الخيال الذي يرفض "به اما الخيال الشاعري فيقصد  .تطوير المجتمع منفعةحقق رسالة انسانية ذات اسمى ي

على حياة االنسان ويهيمن  . واللذة ويستند على االرباك ،تهي عادة بخيبة األملوينتجه نحو مفهوم التحرر من الواج  وي
المنفعة  ال يولدولكن ان انعكاس الخيال الشاعري على العمل  باألبدا والشاعر والمصمم الرتباك مهنهم  والسيما الفنان

  . (2007Kirk,) المنتجنص ال في المرجوة
 
 
 

                                                           
في  هو المنظر السياسي األمريكي، األخالقي، والمؤرخ، والناقد االجتماعي، والناقد األدبي، والمعروف عن تأثيره على المحافظين األمريكيين:  (م1994 – 1918) راسل كيرك ((1

Gerald, "The postmodern Russello ,أعطى شكل لحركة فكرية خيالية محافظة غير متبلورة بعد الحر  العالمية الثانية.  1953القرن العشرين. كتابه العقل المحاف  عام 
imagination of Russell Kirk", University of Missouri Press, 2007,p24 

ولقد عد هو منظر ايرلندي, يعد من رواد الفكر المحافظ واكثر من تاثر بفلسفة ارسطو , له العديد من الكتابات عن اخالقيات السياسية والسلطة ,  ( :1797-1729) ادموند بورك( (2

e to Lionel Trilling", Himmelfarb, Gertrude. "The Moral Imagination : From Edmund Burk بورك الخيال االخالقي هو مركز توليد االفكار ووسيلة المعرفة.

2006, p7. 

 منتظم اخالقيخيال 

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

 ممارسة المهنة  الضمير خيال اخالقي نظام الخيال

 الذات وممارسة المهنة

 الخيال والنظام 
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التقاط  بين  ان ثانيا ،والفن والعمارة كاألدبعلى ممارسه المهن االبداعية  أثر لخيال االخالقيلان اوال  ؛سبقيتضح مما 
فق الخيال المنمم م  تصورات و  المهنةالذات وممارسه تقابل ينتج عنه المنمومتين )منمومه كيرك ومنمومه بورك( 

 والعمارة؛ وعليهبين الخيال واالخالق  المتبادلةعلى ممارسه العمارة بسبب العالقة الثالثية  أثرليولد التفكير االخالقي 
سيتم دراسته في  ما العمارة، وهذاعلى ممارسة مهنه  وأثرهالخيال المعماري االخالقي  لدراسةالحامة المعرفية  تز بر 

 المحور الثاني.
 المعماري االخالقي: الخيال-2

 من جهة اخرى.كنتاج في العمارة  وأثرهمن جهة عند المعمار االخالقي  الخياليناقش المحور مفهوم 

وفق االطر  الممكنة باالحتماالتعلى التفكير  قدرة المهندس المعماري  : هواالخالقيمفهوم خيال المعمار  2-1
للفرد والمجتمع في  المالئمةالمتعددة على تكوين الصور  العقل من خالل إثراءه بالمعلومات والتخيالت االخالقية، ليساعد

. حيث تبرز أهمية الخيال المعماري االخالقي من خالل دوره في معالجة المشاكل العمرانية ومعالجة المعماري  النتاج
يتضمن خيال المعمار االخالقي على فكرة الوسطية بين  االخالقية،القيم  واالنضباك وفقالمشاكل الخاصة بالممارسة 

التكنولوجيا في دعم وتعزيز الخيال  المهنة، وتساهمالخبرة الحسية والفهم العلمي للمفاهيم الهندسية وفق اخالقيات ممارسة 
للمجتمع مجموعه من النماذج المعمارية ذات العالقة الوثيقة مع السياقات  اخالقيا، ليقدم عماري مع امكانية استثمارهاالم

 (collier, 2006).التاريخية والبيئية واالجتماعية والثقافية والفكرية لمجتمع معين

 الممال االخالقيالخيال على العمارة ليولد مفهومي  أثرينعكس  : العمارةالخيال االخالقي في  أنعكاس 2-2
 وسيتم توضيح كال المفهومين كالتالي: ،العمارةوالتفكير االخالقي في 

ثر التي تؤ  ،جمالية وفنية في العمارةيعرف على انه "عملية انتقال النظم االخالقية الى نظم  :الممال االخالقي2-2-1
مقومات الممال اما ، (Lederash,2006المعماري وينعكس تأثيرها بشكل ايجابي في المجتمع") بعمق في تفاصيل النتاج

السالمة من العبث : هي سمة اخالقية ترتبط  على مستوى الباطن ؛ اوال السالمة : وتتضمن جانبين هما ؛فهي : االخالقي 
َنا السّ  َوَما ﴿القران الكريم هذه السمة في قوله تعالىكد لقد أو  التوازن،القائم على منهج  قصدية النص المنتجب  َماءَ َخَلقه

َرَض   خلوهِ السالمة من العيو  : فكل شيء يدرك جماله ب، اما على مستوى الظاهر ؛ 16االنبياء، االية ﴾َبيَنُهَما اَلِعِبينَ  َوَما َواأله
والتقدير والتنظيم لكل من الضبط اساس على تقوم االخالقي : هو سمة أخرى للجمال  التناسق. ثانيآ من أي خلل ونقص

ولقد أكد القران الكريم هذه السمة  .في المساحة والمواد في النص المنتج  واد، مما يجن  الهدروالم ون لشكل واالاأل نس 
َدارٍ  ُكال  وَ  ﴿في قوله تعالى ٍء ِعنهَدُه ِبِمقه في حين اشار فالسفة اليونان وابرزهم ؛  (،Shami ،2013) 8االيةالرعد،  ﴾َشيه
لجمالية ال تتنافى  الكون هو المثال األسمى من األوامر الرياضية المحققة"ان  :على التناسق موضحين  ارسطوفيثاغورس و 

  (.Isra Essa ،2016. )مع اخالقيات المجتمع

 الفضيلة السالم النظام العقل

 تفكير اخالقي  الخيال االخالقي

 ( يوضح فلسفة الخيال االخالقي للمنظر ادموند بورك, اعداد الباحثان2-1مخطط رقم )

 تصور اخالقي

 تصورات التفكير االخالقي
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نمط من أنماك التفكير يتعلق بالطريقة التي يتوصل بها الفرد إلى التقويم : يعرف على انه " التفكير االخالقي2-2-2
ن اتخاذ أليرتبط التفكير األخالقي بمهارة اتخاذ القرار وصنعه، ذلك و  ،األخالقي لألشياء، والمفاضلة بين قيمتين أو أكثر

مواجهة خيارات متعددة تسعى لجمع أكبر قدر ممكن من سلوكية معقدة تتضمن و  نفسيةو  عملية فكرية القرار وصنعه
 ، alkhawalida)" إلى اتخاذ القرار المناس  المعلومات المتعلقة بهذه الخيارات ومن ثم اختيار البديل المناس  للوصول

الحساسية االخالقية تتضمن اربعة جوان  اساسية هي؛ اما اساسيات التفكير االخالقي لممارسة مهنة العمارة  ،(2016
القدرة  هي: الحساسية األخالقية ؛ يأتيوالحكم االخالقي والطابع االخالقي والدافع االخالقي وسيتم توضيح كل منها كما 

تتضمن ثالثة مميزات اساسية هي ؛  حيثأعمالنا على اآلخرين على رؤية معضلة أخالقية، بما في ذلك كيفية تأثير 
بفعل ما يؤثر على  ثانيا فرضية اساسية هي أن القيام المهنية وتعتمدالمرحلة األولى من مراحل صنع القرار في الممارسة 

والنمو المهني وتجاوز الذاتية، والحكمة الحساسية األخالقية لديها "نتائج" مثل "النزاهة والراحة اما ثالثا ف ،رفاهية شخص آخر
 خاء المجتمع باالستناد على قرارهلمعاناة او ر  المعنويةاالستجابة  هيللمهندس المعماري  األخالقية الحساسية وتعد العملية.

(Lepper,1996). ألنهاالقدرة على التفكير بشكل صحيح حول ما يج  القيام به في حالة محددة  هو: الحكم االخالقي و 
لرغم من تأثرها على ا ليست مجرد آراء، ويفترض أن تكون عقالنية ين بها لآلخرين نظرا لوزنها بانهاالقرارات التي ند
وفي العمارة نجد تأثيرها اوضح فمبنى  ،هي االحكام التي تفضل مصلحة الجماعة على مصلحة الفردف ،بالجوان  النفسية

دس المعماري بعدة عوامل للمهنخالقية تتأثر االحكام االو  ،النفع على المجتمع ولسنوات عديدةواحد قد يلحق الضرر او 
 اما ،(Schade, 2011)الدافع والشخصية والجوان  الظرفية والبيئة وبالتي تتأثر مصداقية الحكم االخالقيالنية و ابرزها 

 ،وقبول المسؤولية عن النتيجة تزام الشخصي بالعمل األخالقيلالقائم على أفكار الحق واال حافزال فهو : داف  االخالقيال
ب  في العمل لعمل نحو الهدف المنشود والسلدس المعماري نهالميزة التي تدفع المهو )هيبرنيمز( الدافع األخالقي  يعتبرو 

الدافع االساسي  ، في حين انالدافع المستمد منطقيا من المبادئ األخالقية (سكربلز) يعتبرهو  ،الذي يعطي الغرض منه
للعمارة الدافع االخالقي ، اما ر بيئة داخلية ذات خصوصيةللعمارة هو حاجة االنسان للحماية من المؤثرات الخارجية وتوفي

هو االستمرار بشجاعة الطاب  االخالقي واخيرا  بالطبيعة،بيئة عمرانية مالئمه للمستخدم وغير مضره  ب نشاءهو الرغبة ف
 ؛ هيلمعماري فهو مرتبط بصفات اخرى لاما الطابع االخالقي  ،التخاذ الطريق السهل اإلغراءاتعلى الرغم من التع  أو 
 Rosati,2016) .) الوظيفةوالتوجه نحو الهدف والتركيز على  االمانة والصدق والمسؤولية

وبالتالي تهذيب  ،معماري نميم القدرات التفكرية للت في العمارة من خالل "االخالقي الخيال" سينعكمما سبق نستنتج  
من مهة والمبادئ الهندسية من  األخالقيةعلى المبادئ  تستندللعلم والفن بوسطيه  لتصبح اخالقية نافعه مازمه اتهنتام

في المحور الثالث سيتم  ،التعرف على مفهوم الخيال المعماري االخالقي تم في المحور الثاني بعد انو . مهة اخرى 
 .في العمارة  االخالقيلخيال سس األ والثانويةد المؤشرات الرئيسية تحدلممموعه من الدراسات السابقة طرح 
 النمري. اإلطار بناء-3
o  دراسةChristian Illies & Nicholas Ray ، 2016العمارة،  فيكالتزام أساسي  الجمالي : الجمالاالخالق علم. 

فالجماال ،مجال تحقيق الحاجات االنسانية لعمارة المباني في يةالجمالالمبادئ و  يةاألخالقالمبادئ الدراسة فكره تقاطع  ناقشت
 إلياه طرحات مان خاللهاا يساهل الوصاولاساس  بهادف الوصاول الاىو  والموضاوعية الذاتياةباين  متذبذبة احاجة اساسية ولكنه

سايتم  علاى ثالثاة معاايير اساسايةباالساتناد لنتاج التصاميمي القاائم علاى خياال المعماار االخالقاي المنطق االخالقي لالدراسة 
باين القايم  الوساطية ،احتارام االخار ،االلتزام ،المسؤولية ،الوعي“وذلك باالستناد على اوال الخيال االخالقي ؛توضيحها كالتالي

 ،ند علاى دقاة المقيااس والتناسا يسات جماال رسامي“الجمال االخالقي الاذي يصانفه الاى وثانيا  ،”االخالقية والمبادئ الهندسية
المبناااى ماااع البيئاااة الطبيعياااة  ساااياقي يساااتند علاااى تنااااغمجماااال  ،لفااارد والمجتماااع تحقياااق منفعاااة ا يساااتند علاااى وظيفااايجماااال 

المبناى واخالقيتاه  جمالياةيحقق ديمومه  هو ما الثالثة بأصنافهان توازن الجمال  يشير الباحثكما  ،” به المحيطةوالعمرانية 
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مالئمااة ،اخالقيااة الفكرة“يسااتند علىو  التفكياار االخالقااي واخياارا ،وخالفااا لااذلك فانااه جمااال زائاام وقتااي قااائم علااى ذاتيااه المتلقااي
 ثالثةقائم على  لعمارةل المنطق االخالقي بان مما سبق نستنتج ،”داخالقية اسلو  التجسي ،جتمعالفكرة للمبنى والموقع والم

  .تفكير االخالقيال، األخالقيممال ال،هي؛الخيال االخالقيموانب اساسيه 
o  2013،والدين والعمارة  ثويني، األخالقدراسة علي. 

إحداها  العمرانية، وجعلتلبنيتها  المشكلةخلفها  الكامنةطرحت الدراسة العالقة بين اخالقيات العمارة الملموسة والغيبيات 
كما اوضحت الدراسة  المعاصرة.أجل ضبط العمارة  االخالقي منتستند على الضمير  متوازنةيرتكز على األخر في معادلة 

دور الضمير االنساني في  خلفها، ليبرزموس والمستند على خيال المعماري الكامن ان أخالقيات العمارة هي الجان  المل
تقويمه باالستناد على المبادئ االسالمية لينتج عنها معايير موضوعية توضح الصوا  والخطأ يتم تطبقها على العمارة 

هما نظر  تيمارة من وجهالمبادئ االخالقية للع فلسفة واخيرا اشار الباحث الى اخالقي.وصوال الى تحقيق مجتمع عمراني 
حتياجات واالخالقيات بين اال الرياضي المنطقي من خالل التوازن  للفضائل مقياساالذي عدها نصير الدين الطوسي  ؛فلسفة

،  زمان ومكانقائًمه على القوة والسيطرة في كل ها عد ألنه العمارة بأخالقياتفريدريك نيتشه لم يحتكم  في حين،والهندسة
عمارة  إلنتاج اإلسالميةالضمير االخالقي في تقويم خيال المعمار وتقيسه وفق التعاليم  دوراهمية نستنتج مما سبق :

للمبادئ الهندسية وفق توازن منطقي  والمقومةبكل زمان ومكان  الثابتةتحكمها المبادئ االخالقية الموضوعية  اخالقية
 هندسي اخالقي .

o  دراسةHelen Tatla2011،والهندسة المعمارية ، األخالق. 
وحتى وقتنا  القديمةبرزت منذ العصور  االخالقية التيطرحت الدراسة العالقة الوثيقة بين الهندسة المعمارية والمفاهيم 

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

على مستوى الفرد  المنفعةقية على تحقيق واخيرا ترتكز العمارة االخال ،والنتاج لتحقيق جمالية اخالقية للنص المعماري 
بين المبادئ التصميمية كالوحدة  الموازنةكما يطرح البحث مفهوم النظرية المعمارية االخالقية القائمة على مبدأ  ،والمجتمع
عمارة  والصدق والتواضع لتحقيق والحكمةالمبادئ االخالقية كالعدل والمساواة والتناقض مع والتكرار  والهيمنةوالتدرج 
 االخالقية قائمه على توافق المبادئ الهندسية والمبادئ االخالقية العمارة انمما سبق نستنتج  ،ذات بعد اخالقيابداعية 

 .احتيامات انسانيه  يتعامل م  ألنه مبادئ العالميةذو المرتكز على تفكير المعمار األخالقي  لتحقيق ممال اخالقي
o  دراسةGraham Farmer،  2010،األخالق: العمارة المستدامة والخيال. 

باعتبارها انضباطا نحو البيئة المبنية ،اما في إطار السياق المهني  المستدامةطرحت الدراسة األخالقيات المعمارية 
تطور بسرعة رج في إطار خطا  االستدامة الذي للممارسة المعمارية لم تكن مسائل التفكير األخالقي والخيال األخالقي تند

وتصميم المباني  المستدامةات البيئية فالفلسفة الخيالية االخالقية توفر إطارا تحليليا يربط بين األخالقي ،ليتضمنها الحقا
وممارساته االخالقية في التصميم، وتركيزها على التطبيق وخبرة المصمم المنضبط االخالقية المستندة على الخيال المقيس 

التصميم المستدام ينبغي أن يفهم حيث  ،ة واالقتصادي ، ةوالبيئي ، ةاالجتماعي من النواحي الثالثة واحترام السياق العمراني
 باالستدامةومجموعه من المبادئ والمعايير العالمية الخاصة  على أنه ممارسة أخالقية قائمه على خيال المصمم االخالقي

 نستنتج.  والفرد على المجتمع تأثير اله اخالقيات االبنيةنعكس على يالتي تنظم تفكيره ل البيئية واالجتماعية واالقتصادية
االخر سواء اكان فرد او ممتم  او موارد او  تماه االخالقية ج بين المسؤوليةيمز هي  المستدامة: ان المباني مما سبق

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

o  2010،الفعل االخالقي في اتخاذ القرار خلف، أثردراسة محاسن هادي. 

http://www.tandfonline.com/author/Farmer%2C+Graham
http://www.tandfonline.com/author/Farmer%2C+Graham
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اتخاذ أي قرار  في الفعل االخالقي ألثر والمجتمع، واشارتللفرد  المنظمةالعلوم  كأحدمفهوم االخالق طرحت الدراسة 
لتضمينها في المباني من جهة اخرى  عمرانياية من جهة واليه محاكاتها االخالقالمبادئ  على المعماري، المستندوالسيما 

 قبلي، ووجودبالقوة اي وجوده  وجوديين؛ وجوداوضحت الباحثة ان للفعل االخالقي  المعمار. كماباالستناد على خيال 
الى  باإلضافة .خالقيةخياله على تكوينه وفق المبادئ الهندسة اال بأخالقياتبالفعل اي وجود بعدي حيث يعمل المصمم 

اخالقي تصميمي  بأسلو ابراز دور الفعل االخالقي في اعطاء فرص متكافئة للخيارات التصميمية المتاحة واتخاذ القرار 
الحالية  لألهدافتحقيقه  ومقدار على المجتمع وأثرهايعتمد على جمع البيانات وتحليلها لمعرفة مستوى صوابها وخطئها 

ان خيال المعمار االخالقي يعزز محاكاة مفاهيم الفعل االخالقي  سبق:مما نستنتج  القادمة،االجيال  دون المساس بحقوق 
   التصميمية.الى دوره في التأثير على اتخاذ القرارات  العمارة، باإلضافةفي 
o  دراسةJane collier  2006ممارسة العمارة، ، فن الخيال األخالقي: األخالقيات في. 

األخالق وعلم الجمال وتبرز علم طرحت الدراسة مفهوم األخالق في الهندسة المعمارية حيث يناقش العالقات المحتملة بين 
ن يستثمرون الخيال في عملهم، يالمعماري بالحالية فالمهندسينللتعلم ودمج الخبرة السابقة  امكانية استخدام الخيال االخالقي

بشكل فريد لممارسة "الخيال األخالقي". وقد أعطت البراغماتية زخما جديدا  مؤهل المعمارف ن البحث يؤكد أن  وبالتالي
” التشاركي التصميم“و” التصميمية المراجعة“العلمية" وألهمية الخيال في التفكير األخالقي، وقد ركز جون على " المعرفة 

أوال التعاون بين  ؛يلي ى ماعل في الختامالباحث  كما هو مطبق في الواقع. يؤكد األخالقيبوصفها اسس الخيال 
المستخدمين النهائيين للمبنى والمهندسين المعماريين هو جزء أساسي ولكن ال يدرك اهميته دائما في اخالقيات الخيال 

تحفيزهم على إعطاء الخيال األولوية "األخالقية" في جميع الخيارات و تجن  الخطأ في التصميم  المراجعةالعماري، وثانيا أن 
 متميزة عمارة مبدعة إلنتاجالعمارة ممارسة "فنية اخالقية" تؤدي كما اشارت الدراسة الى ان  ،ية التي يتخذونهاالتصميم

 العمارةخاضعة لقواعد العمارة االخالقية فالممارسات الخيالية االخالقية بمثابة نقطه انطالق نحو تحقيق الفضيلة في 
على ان  :مما سبقنستنتج . والنفوذ والسلطةمنه خدمة المجتمعات بعيدا عن الرغبة بالشهرة والمال  الغايةفيصبح التصميم 

السابقة واعتماد التصميم التشاركي  والخبرةاالخالقي المدعم بالمعرفة العلمية ال المهندس المعماري استثمار مفهوم الخي
 الفضلى.العمارة التعاوني لتحقيق 

o  دراسةPaul John،  2004 ،مالوموهر بناء الس االخالقي: الفنالخيال. 
 الخيال“انه على  فتعرف الخيال االخالقي، الممارسة االخالقيةالخيال االخالقي المعماري مع  مفهوم طرحت الدراسة ارتباك

و ما يسعى اليه المصمم الناجح الذي يولد معقولية التصور وينتج قرارات نابعه من القيم االخالقية وهذا النو  من الخيال ه
ي وتبرز اهمية الخيال االخالقي ف،”االخالقيةعقالنية خاضعه للقيم والمبادئ  تصاميم عطيممارسة اخالقية ت يولد كي

من الناحية المعمارية تشوبها االخطاء ألنها غير عملية  لألبنيةصفات الجمالية الخيالية وال القيمةأن  “العمارة من خالل
 المباشرةاألخالقية ذات الصلة المعايير لية وتقييمها وفق تضمين الصفات الجما ضرورةاألخالقية ولذلك اصبحت 

يفرض خياله المنعكس عبر  أالالمصمم المعماري يمب  سبق: انمما نستنتج  .”عبر االبنية  ن والمستخدمينبالمصممي
وبدال من ذلك فان مهمة المعماري هو تماوز الشخصية والذاتية للوصول  (؛لمتلقيينتصميمه على الممتم  والممهور )ا

ة الوصل بين التفكير فالخيال االخالقي حلق الممتم ،على  أثرهالى الموضوعية في اتخاذ القرار التصميمي المنعكس 
 االخالقي والممال االخالقي.

 ., )المصدر : اعداد الباحثان( )اسس الخيال االخالقي في العمارة( النظري اإلطارمفردات  ( يوضح1-3جدول)

 
 القيم الممكنه المفردات الثانوية المفردات الرئيسية

 الوحدة الوظيفية .-الوحدة الشكلية   الوحدة  

 النتاج .-الطبيعة-االنسان  التواصل 
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 المعماريمبادئ الخيال -1

 االخالقي

 منفعة المجتمع .-منفعة الفرد  المنفعة 

 الموازنه بين المبادئ االخالقية والمبادئ الهندسية . الوسطيه 

 

 

 

مرتكزات الخيال -2

 االخالقي المعماري

 

 

 

 التفكير االخالقي

اساسيييييييييييييييييييات 

التفكيييييييييييييييييييييييير 

االخالقييييييييييييييييييي 

 العمراني

 ية.قالحساسية االخال

 الحكم االخالقي.

 الدافع االخالقي.

 الطابع االخالقي.

مزاييييييا التفكيييييير 

االخالقييييييييييييييييييي 

 العمراني

اخالقية الفكرة ومالئمتها للمبنى والموقع 

 والمجتمع 

 المباشر وغير المباشر -اخالقية اسلوب التجسيد 

 

 

 الجمال االخالقي

 

 سماته

  ,السالمة مين العبي (من العيوب ة )السالمةالسالم

 ق ساالتن

 

 انواعه

 .التناسبيستند على جمال رسمي:  

 جمال وظيفي: يستند على تحقيق المنفعة .

البيئيييية جميييال سيييياقي: يسيييتند عليييى التنييياغم ميييع 

 المحيطه به.

 تقويم خيال المعمار وجعله اخالقيا.  الضمير االخالقي

 

 

المنطق االخالقي لعمارة -3

 الخيال االخالقي

االسس االخالقية 

 الهندسية

 المراجعة التصميمية.-التصميم التشاركي–المعرفة العلميه 

المبادئ االخالقية 

لعمارة الخيال 

 االخالقي

 .  الوعي

 الحرية .

 المسؤولية .

 .االلتزام 

 .احترام االخر  

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

ثالثععا:  امععا مععن حيععث الممععال االخالقععي سععيتم التركيععز علععى "سععماته  وانواعععه"،،"الفكرةخالقيععة أو  االخالقععي "الععداف  الخالقععيا
 ".وااللتزام الوعي ،العلميةخالقي "المعرفة خالقي لعمارة الخيال األاأل المنطق

 .التطبيق-4
 الترك.مشروع نصب الشهيد للمعماري سامان اسعد كمال والفنان التشكيلي اسماعيل فتاح 4-1

مشرو  من حيث فكرته السوف يتم تحليل و ، في مدينه بغداد الرمزي ت البعد مشرو  من ابرز المعالم المعمارية ذااليعد 
يتكون النص  بشكل رئيسي من  ،صوره جديدة للمشرو  إلضفاءومعطياته وادراك الخيال االخالقي المستثمر فيه االخالقية 

ن الرتقاء روح الشهيد الى المصمم االزاحة لتجسيد خياله االخالقي المتضم اعتمدمتر حيث  40بارتفا   المنشطرةالقبة 
 حقق، وبذلك حيث يكثر استخدامها في المساجد العالية اإلسالمية رمزيتها بسب  ةالقبعنصر  المصمم داعتم كما ،السماء
تكمن عبقرية التصميم المعماري في انشطار القبة الى نصفين وابتعادهما ، و في المشرو  اساس التفكير االخالقي المصمم

تدفق مال المياه ينبو  في حين يرمز ،لى السماءإها ئروح الشهيد وارتقاعن بعض وكأن بوابة النص  تنفتح تمهيدا لخروج 
ِ حيث يستعين خيال المصمم االخالقي بقوله تعالى ﴿ ،الشهداء االحياء عند ربهم إلى َسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل َّللاَّ َواَل َتحه

َزُقونَ  َياٌء ِعنهَد َربِِّهمه ُيره َواًتا َبله َأحه  مماعراقي الالشهيد  هويةلى إفهو اشاره  اما العلم ،هملتجسيد خلود 169آل عمران، االية  ﴾َأمه
إلى في المراقد الدينية ليشير لمعتمد االخضر المزرق ا اللون المصمم استخدام كما  ،للنص  عالية ةاعطاء بذلك خصوصي

النص   ةم الكلمات في محاولة لتفسير رمزيابرز ما يميز النص  عدم استخدام المصمولعل  ،قدسية النص  المعماري 
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قة في نفس عميالدالالت ال( ذات العلم العراقي ،ينبو  المياه ،المنشطرة)القبه  أخالقيةحيث جسد خياله االخالقي برموز 
الجزئين العلوي والسفلي  بينالبد من االشارة ان النص  حقق الجمالية االخالقية المتناسبة  اخيرآو  ،مجسدة لفكرتهِ الالمتلقي و 

 .(.sara aleamid  ،2009).االنساني للمتحممقياس من خالل التناس  العكسي في المقياس الرمزي للقبة وال
 

  

  

 (/1914748http://www.alalam.ir/news، )الشهيدنصب ( 4-1) شكل

 .IMPمشروع متحف الفن اإلسالمي في قطر للمعماري 4-2
يتم تحليل  ، وسوففي مدينه الدوحةالتي تحاكي تاريخ الحضارة االسالمية يعد متحم الفن االسالمي من المعالم المعمارية 

دراكالمشرو  من حيث فكرته ومعطياته  المصمم عتمد ا  للمشرو .صوره جديدة  إلضفاءالخيال االخالقي المستثمر فيه  وا 
وتنو   ،الوحدة الجوهرية للقيم االخالقية اإلسالميةجانبين هما ؛  تجسيد خياله االخالقي المتضمنفي  الوحدة والتنو 

 انذللثبات واالستقرار اللا العالية رمزيتهبسب  الهندسة التكعيبية اوال ؛ من خالل مايلي وذلك  ،االنسانية عمرانيةلحضارة الا
يحقق التالع  في تعزيز الظل والضوء مما الثر التدرج ، باالضافة االخالقي خياللالتصميم المتضمن ل امقوم عليهي

وبذلك حقق المصمم مرتكز التفكير االخالقي  الزجاجية والخزفية والمعدنيةعلى اسطح مقتنيات المتحم لشفاف االبصري 
الجمال االخالقي بذلك حقق و  ،اعتمد انشائيآ على الحجر الجيري بسب  تأثير المناخ الصحراوي ثانيآ  ،المقوم للخيال

النواة هي جعل النافورة تكمن عبقرية التصميم المعماري في و  ،(Ali Abdul Raouf،2017) .في المتحم (القصدي)
مسجد أحمد  من "نافورة الوضوء" التي أنشئت خالل القرن الثالث عشر في تهفكر  آستلهممالتصميمية الداخلية في المتحم 

أصل هو مهندس معماري أمريكي من  ن مصمم المتحم آي إم بياعلى الرغم من  وذلك ،القاهرة في بن طولون 
فناءات الداخلية ؛ ان النوافير عنصر اساسي في ال والمسجد األموي  بين قرطبة تهِ جولاال انه الح  من خالل  ،صيني
 ة الرئيسيةميز ال، لذلك اصبحت هِ المجتمع واخالقيات بما ان العمارة هي التمثيل المادي لقدراتوالقصور االسالمية، و  للمدارس
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بين  الموازنةصمم اعتماد المكما  ،االسالميةخصائص العمارة  أبرز من ، لكونهابساطه المظهر وغنى الجوهر هيلمتحم ل
 (Khatib،2014) تجسيد خياله االخالقي التقنيات التكنولوجية في )الحديث( والتراث االسالمي )القديم( 

 

 

 

 ( /http://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/12/18،)متحف الفن االسالمي( 4-2) شكل
 اعداد الباحثان(. : ، )المصدر(B االسالميمتحف الفن  ،Aنصب الشهيد المشروعين )( مناقشة وتحليل 4-1مدول رقم )

 .االخالقي واساليب التحقق المعماري مبادئ الخيال -1
 
 الوحدة

A  التذكاري.الوحدة الوظيفية للمشرو   ،والوحدة اللونية ،المنشطرةللقبه  الشكليةالوحدة 
B الخارجياة والداخلياة  سلسالة مان الفضااءات تام تصاميمحيث البصري التشكيلي التنو   ،الوحدة الوظيفية للمتحم

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

كما تكمن عبقرية التصميم في الخدا  البصري  ،عن طريق االنشطار العامودي للقبة تواصل بين الشهيد وربه A التواصل
تواصل لشطري القبة التي تبدو للعيان مغلقة ثم تنشطر تدريجيآ اعتماد على موقع الناظر وزاويته مما يحقق 

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

كماااا شاااجع التواصااال باااين المتحااام والمتلقياااين ؛ حياااث يمكااان الااادخول للمتحااام اماااا مااان خاااالل المااادخل  مرباااع،
 الرئيسي او من خالل المتنزه العام المجاور للمتحم .

 الوسطية
A  زاحةالوا هيمنهال الهندسية:المبادئ  ،وااليثار التضحية للمشرو :المبادئ االخالقية. 
 
B 

)ال ضرر وال ضرار،حيازة  لحضارة االنسانيةالمبادئ اإلسالمية الموحدة لهي  للمشرو :المبادئ االخالقية 
 .الموازنة ،الوحدة ،التكرار ،التدرج الهندسية:المبادئ اما  ،الضرر، وأحياء االرض(

 واساليب التحقق االخالقي المعماري مرتكزات الخيال -2
 
 

التفكير 
 االخالقي
 

اساسيات 
التفكير 
 االخالقي

الدافع 
 االخالقي

A  الذي قدم روحه   يحفز المصمم على انشاء المشرو  هو تخليد ذكرى الشهيدما
 .  هِ ومعتقدات دفاعًا عن بلدهِ 

B  المصااامم علاااى انشااااء المشااارو  هاااو التعااارف علاااى اخالقياااات العماااارة ماااا يحفاااز
 االسالمية عموما والقطرية خصوصا.

 
مزايا التفكير 
 االخالقي

 
اخالقية 
 الفكرة

A  اي من خارج حقل العمارة اال التضحية وهمستوحاة من مفهوم اخالقي الفكرة ،
 .لمجتمع االسالميا مع الئمتت انها

B مفهااوم الهندسااة التكعبيااة، وباااالخص ماان مسااجد احمااد باان مسااتوحاة ماان  الفكاارة

https://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2014/12/29
)  
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 .لمجتمعثقافة ا طولون أي من داخل حقل العمارة وتتالئم مع
 

 
الجمال 
 االخالقي

 اسق.تنال A الجمال االخالقي سمات
B قصدية. ال 

 

 انوا  الجمال االخالقي

A  القبااااة مقياااااس  المتااااوازن بااااين التناساااا  العكسااااي يسااااتند علااااى: جمااااال رساااامي
 الرمزي ومقياس المتحم االنساني.المنشطرة 

B  الجزيرة )به  المحيطةالتناغم مع البيئة و  التكامليستند على : جمال سياقي
 .(الصناعية

 المنطق االخالقي لعمارة الخيال االخالقي واساليب التحقق-3
االسععععععععععععععععس 
االخالقيعععععععععععة 

 الهندسة

المعرفة 
 العلمية

A  متر 190دائريه بقطر  منصةم على  40بارتفا   الضخمة القبةاستثمارها في تشيد. 
B القاعات تضمن كل من من خمسه طوابق  كون معرفة العلمية في تشيد متحم يتاستثمار ال

 .على جزيرة صناعيةوالمعارض والورش الفنية والتعليمية 
المبععععععععععععععادئ 

 االخالقية 
الوعي 
 وااللتزام

A  شاركة ميتشوبيشاي بتنفياذ النصا  لتازام للمشارو  وا واألخالقياة الهندسيةوعي المصمم بالمبادئ
لالستشاارات  (ove Arup & partners)مؤسساة المصامم و وفقًا لمواصفات صاارمة وضاعها 

 .الهندسية )التي اشتهرت بتصميمها لمبنى دار األوبرا في سيدني(
B  للمشاارو  علااى الاارغم ماان ان المصاامم  األخالقيااةوالمبااادئ  الهندساايةوعااي المصاامم بالمبااادئ

 .لتزام العاليصيني االصل وذلك دليل على اال

 .  االستنتامات -5
 أستنتامات المانب النمري :  5-1

o الخيال  المصمم، ويصنمبداعية أمقدار على المباشر  ألثرهُ  عمارةال العوامل المؤثرة على تطور أحدالخيال  يعد
  . في تكوينهِ  اساسيأدورا  األخالقيالمنضبط الذي يلع  الضمير  الشاعري، والخيال ؛ الخيالهما نوعين  إلى

o  أثرها على نتاجاتهِ  أطر أخالقية هندسية، ينعكسوفق  اإلبداعيةوسيلة لتنمية قدرات المعمار  األخالقيالخيال يعد 
  والعمرانية. واإلنسانيةلتصبح متوازنة مالئمة للبيئة الطبيعية 

o  كخصااائص فااي تكوينااهِ  األخاار"احتاارام  ،االلتاازام ،المسااؤولية ،الااوعي، الحريااة"علااى  األخالقااييسااتند خيااال المعمااار 
واالبتعااد عان النزعاات الذاتياة  األخارهاو  الفعال المعمااري وبذلك يكاون الهادف مان  وبما يوحيه الضمير األخالقي،

 . للمصمم
o  فاي الانص  ل األخالقاييحقاق الجماا انه كما ،في اتخاذ القرار التصميمي المؤثرة مبادئاحد ال األخالقييعد الخيال

بمااا يحقااق المرونااة فااي  ماان العيااو  والتنساايق والتنظاايم مبااادئ جااودة النتاااج والسااالمةزِه الرتكااا اإلبااداعي المعماااري 
 .استيعا  المستجدات الفكرية واالجتماعية والعقائدية والتقنية   

o  علااى  السااتنادهوذلااك  ،لتحقيااق نااص معماااري نااافع لألخاار األخالقاايعلااى التفكياار  األخالقااييرتكااز خيااال المعمااار
النصااااوص المعماريااااة التااااي تلبااااي  أنتاااااجهندسااااية فااااي  أخالقيااااةالمعرفااااة العلميااااة والتصااااميم التشاااااركي كخصااااائص 

 .المتغيرة اإلنسانية اتالحاج
 استنتامات المانب التطبيقي : 5-2

o   أخالقية.معاصرة  معماريةنصوص  إلنتاجبين التراث والتقنيات التكنولوجية  األخالقييوازن الخيال 
o  وبذلك المطلقة األخالقيةفي ضوء وحدة القيم  على تسخير المبادئ الهندسية األخالقيال المعماري يستند الخي ،

 تتحقيق القصدية األخالقية بجانبيها الفكري )الوظيفة( والجمالي )الشكل( .
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o  اعتماد الوسطية في الفعل المعماري اإلنساني دون التطرف باتجاه معين يحقق التوازن في النس  واإلبعااد والقواعاد
التنظيمية على مستوى الداخل والخارج في النتاج المعماري بما ال يقلل من الجان  اإلبداعي المارتبط بالخياال دون 

  إفراك أو تفريط . 

 التوصيات .  -6
o ةنصوص معماري إلنتاج الهندسيةطر واألاالخالقية  باألطراعتماد الخيال المنضبط المقيس يوصي البحث ب 

 متناغمة.  تصميمية داخلية تكوين بيئةالمواد البنائية لقوام  مع تنو  المتوازنةالكلية  دتهالوح ، وذلكمبدعة
o  ةالتصميمي اتاتخاذ القرار من اجل  هلتفكير  كأساساعتماد الحكم االخالقي يركز خيال المعمار االخالقي على 

ت الخيال المعماري مؤشرا، واخيرآ تعد اخالقيفي العمارة  هعلى ان يكون دافعة اخالقي واسلو  تجسيد
 .فع للفرد والمجتمع انممتميز  عماري متكوين نص اساس  االخالقي
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