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 أبعاد وأدوات املصير املشترك ملدينة الغد: االنفرادتشابه إلى المن 

 هشام جالل أبوسعدة

 مصر || القاهرة || الدقي||  املركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء

" صية الفرديةالشخ" لكلمة موجز باستكشاف تبدأالتي تفسر تشابه املدن.  الثالثةلمفاهيم لاملصير املشترك  بحثيتناول هذا ال: امللخص

 الهوية معنى بين كبير تداخل هناك يزال ال كان، أًيا. املدن بين -والتشابه االختالف -املزدوج التفرد حيث من" الشخصية"و" الهوية"و

الفردية  الشخصية بين املشترك املصير أبعاد هو األول : جانبين البحث هذا يتناول . املفهومين كال بإضعاف تهدد والتي والشخصية،

في الفكر  املدن إلنشاء املعاصرة اآلفاق ومفاهيم الفكرية التقليدية النماذج في البعدين هذين الثاني ويستكشف .والشخصية الهويةو 

 النهاية، في املستقبل؟ في متشابهة ليست مدن إلنتاج فحصه يجب الذي ما: التالي السؤال على الضوء يسلط الرئيس االستنتاج. الغربي

ة تعزيز أساليب التخطيط والتصميم القائمة على التفرد من خالل مجموعة أدوات تساعد املتخصصين على السيطرة هناك مجال لزياد

 على تشابه املدن.

 الشخصية الفردية، الهوية، الشخصية، صنع املكان، الشكل الحضري.: الكلمات املفتاحية

 مدخل وتقديم

ا مهًما للدراسة ألنه ال يؤثر على هويتها وطابعها تمثل قضية أوجه التشابه واالختالف بين املدن موضوعً 

 لفحص تشابهكان هناك اعتراف متزايد بضرورة إيالء املزيد من االهتمام فقد . تها بالضرورةفحسب بل على خصوصي

. حيث يأتي (Gehlawat, 2011; Lefebvre, 1984; Lynch, 1960; Rossi, 1982; Sennett, 1990)ن واختالفها املد
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ُيقصد بمصطلح  في حين ،(Meijl, 2008, p. 170)" التوحيدمفهوم ب"اإلحساس" مشابه "وليس أن  بمعنىالتشابه 

 . (Guerrini, 2009)"املعنى" ما ُيضيفه " االختالف"

من مثل الشخصية  بمباحثيرتبط  نشفت التطورات النظرية األخيرة أن التشابه بين املدعلى أي حال، ك

للجوانب الثقافية للناس  الرحبعلى التصنيف  اعتماًدا character والشخصية identityالهويةو  personalityالفردية

مدى انتمائهم ملكان املنشأ والتاريخ واملوضوع ها يتبع عي واالنتماء(، وأن تصنيف االختالف بين)مثل العمل الجما

(Heidegger, 1969; Woodward, 1997) .الهوية عملية متغيرة ومتحولة وليست جوهًرا ال يمكن إزالته، ومصطلح ف

حدد  ،(Guerrini, 2009)"باملعنى" الذي تعكسه كل هوية "االختالف" فيها وثيق االرتباط 
ُ
فهم  عبرالشخصية وت

هذه املوضوعات يندرج تحت االتساق  وبعض مًعا، وضوعات التي تنطبق على الهويتين املكانية واالجتماعيةامل

 .(Dovey, Woodcock, & Wood, 2009, p. 32) االحتشام والراحة واألمن والوصاية

 البحث مشكلة 

 مهما في إبراز املميزات لألفراد واملجتمعات؛ كما أن
ً
مفهوم  عموميةالفهم يمكن أن يعمق  تؤدي الهوية دورا

اصر املادية الخفية الكامنة وراء العن lifestyleالهوية عن الشخصية. حيث يناقش األول املعاني وأنماط الحياة 

لة urban formاملتعلقة بالشكل الحضري  املوضوعاتوالالمادية، بينما يناقش الثاني  ِّ
 
شك

ُ
هذا و هذه العناصر. ل امل

ستخدمان أحياًنا يُ قد الذين —بين كال املفهومين املصير املشتركعن التداخل أو ربما  القواسماملنطق قد ُيظهر بعض 

في دراسات مجاالت التخطيط والتصميم الحضري على وجه ح ذلك ويتض—الش يءنفس كثيرة للداللة على 

 ,Dovey, Woodcock, & Wood, 2009a; Dovey, Woodcock, & Wood)على سبيل املثال دراسات  الخصوص، ومنها

2009b; Guerrini, 2009).  القواسم ، أنه لم يستكشف بحث سابق حقيقة أيًضا منا، وفي حدود علتبينحيث

صطلحات.بين  املشتركة
ُ
  تلك امل

وجعلها "مدينة فريدة"،  الغد ملدينة متميزينشكل حضري أسلوب حياة و من أجل تصحيح مشكلة إنشاء و 

تجعل ية التي من أدواته وضمنها املعايير واملبادئ والخطوط اإلرشادالتخطيط والتصميم الحضري ُيعدل أن  ينبغي

املشترك بين الهوية  املصير حاجة إلى مقاربة جديدة الستكشاف  فثمة. لذلك الجديدة مدينة انفراددينة امل

جانبين يتعلقان بالبيئة املادية  ثمةأن  نستشفإللقاء الضوء على هذه املنطقة املجهولة و  .نفراداال و والشخصية 

أن تغير نمط حياة الناس يعتمد على مبني على افتراض الجانب األول  .فراداالنوالالمادية للبيئة املبنية في إنشاء مدن 

أن التحول في على  ُمستنتج من بحث علمي مبنى. والثاني واالنفراد والذاتيةالروابط بين مفاهيم الشخصية والهوية 

حضرية التصميم الطيط و تخالنماذج بين أدوات االنفراد املستكشفة في  يمزج في التطبيقأن  ينبغياألشكال الحضرية 

 . (Abusaada, 2017; Elshater, Abusaada, & Afifi, 2019)جديدة التقليدية و ال

 هدف البحث 

صطلح 
ُ
الهدف من هذا البحث هو طرح ُمصطلح يناقش التشابه بين املدن ويعزز انفرادها. ويبني هذا امل

 بين ثالثة مفاهيم تناقش تفرد املدن وهي الشخصية الفردية والهوية والشخصية. ملصير املشتركأبعاد اوجوده على 

عند تناول موضوعات من مثل تشابه  والشخصيةمفاهيم الهوية  املصير املشترك بينيناقش هذا البحث ومن ثم 

 األدوات ةماهيويحقق في  لغد متفردة،لتكون مدينة اما ينبغي القيام به يتساءل عو  واختالف املدن أو املدينة انفراد،

الثقافية والتشكيلية/التشكلية  تصورات الناس االجتماعيةل في دعمهوبالتالي، فهذا البحث  لفعل ذلك. الجديدة

املساهمات في االتجاه نحو تحقيق مدينة انفراد يسعى لتطويع مفاهيم الهوية والشخصية لتفسير االنفراد.  والبيئية

أول مساهمة مهمة مقترحة في هذا املجال : على النحو التالي هايمكن تلخيصو  ،قابلية تطبيق واسعة املقدمة هنا لها
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. املشترك بينها أدوات املصير وتستكشف(، واالنفرادشرح املفاهيم األساسية الثالثة )الهوية والشخصية تعني ب

التقليدية في النماذج الغربية الكائنة " نفراداال العلمية لـ "مدن  لألدواتملخًصا  توفير  تكمن فياملساهمة الثانية 

 .االنفرادمدن يُضم أبعاد وأدوات إطار نظري تقديم  ةالثالثواملساهمة  ،الحديثةو 

 املنهجية

 املرحلة تستخلص: مسائل ثالثة إلى املشكلة بتفكيك يبدأ التحليلي، الفلسفي املنهج على البحث هذا يعتمد

 إريك حسب الهوية: الخمسينيات في( أ): زمنية مراحل ثالث عبر النظرية املفاهيم نبي تركشاملصير امل أبعاد األولى

 مفكري  من العديد حسب الهوية وعناصر وتصورات مواقف: الثانية األلفية ونهاية التسعينيات( ب) إريكسون،

 الشخصية: الثالثة أللفيةا من األوليين العقدين( ج) املكان، هوية وعناصر( واالجتماعي البيئي النفس علم في) الغرب

 مدينة، انفراد ُمصطلح على التأثير في األبعاد هذه دور  الثانية املرحلة تفسر. وآخرون دوفي كيم حسب الحضرية

 خطاب أو مجتمعية تجربة أو عملية االنفراد كون  بين تتراوح نهوج ثالثة عبر االنفراد مفهوم مقاربة خالل من وذلك

 الثاني النهج ويرى . نهائي ُمنتج وليس فني عمل املدينة باعتبار االنفراد مناقشة األول  النهج يعتمد. ُمستحدث فكري 

 وعمل أيقوني كرمز املتحفية القطع على وتعتمد الحضري  والتصميم التخطيط بمبادئ تتعلق كتجربة االنفراد

 ُمتعلق جديد فكري  خطاب رهباعتبا االنفراد الثالث النهج يناقش وأخيًرا. والتجارب األحداث على يعتمد متكامل

وأخيًرا، تستنبط املرحلة الثالثة أدوات تخطيط  .املدن ولتصميم لتخطيط( واملعاصرة التقليدية) الفكرية بالنماذج

 وتصميم مدن انفراد حسب أبعاد ذلك املصير املشترك.

 املشترك املصير 

تصميم الحضري هي الفكرة التي الو على مدى عقود، واحدة من أكثر األفكار شعبية في أدبيات التخطيط 

 ,Allport, 1937; Funder, 2013; Lynch, The Immature Arts of City Design) مفاهيم الشخصية الفردية تناقش

 ;Adam, 2012; Casakin & Bernardo, 2012; Erikson, 1959; Guerrini, 2009) الهوية الحضريةو  ،(1984

Heidegger, 1969; Castells, 1997; Woodward, 1997) والشخصية الحضرية (Dovey, Woodcock, & Wood, 

2009; Samuels & Clark, 2008; Sepe & Pitt, 2014) املدن انفراد لفحصcities of singularity،  جمل هنا أوجه
ُ
ون

لها ِّ
صطلحات، والتي ُيَفص 

ُ
  .1امللحق املصير املشترك بين تلك امل

 personal identityالعديد من املفاهيم مثل الشخصية الفردية والشخصية الفردية الذاتية اكتسبت حيث 

أهمية نسبية منذ كتابات الفالسفة اليونانيين. ركزت هذه املفاهيم قبل كل ش يء على  self- identity والهوية الذاتية

الشخصية الفردية ظهر مفهوم الهوية قبل  حيث"مصلحتنا الذاتية" وكيف تتأثر أنفسنا بالكائنات من حولنا. 

تعبيًرا عن وحدة برزت الهوية  Plotinusوأفالطون  Leibnizلبنيز وحسب في تاريخ الفلسفة الغربيةف .والشخصية

 تفردالفردية وقبل كل ش يء البساطة و ال فيليبنيز الهوية  وحيث رأى. (Heidegger, 1969) الش يء مع نفسه

uniqueness ،نظور أن فضيلة الوحدة هي من مالهوية مع  أفالطون  وهنا فالهوية تناقش مبدأ التمايز. في حين تعامل

تفرد الفردية و ها هنا من كونها متالزمة ملعانى الالهوية  وتكاد تقترب. في أن الكائنات )أو البشر( هم كائنات )أو بشر(

واملفاهيم  الحيوية ءيأخذ الفالسفة األوروبيون في علم النفس والفيزياحيث  الشخصية الفردية.من معنى املكتسبتين 

 باملشاعر والشخصية الفردية الذاتية املرتبطتين الشخصية الفرديةجتماعية في االعتبار مفاهيم البيولوجية اال 

بها الطريقة التي ينظر  تتجاهل نها هناإ. إذ (Allport, 1937; James, 1890) وليستا التي تقدمان الحقائق اإلنسانية

من نوعها تعديالت الفريدة ال ترسمعلى النظم النفسية التي ويقيمونه بها، وإنما تعتمد  صاآلخرون إلى صفات الشخ
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 أبو سعدة (51) من التشابه إلى األنفراد
 

للفرد الذاتية  للشخصيةالبنية الفرعية وموضوعات الذات أبعاد  فحصت العديد من الدراساتو  .ة املرءبيئ حدود

(Proshansky, 1978; Proshansky, Fabian, & Kaminoff, 1983) وبينت دراسات أخرى مؤشرات الشخصية الفردية 

(McAdams, 2009; Fisher, 2012; Funder, 2013)  (.1)الشكل 

 
 .أبعاد وموضوعات ومؤشرات الشخصية الفردية (1)شكل 

 ة حسب إريك إريكسون الشخصية الفردية والهوية والشخصي

ظهر مراجعة فاحصة 
ُ
بدلتأنه في خمسينيات القرن العشرين لألدبيات ت

ُ
كلمة لتحل محل كلمة هوية  است

 إريكسون فحسب . حاسمكمصطلح )أنثربولوجي( علم اإلنسان ضمن دراسات  لتدخل وانتقلت الشخصية الفردية،

دركان كت والهوية الذاكانتا  (1959)
ُ
، وكليهما (Kunnen, Bosma, Halen, & Meulen, 2001, p. 3)دينامية ظواهر ت

ثبتة في  تاإلدراك والعواطف والتصورا شملتا
ُ
إريكسون أن  من ناحية أخرى، أدركسياق. الالعالقة بين الشخص و امل

 ُمعدلة بشكل جيد فإنها  فرديةشخصية ل كما أنها قادتالهوية 
ُ
الذات  وأن تعريف، هتطابقتشابه الش يء أو ظهر ت

  .(Meijl, 2008, pp. 169-170) أخرى  نفسها ومثبتاتلذات ل يكون داللة

قالنية مجموعة من الصفات األخالقية والع الفردية عبر  الهوية مرتبطة بالشخصيةبدت  في الستينيات،

 كما ارتبطتا .(Erikson, 1959; Erikson, 1968)تميًزا عن اآلخرين وجهات النظر واملعتقدات التي تجعل الشخص ُم و 

الهوية والشخصية بخصائص الشخص الذي يعيش في املكان، والذي يفرض مواقفه وخصائصه على موقع محدد 

)أ( : الهويةو في العالقة املتبادلة بين الشخصية متشابهتان سب من هويته وشخصيته. وتتحكم مسألتان ويجعله يكت

التشابه الذاتي، مما يعني التشابه املستمر داخل الذات، و)ب( التشارك املستمر للخصائص األساسية مع اآلخرين 

(Erikson, 1959, p. 1029) . ي الذات. البعد 1: هما معنى الهوية أساسيان ُيحددانبعدان أكثر من ذلك، هناك

. البعد 2و، [الفردية " ]أو ما يرتبط بمصطلح الشخصيةبذاتك"إحساسك أي  subjective الشخص ي/غير املوضوعي

سند/املنسوب
ُ
: وية أربع طبقاتلهلأن إريكسون دراسات  بعض وأظهرت؛ "ما يقوله اآلخرون عنك". ascribed امل

)آي املجتمعية الشخصية والعالقة مع اآلخرين و )سن القوانين(  عبر املواقف االجتماعية والتشريعالفردية الشخصية 

في هذا ويلعب الشخصيات بشكل احترافي. الذي مثل املشخصية  للمرءيكون  وأحياًنا ما. لك( مجتمعكرؤية عبر 

 وفيما بعد، حسب إريكسون  .(Erikson, 1959, p. 1029)كان" امل وتشابهر حاضالزمن الالسياق، تشير الشخصية إلى "

نقحة عن فكرة ُم عبارة عن لكنها و  ،فكرة الهوية بهوية األنا الذاتية، والتي ال تعتبر "إنجاًزا" أبًدا ، ارتبطت(1968)

 .قة الذات داخل الواقع االجتماعيحقي

 والتشابه الهوية تردد صدى االختالف

 يمكن تفسيره أن مفهوم الهوية غامض وزلق وليس له معنى ثابت أدرك العديد من املفكرينوفيما بعد 

(Buckingham, 2008; Fearon, 1999; Ivic, 2010) .منفصلين من املستحيل أن يكونان متشابهين تماًما في شيئين ف
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طلق يعني التشابه لحد التطابق
ُ
وبعض من هؤالء املفكرين يرون أنه من املستحيل  .ش يء محدد، فالش يء الواحد في امل

 . (Buckingham, 2008; Ivic, 2010)أن يكون هناك شيئان متطابقين في هوية واحدة 

وهوف  (1990)بلووم ستخدم وا الفضاءات.عن االختالف بين  لتعبر التسعينيات  منذتحولت الهوية و 

، بإنعاش بنية املعنى املرتبطة ة الوطنية واإلقليمية املتعلقة باملمارسة اإلقليميةالهوي (1992)وبراون وبيركينز  (1990)

ال يعرفون أنهم بعضهم البعض، حتى لو بين األشياء الشائعة  عبر  دولةبين أعضاء كل وتظهر انعكاسات تلك الهوية 

هذا  ويرتبطقفية. اة والثقافية واملو الجوانب الرمزي تعتمدالهوية الوطنية فمن قبل.  أنهم لم يلتقوابعضهم البعض أو 

مارة االندماج االجتماعي والثقافي ) ودعم)الهوية الثقافية(  الوطنية فكرة وخدمة الناس رموز التعرف على بالتعريف  عِّ

 الزمن.  على مر بيئتهم تجاه من الناسورد الفعل الجماعي وتوثيق  ظرفية( وُعمران

 (2008( وستيفن ليتل جون وكارين فوس )1997وكاثرين وودوارد ) (1992ناقش بول آرثر وروميدي باسيني )و 

سيجارة كل يشبه دخان منبعث من والذي  بتغاير "االختالف"،( مسألة "الهوية" املتعلقة 2008وتون فان ميل )

(Woodward, 1997, p. 9) لتوصيف الذاتي لألشياء التي تقولها عادة واملعاني او  والكلمات املمتلكاتو ، أو أنواع املالبس

ما ثبت في عيونك وعيون اآلخرين، ، أو (Littlejohn & Foss, 2008, p. 89)التي تنسبها أنت واآلخرون إلى هذه األشياء 

في  تبين عضوية أو مشاركة الفردشفرة تعريفية ما ُرصدت الهوية ك. ك(p. 103) لتعبير عن نفسك والرد على اآلخرينل

 .)أو العالمات البارزة في كل مجتمع( رموز الاملجتمعات من خالل 

بيئتهم  تجاهتصورات السكان  عنإلى مسألتين  الهوية الحضرية في علم النفس البيئي واالجتماعي وتشير 

، الجودة الحضريةباألولى  تتعلق: (Cheshmehzangi, 2012; Jenkins, 1996; Nairn, 1965; Uzzell, 1996)الحضرية 

الهوية الحضرية هي ومن ثم ف .(Lalli, 1988, p. 130)كيفية تقييم العناصر الحالية واملتوقعة بالثانية في حين ترتبط 

مراني تخلقهعماري مِّ عدة مواق تظهر في واقع نتاج  (. وثمة 2للعناصر املادية والالمادية، )الشكل  التكوينات املتكررة عِّ

مارة والُعمران للتعرف على ال هوية املكان في مجالناقشت  أدبيات تعدد ن ومفهوم خفي لإلحساس باملكاالجانب العِّ

التمييز بين من هذه الهوية الناس تمكن . (Butina-Watson & Bentley, 2007, p. 4)نى ااملعت وتعدد االستعماال 

 .(Adam, 2012, p. 176) املتعارضةاألماكن 

 
 مواقف وتصورات وعناصر الهوية. (2)شكل 

 ;Casakin & Bernardo, 2012; Kaymaz, 2013; Holt-Jensen, 2009)بثالث عناصر  املكان ترتبط هويةو 

Proshansky, Fabian, & Kaminoff, 1983; Relph, 2007) : 

  الشكل الحضريurban form : من نوعها لهيكل املكان اإلعداد املادي الثابت. الصفات البصرية الفريدة 

 جميع آثار جوانب الحياة البشريةlifestyle :)واملجاالت املهتمة  خصائص املكان )الهوية الذاتية للشخص

 الطبيعة املتجانسة واملتكررة لألماكن والحياة االجتماعية والثقافية. و بفقدان الفردانية 
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 املعاني meanings :تنبع من تجارب الناس و  ،البيئة املحيطةموجودات الشكل الحضري في ن التي تنعكس م

املعنى بالنسبة  والتي تتضمنالتي تتحكم في املكان اإلنسانية العناصر في حياتهم اليومية و  )األنشطة واملواقف(

ني املعاهذا عالوة على  ونه،يالحظ نالذي لألشخاصلألشخاص الذين يعيشون فيه ومبدأ الوضوح بالنسبة 

. في النهاية، يعتمد انعكاس شخص أو مجموعة من على حد السواء والرموز الشخصية للمقيمين واملستخدمين

  األشخاص على بناء هوياتهم الذاتية أو االجتماعية.

 الشخصية الحضرية حسب كيم دوفي وآخرون

ة كأداة رئيسة للتخطيط يجعلها إشكالية للغايما تعدد معاني الشخصية بعض املنظرين الغربيين أن في  يرى 

 لم  .. بيد أنها.،الحضري القائم على األداء
ُ
 ,Dovey)التخطيط الحضري  لقواعدفي املجال املكاني  حتى اآلن نمض  ت

Woodcock, & Wood, 2009b).  إال أن  ،لشخصيةلنقص في التعريفات الواضحة  ثمةأن وعلى الرغم من أنهم يرون

ظاهرة ، وأنها كواملادية ويتعلق باألفعال الواردة في معاني املكانالفردية يغطي السمات الشخصية ينبغي أن  هاتعريف

  .ومناظر الشوارعاملجتمع و املنزل و املكان مكانية ومجتمعية ينبغي أن تشمل 

أن يصف املعلومات والسمات النفسية أو ينبغي  characterizationأن تحديد الخصائص (2010) ويرى دوفي

ما ُيطلق عليه "التخطيط القائم على فية للتخطيط ااستخدام الشخصية كأدإلى  ُمشيًرا .االجتماعية للشخصية

اخطاب "الشخصية" مع "التراث". فيه ُيمزج و الشخصية" 
ً
: لمجموعة من العوامل املادية من مث عبر الشخصية  ُمعرف

تيان ضمن أهم عوامل تحديد الشخصية، وضع، وأن شكل البناء والتراث يأشكل األرض ومناظر الشوارع ومخطط امل

ظاهرة تجريبية ضمن كُمبيًنا أن تلك العوامل مجتمعة تؤثر على تصورنا وفهمنا للمكان. ويشير إلى فهم الشخصية 

ية املهتمة بدراسة النسيج الحضري واملقابالت مع السكان إطار ظواهر املكان وخطاب فكري مبني على الحالة االجتماع

 ورموز التخطيط، وأيًضا دراسة الهيكل املكاني الرسمي والتشكل الحضري. 

، ويتعلق باألفعال الواردة في السرد املادية والالماديةويغطي التعريف الحديث ملصطلح الشخصية السمات 

نصوص األدبية أو وسائل اإلعالم لوصف الشخص الذي لديه ستخدم في عالم القصص والويومعاني املكان. 

تجربة متصلة بشعور املكان عبر األشخاص واملباني واألشياء التي فهي الشخصية الحضرية أما شخصية مميزة. 

في التجمع  intensityالشخصية الحضرية كمزيج اجتماعي ورسمي معقد الكثافة دوفي درس يتحدث هناك. و 

عزز الشعور واملظهر والجو كما أنها ،كهة والضوء واللون والنبرة والخبرةالحب والن: الحضري 
ُ
 .ت

مفهوم من مختلفة مفاهيم  ثالثةالتي ركزت بشكل مكثف على الحديثة هناك مجموعة من األبحاث 

ة، الحضري الشخصيةاألول هو . املفهوم (Dovey, Woodcock, & Wood, 2009b; Sepe & Pitt, 2014)الشخصية 

 أسلوب الحياةكما يتضمن  ،الغطاء النباتيأنواع أنواع املباني و  ويتضمن ويمزج بين العناصر املادية والالمادية،

إلى ، إشارة املكان شخصيةهو  الثاني املفهوم. (Dovey, Woodcock, & Wood, 2009b) الهيكل االجتماعيواالهتمام ب

 الشخصيةهو  املفهوم الثالثو  .(Sepe & Pitt, 2014, p. 216)لعناصر املحددة للفضاء ومضمون ااألجواء وشكل 

 نتيجةالشخصية  تلكير تتغ، و من الشكل واألشياء امللموسة والجو الذي تعيش فيه هذه األشياء تتكون  التي ةالبيئي

 ةالرسمي يةوالشكل يةاملاد ، عالوة على البنيةواإلضاءة املختلفةالطقس ومض ي اليوم وظروف  العام فصول الزمن و 

 .(p. 217) للمكان )

ملجتمعية اكمن في األبعاد بين املفاهيم الثالثة ي املصير املشترك، كما نوقش في األدب، فإن وهكذا

عزز  التي بالعناصر املادية وغير املادية للمدينة هذا النقاشيهتم و  (،املورفولوجيةوالتشكيلية )
ُ
ملدينة ا ةمط حيان ت

  بمفهوم انفراد مدينة. في عالقتها ، ويبحث القسم التالي عن أبعاد املصير املشتركالحضري  هاشكلو 
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 مفهوم انفراد مدينة

يات من القرن املاض ي، كانت الفكرة التي تناقش تفرد املدن تعتبر واحدة من املعتقدات البارزة منذ الخمسين

 1954الفن والتصور البصري )على سبيل املثال، أرنهيم  ياتفي مجاالت التصميم املعماري والتخطيط الحضري وأدب

 انفرادكلمة وحيث نمت  (.1991و 1984؛ لفيبفر، 1982؛ روس ي 1984و 1960؛ لينش 1952؛ لو كوربوزييه 1969و

 . (Elshater, Abusaada, & Afifi, 2019) كمصطلح علمي في ثالثة جوانب

  يتعامل و األبعاد البصرية واإلدراكية. : الُعمرانيعماري فيما يتعلق بالتصميم املِّ  االنفراديركز الجانب األول على

 الزمن معمستوى املباني الفردية والتحف الحضرية كرموز أو أيقونات تبقى  هذا الجانب مع املدينة على

 . (Arnheim, 1954; Arnheim, 1969; Lynch, 1960; Lynch, 1984; Rossi, 1982) كعالمات

 اتيعتمد على أحداث وتجارب الحياة البشرية وجمالي املدينة كعمل فني تراكمي انفرادني يناقش الجانب الثا 

 . (Gehlawat, 2011; Lefebvre, 1984; Lefebvre, 1991; PULSA, 1972; Stanek, 2009) االنفراد

  في نماذج التصميم الحضري  والتقنيةيتبع الثالث األبعاد االجتماعية والثقافية واإلعالمية واالقتصادية و

الحديثة، والتي تعد ضرورية لنمو وحماية خصوصية أي مدينة. يبدأ هذا الجانب من تنفيذ سياق مجتمعي 

 ا ملكوناتها واالختالفات في أماكنها.محلي إلى إنشاء خلفية ثقافية، وفهم وشرح كيفية عمل املدينة وفًق 

 في النماذج الغربية التقليدية االنفرادمدن 

التفكير البصري مع  متالزًما ،تم استكشاف موضوع مدن االنفراد على نطاق واسع في األدب الغربي التقليدي

م هذا املصطلح كـحسابات للمشكالت املستخرجة في استخدم آرنهي، حيث (Arnheim, 1954)واإلدراك النفس ي 

ه فوص فيلينش  هاستخدمو . (Verstegen, 2005, pp. 4,16) إلى شفافية األشكال املرئيةوكمذهب ُيشير اإلدراك 

عن اختيار  اتعبيرً لينش يأتي  ب، فاملعلم حسصورة املدينةل املوضحةكأحد العناصر املرئية  landmarks لمعالمل

بعض الجوانب االنفراد، وأن عنصر واحد من مجموعة من االحتماالت، ]وأن[ السمة املادية الرئيسية لهذه الفئة هي 

 .(Lynch, 1960, p. 508)فريدة من نوعها أو ال تنس ى في السياق تكون 

 رأى حيث ،(1952ار من قبل لو كوربوزييه )جلتخطيط الحضري، تم إنشاء إحساس تفرد شانديفي مجاالت ا

الجمالي  االنفرادوكذلك  -األولى لحدث جديد املبادرةبمعنى املفرد باعتباره الخطوة أو  -أن املدينة "لحظة تاريخية

(Gehlawat, 2011, p. 353)إلى الحاجة ذلك أن يؤدي  ينبغيكائن فني، و  دينةامل القطع املتحفية الحضريةبر نظام . يعت

أن تتم متابعة صناعتها كنوعية ذات معنى  ينبغيإلى التعامل مع املدينة على أنها منفصلة عن الطبيعة وكذلك 

(PULSA, 1972, p. 209) معمارية يتم  اآثارً  ال يمكن اعتبارها فًنا في املدينة، إال أنها عمارة والعمرانال. في حين أن

بيتر آيزمان في مقدمة كتاب روس ي هندسة املدينة  وأبرز  إنشاؤها بواسطة صورة إعالنية كجزء من الشركات الكبرى.

مارة وُعمراناملكان لوصف شكل  انفراداستخدم املفكر اإليطالي ألدو روس ي عبارة   حسب كان. اعتقاد روس يامل عِّ

طبع بها املدينةأن التاريخ الحضري يقود أيزنمان 
ُ
حيث . (Eisenman, 1982, p. 7) بشكل imprinted إلى العملية التي ت

حدانية املكان )املوضع الفردي( و و روس ي إلى أن التاريخ يعرف من خالل العالقة بين الذاكرة الجماعية لألحداث  أشار 

بالقطع  املتأثرالحضري العمراني يعد االستقالل النسبي للنظام املعماري و  .(p. 8)األشكال كما تعبر عنها وعالمة املكان 

 االنفرادتنبثق فكرة وهنا . (Rossi, 1982, p. 46) "الشكل يتبع الوظيفة"تبع مبدأ ت التيأكثر أهمية من املدينة  املتحفية

 االنفراديعتمد مفهوم وحيث  ،حوافز ملعرفة التاريخباعتبارها املعالم الحضرية للمدينة إلى التركيز على املستندة 

في  سواءً  القطع املتحفية،ال يكمن فقط في  فاالنفراد. (p. 107) واملدينة واملباني الُنصب التذكاريةوحدوده على تفرد 
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ومكان( وحدة  متحفيةيصبح كالهما )قطعة و أيًضا في املكان الذي يحددها،  وإنمااملواد واألحداث وعقول الصانعين 

 .(pp. 113-114)واحدة وغير قابلة للتجزئة" 

من  االنفراداستكشف مستوى ، حيث املدينة بأنها مكان للرغبة (1984)عرف هنري ليفبفر وفي سياق آخر، 

 : كتبو خالل الحياة اليومية في املدينة. 
ُ
! دع الحياة اليومية ت

ً
 فنيا

ً
ستخدم كل الوسائل التقنية  دعصبح عمال

ُ
لتحويل ت

ا  .(Lefebvre, 1984, p. 204)ياة اليومية! الح
ً
عالوة على ذلك، أشار إلى أن الحياة اليومية في املدينة "ترتبط ارتباط

أرضهم املشتركة و رباطهم و وصراعاتهم،... إنها مكان اجتماعهم  ت الناسعميًقا بجميع األنشطة وتشمل جميع خالفا

(Lefebvre, 1991, p. 79) .والتي تبدو وكأنها العمرانيمدينة مثل مدينة البندقية تأخذ تفردها من وئامها املعماري ف ،

. عالوة على ذلك، فإن (p. 75)تجمع هذه املدينة بين العملية والرمزية والخيالية ف ،عظيمةعمرانية وحدة معمارية 

 .pp) واحد فقطهي املنتج النهائي الذي لم يكن نتيجة للتصميم الفردي لشخص ها هنا القضية الحاسمة األولى 

فضاء يعتمد على األماكن ذات الخبرة الحسية والهادفة مع  خاللمن  انفراد املدينةليفبفر مستوى  وميز . (118-119

 .(Stanek, 2009, p. 65)الصفات املتعارضة 

، استناًدا إلى الفكر الغربي التقليدي، فإن خطة املدينة الفعالة من الناحية الفنية الفكري في هذا النموذج 

. وهذا يعني أن املدينة قد تمت إدارتها وتجربتها كما لو (Sitte, 1986, p. 206)سألة إدارية هي عمل فني، وليس مجرد م

 فنية 
ً

في هذا . و(PULSA, 1972, p. 208)رفي استناًدا إلى بنيانها ونظامها الح (Rossi, 1982, pp. 32, 113)كانت أعماال

أن املدينة الفكري ترى هذا النموذج  .. وأن أهداف.والتاريخ الزمنالسياق يتم إنشاء املدن ككائنات تتكيف مع 

سوف يفسر تاريخ الفضاء في حين . (p. 209) نفصلة عن الطبيعة، وينبغي السعي إلى تحقيقها كجودة ذات معنىُم 

ن جهود كما أ ،(p. 119)وأنه ال ينبغي أن ينأى بأي حال عن تاريخ الزمن  ،(Lefebvre, 1991, p. 118)تطوره الحضري 

 
ً
 متكامال

ً
 . (Dewey, 2008, p. 161)األجيال السابقة تقدم عمال

الغربي التقليدي في املكان الفكري  النموذجفي هذا  االنفرادتتمثل العناصر الرئيسية ملدن  في نهاية املطاف

بسبب التراكمات التاريخية ودالالت األلفاظ والرموز ويكون  ،الكبيرةالعمرانية والذاكرة والتصميم والوحدة املعمارية 

 ,Rossi, 1982, p. 29; PULSA)بتاريخها وشكلها وتتمايز املدينة الخبرة العملية والرمزية والخيالية. الخاصة القائمة على 

1972, p. 208) ،متشابهة"والعمران تكون والعمارة  والقطع املتحفية "(Rossi, 1982, p. 87) مما يعني أن املدينة ،

مارة وُعمرانالجميلة لديها "  املتحفيةالقطع  يتمثل من خاللعن قصد ا هنا هجيدة؛ إن الجمال الحقيقي  عِّ

صبح . (Rossi, 1982, p. 87)الحضرية 
ُ
صبح و  والعمران، العمارةهي االستقالل النسبي لنظام  االنفرادمبادئ وت

ُ
ت

ا عميًقا بجميع األنشطة وتشمل جميع اختالفاتها وتعارضاتها  دينامية املدينة
ً
 ,Ellin)والحياة اليومية مرتبطة ارتباط

1999, p. 25; Lefebvre, 1991, p. 79). 

 فكرية معاصرةنماذج  سبعةفي آفاق  االنفراد مدن

أو حتى أحدهما نماذج غربية الختيار  سبعةيمكن إنهاء التشابه كحالة معاكسة لالختالف من خالل مراجعة 

نماذج حديثة لدراسة  سبعة. تم اختيار انفراد من فكر مدينةتوحي أو تستلهم مدينة ء شخصية للجمع بينها إلنشا

ومدينة  عاملية وإعالمية ومدينة عالمة ومدينة ذكية وتنمية حضرية عضوية ةنيمد: ، هياالنفراد في كل منها تحاال 

 ;Anholt, 2010; Castells, 1997; Hannerz, 1996; Nam & Pardo, 2011) متعددة الثقافات ةنيومد عظيمة

Schilders, 2010; Warnaby, 2009)ُمعتمدة —كل منها على حدة—. تظهر انفرادات املدينة في هذه النماذج الفكرية

 الجانب املادي وأحياًنا أخرى على الجانب اإلنساني املجتمعي. أحياًنا على 
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 التقنيةتعني ، إنها (Castells, 1996, p. 417)عملية  بقدر ما هياإلعالمية ليست مكاًنا /العاملية ةنياملدف

اقتراح  Meta cityويتبع مفهوماملجتمع.  عبر تقدمتقييم تقدم البلد  ُمستهدفة؛ (Castells, 1997, p. 5) ةمجتمع

 كاستيلز؛ حيث 
ُ
 ،(Shane, 2014, p. 59) كيان إحصائي يتكون من مجموعات من البياناتباعتبارها فهم املدينة ت

ويمكن حصر عناصر انفراد هذه املدينة  ملدينة معلومات. هاسكان املدينة على أساس تحول العالقات بينفيها صف وتو 

ومجتمع املعرفة. )ب( مجتمع املعلوماتية  (Castells, 1997, p. 5)في )أ( األدوات التقنية لفهم املجتمع املعلوماتية 

( املراكز املالية والفعاليات د. )(Stock, 2011, p. 968) املواقع الغنية باملعلومات. )ج( (pp. 21, 500) والشبكات

-Lor & Britz, 2007, pp. 390). )هـ( البنية التحتية لتقنية املعلومات واالتصاالت (p. 968) الثقافية ذات اللون املحلي

)أ( البنية التحتية : حفية الحضرية )أو العناصر املادية لالنفراد( فهي تعتمد بالكلية على جانبينأما القطع املت .(391

 .Stock, 2011, p))ب( هيكل املؤسسات والترفيه الكافي ومرافق التسوق الجذابة ، واملعلومات واالتصاالت لتقنية

964). 

 عالمة املدينةنافسية الحضرية. تستمد مع مفهوم التن نموذجان يتعامال ثمة ، التقنيالعصر هذا في و

اهتمامها من االقتصاد اعتماًدا على املدينة املادية الحقيقية التي تم تغييرها لتتوافق مع الصورة املثالية للمدينة التي 

كيفية الحصول على قيمة العالمة التجارية التنافسية على تستهدف فهم تحمل عالمة تجارية. إنها مدينة تسويقية؛ 

ملؤسسات واملستهلكين فيما يتعلق ااس الحمالت التجارية. تتمثل أهدافها في تعزيز حقوق امللكية التجارية وقيمة أس

ويمكن  .(Hankinson, 2004, p. 11) باألنشطة والعائدات العالية على االستثمارات وتلبية توقعات الزوار واملستثمرين

 ,Ashworth))أ( تلبية االحتياجات الوظيفية والرمزية والعاطفية : جانبين ر عناصر انفراد املدينة الالمادية فيحص

2009, p. 9; Kavaratzis, 2004, pp. 55-66) )مة على املدينة استراتيجيات وكاالت املدن والشركات القائ استخدام. )ب

مارة وُعمران تلبية االحتياجات (Greenberg, 2000)تسويق الالعالمة التجارية إلعادة  . وتظهر القطع املتحفية هنا في عِّ

 الوظيفية الرمزية والعاطفية لتسويق املدينة. 

ُمحققة  سية الحضرية والتقنية الفائقة للمدينة الحرةتعتمد املدينة الذكية على القدرة التناففي حين 

في خطط ، والذي يهدف إلى دمج التفكير البيئي (Hollands, 2008, p. 303)األهداف املحددة في بروتوكول كيوتو 

جوانب باملدينة ذلك الدمج ميز يو ، (Bouton, et al., 2013, p. 3)مدينتهم في رخاء اليتمتع جميع املواطنين باملدينة ل

االقتصاد هذا ويشمل  .(Susantia, Soetomoa, Buchoria, & Brotosunaryo, 2016, p. 195) كافة الكفاءة والفعالية

سلع وخدمات جيدة بيئًيا ذات و ، ةدخول عاليبوظائف عالية املهارة على مستوى املدينة توفير الحضري التنافس ي 

 ن للمدينةخصائص مرغوبة، وأنشطة تتحكم في املستقبل، وعقود مستقبلية بديلة، وشركات ووكالء اقتصاديي

(Begg, 1999) ، صبح تلك املدينة على مستوى األفر
ُ
 ,Nam & Pardo) مدينة اإلبداع والتعلم واإلنسان واملعرفةاد وت

كل الفي  الرقمية والذكية أما العناصر املادية )وتمثل القطع املتحفية الحضرية للمدينة انفراد( فهي التقنية .(2011

وبنية تحتية ، (Begg, 1999)في التسلسل الهرمي الحضري تعزز مكانة املدينة  تهجينة ومعلوماو مدينة سلكية و مكان 

 وتصميم البرمجيات. بيانات حضريةو رقمية 

 ، فُيعزز ة أخرى يإنشاء مدينة التنمية الحضرية العضوية عن طريق التمكين مع مهمة إدار في حين يكون 

، ومتابعة إمكاناتهم الفريدة والحفاظ عليها مدينة لصنعني واالجتماعي اإلحساس املكا جماعًيا /فردًيا: تمكين املواطنين

القضاء على عيوب املدينة وتحقق تلك التنمية انفراداتها من خالل  (Schilders, 2010, pp. 29-33)بروح وكرامة 

 
ُ
تقسيم األدوار بين الحكومة واملطورين واملواطنين تهتم ب. عالوة على ذلك، (Schilders, 2010, p. 33)خططة امل

أما العناصر املادية فهي عناصر  .(Oosterman, 2015, p. 104)واألطراف املشاركة في التخطيط الحضري العضوي 

 .Global Imageعاملية تحقيق الصورة ال
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ومدينة رائعة )بحضور نوادي الجاز  (رأس املالمدينة ساخنة )تدفق بين كونها املدينة العظيمة وتتراوح 

وجودة خدمات املجتمع  ، توافر مينيابوليس: يعزز عظمة التصميم العالم.واملهرجانات الفنية( ومدينة عاملية ومدينة 

وتشمل  .(Savitch, 2010, p. 43)موقع محدد  فيالصناعة واألفراد  ةأنشطجد توا وقابلية الحياة التبادل التجاري 

املدن و  العملة والعاملية والتركيز والكاريزما: [4Csالعظمة الحضرية ]: (2010)انفراداتها الال مادية حسب سافيتش 

العمل على املجموعات و  استخدام األراض ي املختلطةمع  ةبيقر  الصناعات املتخصصةالوة على أن تكون . عاملركزة

 أما عناصرها املادية فتتركز في الرموز واألشكال. االقتصادية.

وفي سياق آخر، حسب التحول االجتماعي والثقافي، يعتمد نموذج املدن متعددة الثقافات على التفاعل بين 

مفهوم التنوع االجتماعي للمكان وكيفية رؤية نفسك في اآلخر؛ إنه مفهوم يحترم التفاعل بين  الثقافات حسب

ويعتمد على تسهيل الحوار والتفاهم املتبادل بين الناس الذين لديهم خلفيات  ،((Savitch, 2010, p. 43)الثقافات 

أ( التنوع والديمقراطية : . وتتضن عناصر االنفرادات الالمادية(Bloomfield & Bianchini, 2002, p. 6)ثقافية متنوعة 

 افة املدنية واملؤسسات. )ب( التحول التعددي للفضاء العام والثق(Fainstein, 2010; Hannerz, 1996)واإلنصاف 

(Bloomfield & Bianchini, 2002, p. 6) ج( الحيوية والصحة االقتصادية واإلنصاف االجتماعي واالستدامة( .(Talen, 

. )هـ( التطورات االقتصادية والتقنية وكذلك التجارب (Hadjicostandi, 2007). )د( الروابط بين الثقافات (2006

-Landry & Wood, 2008, pp. 321). )و( القيادة وصنع املدن وإدارة املدينة واملواطنة (p. 5155)الفنية والفكرية 

تقاطعات الشوارع. االهتمام بأما عناصر االنفرادات املادية فهي )أ( مزيج متعدد االستخدامات في املساكن. )ب( . (324

 .(Talen, 2006, pp. 236-240; Landry & Wood, 2008)املدينة لتتالءم مع الطوائف كافة  )ج( تنوع أماكن

 مناقشة النتائج

األول نقاط التشابه واالختالف بين الهوية والشخصية من خالل مراجعة بعض تعاريفها في  القسم أبرز 

عماريان ومجتمعيان يتبعان املعنى الذي نتجان مِّ الثاني أن الهوية والشخصية ُم  القسماألدب الغربي. وجدنا في 

وأظهرنا في القسم الثالث انعكاسات معاني االنفراد عبر نموذج املحيطة.  لبيئةومنه ل الناسعلى حيط املينعكس من 

مفاهيم بين ( االلتباس ونقاط التشابه واالختالف 1فكري غربي تقليدي وسبعة نماذج متقدمة، ويبين امللحق )

دية والهوية واالنفراد. وتناقش النتائج املصير املشترك بين الشخصية الفر  الهوية والشخصيةالشخصية الفردية و 

والشخصية واالنفراد، ومدى إمكانية استخدام ُمصطلح انفراد مدينة باعتباره أكثر انتماًء ملجال العمارة والعمران. 

 /الهوية والشخصية بعناصر مشهد انتتأثر حيث 
ُ
دخالت صورة املدينة املشيدة ومشاكل الحياة املجتمعية اليومية، وامل

ش يء فريد ال يحدث في مكان آخر ولكن له طابع  ثمةأن يكون  وينبغيوالسياحة.  ةوالتقنيالخارجية من خالل العوملة 

. في حين أن مؤشرات الشخصية تشمل والسياقوتضيف الشخصية إلى ما سبق املشاعر  التراث أو الوجود القومي.

ل الحضري من مثل أن ، وعناصرها املادية يفصلها التشكيجودة بناء األنماط املعمارية والحدائق واملناظر الطبيعية

املنازل ذات األسرة الواحدة توافر أساليب البناء املختلفة من مثل و على األقدام  السيرقابلية  وفر نسيج محدد

كما أفرزت . الظلأشجار كثيفة تاريخية و  عمرانية أساليب معمارية ذاتحدائق أمامية مرئية وشوارع تراثية ب

البيئتين املادية )البنائية( والالمادية )خاصة  تعكسهاعامة، والتي  الشخصية تصف جًوا أو أجواءً املراجعات أن 

 )أو مناظر األرض(والغطاء النباتي  األبنية في الشخصية من خاللالتماسك  وها هنا يظهر  الثقافية(، -االجتماعية

محددة ال تتكرر إال في املكان الذي اسُتمدت مادية ال وأنواع الناس. عالوة على ذلك، تحتوي الشخصية على عناصر 

 منه خصائص الشخصية. 
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تأثير الهوية والشخصية ليس أحادي االتجاه، من الناس إلى  )أ(: اثنين من النتائج الرئيسة هذاكشف عملنا 

ة تغطي شخصي )ب(. ةالحضريبالتبعية شخصيتهم و تؤثر على الناس وتعيد تعريف هويتهم أيًضا البيئة فالبيئة، 

 ,Norberg-Schulz, 1971; Norberg-Schulz)املكان األشخاص واملعاني في الوقت نفسه والفصل بينهما مستحيل 

1980; Norberg-Schulz, 1985; Samuels & Clark, 2008; Dovey, 2016) . تشفنا أن تكوينات املكان تأخذ اكو

لقد وجدنا أيًضا أن اكتمال الشخصية يحدث من خالل وجود و . مًعا واملادية الالماديةجوهرها من اإلعدادات 

أشخاص في العمل واألحداث واملناسبات والترفيه والتنقل. باستخدام البصيرة املكتسبة من الدراسات السابقة، نرى 

 العديد من االستراتيجيات ا
ُ
 صطلح الهوية الحضرية. قد لجديدة املقترحة مل

ُ
ستخدم لوصف البيئة املبنية على نطاق ت

 الشخصيةواسع، في مستوى التخطيط، مع مستخدمين مجهولين. ومع ذلك، من املناسب استخدام مصطلح 

 .التصميم مستوى  في والصغير،في النطاقين املتوسط  ةالحضري

املمكن تصور هذه املسألة من حيث السرد األدبي، حيث يتخيل املؤلف السابقة، من  تنامن خالل استنتاجا

يجب أن يتخيل املصمم العناصر الرئيسية للمكان لتكوين شخصيته. قد  ،شخصية البطل في الرواية. في هذا السياق

خيل تنجح هذه الرؤية على نطاق ما يمكن للمصمم التعرف على األشخاص في املكان. بعد ذلك، يجب عليه أن يت

سيناريو األحداث والحياة اليومية إلنشاء معنى املشهد األخير. لذلك، فإن القضية الهامة األخيرة حول شخصية املكان 

خطط و ليس فقط في اإلمكانيات التي يتخيلها  ةموجود اإنه ؛كامنة
ُ
أيًضا في القواعد التي  وإنمااملصمم الحضري امل

املكان دوًرا  ويزورونيلعب األشخاص الذين يعيشون  ،. في النهايةالعالم نفي العديد من بلدااملهنية مارسة املتحكم 

صياغة الهوية مع هذا التحول الدرامي يتطلب قوة أكثر هيمنة من القوى األخرى.  مهًما في تكوين شخصيته الحقيقية.

هويتهم العامة وتكييفها  إذا كانت قوى الناس أكثر أهمية من تلك املوجودة في البيئة فإن الناس سينجحون في تغيير 

مارة والُعمرانينعكس هذا التغيير في الهوية ليس فقط في و حسب رغباتهم.  ولكن أيًضا في أنماط الحياة اليومية  العِّ

ات وينطوي على تغييرات في . هذا التحول تدريجي ويستمر ويتطور على فتر (Talen, 2006; Hough, 2007)املتغيرة 

، ويظهر بوضوح في األنماط املتغيرة التقنيةالثقافة بجميع أشكالها، بدًءا من الطعام وامللبس واالنتقال إلى مظاهر 

مارة والُعمران  .للعِّ

)العناصر قوة الناس  —مرة أخرى، هناك قوتان لهما تأثير كبير على الهوية العامة في منطقة حضرية 

. ومع ذلك، ليس بالضرورة أن يكون لكل مدينة هويتها الحضرية الخاصة. املشيدة )العناصر املادية( البيئةالالمادية( و 

قد تكون هويات املدن في إحدى املناطق الجغرافية مثل بعضها البعض، مثل املدن األوروبية واملدن الواقعة في 

ليس فقط بسبب تأثير القوى  ،هويتها تت تفقدبامنطقة الخليج العربي. األمر األكثر صعوبة هو أن بعض املدن 

فقدوا كل والذين الخارجية التي أثرت عليهم بشكل كبير ولكن أيًضا بسبب األشخاص الذين يعيشون في هذه املدن 

تطلبات االهتمام بدعم هويتهم. عالوة على ذلك، فقد هؤالء األشخاص القدرة على خلق شخصية جديدة لتناسب ُم 

من هذا املنظور باتت فكرة الهوية الحضرية ولعل مدنهم متحولة بين ما كان وما هم عليه. اتت بالعصر الحالي، و 

مسألة فبعض الكتساب انتصار مجتمعي ال مبرر له لكنه يعزز املحسوبية والعنصرية. الخدعة إنسانية يستخدمها 

تستدعي التكرار كما أنها  ى.ترى مجموعة أنها أفضل من األخر  حيثلعصور الوسطى لالهوية فكرة نرجسية تعود 

وألبستهم )وكأنهم ذاهبون  وعمارتهمالوقت، في شكل مبانيهم  هموالرتابة وامللل حتى يصبح البعض كما لو كانوا قد فات

املوجود في كلمة الهوية يجعل من غير  االلتباس هذا. )بلباس باهت وتقنية صارخة( وأسلوب حياتهم لحفلة تنكرية(

مارة والُعمراني مجال املعقول استخدامه ف ، وخاصة في مجال فن املدينة ]التخطيط والتصميم الحضري[. املسألة العِّ

ولكن يجب أن تبحث عن الطريقة التي تمكن مدننا من أن  ،ليست كامنة في أن الهوية الحضرية يجب أن تختفي

ي يركز على إنشاء عناصر جديدة ال ، الذاالنفرادتكون مختلفة عن املدن األخرى. الغرض من التمايز كامن في مفهوم 



 م2020 مارس ــ ولاألالعدد  ــ رابعالالمجلد  ــ مجلة العلوم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات ــالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 

 أبو سعدة (59) من التشابه إلى األنفراد
 

صلة لها باملاض ي، استناًدا إلى اآلراء اإليديولوجية أو الرسمية أو الراديكالية أو الشخصية. يركز التحضر الفردي على 

األفكار الجوهرية التي تخلق مجتمًعا أفضل، والذي يرتبط بتحقيق متطلبات نماذج التصميم الحضري الوظيفية 

 . (Abusaada, 2017)اإلدراكية والسلوكية والبيئية واملورفولوجية و 

. a distinctive stampطابع مميز ب بإضفاء الشخصية الفردية التي تطبع البيئةترتبط الهوية ومن ثم 

 تتعديال تحدث و  املكان للناس الذين يعيشون فيه،مواءمة يكون من خالل مدى آخر مكان بين مكان و  والتفريق

مدى و لحياة اليومية ا تاالستجابات العامية ملشكال : ، من مثلالعديد من العناصر حسب ة كل منهمبيئبعينها في 

املجتمعات النباتية األصلية و األرض : املشهد األصلي فيالعناصر الخفية و معرفة الفرد بالجذور الثقافية للمكان 

 وها هنا االنتقال بين العام والخاص. ومجاالت  تغير املستخدمينألصول الطبيعية والثقافية و وااملتبقية 
ُ
سهم تفاصيل ت

تعبر املساحة املخصصة عن القيم وتؤثر بشكل ضئيل كما  هوية املنطقة،التصميم على نطاق صغير في ترميز أو تعيين 

األوسع  الجماعة املحليةلى املجال العام بإيصال األذواق إ فيتقوم عناصر التخصيص املرئية و على املجتمع األوسع. 

ا.
ً
 نطاق

 املعاصرة قد يكون أكثر قابلية للقياس والتطبيق عنلوصف املدن املؤلفين صاغه  الذي" انفرادمدن ولعل 

 & ,Abusaada, 2017; Abusaada & Elshater, 2019; Elshater, Abusaada)الحضرية والشخصية الهوية  يمصطل

Afifi, 2019)الحضري وفًقا الحتياجات الحياة  انفرادهالكل مدينة فلظروف واألحداث، اير وفق يالتغهو  . االنفراد

يركز هذا املجال على االختالفات وليس على أوجه التشابه، وكلما تمكن املصمم من إنشاء مدينة حيث الحقيقية. 

( واحدة من أكثر االتجاهات التي 1990، 1970د نظرية التجميع لريتشارد سينيت )مميزة، سيكون ذلك أفضل. وتع

فرط ألنماط األنشطة والوظائف في 
ُ
تدرس مسألة تشابه املدن. وجدير بالذكر أن هذا التشابه ناتج عن التحديد امل

هتم بالتفاعل بين العناصر ن التجميع من هذا املنظور يإفي هذا الصدد، فواملراحل املبكرة من التخطيط والتصميم. 

 ,Dandekar, 2005; Ewing, et al., 2013; Moughtin)املختلفة منفردة )على مستوى املدينة( وليس على الناتج الكلي 

Cuesta, Signoretta, & Sarris, 1999)لحضرية، وهو األمر الذي . كما أنه يركز على عمليات التخطيط والتصميم ا

وبالتالي، فإن الفكرة األساسية هي كيفية التعامل مع تخطيط  يساعد على ظهور مواقف مختلفة ومتعددة في املدينة.

أن تحمل أيًضا  وإنما ينبغي ليس فقط لتحقيق املبادئ األساسية للتخطيط والتصميم املدن وتصميمها، في كل مرة

 معايير جديدة لالحترام وليس ف
ُ
  .االنفرادطلقة ولكن تلك التي بنيت على موضوعات قط الخالفات امل

االستعانة بأفكار جديدة أو حتى إلى  االنفرادالبحث يتضمن في كل مرة لتحقيق هذا عالوة على ذلك، فإن 

. روابط الهوية ُمختلف، ولم يسبق له مثيلجديدة، والتي تركز على رغبة الناس في خلق إحساس  أفكار إنشاء 

مع جوهر وواقع الش يء والتمايز الخارجي هو سبب التمييز بين شكل آخر. والجدير بالذكر أن ما بعد الشخصية و 

في حين أن مشكلة الهوية  ،من خالل كيفية تجنب التثبيت وإبقاء الخيارات مفتوحة االنفرادالحداثة تميل إلى تحقيق 

هو محاولة لتعزيز  البحثهذا ف .(Bauman, 1996, p. 18) في الحداثة كانت كيفية بناء هوية والحفاظ عليها مستقرة

يهدف إلى فهم تشابه املدن بناًء على ميزات أنماط الحياة و . انفرادطريقة التفكير هذه جنًبا إلى جنب مع مفهوم مدن 

 .)املادية( مع خصائص الشكل الحضري )الالمادية( 

اًزا لبعض أدوات االنفراد املادية التي تتوافق مع اعتبارات التصميم عبر احترام الشكل وفيما يلي إيج

توافق تجربة  (3) إدارة املدينة وتجربتها كعمل فني. (2) القضاء على عيوب املدينة املخطط لها. (1): الحضري للمدينة

 تهاجود للطبيعة يكون حسبها يتتبع املدينة عن الطبيعة ولكن فصل (4) املدينة مع صورتها كعالمة تجارية.

املدينة  (7)القطع األثرية الحضرية والعمارة هي "نفسها". (6)جهود األجيال السابقة توفر عمل متكامل.  (5) امللحوظة.

دمج التفكير البيئي في خطط املدن لجميع  (9) ديناميكية املدينة. (8) الجميلة لديها الهندسة املعمارية الرائعة.
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والسمات  ،التكوين املكاني ،النظر في الخصائص املادية وغير املادية (10) ن لالستمتاع باالزدهار في مدينتهم.املواطني

في حين تأتي األدوات الالمادية والتي تتوافق مع اعتبارات أساليب الحياة من منظور  املورفولوجية لعناصر املدينة.

ا عميًقا بجميع األنشطة وتشمل جميع خالفاتها ( ترتبط الحياة اليو 1): التخطيط على النحو اآلتي
ً
مية ارتباط

( تمكين املواطنة وتعزيز إمكاناتها بروح 3عبر تقدم املجتمع كنظام للمعرفة. )يمر ( تقييم تقدم البالد 2وصراعاتها. )

تقسيم األدوار  (5( تسهيل الحوار والتفاهم املتبادل بين األشخاص الذين لديهم خلفيات ثقافية متنوعة. )4وكرامة. )

( النظر في امليزات 6بين الحكومة واملطورين واملواطنين واألطراف األخرى املشاركة في التخطيط الحضري العضوي. )

 للمدينة. ةاملحلي والهوية الشخصيةمادية للملف الشخص ي املجتمع الال املادية و 

 الخالصة والتوصيات

دالالت لها أن تجد  ينبغيعمل هو أن كل مدينة جديدة تنتاج الرئيس الذي يمكن استخالصه من هذا الاالس

 لُتصبح مدن انفراد.دن املمحددة. في هذه الورقة، تم استكشاف مجموعة أدوات تخطيط وتصميم  انفرادورموز 

معظم املادية والالمادية. فما يساعد في تصنيف املدن وفًقا لتنظيم عناصرها ت القراءة النظرية لقد أظهر 

ينبغي أن تعكس طبيعة السكان وإملامهم االجتماعي والثقافي والقدرة لتحقق انفراداتها ي تبني املدن املوضوعات الت

شيدة والطبيعيةالبيئمتغيرات التنافسية االقتصادية والقدرة على تحمل 
ُ
. كل هذه يمكن الحصول عليها من تين امل

انفراد أن يلتزموا بكل ما يحقق  ينبغي ماريناملعيمكن أن نستنتج من هذا أن و  خالل تتبع تاريخ الفكر الحضري.

مر  على النماذج الفكريةقدمه أصحاب فقط ، وهذا يتوقف على وجهات نظرهم وليس املدينة عن غيرها من املدن

التي تحكم تصنيف املدينة كمكان حيث يعيش الناس واألسس والخطوط اإلرشادية االلتزام بجميع املعايير مع ، الزمن

أيًضا احترام اعتبارات املدن  للمعمارينينبغي بجانب االلتزام بأدوات املدن التقليدية ات حياتهم. أفضل أوق هافي

احترام متعددة الثقافات، وكذلك و تنمية حضرية عضوية ذات و  عظيمةو  ذكيةوعالمة و تقني  يكسلعة وكيان معلومات

ومدن  الحبو لغرباء لمدن و ش يء  من أجل كلومدن  مدن صالحة للعيشلم يذكرها هذا البحث من مثل عناصر 

 الحق في املدينة. و  مستدامة

في أدبيات التخطيط  مفهومينموزعة على املصير املشترك كشف هذا البحث أن هناك العديد من أدوات 

كل متداخلة وإن كانت أدواتها متشابهة و تعريفاتها ، وثبت أنها تكاد تكون وهما الهوية والشخصية والتصميم الحضري 

يمكن أن تفرز أدوات  ُمعاد اكتشافها،تركز على أشياء ثابتة على مر الزمن. وعلى الرغم من وجود مفاهيم منهما 

على مستوى البحث أو التجريب. ال سيما عندما يتعلق األمر  صدىأنها لم تجد لها  إال، -مثل مدن انفراد -جديدة

ة. كشف تحليل النماذج الفكرية الحديثة أنه تخطيط والتصميم الحضري من مستوى املكان لحتى املدينال بأدوات

املخططين واملصممين أن يتبنوا بشكل كامل تلك األدوات : دينة بقوة، وعلى املعمارينامليمكن ابتكار أدوات انفراد 

 ضمن إطار فكري ُمنظم يتجه من النظرية لحتى املمارسة.

، يبقى السؤال حول ما إذا كان تأثير 2020 عامالعلى الرغم من مرور كل هذه السنوات، وقد وصلنا اآلن إلى 

كونها عمل جديدة مستنسخة ومكررة ومنتجة بعيًدا عن  مدنإلى وجود  ياوالتوسع الحضري قد أد التقنيالعصر 

بالنسبة ألوجه التشابه في مدن اليوم، من املثير لالهتمام معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة النظر في و ؟ فني

أهمية وضرورة العمل الحالي أهمية كبيرة لصناع  بفي ممارسات التخطيط والتصميم الحضري. تكتس راداالنفمفهوم 

 القرار في مجال التخطيط والتصميم الحضريين من أجل توجيه الجهات الفاعلة العامة والخاصة نحو سياسات

الشخصية، فالقضيتين األخريتين حضرية مستقبلية تستهدف اختالف املدن وعدم تشابهها، أكثر من تحقيق الهوية و 

 سيتحققان ضمنًيا بتحقيق انفراد املدن. 
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( 6السياحة. )العوملة والتقنية و 

الجودة الحضرية وتقييم 

 العناصر الحالية واملتوقعة.

المة، )ج( ذكية، مدينة ع

)د( مدينة تنميتها 

حضرية عضوية، )ه( 

مدينة عظيمة، )و( 

 مدينة متعددة الثقافات.

( املدينة تتبع نماذج 4)

 أخرى.

العناصر 

املادية 

)عناصر 

 بنائية(

 الفرد ذاته وممتلكاته.

( نطاق 2( مشهد املدينة. )1)

مران كتل األبنية  قوة ِعمارة وع 

نة أو ( وصورة املدي3املفردة. )

املكان )املباني األيقونية كرمز(. 

( الصفات البصرية الفريدة 4)

من نوعها لهيكل املكان )الوقائع 

 اإلعدادات(. -املادية الثابتة

نشاطات : وقائع بنائية

مرئية ونقط أو رموز 

محورية ونقاط التسكع 

والجذب وشكل البناء 

ومناظر الشوارع  والتراث.

وشكل األرض ومخطط 

 املوضع

: رة وعمران املكانعما

املباني الفردية والتحف 

عالمات /الحضرية كرموز 

أو أيقونات تبقى مع 

 الزمن.

العناصر 

الالمادية 

)عناصر 

 مجتمعية(

السلوك والتصرفات 

 وردود األفعال.

( الواقع االجتماعي لفئات 1)

تحيا في بيئة محددة )التبعية 

( دور ونوع الفضاء 2البيئية(. )

دث في البيئة. واملجتمع فيما يح

( دمج الفضاء داخل السياق. 3)

( قيم املدينة وخصائصها 4)

( التمايز بين امللكيات 5كافة. )

( 6الطبيعية والثقافية. )

الحاجة للجانب الخفي 

لإلحساس باملكان وتعدد 

االستعماالت والبعد الحرج 

( آثار جوانب 7وتعدد املعانى. )

الحياة البشرية على خصائص 

ية الذاتية املكان )الهو 

( املجاالت املهتمة 8للشخص(. )

بفقدان الفردانية والطبيعة 

املتكررة لألماكن والحياة 

 .االجتماعية والثقافية

( وقائع بشرية 1)

السلوك : انفعالية

تكرر الشائع
 
االنتظار : امل

صف ثاني/الوقوف أعلى 

الرصيف/الجلوس في 

أمام املحالت : الطرقات

التجارية واملقاهي العامة 

على األرصفة، لعب 

الكرة، تناول الطعام في 

الطريق، التشابك 

باأليدي، البصق والتبول 

وعلى جداريات البناء. 

: ( املظهر العام2)

: توصيف حالة الناس

الطول السائد والقوام 

ولون البشرة والشعر 

 والعينين.

: حياة املدينة اليومية

املدينة لحظة وحدث 

جديد ومكان للرغبة 

مع الزمن وكائن يتكيف 

 والتاريخ.

الخصائص 

 واملؤشرات

نمط حياة  (1)

جتمعات
 
نمط )أ( : امل

التصرف واملزاج/امليول 

الحيوية، )ب( أنماط 

متسقة من الشعور 

والتفكير والسلوك 

والخبرات واملصالح 

جتمعية (1)
 
 )أ(: البني امل

 -الخصائص االجتماعية

ثقافية،  -الثقافية، اقتصادية

ملحة تنظيمية سياسية 

 وتشريعية قانونية. )ب(

 التوصيف الذاتي لألشياء التي

تقولها عادة واملعاني التي تنسبها 

نمط حياة  (1)

جتمعات
 
وقائع )أ( : امل

بصرية/عالمات أيقونية، 

)ب( وقائع 

بشرية/نشاطات 

التشكيل  (2)انفعالية. 

)أ( وقائع : الحضري 

االستقالل النسبي  (1)

مراني  للنظام امِلعماري الع 

الحضري املتأثر بالقطع 

العالقة  (2)املتحفية. 

بين الذاكرة الجماعية 

ووحدانية  لألحداث

املكان )موضع فردي( 
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أوجه 

 الفحص

الشخصية الفردية 

Personality 
 Singularity االنفراد Character الشخصية Identity الهوية

والقيم والقوى الثقافية. 

)ج( وخصائص التكيف 

املميزة للمرء والعاطفة 

( روايات 2والسلوك. )

لذاتية والتي الحياة ا

تظهر بشكل معقد عبر 

السياقات والثقافة 

( اآلليات 3االجتماعية. )

النفسية وراء األنماط 

 املخفية والظاهرة.

أنت واآلخرون لهذه األشياء. )ج( 

ما ثبت في عيونك وعيون 

اآلخرين، للتعبير عن نفسك 

التمايز  (2) والرد على اآلخرين.

جتمعية : اإلقليمي
 
)أ( الرؤى امل

اإلنسانية، )ب( األبعاد 

 التراثية واألثرية.: التاريخية

بنائية/نشاطات مادية، 

)ب( العالمات 

 التشكيلية.

وعالمة املكان يعبر عنها 

تدار املدينة  (3)الشكل. 

ختبر كعمل فني. 
 
 (4)وت

مدن متكيفة مع الزمن 

والتاريخ ومنفصلة عن 

الطبيعة ونوعية ذات 

تتميز املدن  (5)معنى. 

 (6) بتاريخهم وشكلهم.

املدينة متعددة النماذج 

 الفكرية.

املصير 

 املشترك
جتمعات.نمط حيا

 
جتمعات. ) (1) ة امل

 
 ( الشكل الحضري.2نمط حياة امل
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