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  :المستخلص 

شخص الواقع الفعلي لنتاج العمارة العراقية المعاصرة وادبياتها ظهور مجموعة من التوجهات الرئيـسة              

التي عكست معززة بنتاج مجموعة من المعماريين الرواد تباينات من رؤى متعددة ألسلوب تحقيـق الهويـة                 

وقد احتلت هذه التوجهات في مواقفها وطبيعة نتاجها مواقع مميزه ومختلفة على محـور              . لمكانية في نتاجها  ا

 المعبر عن أقصى التمسك بالتراث المحلي من جهة بينما شكل طرفه الثاني             ألحفاظيشكل احد طرفيه التوجه     

  .ستمرتوجه االنقياد الكامل لتوجهات العمارة الغربية المعاصرة وتطورها الم

وبعد أكثر من نصف قرن من تعامل حركة العمارة المعاصرة مع هذه التوجهات المختلفة ومـا                , واليوم  

وبدال من أن يؤسس هذا الجدل لتوجه واضح لصياغة الهويـة المعبـرة عـن البيئـة المحليـة                   , تفرع عنها 

لتشتت في التعبير وخاصة مع     فان النتاج المعماري الزال يعكس وعلى النقيض مزيدا من التنوع وا          , المعاصرة

التغييرات المستمرة في تقييم هذه التوجهات سواء في طبيعة النظرة إلى القيم التراثية المحلية من جهة أو إزاء                  

 التي تطبيـق    باإلشكالياتالتأثيرات المتتابعة لتطور العمارة العالمية المعاصرة وتوجهاتها من جهة أخرى أو            

  .تلفة للتوفيق بينهماالتوجهات التي قدمت صيغا مخ

ومـن  _ وضمن هذا الواقع المعبر عن إشكالية تحقيق الهوية في عمارتنا المعاصرة يهدف هـذا البحـث              

خالل تشخيص أهم التوجهات المعمارية المحلية المؤثرة في توجيه التعبير عن هوية المكـان فـي مـشاريع                  

إلى تشخيص دور المؤسـسة األكاديميـة        _  السكن ضمن النتاج األكاديمي لطلبة العمارة في جامعة الموصل        

المعمارية في توجيه السمات المستقبلية لهوية العمارة العراقية من خالل تأثيرها في بنـاء موقـف الطالـب                  

من توجهات العمارة المحلية المختلفة وتعزيز قدرته على التعامل مـع           _  كمنتج مستقبلي للعمارة  _ األكاديمي

  .آليات كل منها 

  .التعليم المعماري , العمارة السكنية , العمارة العراقية , هوية المكان ,الهوية المعمارية  : لدالةالكلمات ا
Place Identity of Residential Environment in Iraqi Contemporary 

Architectural Trends and its Impact on Academic Architectural 
Product  

 
Abstract : 
               Iraqi contemporary architecture is characterized with rise of some trends 

associated with Iraqi pioneers who had various attitudes in expressing place identity. 
Two main trends which are swinging between the conservative one who adopts the 



domestic architectural heritage and the second trend who tends to follow international 
architectural tendencies entirely could be mentioned .  

               Today, in spite of these trends are more than fifty  years old , there still 
some argument about this issue. The architectural works reflect more variation and 
ambiguity  in expressing the contemporary local environment with no serious 
attempts to have a stable background for this case . 

              Within such situation , this paper tries to explain the role of academic 
institutions in dealing with  this issue as these institutions are producers of new 
generations of architects who could be motivated to have a positive participation in 
local environment . A sample of third year students works concerning housing 
projects is selected for the study.  
Key words : Architectural identity, Place identity, Iraqi architecture, Residential 
architecture, Architectural education .  

 
 :المقدمة  - ١

  : توطئة ١ – ١

 العمارة عبارة عن نتاج لمراحل متعاقبة إن       

 األخرى في بناء إحداهاومترابطة بحيث تكمل 

هنا تبرز المرحلة األكاديمية . الفكر المعماري 

 واخطر هذه المراحل أهمبصفتها واحدة من 

لدورها الرئيسي في تكوين شخصية المعماري 

 التي سوف تسهم في واألسسوترسيخ القواعد 

 توجيه السمات المستقبلية للنتاج المعماري عبر

 -  الحالي–مارة  في بناء موقف دارس العتأثيرها

   -المستقبلي–كونه منتج العمارة 

 التي يتم تناولها اإلشكالية      من ضمن المسائل 

في التعليم المعماري في العراق مسالة الهوية 

وحيث تتعدد الرؤى في أسلوب تحقيق الهوية 

المكانية بترافقها مع تعدد التوجهات التي يعكسها 

معاصرة وتباينها نتاج العمارة العراقية الحديثة وال

ما بين توجهات حفاظية متمسكة بالتراث المحلي 

وتوجهات تتبنى طروحات العمارة الحديثة بشكل 

  .كلي 

  : مشكلة البحث ٢ – ١

    عدم وضوح دور المؤسسة األكاديمية 

المعمارية في العراق في التعاطي مع مسالة 

 تحقيق هذه إشكالية من أساسا والمتأتيالهوية 

  .العمارة العراقية الحديثة والمعاصرة الهوية في 

  

   

  : هدف البحث ٣ – ١

 وعبر تشخيص أساسييهدف البحث وبشكل      

 المحلية المؤثرة في ة التوجهات المعماريأهم

أسلوب التعبير عن هوية المكان في مشاريع 

 لطلبة الهندسة األكاديمي ضمن النتاج اإلسكان

 دور المعمارية في جامعة الموصل إلى تشخيص

المؤسسة األكاديمية المعمارية في توجيه السمات 

 في تأثيرهاالمستقبلية لهوية العمارة العراقية عبر 

نتج مكونه ال- األكاديميبناء موقف الطالب 

 من توجهات العمارة المحلية -المستقبلي للعمارة

 كل آليات وتعزيز قدرته في التعامل مع المختلفة

  .منها 

  : مفهوم الهوية – ٢

يعد مفهوم الهوية من المفاهيم ذات الطبيعة      

الشاملة والعامة وحيث يشير إلى مجموعة 

الصفات المتفردة والجوهرية التي تميز كينونة ما 

 إن.سواء كانت هذه الكينونة مادية أو معنوية 

تعني الظواهر العابرة أو التغيرات  الهوية ال

 ,رزوقي (الظرفيةالعرضية أو الحاالت 

 بعض الصفات أنكما  .  )  ٢٧:١٩٩٨

 كينونة قد تكون مشتركة مع ةأليالجوهرية 

 مما يفضي بالنتيجة إلى حدوث أخرىكينونات 

 دور الصفات يأتيهنا . التشابه وبدرجات متفاوتة 

غير المشتركة أو االختالفات لتكون الدالئل أو 



 المؤشرات لتمييز الكينونة المعنية عن غيرها

   . )١٢٧:١٩٩٨,مهدي (

  : الهوية في العمارة ١ – ٢

 هوية المجتمع إبراز العمارة في أهمية     تتضح 

في قيمة ما تعبر عنه الصروح المعمارية القائمة 

هنا . في بلد أو مدينة ما عن هوية ذلك المكان 

 امتالك العمارة بأنها للهوية  Abelيبرز تعريف 

 أشاربدوره  . )Abel,1997:147 (لجوهر خاص

ن الهوية هي مفهوم متبلور في أى إل الجادرجي

الهوية ان العمارة من خالل الشكل وخصائصه و

المحلية مفهوم مرتبط بالعمارة من خالل كيانات 

 مادية مرتبطة زمانياً ومكانياً

في حين يوكد . )٢٩٦:١٩٩٥,الجادرجي(

Jencksاً متفردا  فذً هكونب حس المكان  على

وخاصا متميزا كتعبير عن الهوية 

)Jencks,1997:150(. أما Appleyard فيعد 

بينما .  بموازاة الهويةبأنهاالخصائص الشكلية 

الهوية  دور السمات في منح  Syeart يطرح

سمات هي هذه المنح ساهم في ة ، وان ما ييعمارمال

 المناخ والظروف  خصائصسعة فيشا التبايناتال

 تبايناتاالقتصادية والعادات والتقاليد، وهي 

عطي  تأنها المحافظة عليها حيث جبمعمارية ي

 نزعتها للتكيف توضحعمارة هويتها المحلية ولل

، فضاءاتل األفضل للغالالمكاني من اجل االست

  شاغلينوالتمتع بها من قبل ال

)Correa,1990:25( .   

 ثالثة Charles Correa وضع المعماري      

  : وتتمثل بما يلي المعمارية  لفهم الهويةأسس

الهوية عبارة عن سلسلة عمليات متتابعة  نإ : أوالً

وتنبع من أنفسنا وبيئتنا، وتتأثر بالتقاليد والعادات 

ة ذات صفة يوهان التلك البيئة و في ةئداسال

 أنها كما  .الزمن عبر تتغير أنهاديناميكية حيث 

ا تخلفه الحضارة مترتبط ببل ليست شيئاً ملموساً، 

 ن الهوية ال يعني باعبر العصور،  وهذامن اثر 

في تكوينها بل أو االختالفات  بايناتتتعتمد على ال

 مجموعةتسقطها لتبقى المتشابهات المتكررة في 

النواة  لتشكيل تلك  تكونوالتي من الخصوصيات 

 على تلك ةفظاحمحيث بالالهوية عبر الزمن، و

 إسقاط أنالمتشابهات يتم الحفاظ على الهوية، إذ 

هوية إلى أخرى مغايرة تلك المتشابهات تتحول ال

فيفقد ذلك الشيء صفاته الجوهرية التي عرف بها، 

 كون الهوية تتشكل من سلسلة من العمليات، :ثانياً

يمكن ابتداعها، فالهوية تطور من خالل  لذلك ال

   .هكادرإيتم التعامل مع ما 

 نقيم انإن الهوية ليست مرتبطة بالوعي الذاتي، :ثالثاً

 على الرغم من ة معينرةصواآلخرين ونضعهم في 

 لذلك تلك الصورة يسعون لكي يكونوا في   الأنهم

  وبيئتناألنفسنانجد هويتنا عبر فهمنا  فإننا

)Correa,1990:23( محاولة أيةان  ، و 

  الصطناع أو هي محاولةإنماالختصار هذا التطور 

  .)Ulrich,1970:150 ( هويةاللفبركة 

وية المعمارية  الهأن  وعموما يمكن القول       

للشيء أو مجموعة الصفات  هي الصفة التعبيرية

التي تعكس الحقيقة الجوهرية للنتاج المعماري 

النابعة من ذاتيته وروحيته وجذور تكونه مما 

 وتتوفر في الهوية.يجعلها بمثابة المعنى الخالد له

   :المعمارية ثالث سمات

  . الرتباطها بالمكان أصيلة -١

  . سائدة بأعرافمة الرتباطها  مألوفة ومفهو-٢

 من ما سبق تنتج عمارة متطابقة في -٣

  .خصائصها ومتميزة عن غيرها 

  : هوية المكان ٢ – ٢

فان الهوية       كما تبين من الطرح السابق 

المعمارية والحضرية تعد من الصفات المقترنة 

 عديدة إشكاال تأخذبواقعها المكاني والزماني وهي 

باقتران الهوية بالمكان أو ما . وصيغا متنوعة 

يطلق عليه هوية المكان تساهم ثالث عناصر 

  : هذه الهوية وهي ل في تشكيأساسية

  . السمات العمرانية والمظهر – ١

  . الفعاليات والوظائف السائدة – ٢



  . المعاني والرموز المدركة – ٣

     كل مفردة من هذه المفردات تضم مدى غير 

والتي بدورها تتراكب محدود من المحتويات 

 قد يكون وأساليبوتتداخل فيما بينها عبر طرق 

 من المتعذر قياسها واحتسابها

)Relph,2007:106( . البعض فانه ليس وبرأي 

 بالنسبة لدرجة تنوع لإلدراكهنالك حد قابل 

الهوية المكانية فكل مكان يحوي خاصية أو 

 من العالقات وأنماطامجموعة خصائص متفردة 

 وتعبر عن نفسها في شخصية ذلك تتوضح

  .المكان

      مع ذلك فان هذا التفرد في هوية المكان 

يقابله في ذات الوقت تشارك في مجموعة من 

هذه المشاركة مثل  . أخرى أمكنةالخصائص مع 

تفرز تناسقات وتناغمات محددة تسهم في بلورة 

مثال ذلك مناطق  , األمكنةهوية اشمل لمثل هذه 

   .اإلسالميةتراثية في المدن  الاألسواق

     على صعيد الزمان ، فان الهوية الحضرية أو 

هوية العمارة في البيئة الحضرية تعتبر وحسب 

 ديناميكية مستمرة آلية الكثير من الباحثين آراء

 من مداخالت وتفاعالت تتم ما بين أساساتتشكل 

 االجتماعية والثقافية من جهة واألعرافالقيم 

هذا  . أخرىالعمرانية المختلفة من جهة  واألشكال

 هذه الهوية سوف تتغير من أنال يعني بالضرورة 

 ولكنها سوف تنتقل زمانيا عبر آخر إلىوقت 

 في حالة يصل فيها إحداهامستويات تكون في 

 واألشكالالتفاعل ما بين القيم االجتماعية والثقافية 

 درجة تمكنها من عكس الهوية إلىالعمرانية 

وفيما بعد يضعف هذا التفاعل . نوية الجماعية المع

 جديدة وربما تضمن معاني بأشكالوتتولد قناعات 

ويمكن توضيح ذلك بان . خاصة بها فتزيدها قوة 

الشكل المعماري أو التكوين العمراني كلما كان 

 واألعرافمرتبطا بالمعتقدات الدينية والتقاليد 

ة ويمتلك االجتماعية كان جزءا من الذاكرة الجمعي

وكذلك كلما . القابلية على االستمرار عبر الزمن 

كان الشكل مرتبطا بتصورات وقيم فردية كان 

  .معزوال وعرضة للتغير عبر الزمن 

  : الهوية في عمارة السكن ٣ – ٢

      في نموذجه المشهور الذي رتب فيه وبشكل 

 أشار ، لإلنسان األساسيةمتدرج مجاميع الحاجات 

 لكل فرد حاجات متراكبة أن إلىلو  ماسأبراهام

 تحقيقها وهذه إلى مترابطة يسعى أولوياتوضمن 

  :يمكن ترتيبها ضمن التدرج التالي 

   Physical ية ادتوفير االحتياجات الم - ١
 Needs    

 Safetyتوفير السالمة واألمن والحمايـة    - ٢
,Security and Protection   

يـق التواصـل    توفير االنتماء للبيئـة وتحق     - ٣ 

     االجتماعي

 A good تحقيق الكيان واالنطباع المالئـم   - ٤

Image , Reputation and Prestige  من 

 .خالل تحقيق االستقاللية الذاتية واالكتفاء الذاتي 

والحاجـات    Creation إمكانية اإلبـداع   - ٥

 .المعرفية 

 القدرات وإشباع الذات تحقيق الحاجة إلى – ٦ 

   )Peter 2: ( .لفرد الكامنة ل

 نموذج ماسلو هذا لم يحاول ربط أن      ورغم 

 بفكرة المكان أو الحيز بشكل اإلنسانيةالحاجات 

 لفهم أوليا انه يمكن اعتباره مؤشرا إالضح او

 الحاجات ضمن البيئة المشيدة ففكرة أولويات

يعبر عنها بالحيز الذي يحوي الحاجات المكان 

ة الفعاليات بالتصورات وبالتالي فهو ناتج عالق

الشخصية والخصائص المادية وهنا تقوم البيئة 

المشيدة بتوفير اعتبارات متعلقة بالحاجات المادية 

 المالئم وفي ذات المأوى عبر توفير واألمنية

الوقت تحقق حاجات الحب واالنتماء واالستقاللية 

الذاتية عبر أسلوب التنظيم المكاني والزماني من 

وية المكان وتوظيف الرمزية البيئية جانب ودعم ه

   .آخرمن جانب 



 العوامل المؤثرة في تحديد هوية عمارة ٤ – ٢

  :السكن 

 شيوعا للعمارة السكنية األكثر المفهوم إن      

يتمثل بكونها عملية توفير وبناء المساكن والتي 

 مخاطر اإلنسان الذي يقي المأوىهي بمثابة 

ستجيب هذه  تأنالطبيعة وظروفها ويشترط 

من الجانب التصميمي  المساكن لحاجات قاطنيها

وان تتجاوب أيضا مع المتطلبات االجتماعية 

تمثل العمارة . والنفسية والبشرية والبيئية وغيرها 

 من حيث المساحة األعلىالسكنية بدورها النسبة 

 من في جميع مدن العالم ورغم تفاوت هذه النسبة

مدن العراقية تشغل في معظم ال . أخرىمدينة إلى 

      هذه النسبة ما يقرب من ثلثي مساحة المدينة

   .)١١٦:١٩٨٨,المال حويش ( 

     تؤثر في تحديد هوية عمارة السكن مجموعة 

 إجمالهامن العوامل المتعددة الجوانب والتي يمكن 

  :بما يلي 

 هذا تأثير  يتضحو: العامل االجتماعي  : أوال

   :العامل بالجوانب التالية

وعبر اجات المجتمع ي التغير المستمر في احت– ١

الزمن وما ينجم عنه من تغير في المتطلبات 

الحيزية الحتواء هذه االحتياجات وتغير تدرج 

 بالنسبة لهذه االحتياجات أيضا وهذا يؤدي األهمية

إلى تغير في الفكر التصميمي استجابة لهذا التغير 

  .في االحتياجات االجتماعية 

تغيرات الديموغرافية المتمثلة بزيادة عدد  ال– ٢

 والنزعات األسرة أفرادالسكان وتغير معدل عدد 

االجتماعية في االستقاللية وغيرها مما سبب 

 السكن والتي تم حلها في بأزمةظهور ما عرفت 

 إنتاجكثير من الحاالت عبر التركيز على مسالة 

كم كبير من الوحدات السكنية تمثلت بالبلوكات 

سكنية المتكررة وغيرها دون مراعاة اعتبارات ال

  .الهوية المحلية في معظم ما تم انجازه 

 في تأثيره يتضحالعامل االقتصادي والذي : ثانيا 

 ما بين المصمم واألفكارضعف التوافق في الرؤى 

والمستثمر في مجال العمارة السكنية وخاصة في 

 مبدأالمشاريع الكبيرة وحيث يكون التركيز على 

 وهذا يوثر األولىالربحية االقتصادية بالدرجة 

على أسلوب المعالجة المعمارية حيث تهمل الكثير 

  .من الجوانب التي توثر بدورها على الهوية 

العامل التشريعي حيث شرعت وسنت : ثالثا 

 التخطيطية والبلدية واألنظمةالكثير من القوانين 

 البيئة مع معطيات بدورها ال تتناغم التي والملزمة

المحلية وكان الناتج مفتقدا االنتماء إلى محيطه وال 

  .يتمتع بخصائص البيئة المحلية 

 تأثيرهالعامل الثقافي والذي يمكن توضيح : رابعا 

  :بما يلي 

 الطروحات الفكرية المستوردة على تأثير – ١

 المعماري السكني المحلي والتي في جاالفكر والنت

 معطيات البيئة المحلية كثير من الحاالت ال تراعي

  .الطبيعية واالجتماعية 

 اثر التعليم المعماري والطروحات األكاديمية – ٢

 تحمل الكثير من جوانب تأثيراتفي ترسيخ 

التغريب واالبتعاد عن المحلية ويؤكد ذلك مشاري 

 وأزمة العمارة العربية أزمة أن إلى بإشارتهالنعيم 

 إالثالث لم تنشا الهوية بالتحديد في مدن العالم ال

عندما تم تبني مناهج التعليم المعمارية الغربية 

واالنفصال عن الماضي وتجاهل ثقافة المكان 

  .)٩٤:٢٠٠١,النعيم( وخصوصية ساكنيه 

  :العامل التكنولوجي والذي اثر عبر : خامسا 

 الثورة أعقبتالتطورات التكنولوجية التي  – ١

لة وتطور الصناعية واالكتشافات العلمية الهائ

أساليب البناء وتقنياته وظهور مواد جديدة 

بخصائص لم تعرف سابقا مما اثر بشكل جذري 

على المفاهيم والنظريات الهندسية وبالتالي على 

التصاميم المعمارية وحيث تغيرت الكثير من قيم 

  .واعتبارات الفكر المعماري 

 الثورة المعرفية والمعلوماتية والتطور المذهل – ٢

جال االتصاالت مع نهاية القرن العشرين وما في م

 جديدة واحتياجات مختلفة أفكارنجم عنها من 



 تأثيراتهاومستجدة والزالت مستمرة لم تتوضح 

  .)٢٧٣:٢٠٠٨,باشا(بشكل جلي بعد 

  : الهوية في العمارة العراقية الحديثة – ٣

 الحركة المعمارية في العراق ومنذ بدايتها إن     

سبقت الحرب العالمية سنوات التي الحديثة في ال

. الثانية قد مرت بمراحل نشوء وتجريب ونضج 

وفي كافة هذه المراحل كانت تولي مسالة الهوية 

في التصاميم والنتاجات التي  .اهتماما متميزا

صممها ونفذها المعماريون االنكليز في بداية 

نشوء الدولة العراقية في عشرينيات القرن 

 واإليقاعاتالشكلية البصمات الماضي تبرز بعض 

. عبر استعمال المواد البنائية المحلية البسيطة 

 من المعماريين العراقيين الذين األوائلالرواد 

ابتداؤا مسيرتهم المهنية بعد الحرب العالمية الثانية 

 يصلوا أناستطاعوا وعبر مراحل من التجريب 

 بعض القواعد إلرساء مرحلة من النضج إلى

 يطلق عليه المدرسة العراقية أنا يمكن  لمواألسس

مع ذلك لم تكن هذه العملية على . في العمارة 

درجة من الشمول والوعي لكافة متطلبات 

 عليها أضفىاالختصاص المعماري وهذا بدوره 

طابعا فرديا وسمة شخصية مقترنة بالمعماري 

  . فيها أسهمالذي 

   : االتجاهات المعمارية الحديثة في العراق١ – ٣

يمكن القول بان التيار الوظيفي وضمن ما      

 العمارة الدولية أسلوبالمي أو  العباألسلوبعرف 

لك ضمن حركة تيار الحداثة كان هو المهيمن وذ

على توجهات العمارة العراقية الحديثة في بداياتها 

 العمارة أسلوبية على التأكيدهنا يمكن مالحظة . 

تشكيل التكوينات  في كأساسالدولية وتطبيقاتها 

المعمارية مع بعض المراعاة العقالنية لخصوصية 

 االعتبارات أنكما . البيئة التي يصمم لها 

الوظيفية ووضوحية تسقيط الفضاءات وانسيابية 

الحركة ومنطقيتها واالستخدامات المبتكرة للهياكل 

ما يؤخذ على .  كعنصر مؤثر في المبنى اإلنشائية

 المطلب االجتماعي إغفاله هو األسلوبهذا 

 المعماري هنا قد لالعم. وتضمين الحاجة المحلية 

 عمل تقني بحت قابل للتعميم في أي إلىتحول 

مكان وحيث ال تراعى اعتبارات الخصوصية 

  .المحلية 

    لقد برزت بعض المحاوالت التي يمكن 

 تأويلاعتبارها تمتلك قدرا من الجدية في 

ارة المحلية الموروث االيجابي لعناصر العم

 بنظر األخذوتوظيفه في النتاج الحديث دون 

 . اإلنشائيةاالعتبار التطور في مواد البناء والنظم 

 العمل أسلوبهذه المحاوالت قد انحسرت ضمن 

الحرفي التقليدي في توظيف التراث أو بعضا من 

هنا . عناصره ضمن النتاج المعماري الحديث 

 قناعة إلىند  مستإيديولوجي منهجي أسلوبيعتمد 

      في تكوين المبنى ومعالجاته فلسفية للمصمم 

ووفق رؤية . )٢٤٠:١٩٨٨,المال حويش ( 

 مرتجل وحيث يهدف بأسلوبمدروسة جيدا وليس 

 عمارة حديثة الروح نابعة من إنتاج إلىالتصميم 

البيئة المحلية ومتشبعة بمفرداتها ومبتعدة عن 

مون مع االفتعال والتناقض بين الشكل والمض

مراعاة توجهات العمارة الحديثة في استعمال 

 إلىمخطط غير تماثلي لمكونات المبنى واللجوء 

فصل هذه المكونات حسب وظيفتها ومن ثم ربطها 

تتميز . عبر خطوط حركة واضحة وبسيطة 

 معالجة الواجهات بأسلوب أيضاالتصاميم 

 ومواد البناء وعبر اإلضاءةوالتالعب بخصائص 

   ) ٢٤٧:١٩٨٨,المال حويش (  تميزةمعالجات م

 ظهر في العمارة العراقية عبر آخر     اتجاه 

.  للمعالجة مغاير لما عهد من حداثة أسلوبطرح 

 أحيانا التطرف إلى كان جريئا ويميل األسلوبهذا 

 بالمعالم التراثية عبر التأثروحيث انه يطمح نحو 

 األصلصهر البعض منها بعد تقطيرها من 

كاد يكون تجريديا والحصيلة عمارة حديثة تقطيرا ي

 قيم التراث إلى ومتكيفة بالمحلية وتنتمي متأثرة

من حيث المعالجة التصميمية للقشرة الخارجية 

 بشكل كبير ومن الداخل بدرجة اقل لكن البون بقي



شاسعا ومميزا حيث لم ينل الربط المنطقي 

العقالني والعملي بين القشرة والمضمون الداخلي 

 هنا بقيت مواد البناء المحلية مع .وظيفي حقه ال

الخرسانة حالة مميزة ومالزمة مع مالحظة السعي 

الواضح لتجريب مختلف النزعات الجديدة الحادثة 

في تطور الفكر المعماري العالمي ومحاولة 

عكسها وتفسيرها ضمن الظروف المحلية 

 أفضى. )٣٠٢:١٩٨٨,المال حويش (  ومحدداتها

 الركون عند الشكل إلى بالنتيجة األسلوبهذا 

 الهتمام األساسيالمعماري فقط وجعله المحور 

 على صياغة تأكيدالمصمم وحيث كان هنالك 

الواجهات مع تضاد واضح في المعالجة مقارنة 

  .بوضوح وبساطة المخططات الواقعة خلفها 

  : توجهات العمارة العراقية الحديثة ٢ – ٣

ري العراقي منذ      بمراجعة النتاج المعما

 مرورا بفترات النشوء والتجريب ثم األربعينات

 والتوجهات األساليبالنضج ، يمكن حصر 

المعماري بستة توجهات كان لكل منها منهجه في 

 الخاصة آلياته وأيضاالتعامل مع مفهوم الهوية 

هذه التوجهات . التي استخدمها في تحقيق ذلك 

  :هي 

هنا تتم : لمحلية  العمارة التراثية اأسلوب – ١

مراعاة توجهات عمارة الحداثة في المخططات 

 على خطوط واضحة للحركة مع معالجة والتأكيد

 وتفسير تأويلالواجهات وفضاءات الكتل بصيغة 

 بأشكالمفردات العمارة التراثية المحلية وتوظيفها 

حديثة واستثمار الظل والضوء وتراكب المواد 

   .نهاءاإلالتقليدية مع الخرسانة في 

 على التأكيدهنا يتم :  العمارة الدولية أسلوب – ٢

 العالمي مع األسلوبمفردات العمارة الحديثة ذات 

مراعاة عقالنية لطبيعة وخصائص البيئة التي 

 األساسيات بنظر االعتبار بعض واألخذيصمم لها 

المالئمة للواقع البيئي المحلي وخاصة من ناحية 

ام واضح للمجاورات خية واحتراالمعالجات المن

  .في الموقع 

 األسلوبشاع هذا :  العمارة التاجية أسلوب – ٣

في نهاية الستينات من القرن الماضي وذلك ضمن 

 العمارة المتعاطفة مع الدولية وحيث تعطى أسلوب

 األهميةحالة تعبيرية للهيئة الخارجية لتمثيل نقاط 

 المبنى أعلىفي المبنى والذي يكون دائما في 

 وأكثر واعرض أوسع تاج يكون برأسمثل ويت

   .أسفلهتميزا من الكتلة التي 

 : العمارة العالمية المتعاطفة مع المحليةأسلوب –٤

 العمارة العالمية يميل نحو مراعاة أسلوببدا 

 بعض القيم التراثية وإضفاءالمتطلبات المحلية 

  .وذلك بهدف خلق شخصية محلية في العمارة 

التراثية المتعاطفة مع النزعة  العمارة أسلوب – ٥

  : اتخذ منهجين هما األسلوبوهذا : العالمية 

هنا يكون النتاج : العمارة التراثية التجريبية  : أوال

 قيم التراث من حيث المعالجات إلىمنتميا 

التصميمية للقشرة الخارجية بشكل اكبر بكثير مما 

هو في معالجة الداخل والتوقف عند الشكل 

 محور االهتمام الرئيسي للمصمميكون المعماري ل

 على صياغة الواجهات مع وضوح والتأكيد

تدرج هذا . وبساطة المخططات الواقعة خلفها 

  : عبر ثالث مراحل هي األسلوب

 وحيث اعتمدت العمارة األولى المرحلة – ا

 المتعددة األبنيةوذج للتطبيق وفي مالعباسية كن

ي الطوابق وكانت عناصر قصر االخيضر ه

   .وتأثيرا وضوحا األكثر

 المرحلة الثانية وفيها تم تشذيب العناصر – ب

 عمق التراث إلىبشكل أكثر دقة دون الولوج 

  . التقليد واالنغالق إلىالذي قد يفضي 

 إلى المرحلة الثالثة وحيث تم الوصول – ج

مرحلة النضج التي اقترنت بالبساطة واالقتراب 

الخارجية والتكوين  االنفصام بين القشرة إلغاءمن 

الداخلي ومحاكاة التجارب العالمية ذات الخطوط 

 الخارج إلىالبسيطة الواضحة مع عكس الداخل 

  .)٣١٥:١٩٨٨,المال حويش ( وتشذيبه 



 إجراءوحيث يتم : العمارة التراثية الدولية : ثانيا 

 مستنسخة من التراث على التكوين إدخاالت

 عمارة منشأللالمعاصر لكن يبقى الطابع العام 

 المستنسخة وحيث اإلدخاالتعالمية باستثناء هذه 

 تأويلكانت هذه المحاوالت تبدو جادة في 

الموروث االيجابي لعناصر العمارة المحلية دون 

 البنائية والتراكيب ةمراعاة التطور في الماد

الحديثة مع اهتمام متنامي بدقة التفاصيل وتوظيف 

 اإلنتاجعلى لخصوصية العمل الحرفي المعتمد 

  .اليدوي 

  : العمارة التراثية المنمقة – ٦

أثرت أساليب التراثية التجريديـة والتراثيـة            

الدولية والتراثية المحلية مجتمعة فـي خريجـي        

ـ ع ال إلـى  الـذين انطلقـوا   المدرسة العراقية    ل م

 مـن قـسم     األولـى بعد تخرج الدورة     ماريعالم

 ١٩٦٤  عـام  الهندسة المعمارية في جامعة بغداد    

اتجاه  السالف ذكرها    األساليب وبتأثيروحيث نتج   

التراثية المنمقة المبالغـة    العمارة  أسلوب  عرف ب 

 تعاطف مع قيم التـراث والحداثـة        وحيث يوجد   

 عـن الخـصوصية     في البحث بدرجات متفاوتة     

عملية انتقائية لكثيـر مـن العناصـر         وذلك عبر 

وصياغتها ضمن تكوينات مبهرة باتجاه منافـسة       

لبقيـة  في ذات الوقت    مباشرة وجريئة   كاد تكون   ت

 عبـر  هوإبهـار األساليب ومحاولة جذب الناظر     

تكوينات مبالغة في التعقيد دون فـرز وتهـذيب         

 يهـدف كـان    هذا االتجـاه     أن ورغم. لألشكال  

 مـسحة   وإضفاء بعث معالم التراث     إلى باألساس

نـه انحـرف     ا الإتراثية على التطور المعاصر ،      

 ووقع في التكـرار والحـشو       ساسياأله  ن هدف ع

فـي كثيـر مـن       اإلدخاالت التراثية     أنوحيث  

قد طغت على التكوين المعاصر وابتعدت      الحاالت  

مع انعدام أو ضعف     الجمالية المعاصرة     القيم عن

 درجة التفاعل فيمـا بـين العناصـر         شديد في   

والتـي لـم تكـن      المتنافرة التي أقحمها المعمار     

لمعاصـرة للمبنـى بهيئتـه      لتتراكب مع الخلفية ا   

   .) ٣٢٢:١٩٨٨,المال حويش (  العامة

 التعامل مع الهوية ضمن النطاق المعماري – ٤

   :األكاديمي

 األهم المرحلة األكاديمي     تعد مرحلة التعليم 

 في بناء شخصية المعماري وترسيخ واألخطر

والتي سوف تسهم  الفكر المعماري وأسسقواعد 

ئص النتاج المعماري عبر مستقبال في توجيه خصا

 في بناء موقف دارس العمارة الحالي كونه تأثيرها

  .منتج العمارة المستقبلي 

 التعبير عن الهوية في النتاج أساليب ١ – ٤

   :األكاديميالمعماري 

      تمثل مقررات ومناهج موضوع التصميم 

المعماري على وجه الخصوص نقاط االنطالق في 

ري وهذه المناهج يفترض بها عملية التعليم المعما

 تؤشر كيفية توجيه الطالب في مسالة تعامله مع أن

العديد من المواضيع خاصة تلك التي تضم جانبا 

ونظرا لكون العملية .  ومنها مسالة الهوية إشكاليا

 منهاج محدد فان هذا المنهاج إلىالتعليمية مستندة 

 التعامل مع أسلوبوفي كثير من الحاالت يطرح 

لة الهوية عبر ثالث مستويات ، المستوى مسا

 يعنى بالتزود بالمعرفة الضرورية والالزمة األول

لكافة جوانب الموضوع ، ومن ثم تطبيق هذه 

المعرفة خالل العملية التصميمية في المستوى 

 وفي المستوى الثالث تقييم الناتج وأخيراالثاني ، 

  .النهائي بالنسبة لمسالة الهوية 

الث مبادئ رئيسية ينبغي تضمينها      هنالك ث

في التعامل مع هذا الموضوع وتشتمل على 

  Distinctionوالتمييز  Continuity التواصل 

بالنسبة  . Recognition   اإلدراك وأخيرا

للتواصل يمكن التعبير عنه بمجموعة القيم الثابتة  

وبجوانبها االجتماعية والثقافية ) غير المتغيرة ( 

يتم التمييز من خالل الحدود في حين والدينية ، 

المتولدة في عملية المواجهة بين التحديات المحلية 

 بمعرفة العناصر فيتضح اإلدراك أما ، واإلقليمية



 كل إن. التي تكامل كال من التواصل والتمييز 

مبدأ من هذه المبادئ الثالثة يتضمن بدوره 

 التي تستخدم  Criteria مجموعة من المعايير 

هذه المعايير يوضحها . ييم النتاج المعماري لتق

  ) . ١(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 في التعاطي مع المبادئ الرئيسية) : ١(الشكل 

 ةضمن العملي ومعاييرها مسالة الهوية

   .التصميمية

  ) Aabdelsalam,2009:349 (   

  

  

 التعاطي مع مسالة الهوية وضمن إن      

    : الذكر يكون كالتالي األنفةالمستويات الثالثة 

  )Aabdelsalam,2009:350 (  

 مسالة حيث تعد: مستوى التزود بالمعرفة  : أوال

 العوامل في عملية التعليم أهمالتزود بالمعرفة من 

والتعلم وهي في كثير من النماذج المعتمدة في 

تدريس التصميم المعماري تعد نقطة االنطالق 

 تمثل الجانب النظري نهاأبالنسبة للعملية وحيث 

في المرسم التصميمي وهي بدورها تتضمن ثالث 

  :جوانب 

 حيث يقوم المشرف  Definition التعريف – ١

على موضوع التصميم بتوضيح لفظي للمادة 

 قبل الولوج إلى األساسيةومناقشة المسائل 

المرحلة التالية مثال ذلك توضيح ما تعنيه عبارة  

حيث ) مع التقنيات السائدة تكامل التكنولوجيا ( 

 توضيح جانبين األول مرتبط األمريستلزم 

 وسمات التكنولوجيا الحديثة والثاني بأساليب

  .مرتبط بعناصر السياق المحلي 

هنا يتم توضيح Interpretation     التفسير– ٢

أسلوب ترجمة وتفسير المعايير وعلى كافة 

ر المستويات عبر تكوينات مادية أو مظاهر غي

) التكيف مع المناخ المحلي( مادية مثال عبارة 

تستلزم توضيح أساليب االستجابة لمؤثرات هذا 

 تصميمية وعمرانية إجراءاتالمناخ وعبر 

  .  متنوعة وإنشائية

  

  

  

  

  

  

استخدام مفردات من العمارة ) : ٢(الشكل 

  )الباحثون .(المحلية في مشروع طالب

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

لنسيج المتضام كأحد تبني فكرة ا) : ٣(الشكل 

 مبادئ العمارة المحلية في مشروع طالب

  )الباحثون.(

 أن وحيث  Exemplification التمثيل – ٣

 أنيمكن  االستيعاب الكامل والشامل للموضوع ال

 تبين أسلوب ترجمة المعايير أمثلةيتم دون طرح 

في المشاريع التصميمية وذلك عبر عرض نماذج 

  .ها من هذه المشاريع ومناقشت

ضمن هذه : مستوى تطبيق المعرفة : ثانيا 

المرحلة والتي تمثل الجانب التطبيقي في مرسم 

  : مفردات هي أربعالتصميم توجد 

   جمع المعلومات وتحديد المتطلبات التصميمية – ١
Information Gathering and Defining 

 Design Imperatives  بعد تحديد طبيعة 

 بنظر االعتبار في العمل اأخذهالبيانات التي يجب 

التصميمي المطلوب انجازه ومن ثم ترتيب 

وتبويب هذه البيانات وتحليلها وربطها بالمتطلبات 

 عبر عمل بحثي إخراجهاالتصميمية والتي يتم 

 ألجلومناقشته ضمن المجموعة التصميمية 

 ووجهات النظر المختلفة اآلخرين بآراءاالسترشاد 

  .في التعامل مع الموضوع 

   البرنامج الفردي/  التفسير – ٢
Interpretation  / 

 Personalized Program في هذه المرحلة

تتم معالجة ثانية للمعلومات التي تم جمعها ولكن 

بأسلوب مختلف وحيث تتم ترجمة الحاجات 

الناتج هنا . التصميمية بشكل عملي وتعبير واضح 

يمثل مؤشر االنطالق نحو تشكيل الفكرة ويكون 

   .األبعادبر مخططات ثنائية وثالثية ع

  تغيير التصميم /  الذاتي اإلدخال – ٣
Independent Input / Design Modifier 

هنا تتم بلورة وتطوير المخططات المنتجة في 

المرحلة السابقة وعكس ما يدور في ذهن المصمم 

وهي تعد الجزء األول من عملية التركيب 

Synthesis ول المحتملة  وحيث يتم طرح الحل

  .والناتج رسوم ومخططات متنوعة 

تصميمي المعماري  الحل ال– ٤

Architectural Design Solution  هذه 

المرحلة تركز على تطوير المخططات السابقة 

ومن ثم عرضها بصيغة رسوم معمارية ببعدين 

 وبمقاييس رسم متنوعة مع استخدام أبعادوثالثة 

أسلوب تتضمن هذه الرسوم  .  Modelsالنماذج 

تنظيم الفضاءات والعالقات بين هذه الفضاءات ، 

منظومة الحركة ، المتطلبات الحيزية ، العالقات 

ضمن محيطه  المبنى وتأثيربين الكتل ، التفاصيل 

 المبنى ضمن محيطه الثقافي وتأثيرالعمراني 

 المبنى ضمن محيطه الفكري ومدى تأثير وأخيرا

  .معمارية  بالنزعات والتوجهات التأثره

 عملية التقييم إن: مستوى تقييم النتاج : ثالثا 

 كثير من الباحثين تعد من رأيوحسب 

.  في التصميم المعماري األساسيةالضرورات 

 إدراك تقييم البيئة يتم عبر أن Rapoportيرى 

خصائصها ومن ثم تفضيالتها ، خياراتها ، 

                     سلوكها وبالتالي اتخاذ القرار

  )Rapoport,1981:97 ( .  في حين يرى

 التقييم هو عملية اختبار للمعايير أن آخرون

 التصميمية على الحل التصميمي لتحديد مدى تقبله

  )Lang et al,1974:144. ( إطار ضمن 

الهوية فان عملية التقييم تتم عبر مستويين ، األول 

هو التقييم الذاتي من قبل الطالب لنتاجه ومن 

 دى ما المعايير المذكورة سابقا وتحديد مخالل

حققه النتاج ضمن هذا المجال ، المستوى الثاني 



يخضع لدور المشرف أو المسؤول عن العملية 

   .التعليمية لتقييم المشروع النهائي 

  : فرضية البحث ومتغيراته والدراسة العملية - ٥

  : فرضية البحث ١ – ٥

يمكن القول فانه       استنادا إلى ما تم طرحه 

 أساسيابان للمؤسسة األكاديمية المعمارية دورا 

لة أفي توجيه الطالب في أسلوب تعامله مع مس

الهوية وان هذا الدور تحكمه مستويات مرتبطة 

 لجوانب األساسيةبتوفر القاعدة المعرفية 

 تطبيق هذه المعرفة خالل وإمكانيةالموضوع 

العملية التصميمية ومن ثم تقييم النتاج 

يصاحب ذلك تعدد الرؤى في أسلوب . التصميمي 

تحقيق الهوية المحلية والمترافق مع تنوع 

  .التوجهات التي يعكسها النتاج المعماري المحلي 

  : الدراسة العملية ٢ – ٥

 اختبار فرضية البحث تم اللجوء إلى ألجل      

 دراسة عملية اشتملت على عينة مؤلفة من إجراء

المرحلة الثالثة في قسم طالبا من طلبة ) ٢١(

وحيث تم الهندسة المعمارية في جامعة الموصل 

قيام كل طالب بتقييم نتاجه التصميمي للفصل 

 ٢٠١٠- ٢٠٠٩الدراسي األول للسنة الدراسية 

 متعدد إسكانمشروع ( والذي كان موضوعه 

ساكن ) ١٢٠٠(وهو مخصص الستيعاب  ) األسر

اعتماد تم . وفي موقع منتخب في مدينة الموصل 

برنامج تصميمي للمشروع مستند إلى معايير 

 أساسيةوقد اعتمدت ثالث نظم  العراقية اإلسكان

 األبراجفي عملية تجميع الوحدات هي نظام 

 الرواقونظام  Point Systemالسكنية 

Gallery System المجمعة األجزاء ونظام 

Segment System  . ضمن  كان من

 دة للمشروع التأكيالمتطلبات التصميمية الرئيسي

 اإلسكانعلى مسالة الهوية نظرا لكون موضوع 

وبشكل خاص هو ذو طبيعة محلية ويحمل جانبا 

 وحيث تم طرح كبيرا من الخصوصية المكانية 

 األوليجوانب الموضوع ضمن الشرح النظري 

  .للمشروع وكذلك تناوله خالل مراحل االنجاز 

وعية فقد  تكون عملية التقييم موضأن ألجل       

تم اعتماد استمارة للتقييم يقوم الطالب بملئها عبر 

 في رأيه على مجموعة من االسئلة تبين إجابته

) ١الملحق ( قدرة مشروعه في التعبير عن الهوية 

 تالبياناعلى مجموعة من وقد اشتملت االستمارة 

   :أساسيينتوزعت على جانبين 

ت تخص  العامة وهي بياناتالبيانا: الجانب األول 

 وكذلك معلومات اإلقامةالطالب كاالسم ومكان 

  .عامة عن المشروع والنظام المستخدم 

البيانات المرتبطة بمسالة الهوية : الجانب الثاني 

  : على ما يلي التأكيدوهنا تم 

 النتاج التصميمي بتوجهات احد تأثر –١

 توجهات العمارة العراقية بأحد أو نالمعماريي

 التأثرما ومدى قصدية هذا المعاصرة أو بكليه

  . فيه األولويةومن يحتل 

 الطالب بقدرة نتاجه في التعبير إحساسمدى  – ٢

 في عدم تحقيق هذا إخفاقه وأسبابعن الهوية 

  .التعبير 

 تحديد طبيعة العالقات والعناصر التي – ٣

تضمنها النتاج في مسالة التعبير عن الهوية والتي 

  :ة توزعت على المستويات التالي

   .األفقي مستوى تشكيل المخطط ١ – ٣

  . بالكتل والفضاء اإلحساس مستوى ٢ – ٣

  . مستوى تشكيل الواجهات ٣ – ٣

  . مستوى المعالجات البيئية والمناخية ٤ – ٣

  . مستوى التعامل مع البيئة االجتماعية ٥ – ٣

 التطبيق وإشكاليات إمكانيات على ذكر التأكيدمع 

  .ستويات ولكل مستوى من هذه الم

  : نتائج الدراسة العملية ٣ – ٥

  :     توصلت الدراسة العملية إلى ما يلي 

بلغ عدد الطلبة الساكنين في مدينة الموصل   - ١

 من العينة في حين%) ٩٥,٢(طالبا وبنسبة ) ٢٠(



كان هنالك طالب واحد يسكن خارج الموصل 

  .من العينة %) ٤,٨(وشكل نسبة 

ة بتجميع الوحدات  الخاصاألنظمة توزعت – ٢

طالب وبنسبة ) ٦(للمشروع بالشكل التالي ، 

من العينة كان مشروعهم من نظام %) ٢٨,٧(

%) ٣٣,٣(طالب وبنسبة ) ٧( السكنية ، األبراج

من العينة كان مشروعهم من نظام الرواق ، في 

من %) ٣٨(طالب وبنسبة ) ٨(حين كان هنالك 

  .جمعة  الماألجزاءالعينة كان مشروعهم من نظام 

 بلغ عدد الطالب الذين ابدوا شعورا بان – ٣

 بنتاج معماري تأثرانتاجهم التصميمي قد عكس 

. من العينة %) ١٤,٣(طالب وبنسبة ) ٣(معين 

المعماريون المؤثرون هم كل من رفعت 

الجادرجي ، لي كوربوزييه و ريتشارد ماير ، في 

  . قصديا التأثيرالحاالت الثالثة كان 

 الطالب الذين ابدوا شعورا بان بلغ عدد - ٤

 توجهات بأحد تأثرانتاجهم التصميمي قد عكس 

طالب وبنسبة ) ٦(العمارة العراقية الحديثة 

 التأثيرحاالت كان ) ٣(في  .من العينة%) ٢٨,٦(

قصديا ، وفي الحاالت الثالثة المتبقية لم يكن 

   قصديا التأثير

ان  الطالب شعوره بأبدى في حالة واحدة فقط – ٥

  بنتاج معماريتأثرانتاجه التصميمي قد عكس 

 بأحد وتأثرا) رفعت الجادرجي (  معين عراقي

التوجه ( توجهات العمارة العراقية الحديثة 

   .لتوجه التجريبي كانت لالتأثر أولوية) . تجريبي ال

 بان إحساسابلغ عدد الطالب الذين ابدوا  - ٦

محلية نتاجهم التصميمي كان معبرا عن الهوية ال

من %) ١٤,٣(طالب وبنسبة ) ٣(وبشكل كبير 

طالبا وبنسبة ) ١٢ (أبدىفي حين . العينة 

 بان نتاجهم إحساسامن العينة %) ٥٧,١(

التصميمي كان معبرا نوعا ما عن الهوية المحلية 

 بان نتاجهم إحساساعدد الطالب الذين ابدوا . 

التصميمي كان غير معبر عن الهوية المحلية  كان 

  .من العينة %) ٢٨,٦(طالب وبنسبة ) ٦(

 إحساسا الطلبة أبدى في الحاالت الثالثة التي – ٧

بان نتاجهم التصميمي كان معبرا عن الهوية 

المحلية وبشكل كبير كان نظام تجميع الوحدات هو 

 أنظمةفي حين توزعت .  المجمعة األجزاء

 بان إحساساالتجميع بالنسبة للطالب الذين ابدوا 

تصميمي كان معبرا نوعا ما عن الهوية نتاجهم ال

حاالت من نظام الرواق ، ) ٦(المحلية كالتالي ، 

حاالت من ) ٣( و األبراجحاالت من نظام ) ٣(

 الطالب الذين ابدوا أما.  المجمعة األجزاءنظام 

 بان نتاجهم التصميمي كان غير معبر عن إحساسا

فقد توزعت ) ٦(لغ عددهم االهوية المحلية  والب

 كالتالي ، حالة واحدة من نظام الرواق ، نظمةاأل

 و حالتان من نظام األبراجحاالت من نظام ) ٣(

  . المجمعة األجزاء

 التي كانت وراء عدم التعبير عن األسباب – ٨

الهوية المحلية في نتاج الطالب أو التعبير عنها 

 بعدم الشعور األولىنوعا ما قد تمثلت بالدرجة 

الهوية المحلية في المشروع  التعبير عن بأولوية

 العالمية المعاصرة ةمقابل جماليات توجهات العمار

 إجابة) ١١(حيث كان هذا السبب هو الرئيسي في 

 ، وفي ذات الوقت كان إجابة) ١٤ (أصلمن 

جاء بالمرتبة  . إجابات) ٧(السبب الوحيد في 

الثانية التقييم السلبي للطالب بالنسبة للتوجهات 

حقيق الهوية المحلية لبيئة السكن المعاصرة في ت

حاالت وكان السبب الوحيد في حالة ) ٤(وذلك في 

جاء بالمرتبة الثالثة الدور السلبي . واحدة فقط 

اصرة واليات تحقيقها للهوية وعلى عللتوجهات الم

 في النتاج المعماري وذلك في اإلبداعحساب 

. تين فقط وكان السبب الوحيد في حالة واحدة لحا

 وفي المرتبة الرابعة جاءت مسالة عدم قدرة اأخير

 التوجهات المعاصرة في آلياتالطالب على تفسير 

  .خلق النتاج المعماري وذلك في حالة واحدة فقط 

  العالقات والعناصر التي تضمنها نتاجكانت  -  ٩

 التعبير عن  فيأسهمتالطالب التصميمي والتي 



 لىالتي توزعت عحسب تقييم الطالب والهوية و

  :التالي  هي ك المستوياتمجموعة من

   .األفقي مستوى تشكيل المخطط  :أوال

  . التناظر – ١

  . االحتواء الفضائي – ٢

  . تفصيص الكتل – ٣

  . وجود الفناء الداخلي ضمن المنظومة البنائية– ٤

  . التدرج الفضائي سواء للموقع أو للوحدة – ٥

  . نظام المداخل المنكسرة – ٦

  . المخططات أشكال في  االنتظام– ٧

  . بالكتل والفضاء اإلحساس مستوى : ثانيا 

  . التكتل – ١

  . التضام – ٢

  .اشي وتدرجها م الشكل العضوي للم– ٣

  . محدودية االرتفاع – ٤

  .واالحتواء الفضائي اإلنساني المقياس – ٥

  . مستوى تشكيل الواجهات :ثالثا 

  . استخدام عناصر من العمارة اآلشورية – ١

  . أسلوب معالجة الفتحات – ٢

  . وجود الشرفات – ٣

 استخدام عناصر من العمارة الموصلية - ٤

  .التراثية 

   .األلوان – ٥

  . أسلوب معالجة القشرة الخارجية وتغليفها – ٦

  . مستوى المعالجات البيئية والمناخية :رابعا 

  . تبني مفهوم الطاقات المتجددة – ١

  . استخدام كاسرات الشمس – ٢

  . توجيه المبنى – ٣

  . استخدام الفناء الوسطي والداخلي – ٤

  . استخدام بعض العناصر في الواجهات – ٥

  . أسلوب معالجة الفتحات – ٦

  . مستوى التعامل مع البيئة االجتماعية :خامسا 

  . استخدام العزل البصري – ١

  . تدرج الفضاءات من العام نحو الخاص – ٢

اقع ممرات الحركة عالقة مو(  الشرفية – ٣

  ) .بالفضاءات الخاصة 

  . وجود الفضاءات االجتماعية – ٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

النتاج التصميمي الغير  أمثلة عن) : ٤(لشكل ا

معبر عن الهوية المحلية حسب رأي الطلبة الذين 

  )الباحثون( .أنجزوه 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

النتاج التصميمي المعبر  عنأمثلة ) : ٥(الشكل 

عن الهوية المحلية حسب رأي الطلبة نوعا ما 

  )الباحثون(  .الذين أنجزوه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

النتاج التصميمي المعبر عن الهوية ) : ٦(الشكل 

 حسب رأي الطلبة الذين  وبشكل كبيرالمحلية

  )الباحثون(  .أنجزوه 

  

  :لعملية  نتائج الدراسة ا تحليل ومناقشة٤ – ٥

وبحسب رأي  ( نتائج الدراسة العمليةبينت :أوال

االنخفاض الواضح في نسبة  )عينة االالطلبة في 

المشاريع التي تعامل مصمموها مع مفهوم الهوية 

 خالل التصميم التأثرالمحلية سواء على مستوى 

لم ,م النتاج يفعلى مستوى تقي.  النتاج النهائي أو

برأي (ة عن الهويةتزد نسبة المشاريع المعبر

من % ٢٨,٦مقابل % ١٤,٣عن )الطالب المصمم

المشاريع التي لم تقدم أي تعبير عن الهوية المحلية 

من العينة عن مستويات % ٥١,٧في حين عبرت 

مختلفة من التعامل مع هذا المفهوم لتوفير صور 

  .محدودة له في المشاريع المنجزة 



 تأثرمستوى  هذه النتائج تتالءم تماما مع       إن

نتاج الطلبة بالتوجهات المختلفة للعمارة العراقية 

وحيث من المشاريع % ٢٨,٦والتي لم تزد عن 

مقابل   في نصفها بشكل غير قصديالتأثرجاء 

 بالحركات تأثرهامن المشاريع التي جاء % ٧١,٤

  هذاأنكما . المعمارية الغربية المعاصرة

تاج برواد  هذا النتأثر يتالءم مع ضعف االستنتاج

حركة العمارة العراقية المعاصرة والتي لم تزد 

 للتأثرعن حالة واحدة مقابل حالتان مقابلة 

   .بمعماريين غربيين

 تباين تركز حاالت التعبير عن الهوية :ثانيا

في نتاج الطلبة بحسب )  التامأوالجزئي (المحلية 

 تدرجت مابين النسبة إذنمط المشروع السكني 

المنخفضة ( الوحدات المجمعة  في نمطاألعلى

 أبنية( نمط الرواق إلى) ومتوسطة االرتفاع

 باألبراج وانتهاء) متوسطة ومنخفضة االرتفاع

السكنية المرتفعة التي انخفضت فيها حاالت 

 حدها إلىالتعبير عن الهوية المحلية 

وبالمقابل ، فقد تناسب تركز حضور .األدنى

 عكسيا مع األنماطالتعبير عن المحلية في هذه 

 التي اشرها المصمم في تضمين اإلشكالياتحجم 

 األنماطي فردات التعبير عن هذه الهوية مف

  .السكنية الثالثة

  متعددة أوجه العملية عكست نتائج الدراسة :ثالثا 

 في التوجهات المعمارية المعاصرة تأثير لضعف

  الغربية التوجهاتتأثير إزاءالعمارة المحلية 

 ما ظهر في ثلثي عينة المسح  وهو.الحديثة 

التعبير   بأهميةموزعا بين ضعف شعور المصمم 

عن الهوية المحلية في المشروع مقابل جماليات 

ه تقييمأو  توجهات العمارة العالمية المعاصرة

 للتوجهات المعاصرة في تحقيق الهوية السلبي

في  آلياتها تفسير إمكانية أو المحلية لبيئة السكن

 اإلبداع تحديدها لمستوى أولمعماري خلق النتاج ا

 ضعف تمسك المصمم أسباب ورغم اختالف  .فيه

 أنها إال, الهوية المحليةمحلية لتحقيق بالتوجهات ال

 عن ضعف التوازن بين إجماال  تعبرأنيمكن 

 التوجهات المحلية لصالح التوجهات الحديثة تأثير

  .المعاصرة

زيع  لتوالدراسة العملية بينت نتائج :رابعا

 التعامل معها إلى المصمم أشارالمفردات التي 

 التركيز كان إلى أن, للتعبير عن الهوية المحلية

 الوظيفي األداءعلى المفردات المرتبطة بتحقيق 

 أو للمبنى األفقي كمفاصل تنظيم المخطط األعلى

 أو في تحقيق الحاجات االجتماعية  أو,الموقع

فأن  , وحتى ضمن هذه المستويات. المناخية 

 تعبيرا عن األكثرالتركيز جاء في محاورها 

 واألقل أساسية واألكثر العليا اإلنسانيةالحاجات 

كمفردات  تعبيرا عن خصوصية البيئة المحلية

. التدرج الفضائي وتوجيه البنايات السكنية

 األكثرقلت نسبة التعامل مع المفردات , وبالمقابل 

لمحلية  البصري بالبيئة ااإلحساستعبيرا عن 

وخصائصها الفضائية والتي وبشكل عكسي ترافق 

 من األعلىتطبيقها لدى الطالب مع النسبة 

 التي اإلشكاليات مقارنة مع نسبة اإلشكاليات

 من هذه األولىارتبطت بتطبيق المجموعة 

يلخص إحصائيا نتائج ) ٢( الملحق .المفردات

 فيما يخص العالقات والعناصر الدراسة العملية

منها نتاج الطالب التصميمي والتي التي تض

أسهمت في التعبير عن الهوية وحسب تقييم 

الطالب والتي توزعت على مجموعة من 

   .المستويات 

  : والتوصيات االستنتاجات – ٦

  :االستنتاجات  ١ – ٦

   بين التوجهات المحلية  التأثير تقييم توازن إن :أوال

لتحقيق الهوية المحلية من جهة والتوجهات 

لمعاصرة الحديثة التي تدفع بفكر الطالب ونتاجه ا

 إلىنحو عمارة عالمية فاقدة لخصوصيتها يشير 

افتتان الطالب وانبهاره بالتوجه العالمي المعاصر 

 بالنتاج أو متجددة أفكارسواء بما يحمله من 

من  أصبحالتصميمي الغزير المتولد عنها والذي 



 وسائل السهل التعامل معه مع التطور الهائل في

  .االتصال 

 لقد دللت نتائج االستبيان بوضوح ومن :ثانيا

خالل تقييم المصمم للتوجهات المحلية المعاصرة 

 ضعف مستواه في تطبيق مفاهيمها ضمن إلى

 ارتبط أساسييننتاجه التصميمي وضمن محورين 

 المناهج إلى السلبية للطالب النظرة بطبيعة األول

 واليات تحقيقها في المتعددة لخلق الهوية المحلية

النتاج التصميمي بينما عبر المحور الثاني عن 

مستوى التطبيق الممثل في المفردات التي حددها 

الطالب لتحقيق هذه الهوية والمرتبطة بالحاجات 

 للساكن والتي تعبر عن أساسية األعلى اإلنسانية

 من تعبيرها أكثرعموم الحاجات البشرية العامة 

  .ية لبيئة سكنية محددةعن الخصوصية المحل

 إلى يشير وبوضوح أنسبق يمكن  ما إن :ثالثا 

الدور الضعيف الذي تضطلع به المؤسسة 

 النظري والعملي للطالب اإلعداد  في األكاديمية

وهذا التقييم . للتعامل مع مفهوم الهوية المحلية 

يعززه مالحظة غياب هذه المفاهيم والياتها في 

يزيد عن يت وبما حظ أنهاذهن الطالب رغم 

 رواد وأساطيننصف قرن من جهد واهتمام 

 هذه آثار أنكما . الحركة المعمارية في العراق 

المفاهيم ومعطياتها غابت عن النتاج المعماري 

كان يفترض لعينة الدراسة والتي كمشروع سكني 

   . درجة من درجات تحقيقها أعلى يعبر عن أنبه 

  : التوصيات ٢ – ٦

 الهوية المحلية بكافة بأهميةة التوعي : أوال

   .األصعدةوجوهها ومستوياتها وعلى مختلف 

 على مسالة توثيق التراث المعماري التأكيد: ثانيا 

في بناء وحفظ معالم كونه يشكل حجر الزاوية 

  .الهوية المحلية 

إعادة النظر بالمناهج الدراسية وخاصة ما : ثالثا 

ها وفق يتعلق منها بالعمارة المحلية وتطوير

سياقات تعزز من شعور الطالب بقيمة النتاج 

  .المحلي وترسيخ ما يطرحه هذا النتاج من قيم 

تعزيز الجانب النظري في مادة التصميم : رابعا 

المعماري بطروحات تتبنى جوانب المقارنة بين 

النتاج المعماري المحلي والعالمي وتوضح 

  .الجوانب االيجابية والسلبية لكليهما 

  :در المصا

, مها, صفوت إبراهيم و االلجاتي,  باشا– ١

الهوية المعمارية للسكن الشعبي المعاصر في 

سلسلة , مجلة بحوث جامعة حلب  , مدينة حلب

  .٢٠٠٨ , ٦٣العدد , العلوم الهندسية 

 الفنحوار في بنيوية ، تالجادرجي، رفع – ٢
، رياض الريس للمكتب والنشر، لندن، والعمارة
  .١٩٩٥قبرص، 

التعبير عن هوية رزوقي، غادة موسى،  - ٣

، ) الهويةإشكالية( المعاصرة اإلسالميةالعمارة 

 لنقابة األولبحث مقدم إلى المؤتمر المعماري 

, ، المركز الثقافي الملكي،عماناألردنيينالمهندسين 

١٩٩٨.  

العمارة الحديثة , عقيل نوري ,  المال حويش – ٤

, بغداد ,  العامة دار الشؤون الثقافية, في العراق 

١٩٨٨.   

 إشكالية: مهدي، سعاد عبد علي، عمارتنا – ٥

، المؤتمر المعماري  التعريفإشكاليةالهوية بل 

، المركز الثقافي األردنيين لنقابة المهندسين األول

 .١٩٩٨, ،عمانالملكي

,  العذيبات إلىمن المربع , مشاري , النعيم  – ٦

, لمعاصرة  في العمارة السعودية اوأفكاررؤى 

مؤسسة اليمامة  , ٩٤العدد , كتاب الرياض 
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  -١-لحق الم

  استمارة استبيان

  اسم الطالب*   

  )اسم المدينة او القرية( محل سكن الطالب الدائم  *   

  نمط المسكن في مشروع الطالب السكني*   
(     )   gallery      -    (     ) segment     -    (     ) point  

 
  :نهل تشعر بان معالجات نتاجك التصميمي عكست نتاجا لمعماري معي* 

  : ...................ما اسم المعماري, وإذا كانت اإلجابة بنعم ) . كال( ، )  نعم(

  ). كال)   (نعم(وهل كان التأثر بتوجهات المعماري قصديا ؟    
  

هل تشعر بان معالجات نتاجك التصميمي عكست احـد توجهـات العمـارة العراقيـة               *

  . نعم وإذا كانت اإلجابة ب). كال)   (نعم(المعاصرة؟ 

  ). كال)   (نعم( هل كان التأثر بهذا التوجه  قصديا ؟       
  

  : إذا أجبت بنعم على الفرعين السابقين ؟ أين ترى أولوية تأثر نتاجك التصميمي* 

  )تأثر بتوجه معماري(,  )  تأثر بمعماري( 
  

  ما مدى إحساسك بان نتاجك التصميمي كان معبرا عن الهوية المحلية لبيئتك ؟* 

  )ال يعبر(,    )    نوعا ما( ,    )      بشكل عال(
  

  :إذا كنت ترى أن نتاجك لم يكن معبرا عن الهوية المحلية لبيئتك ؟ هل السبب هو* 

  .تقييمك السلبي للتوجهات المعاصرة لتحقيق الهوية المحلية لبيئة السكن (   ) 

  تاج المعماريعدم قدرتك على تفسير آليات هذه التوجهات في  خلق الن(   ) 

  .الدور السلبي لهذه التوجهات واليات تحقيقها على اإلبداع في النتاج المعماري(   ) 

ال تشعر بأولوية التعبير عن الهوية المحلية لبيئتك في المشروع مقابل جماليـات             (   ) 

  .توجهات العمارة العالمية الحديثة
  

 للهوية المحلية لبيئة السكن     إذا كنت ترى أن نتاجك التصميمي كان معبرا عن تصورك         *

وما هي إشكاليات   . ، ما هي العناصر والعالقات التي تضمنها نتاجك للتعبير عن هذه الهوية             

  :أو إمكانيات تطبيقها في مشروعك التصميمي ضمن المستويات آالتية



  

   التطبيقإمكانيات   التطبيقإشكاليات  المفردات  المستوى  

١

  

مستوى 

تشكيل 

المخطط 

  األفقي

  

      

٢

  

مستوى 

اإلحساس 

بالكتل 

  والفضاء

  

      

٣

  

مستوى 

تشكيل 

  الواجهات

  

  

      

٤

مستوى 

معالجات 

البيئة 

  المناخية

  

      

٥

مستوى 

المعالجات 

االجتماعية

  

      



  -٢-الملحق 

النتائج اإلحصائية للدراسة العملية فيما يخص العالقات والعناصر التي تضمنها نتاج الطالب 

سهمت في التعبير عن الهوية وحسب تقييم الطالب والتي توزعت على التصميمي والتي أ

  .مجموعة من المستويات  

  

  
تردد   مفردات المستوى  المستوى

 المفردة 

مجموع 
تردد 

مفردات 
  المستوى

للتردد % 
  ضمن العينة

تردد 
إشكاليات 
تطبيق 
  المفردة

مجموع 
تردد 

إشكاليات 
تطبيق 
مفردات 
  المستوى 

للتردد % 
ضمن 
  ةالعين

  -  ١  التناظر
  -  ١  االحتواء الفضائي
  -  ١  تفصيص الكتل

  ١  ٢  وجود الفناء الداخلي ضمن المنظومة البنائية
  ٣  ١١  التدرج الفضائي سواء للموقع أو للوحدة

  ١  ٤  نظام المداخل المنكسرة

مستوى 

تشكيل 

المخطط 

  األفقي
  ١   المخططاتأشكالاالنتظام في 

٢٥٫٣  ٢١%  

١  

٣٠  ٦%  

  -  ٣  التكتل
  -  ١  التضام

  ١  ٣  الشكل العضوي للمماشي وتدرجها
  -  ١  محدودية االرتفاع

مستوى 
 اإلحساس
بالكتل 
  والفضاء

  ٦   واالحتواء الفضائياإلنسانيالمقياس 

١٦٫٩  ١٤%  

١  

١٠  ٢%  

  ١  ٢  ةاستخدام عناصر من العمارة اآلشوري
  ٢  ٣  أسلوب معالجة الفتحات

  ١  ١  وجود الشرفات
  ١  ٢  استخدام عناصر من العمارة الموصلية التراثية

  -  ١  األلوان

مستوى 
تشكيل 
  الواجهات

  ٤  أسلوب معالجة القشرة الخارجية وتغليفها

١٥٫٧  ١٣%  

٢  

٣٥  ٧%  

  -  ١  تبني مفهوم الطاقات المتجددة
  -  ٣  استخدام آاسرات الشمس

  ٢  ٩  توجيه المبنى
  -  ١  استخدام الفناء الوسطي والداخلي

  -  ١  استخدام بعض العناصر في الواجهات

مستوى 
المعالجات 

البيئية 
  والمناخية

  ٢  أسلوب معالجة الفتحات

٢٠٫٥  ١٧%  

-  

١٠  ٢%  

  ١  ٦  استخدام العزل البصري
  ١  ٩  تدرج الفضاءات من العام نحو الخاص

  ١  ٢  )الفضاءات الخاصة و ممرات الحرآة بين(الشرفية 

مستوى 
التعامل مع 

البيئة 
  ١  وجود الفضاءات االجتماعية  االجتماعية

٢١٫٧  ١٨%  

-  

١٥  ٣%  

    ٢٠  مجموع إشكاليات التطبيق  ٨٣  مجموع تردد مفردات العينة  

  

  


