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 ة المحليةيعمار مالالممارسة في  والتقنية بين التراثالتفاعل تبادلية 
0F(دراسة تطبيقية للمفردات التراثية البغدادية)

١ 
 

 
 

 
 المستخلص :

تواجه الممارسة المعمارية المحلية ازمة ارتبطت بفقدانها مالمحًا حيادية للتواصل مع التراث المحلي والتطور المتسارع      
 الذي يمثل سمة العصر الحالي.

يركز البحث على حالة الوسطية او التوازن في التعبير بين الخصوصية التراثية (اذ اليمكن رفض التراث كله او قبوله     
كله) والتعبير عن روح العصر وتقنياته الجديدة لضمان استمرارية النتاج المعماري المتحقق زمانيًا ومكانيًا لتتمثل مشكلة 

ري في النتاج المعماري المطروح بين القديم والحديث.وانطالقًا من ضرورة التأسيس البحث بغياب حالة التوازن التعبي
لنجاحات معمارية استنادًا الى الموروث لما يمتلكه من صورة ايجابية مرتبطة بالحس والذاكرة الجمعية ومن دون نسخ حرفي 

التعبيري التبادلي بين التراث يضمن اعادة  او تكرار ممل لعناصره  فقد تمثل هدف البحث بطرح التقنيات لتحقيق التوازن
الخط المعماري المحلي الى مساره المحليمن جهة وتقنيات العصر من جهة اخرى بما الصحيح وذلك من خالل التأكيد على 

وما  ماتملكه العناصر واالشكال التراثية من قدرة توليدية الشكال جديدة تفيد العملية التصميمية والممارسة المعمارية ككل
 تعكسه تقنيات العصر الحاضر ،ولتحقيق الهدف البحثي حددت الخطوات االتية:

توضيح دور التراث المعماري المستوعب لقوى التغيير الخارجية (متمثلة بالتكنولوجيا المعاصرة) لمجابهة حالة  -١
 التغريب .

 لسابق .ابراز الدور التقني لتطوير النتاج المعماري لضمان استمراريته وتواصله مع ا -٢
تحديد اليات التقنية لعصرنة التراث وتطبيقها على عناصر بغدادية تراثية منتخبة للتطبيق العملي لتوفير بدائل  -٣

للمصمم المعماري تمثل احتماالت شكلية للتواصل مع القديم في اطار عصري جديد كنوع من حالة احياء للعناصر التراثية. 
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Interchanging interaction between heritage and technical  in the local 
architectural practice 

)An Empirical Study of the heritage elements in Baghdad( 

 

 

 

 

Abstract: 

An architectural local practice facing a crisis associated with losing the local intermediated 
feature for local heritage and rapid development, which is a feature of the current era.The 
research focuses on the case of intermediation in   expression between  heritage privacy (as it 
cannot be denied the whole heritage or accept the whole) and the expression of the spirit of 
the times and new techniques to ensure the continuity of architectural output achieved in time 
and space thus The research problem absented of equilibrium expressionist architectural 
output arises between the ancient and the modern..Proceeding from the need Establishment 
the successes of architectural based inherited to attributes of the positive image associated 
with sense and collective memory and without verbatim copying or repeat boring of its 
components may represent objective of this research offering mechanics to harness 
developments technological era to achieve the balancing expressive with local heritage to 
ensure re-line local architectural back on track right through emphasize in their possession on 
elements and traditional forms of obstetric capacity for new forms stating the design process 
and architectural practice as a whole. 

To achieve the target research had to belimiteda steps which represent as: 

۱ - Clarify the role of the architectural heritage of the container to the external forces of 
change (represented by contemporary technology) to confront the case of alienation. 

۲ - highlight the technical for the development of architectural production to ensure continuity 
and contact with the former 

۳ - Recovery mechanisms to modernize and applied to the heritage elements of Baghdad 
heritage an elected for the application to provide alternatives to represent architectural 
designer formal possibilities to connect with the old in a new modern kind of case the revival 
of traditional elements. 
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ينظر إلى مجمل الوجود اإلنساني علـى أنـه وضـع حركـي  المقدمة:-1
غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوني دينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي

الصـــراع المســـتمر بـــين القـــديم  أو ثابـــت تـــتحكم فيـــه قـــوى 
الـــذي يحـــاول الـــرفض  حـــديثالـــذي يصـــر علـــى البقـــاء وال

على قيمة الزمان في تكوين ورسم واضح للمسـتقبل  تأكيداَ 
المحمـــــول فـــــي رحـــــم الماضـــــي المّولـــــد للحظـــــات متعاقبـــــة 

 " الـــدائم الحـــديثلكينونـــة الزمـــان " التـــي تصـــنع الحاضـــر 
حــامًال فــي طّياتــه الــذاكرة الجمعيــة التــي يعيشــها المتلقــي، 

ة مــن الــزمن لـيس كلحظــة عــابرة طارئــة، بـل يعيشــها كوحــد
ــــزأة، تمــــنح  ــــةغير مجت الماضــــي والالحــــق، كوحــــدة متفاعل
المتلقـــي الرؤيـــة التاريخيـــة التـــي يكتنزهـــا فـــي افقـــه ليكـــون 
عمــق التــاريخ مســـرحًا وشــاهدًا علــى مـــا حصــل ال بهـــدف 

) ١إعادة الماضي بل استثماره ليشكل قـراءة لـنص عميـق(
ــــة ومغــــايرة لمــــ ــــة مقبل ــــدورها لمرحل اٍض يريــــد أن وتهــــيء ب

وينســــــحب إلــــــى مـــــــا يليــــــه مـــــــن يتجــــــاوز حيــــــزه الزمـــــــاني 
و قـــوى بنـــى  والقـــديم يمـــثالن  الحـــديثف عصره(المســـتقبل)

تشيكل لموضوعين واتجاهين مختلفين ، وفـي ذات الوقـت 
يكونــان متــداخلين ويمــثالن حالــة صــراع أزلــي بهــدف فــك 
االرتباط لألواصر التي تربطهما من اجل التحرر وتحقيـق 

ارضـــًا ق نحـــو التطـــور، كـــذلك يمـــثالن توجهـــا متعاالنطـــال
و يمثل حالـة التطـور والتقـدم  منهما وٕاذا كان الحديث لكل

 إذا  ,حالة االستقرار والثبات أي القديم
 روفــــــــــكان كل شيء جديدًا يدفع ويوجه التطور في ظ

 

 تاريخية محددة جديدة بينمـا كـل شـيء يعوقـه ويمنعـه قـديم
ي عمليــة التطــور فــي تــداخل جــدلي ال والقــديم فــ والحــديث

بالحـــــدث  امرتبطـــــ حـــــديثال فكـــــاك فيـــــه وان كـــــان ظهـــــور"
د فـــــالقفزة التـــــي يـــــتم بهـــــا اســـــتيال ,)٢الزمنـــــي (اآلنـــــي) " (

بــين  يحمــل فيهــا الحــديث واالنفصــال عــن القــديم الحــديث
طياته  بصورة دائمة الكثير من خصائص ومالمـح القـديم 
وبذلك فان هذه الوالدة تعبر عـن المضـمون الفكـري القـديم 
الـــذي يـــأتي بـــدالالت ورمـــوز تقـــرأ مـــن قبـــل المتلقـــي وفـــق 

مولدًا عن القديم ومتقـدمًا عليـه  ؤيا الجديدة له فالحديثالر 
ــــــي تشــــــكل إ ــــــه بحكــــــم روح العصــــــر الت طــــــارًا متطــــــورًا عن

 الجنينيـــة للقـــديم حاملـــةصـــورة والدتـــه.كما وانـــه يتضـــمن الل
فـي م حالـة التطـور التـي هـو فيهـا و كل شـيء إيجـابي بحكـ

 ). ٣اغلب األحيان تحمل التوجهات التقدمية(
يركـــز البحــــث علــــى حالــــة التفاعـــل الحاصــــلة بــــين القــــديم 
ــــه والحــــديث  ــــه وانجازات ــــالتراث المعمــــاري بعطاءات ممــــثًال ب

المتعــــددة فــــي يــــا اليــــوم بمعطياتهــــا الــــذي تفرضــــه تكنولوج
ــة الوســطية الم -توازنــة بين(التــراثمحاولــة للوصــول للحال

ـــــــــــةتال ـــــــــــه عاكســـــــــــُا لهـــــــــــا لضـــــــــــمينها ت) و قني ـــــــــــاج وجعل لنت
بهـــدف ) قنيـــةالت -تفاعليـــة (التـــراثلدراســـة  سيصـــار،وعليه

خصوصــــية كــــل منهــــا وتحديــــدها ووفقالمــــا علــــى التعــــرف 
 يقتضيه مسار البحث .

 ) في العمارة قنيةالت-التراث( لتفاعتبادلية ال -٢
 :(االطار العام) 

التبادليــــــة فــــــي اللغــــــة اعطــــــاء واســــــتقبال بالمثــــــل وهــــــو    
ـــــين شـــــيئين او اكثـــــر( ـــــر ب ، ) ٤اســـــتبدال عكســـــي او تغيي

التفاعل في اللغة:تفاعل مصدر (فعل) اي اصبح بينهما و 
وتـــاثير متبـــادل وتفاعـــل الشـــيئين اثـــر كـــل تفاعـــل مســـتمر 

منهمــــــــــــــا فــــــــــــــي االخــــــــــــــر  وتفاعــــــــــــــل فعــــــــــــــل خماســــــــــــــي 
الزم(تفاعلت,اتفاعل,تفاعـــــــل) مصـــــــدر تفاعـــــــل وتفاعلـــــــت 

) ٥المادتـــان اي تـــداخلتا واثـــرت كـــل منهمـــا فـــي االخـــرى (
والتفــاعلي اســم منســوب الــى تفاعــل ,متفاعــل يحــدث تــاثيرا 

د هــــو وفــــي قــــاموس المــــور  ),٦متبــــادال اي قــــوة تفاعليــــة (

ـــــة ,)٧(تـــــاثير كـــــل منهمـــــا فـــــي االخـــــر والتفاعـــــل باالنكليزي
)interaction (هو 
 
 

اتحـــاد المـــواد مــــع بعضـــها تحـــت ظــــروف معينـــة فيحــــدث 
لمــواد  مــن االتــوازن الكيميــاوي بينهــا فيصــبح لــدينا مخلــوط 

ــــنهم تــــوازن ــــي التفاعــــل يســــود بي ــــه ف 1Fالداخل

امــــا التفاعــــل ،٢
فيمـا -بـين) ويعنـي( interاصـطالحا فيتكـون مـن جـزئين (

الممارســـــــة مقابـــــــل النظريــــــــة وتعنـــــــي  (active)بـــــــين ) و

                                                           
۲- www.almaany .com).(. 

http://www.almaany/
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الممارســـــة بـــــين شـــــيئين وحالـــــة مـــــن االتصـــــال والتبـــــادل او 
بينهمـــا. امــــا كيمياويــــا فالتفاعــــل يعنــــي تغييــــر فــــي طبيعــــة 

,والتفاعــــل االجســـام المتفاعلــــة مــــع بعضــــها بســــبب تفاعلها
الثقــــافي او االجتمــــاعي هــــو تــــاثير الثقافــــات والمجتمعــــات 

ـــم الـــنفس بعضـــها  ـــبعض االخر(الفنـــي) امـــا فـــي عل فـــي ال
فيمثــل التــاثير المتبــادل بــين الــنفس والجســم المتحــدين فــي 

تبادليـة التركيب. مما تقدم تم التوصـل للتعريـف االجرائـي ل
 لتفاعل ووفقا لخصوصية البحث كاالتي:ا

ل لية تضمن التوصل لنتاج متوازن ناتج من تاثر كانه ا
منطقة ا النتاج في عنصر من عناصره باالخر ووقوع هذ

شـرط ان المتبادل للعناصـر المتفاعلـة المابين نظرا للتاثير 
ـــة اســـتمرارية واتصـــالية مـــع كـــل منهمـــا  يبقـــى فـــي حال

 ،و تتمثل العناصر المتفاعلة ب (التراث وبنفس القوة 

 
يكـــون معبـــرًا عـــن عنصـــري ل المتولـــدالنتـــاج و ) التقنيـــةو 

توليــده بمــا يحقــق حالــة مــن التــوازن فــي التعبيــر عنهــا 
رغــم التغيرالطبيعـــي الــذي ســـيحمله والنــاتج مـــن عمليـــة 

 .التبادلي التفاعل
 

ان مصـــــطلح (تـــــراث) حـــــديث مـــــن حيـــــث اســـــتعماله فـــــي 
يـــوم، إذ تكـــاد الاألدبيـــات العربيـــة بهـــذه الصـــيغة المتداولـــة 

معـــــاجم اللغـــــة تخلـــــو مـــــن تعريفـــــه بهـــــذه اللفظـــــة المحـــــددة 
ـــــذكر ابـــــن منظـــــور صـــــاحب لســـــان العـــــرب تحتمـــــادة  ،وي
التراث: ما يخلفه الرجل لورثته، وكذلك يذكر الفيروزآبادي 

تحــــــت مــــــادة (اإلرث) الميــــــراث فــــــي القــــــاموس المحــــــيط، 
أن ,) ٨واألصــل واألمــر القــديم توارثــه اآلخــر عــن األول.(

عـــن  التـــراث بشـــكل عـــام ال يمكـــن التعامـــل معـــه مفصـــوالً 
الحاضر الذي نعيشه، أو ننظر اليه على أساس أنه حلقة 
مفصـــولة عـــن حلقــــات الفكـــر التـــي نتواصــــل معهـــا، ألنــــه 

ــــدايات األولــــى للنه ــــذي يشــــكل الب ايــــات التــــي المخــــزون ال
سـياقات كون تلنا اليها وبقدر ما يكون االحترام للبـداياتوص
ـــــراماال ـــــة ال يمكـــــن  حت ـــــرض بديهي ـــــات، فـــــالمنطق يف للنهاي

ــــائج  ــــى النت تجاهلهــــا وهــــي أن المقــــدمات تفضــــي حتمــــا إل
ـــائج تـــأتي  ـــدمات لنت ـــائج تصـــبح مـــع مـــرور الوقـــت مق والنت
مســــتقبال وبقــــدر انســــجام البــــدايات والنهايــــات تكــــون قيمــــة 
األشــــياء التــــي نتوصــــل إليهــــا مقرونــــة بــــالمخزون الفكــــري 

 لــذا فــان التعامــل مــع ،) ٩(والحضــاري الـــذي يســتند اليــه 
وليس العكس، بمعنـى  التراث يبدأ من بوابة الدخول للواقع

أن يكـــون التـــراث عـــامال مســـاعدًا علـــى اإلبتكـــار والتجديـــد 
فـي إطار تسلسـل حلقـي تكـون بدايتـه موصـوله فـي نهايتـه 
أي أن تستفيد ممـا سـبق وال تكتفـي بـه واإلبتكـار هنـا لـيس 

ـــر لكـــن معنـــاه وجـــود مـــادة شـــي مـــن العـــدم و ع امعنـــاه اخت
هو كــــل مــــا وصــــل اليــــوم مــــن ,فمتفاعلــــةتمثل خلقــــا جديــــدا

الماضي (ماديـا كـان أو معنويـا) داخـل الحضـارة السـائدة، 
فهــو اذن قضــية مــوروث وفــي نفــس الوقــت قضــية معطــى 

عديـد مــن المسـتويات. ويمكــن مالحظــة أن الحاضـر علــى 
 التراث هـو نقطـةفـ,(التراث) سـابق و(تجديـد التـراث) الحـق

البدايـــــة كمســـــؤولية ثقافيـــــة وقوميـــــة، والتجديـــــد هـــــو اعـــــادة 
تفســير التــراث طبقــا لحاجــات العصــر، فالقــديم اذن يســبق 
الجديــــد وهــــو أســــاس المعاصــــرة وأن الحداثــــة ال تعــــارض 
الحيــاة والتقــدم و التقــدم ال يعــارض التــراث والمســتقبل هــو 

ان فــــي معنــــاه تنــــوير لشــــرعية التــــاريخ وٕابــــداع لــــه وحيــــث 
) ١٠(قيقيــة هــي الخصوصــية مشــحونة بــذاتهاالحالعالميــة 

فال يمكـن  بذلك فان العالقة مع الثراث هي عالقة جدلية,
قبولــــه كلــــه او رفضــــه كلــــه فالعالقــــه تفاعليــــه يستحصــــل 
معناهـــا الكلـــي مـــن تغيـــر عالقـــة القـــديم بالجديـــد فالقوالـــب 

 .القديمة تتحقق ضمن السياقات الجديده
اشار مارسـيل الـى التفاعليـة بكونهـا تمثـل خاصـية االتـزان 
للطبيعــــة الحركيــــة الدائمةوالمتأتيــــة مــــن خــــالل أن "هنــــاك 
وجــدان عــام وحساســية عامــة لــدى المتلقــي هــي جــزٌء مــن 
التــراث مــن تكوينــه وذاكرتــه ونظامــه المنطقــي بفكــره وكــل 

هــــــــذه ان شخصــــــــيته ال يمكــــــــن أن يتخلــــــــى عنهاوطالمــــــــا 
لتطــــــور و التغييــــــر ،وقابلــــــه الســـــــتالم الحساســــــية قابلــــــة ل

عناصــــر جديــــدة, فالحساســــية العامــــة هــــذه تطــــور وتوســــع 
م متحـرك مدى تقبل الجديد فالتراث بهذا المعنـى هـو مفهـو 

وأن كــان مفهومـــًا جامـــدًا تتســـم عناصــره بكونهـــا فـــي حالـــة 
ـــــــة علـــــــى اســـــــتلهام الحـــــــديث  تفاعـــــــل مســـــــتمر وذات قابلي

ة  للتــــراث والتــــي ).وانطالقــــًا مــــن الخاصــــية الديناميــــ١١"(



 )٢٧المجلة العراقية لهندسة العمارة________________________________________________________________العدد (
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تســمح أن تــدخل فيــه عناصــر جديــدةوأن يتجــاوز عناصــر 
لتؤكـد انـه فـي حالـة حركيـة دائمـة وهـي التـي تسـمح  قديمة

 .جديدة والياتلعناصر 

قديمـة والحساسـية  هباالنضمام للتـراث وأن يتجـاوز عناصـر 
العامـــة المتطـــورة والمتفاعلـــة هـــي التـــي تقـــود إلـــى الشـــيء 
الذي ُيقبل أو ُيرفض عبر الزمن وهو الذي ُيثبـت االنتمـاء 

ي البحــث فاليــة التفاعليــة المتبنــاة فــ,لهــذا التــراث أو رفضــه
ستضـــمن ثثبيتـــه لـــدى المتلقـــي بعـــد ان تـــتم عمليـــة ادخـــال 

لحكم على مدى تقبلها على مادة التراث ثم يصار لقنية الت
 .وبمستوياته المختلفةاو رفضها من قبل المتلقي 

الجديـدة التكنولوجيـة بفعل االبتكارات تظهر العمارة الجديدة
المستندة على التطورات العلمية فالعلم هو االساس الذي 

فتكون تســتند العمــارة عليــه فــي نموهــا و تطورهــا وتجــددها
وهذا سبب ظهورها الدائم هذه االبتكارات رمزا دائما للقوة 

وبشـــكل مهـــيمن ســـواءا علـــى البنـــى الماديـــة او المعنويـــة 
االنسـانية حيـث يمثـل االنسـان  نظرا الرتباطها بالحاجـات

من هنا  ،)١٢(عنصر االرتباط بين العمارة والتكنولوجيا 
تبرز ابعادها  االخرى المهمة المثمثلة  في كونها ظاهرة 

الجتماعيـــــــة فاعلـــــــة انســـــــانية ضـــــــرورية تلبـــــــي الغريـــــــزة ا
ومرتبطة مع مستويات الطبيعة البشرية االخرى وتتـداخل 

ويبـين (كارتـاني) ان  .ق اهداف اكثـر شـموليةمعها لتحقي
) اليعنــي الفعــل التكنولــوجي بمدلوالتــه techجــذر كلمــة (

الضيقة وانما يشير الى قيمة االبداع واالبتكار فهي فعل 
شـي مـن اي احضار ال )the act of makingالصنع (

) ١٣الوجــــود كنظــــام ضــــمني وتحويلــــه الــــى نظــــام بــــين (
ســــيله النتــــاج شــــكل ذو التكنولوجيــــا اذن هــــي و التقنيــــة ف،

تعتبـــــر عمليـــــة كمــــا انهـــــا اي التقنيــــة  خصــــائص متميـــــزة
تفاعل بين ماهو موجـود (قـديم متـوارث) مـع المسـتجدات 
(الحــديث) بمــا يضــمن الوصــول لنتــاج مبــدع متــوائم مــع 

 )١٤(ومكانه ومجتمعهمرحلته التاريخية 
هــــي اليــــة خلــــق التبادليــــة التفاعليــــة نســــتنتج ان 

جديــــد وعصــــري متصــــل ومســــتند علــــى  وابتكــــار لنتــــاج

التـراث  الموروث الماضي فهي تسعى للوصـول لتضـمين
, وهـي حالـة غيـر كنولوجيـاقنيـة التلتتعبير المناسب ال و

ومــن خــالل الموازنــة متجــذرة فــي كليهمــا منفصــلة وانمــا 
ــك  واإلنــدماج ــتم ذل ــى الجديــدة , ي تســتنبط الحــاالت والبن

من خالل عملية الصـيرورة الدائمـة فـي المحـيط فـي كـل 
يـــدة فــي الوقـــت الـــذي تتصـــل مرحلــة لتعطـــي مرحلـــة جد

لها صفاتها الخاصة والمتطورة عـن الحالـة   بالماضي و
التي سبقتها شكًال و مضموناً و التأكيـد علـى أن التـراث 

وانهما ليستا متناقضـتين وان  هي حالة حوارية، التقنيةو 
ا تتمثــل فــي االبتكــار هنــاك منطقــة تالقــي واســعة بينهمــ

واسلوب التفكيرالدائم العصري أذ ننسج حوارًا مع التاريخ 
 ألن الحوار يبحث عن االتفاقيات. 

وكمــــا أشــــار المدرســــي " ان الجمــــع بــــين تــــراث الماضــــي 
الحاضــر لــيس عمليــة ســهلة يقــوم بهــا مــن يشــاء،  تقنيــاتو 
ل انها عملية معقـدة يسـتطيع القيـام بهـا كـل مـن اسـتطاع ب

ان" يعــرف روح الماضــي وآليــة ســير الحاضــر. ومــن هنــا 
تبــدو صــعوبة هــذه المهمــة ، الن االنســان قــد يــتمكن مــن 
اســــتنتاج االفكــــار مــــن الحاضــــر فقــــط ليستصــــدر بالتــــالي 

، لكنه ال يتمكن مـن “وانطالقا منه “احكاما لهذا الحاضر 
ـــــــــــــول  ـــــــــــــا مـــــــــــــن لهـــــــــــــوضـــــــــــــع الحل ذا الحاضـــــــــــــر انطالق

ومع تأكيد الجابري " اذااسـتطعنا ذلـك فإننـا ).١٥(الماضي
ـــوجهي  ـــاج المعرفـــي ل سنضـــمن وال شـــك, امـــتالك هـــذا النت

يغــــدو التــــراث مفارقــــة  ) , فــــالقنيــــةالمعادلــــة  (التــــراث والت
نقيضــا للتــراث (فــالتراث يمثــل الفكــر علــى  قنيــةوالالتقنيةللت

هــي الواقـع علــى مسـتوى الســلوك  والتقنيـةمسـتوى التــاريخ، 
 .)١٦واإلحساس بالواقع) (
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المزج مـــابين القـــراءة التبادليةحالـــةتحقـــق التفاعليةاذن 
القديمــــة  والمعاصــــرة عبرادخــــال عناصــــر جديــــدة علــــى 

ومعالجـــة القـــديم باليـــات المكنونـــات التراثيـــة  القديمـــة 
والقراءتـــان التنفصـــالن عـــن بعضـــهما حديثـــة التقنيـــة ال

ــزان  ــة االت ــة حــوار دائــم نظــرًا لحال النهمــا اصــًال فــي حال

تـزان بـين تحقـق حالـة اال التبادليـة اذن التفاعليـة بينهما.
في العمـارة والـذي مـن شـأنه  قنيةالتعبير عن التراث والت

 .ضمان تواصل الحوار بينهما بشكل مستمر
) فـي العمـارة قنيـةالت-(التـراث بين التفاعلية التبادلية-٣

 كعملية تواصلية:
تؤكدالطروحاتعلىسمةالتواصلبينالقديموالجديدفالتواصـــــــــــــــــــــــــل

Continuityوهودوامالشــيءوالمواظبةعليهمنغيرانقطاعوفيال
( عمارةيمكنتحققهعلىمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوييناالولمفاهيميفكري
Perceptual – Conceptual Level  (

 ( Physical – formal Level( والثانيفيزياويشـكلي
(17 (

،ويمثلذلكرؤيةمعماريةتستندفياستثماراألشــــكالذاتالمعانيالعميق
) التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراث( ة

اكمرجعفكريألنماطتقليديةوهيفيطبيعتهاعقالنيةالتييؤسســــعليه
. التوجهتعتمدعلىتواصليةالفكرفيالنتاجالمعماريالمعصـــــــــــــــــــرن

انعمليةالتحولاليمكنانتكونمنالصفرفانتقررعلىاالفتراضاتالمســــ
) ١٨( بقةكأساســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالنطالقمنه

ومعاستمراريةعمليةالتحولفانفهمواســـتيعابالنتاجالجديديعتمدع
البتعادالبســـــــيطعننقطةالبدءيولدالىمدىاالبتعادعننقطةالبدء،فا

عماالمألوفةتداولية،ويشيرالصـــــفديفيهذاالجانبإلىأنالتداوليةتمن
عالمختلفأصـــــًالوالتقبإلالبالنمذجةفيمجااللفكروالتقويموالممار 
سةوذلكأناألنموذجاليعنيفقطقابليةاالنتشــاربليقدممفتاحًاواحدًال
. مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكلمتباينة،فكالنزياحممنوع

الجاهزةالقابلةلالســــــــتخداموتعتمدقوانفالتداوليةهيلغةالمعلومات
يناالشاعةوالتعميموالتمثيلوذاتسلطاتخاصةتســــــــتغنيعنعامالإل
قناعالعقليالكامنفيالمعلومةفيحينأناالبتعاداالكبرعناألصــليدرك
كاختراعاوابتكارعندمايتضمنفيحقيقتهتغيرابفضـــالالنزياحالكبي

 ).١٩( رعناألصلبطريقةتواصلية

التفاعليةكعملية تواصلية يتم فيهـا خـرق للـنظم التبادليةف
ذات المرجعيــــة األحاديــــة التوجــــه ممــــا تفســــح المجــــال 

ــر مرجعياتهاالم تعــددة وبــذلك للحقــول الدالليــه للتنــوع عّب
بعكـــس التداوليـــة التـــي تقـــود إلـــى  تفـــتح نافـــذٍة لإلبـــداع

النمذجة من خالل نقلها للمعلومه الطافيـة علـى السـطح 
دون الولوج فـي اعماقهـا للكشـف عمـا مخبـأ خلفهـا مـن 
إمكانيــات لالســتثمار و بــذلك يكــون دورهــا وســيطًا نــاقًال 
للشــائع والمتفــق عليــه ســلفًا مــن المعلومــات وهــي بــذلك 

 ًا تلتحف به. تتخذ من المرجعية االحادية أنموذج
عمومًا يتم تحقيق التواصل المعماري الحضـاري 

العمود، القوس، فيزياوي (عبر ألية توظيف عنصر معماري
الخ) اوخصائص ومبادى تصميمية ، والموروثـة ٠٠٠القبه

ــًا ، فــي النتــاج المعمــاري الجديــد أي يــتم التوصــيل  معماري
مــــن الماضــــي عبــــر الــــزمن الالحــــق مــــن خــــالل اســــتثمار 

المرجع ) االقدم زمانًا عبرالنتاج الجديـد الالحـق  األصل (
يحــدث مــن خــالل عــدد  عصــرًا ويمكــن لهــذا التواصــل أن

االزاحــة  –المحاكــاة  –االســتعارة  –يــات ( التجزئــةلمــن آال
( ... )٢٠( . 

 لتوظيـــــف التــــراث مــــع روح العصـــــرأن المنظــــار الفكــــري 
ــأثيرات التاريخيــة ال  يتمثــل فــي أن المكونــات العقائديــة والت
تتعـــارض مـــع العصـــرنة وانفتاحهـــا علـــى الجديـــد والحـــديث 
ــــذي يســــتند  ــــت والمرتكــــزات وال ــــى الثواب ــــاظ عل بشــــرط الحف
عليهــــا فقــــةاألجتهاد. والتأكيــــد علــــى ان االنفتــــاح ومواكبــــة 
العصــر ال تعنــي التقليــد غيــر الــواعي ، الن التقليــد يعنــي 

ذ مــا توصــل أليــه االخــرون صــالحه وطالحــه وبالتــالي اخــ
يفقـــد خاصـــية اســـتيعاب مســـتجدات الـــزمن. بينمـــا االنفتـــاح 
المطلـــوب هـــو االقتبـــاس علـــي قـــدر الحاجـــة التـــي تضـــمن 
التواصـل مـع روح العقيـدة و القـيم مـع روح العصـر بحيــث 
ال يمس الثوابت أما الدعوة الـى صـهر التـراث فـإن عمليـة 

لط والقسر واإلكراه والتخلي عن القـيم الصهر نوع من التس
ـــم االنقطـــاع وانحســـار األثـــر  ـــه ومـــن ث ـــذوبان في لألخـــر وال

التـي موضوع البحث وهي تبتعد بذلك عن طبيعةالتفاعلية 
تميل الى التمازج والتفاعل الذي يرتبط بالمرجع و بـالعمق 
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ومـــن .)٢١(وتأكيـــد االرتبـــاط وحالـــة التفاعـــل مـــع الحاضـــر
اله الـــذي ابـــرز دور العالقـــة بـــين خـــالل الطـــرح العـــام اعـــ

القـديم والحـديث وحالـة التفاعليـة التبادليـة بينهمـا توضـحت 
ـــة التـــوازن التعبيـــري فـــي  مشـــكلة البحـــث وهـــي" غيـــاب حال

النتــاج المعمــاري المطــروح بــين القــديم والحــديث."، وتمثــل 
هــــدف البحــــث بطــــرح التقنيــــات لتحقيــــق التــــوازن التعبيــــري 

ي من جهة وتقنيات العصر من التبادلي بين التراث المحل
جهة اخرى بما يضمن اعادة الخط المعماري المحلي الى 
مســـاره الصـــحيح وذلـــك مـــن خـــالل التأكيـــد علـــى ماتملكـــه 

 العناصر واالشكال التراثية من قدرة 
توليدية الشكال جديـدة تفيـد العمليـة التصـميمية والممارسـة 

 المعمارية ككل وما تعكسه تقنيات العصر الحاضر.

ـــــوفير قاعـــــدة  ـــــدف البحثـــــي يتوجـــــب ت ـــــق اله ان تحقي
معلوماتية ذي احاطـة بموضـوع الفعـل التقنـي ودوره فـي 
بنــــاء العمــــارة كحــــدث شــــكلي ولالنتقــــال الــــى المحــــور 

ولغرض تحديد مجال البحث سوف تمثل التقنيـة الخاص 
اليات التفاعل وصوًال لنتـاج معمـاري متـوائم بـين االمـس 

وات التصـــميم المعمـــاري واليـــوم وتمثـــل هـــذه االليـــات اد
للمصمم وسيركز البحـث عليهـا مـع تحييـد مفـردة المـادة  

 وابعادها االخرى كاحد التقنيات التكنولوجية .
اليـــــات التبادليـــــة التفاعليـــــة بـــــين التـــــراث والتقنيـــــة -٣

 (المحور الخاص) :

 
تشكل في  التحوالت عمليات تفاعلية(Weinberg )اعتبر

ـــات  النهايـــة النظـــام الكامـــل  فتوصـــف بانهـــا احـــدى العملي
المهمـة النتــاج الشــكل,وتمثل حالـة التحــول عمليــة هندســية 

,فالبنيـــة العميقـــة فـــي جوهرهـــا تمثـــل لنقـــل شـــي الـــى اخـــر 
نظاما من التحوالت لذلك فال بـد لهـا مـن هويـة مميـزة كـي 

ط تؤدي عملها في توليد الظواهر عن طريق التحول فتـرتب
بخصائص التحوالت المكونـة لنظامهـا هوية البنية العميقة 

) وينـتج عـن تلـك العمليـات ٢٢(ونوعهـا. هامن حيـث عـدد
(االصــل االثنــين معــا مــرن قــادر علــى ان يــدل علــى نمــط 

رجيـة امن خالل جعل القـوى الخ)قنيةالت-(التراث والتطور)
),يعنـــي ٢٣(هـــا فـــي عمليـــة التحويـــل.الداخليـــة اي يـــتم ادخ

ــــــك بــــــان  وباســــــقاطها علــــــى النتــــــاج ةلتكنولوجياالتقنيــــــة ذل
تكــون ضــمن البنيــة فالمــوروث ســوف تتحــول الــى داخليــة 

العميقـــة وليســـت شـــيئا ســـطحيا طارئـــا يمكـــن اســـقاطه كمـــا 
ـــزة فـــي ,شـــاء  ـــى العكـــس ســـوف تقـــوم بطـــرح هويـــة ممي عل

, مع ضرورة االخذ بنظـر االعتبـار بـان هـذا النتاج المتولد
ن مــن عناصــر اساســية وعناصــر ثانويــة , المــوروث يتكــو 

و موقـــع متميـــز فـــي الـــنمط الشـــكلي ذفالعنصـــر االساســـي 
ف واالســـــتبعاد ذويمكــــن تمييـــــزه مــــن خـــــالل عمليــــات الحـــــ

علـــى الشـــكل او مـــن خـــالل ومالحظـــة مـــدى تـــاثير ذلـــك 

حجمــه او اتجاهيتــه او المعنــى الــذي ينقلــه ,امــا العناصــر 
ها درجة اكبر مـن الثانوية فيمكن تمييزها من خالل امتالك

الحريــة وهــي تشــترك مــع نظــام الــنمط الشــكلي عــن طريــق 
 ).٢٤العناصر االساسية (

تكنولوجي فعل هكفان قنيفيما يتعلق بالجانب التو      
 فعلفجوهر ال ه الى ظاهريستخرج ما هو خفي ليحول

يكمن في اظهار العالقة الجدلية بين الحضارات 
ى في النتاجات المشتركة بينهما والطبيعة ويتجل

فالتفاعل التكنولوجي يشمل كل العمليات التي تجري 
على نظم العمارة بصيغ مباشرة او غير مباشرة ودور 

اذ المصمم ينحصر في الية التجميع والتركيب واتخ
)  فكري,شكلي,فيزياوي(القرارات بصددها وصوال لبناء 

بانها عملية   (وآداتها التقنية) توصف التكنولوجيااذ 
العمارة والتي وصفت بانها على مادة ظاهرة تجري 

ستصب  هامجموعة من االليات التحويلية مايميزها ان
اج وكيفية تحقيقه بخصائص اكثر تاهتمامها على الن

من مفردات الفكر والمعنى والتالعب بالمفردات 
في النهاية وليس شيء تصميمية فهو االهم والمقصودال

ًا وبشكل اخر كالجمال والقيم النها تكون ملموسة سلف
عمليات التفاعل لتتسم  اليقبل التأويل المغاير

عمليات تحويلية على نظم بانها  اذن التكنولوجي
واجراءاتها تتبع  الشكلي) –الفكري العمارة (

,التركيب,التحريف,التنة،(االزاحة،االستقطاع،التجزئاليات
تقنيات وللبحث نظرة شمولية ف).٢٥( اقض)
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التكنولوجيا هي عمليات تحويلية على نظم العمارة 
الفكرية والشكلية  اي انها ستحمل نفس المضامين 

شكلي) وبما ان جوهر  (مضمون فكري ومعنى

لتكنولوجي يكمن في الفعل التحولي (العملية التفاعال 
process اليات التحول هي ذاتها ستمثل ) لذلك فان

 قنيةوالتي سيتم اعتمادها في البحث . اليات الت
) عملية قنيةالت –(التراث بين فاعلية بادلية التالت-٤

:تحولية

اهمية على  اكدت الدراسات والطروحات المعمارية 
فنقطة البداية من البدء من منطلقات  نقدية للسابق 

الضروري ان تكون مستندة على التراث واالعراف 
والقوانين السابقة واستخدامها كاساس للبدء بعملية 

جديد. وهذا ما الصنع واتخاذ القرار فال يمكن البدء من 
في ال (فاندروه,رايت,كوربوزيه) ن امثالمعماريو  ادركه

اعمالهم المتاخرة ,فتاثرفاندروه بالحقبة الكالسيكية بشكل 
عام اما رايتفتاثر بالعمارة التقليدية اليابانية 

قاليد الكالسيكية للعصور الوسطى وكوربوزيهفتاثر بالت
وهدفهم كان سحب النتاج التصميمي لتطويعه بما يتفق 
وصورة اليوم فضًال عن تواصله مع التراث وذلك 

واحدة التحوالت فباعتماد تقنيات مثلتها اليات التحوالت 
بعيد  لوصول لناتج معماريمن اهم الصيغ المعتمدة ل

نسخ من الحلول السابقة عبر اعتماد مصادر عنال
توفر حلوال بعيدة  اذحاضر ,تنتمي للزمن الماضي وال

عن التداولية الن النتاج النهائي في الحقيقة هو تحول 
نقطة االصل (المصدر االصلي) لكنه  ملحوظ عن

ي الوقت ذاته يبقى ضمن الخطوط االساسية للنتاج وف
( وهو ما يتفق وتوجهات).٢٦(بالتجدد يتسم 

ROOSI (اجزاءالعمود والقاعدة  حيث عد ) تنتمي
رموز يمكن اعتبارها ثوابت  )كونهامعماريللتراث ال

مصدرا يمكن تحويله  )حوالتلصيغة (التتصبح وفقاً ل
) , كما ويشير ٢٧خرى (لتوليد العديد من المباني اال

الى استخدامه لالنماط البدائية في مشاريعه وبشكل 
نمطية رال والكابينة مؤكدا بقوله ( ان خاص نمطية الكو 

مثلت شكل  افرضها في عملما غالبا التي الكورال و 
الحياة في منازل (ميالن) القديمة والتي ساهمت في 
تاسيس مساكن القرى الزراعية في عهد االمبراطورية 

الكابينات ) ويصف الكابينة معتبرا ان ٢٨ة (الروماني
كمنازل صيفية صغيرة تتكرر في مشاريعي بسبب اني 

ردات المفف، و االيجاز للعمارةاجد نوعا من التقليص ا
من (تراثية المصادر بالالمعماريةالمستخدمة تتمثل 

ويجري عليها مجموعة معالجات ) تاريخ المدينة 
لتضمن اعادة تفسيرها من خالل مجموعة وتقنيات 

اعادة التجميع والتحريك و التحريف اليات تقنية(ك
والتركيبب وهذه العمليات متوافقة مع جوهر ما يحدث 

 .)٢٩( شكليفي اليات التحول ال
ان التقنية بكونها فعًال تكنولوجيًا في المستوى المادي 
قادرة على احداث عمليات التفاعل بين الحاجات 

للتكامل فالفعل وًال االجتماعية والتكنولوجيا المتاحة وص
التقني قادر على احداث التحوالت على المستويين 
الفكري والمادي ليتجسد فكريًا من خالل قدرته على 

والتحوير والحذف واالضافة مما يتيح الفرصة التغيير 
لفكري لسيرورة الفعل التحويلية ان تتم بحسب المنظور ا

وتحقيقًا لالرادة القصدية لذلك فان الكيان التكنولوجي 
للمجتمع ينمو ويتجدد من خالل مرجعياته من قيم 
ومفاهيم لتشكل المنظومة الفكرية للتراث واالعراف 

التقني فيتم فيه اخضاع الفعل  االجتماعية اما الجانب
التحويلي للنقد والتقييم بحسب المعايير التي يتم 

 )٣٠تحديدها مسبقًا بما يسمح بالتجديد واالستبدال (
واحدة من اهم الصيغ المعتمدة التحوالت Jencksعد 

لتوليد النتاج المعماري حيث اكدت على امكانية 
صادر محلية وتاريخية تنتمي للتراث استثمار م

المعماري من خالل اعتماد اسلوب يتضمن اسثثمار 
التقاليد ولكن لنقدها مع االخذ بنظر االعتبار المعايير 

والمحددات السابقة ,فكل ما هو سابق مرجع يتم 
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وتشــتمل االجــراءات  ) ٣١(التعامــل معــه باســلوب معــين
 التالية:عمليات الالحاصلة على هذا المرجع 

ـــــــــة تحـــــــــوالت االبعـــــــــاد  -  dimensionalالي
transformation  يحدث هذا النمط من التحول نتيجـة

تغييـر احـد ابعـاد  تطبيق اجراءات التوسيع والتقليص اي
الشــكل مــع الحفــاظ علــى هويتــه وذلــك مــن خــالل اطالــة 

 وتغيير شكل المربع الى دائرة او احد االضالع 

 .الدائرة الى البيضوي
يحـدث subtraction transformationالطـرح اليـة  -

هــذا الــنمط مــن التحــول نتيجــة تطبيــق اجــراءات الحــذف 
جـــزء مـــن الشـــكل كافســـاد الحافـــة او االقتطـــاع لطـــرح وال

مـــثًال او ابقاءهـــا مـــع طـــرح الجـــزء االخـــر فاليبتعـــد عـــن 
وتـــرتبط درجـــة التغيـــر فـــي الشـــكل مـــع الشـــكل االصـــلي 

 مواقعها.مساحة االجزاء المقتطعة وتعدد 

 
يحدث  addition transformationالية االضافة  -

ضافة هذا النمط من التحول نتيجة تطبيق اجراءات اال
او بالتقارب مع شكل االساسي للشكل  واجزاء عناصرل

وتعتمد اخر والتماس بخط او نقطة او التداخل معه 
درجة التغير على تعدد االضافات ومواقعها فاما يتغير 
الشكل بصورة كلية فاقدًا هويته او يتغير جزئيًا ليبقى 

 )٣٢(ونتتج عن ذلك اشكال غير منتظمةمحافظًا عليها
العناصر :وهو النمط الناتج بفعل حركة الية الحركة  -

الفيزيائية البصرية لتوليد االشكال االساسية فالتحول 
يعني حلركة العنصر باتجاه تغيير خصائصه الشكلية 

 ).٣٣( واالنتقال من موقع الخر
يحدث هذا النمط من layering الية تعدد الطبقات -

تراكب وتداخل او تعشيق لالجزاء لتبدو التحول نتيجة 
مصفوفة مختلفة المظهر كترتيبات االجزاء المتداخلة 

فتبدو االجزاء في حالة تعشيق ليتولد التُاثير في نفس 
المتلقي والتصميم متعدد الطبقات يعطي اهمية للوقت 
في اختباره والفكرة الناتجة غنية التصل للمتلقي من 

 النظرة االولى.
مما تقدم سيتم انتخاب مفردتي (الشنشولوالرواق )      

التراثية البغدادية ومعالجتها تقنيًا عبر االليات التحولية 
 اعاله ليمثل ذلك الجزء التطبيقي للبحث.

 :(المحور البحثي) الجزء التطبيقي -٥
 اوًال: صياغة الفرضيات البحثية:

لة الفرضية الرئيسية االولى : وجود اليات تحقق حا
 لتقنية فيكون النتاج التوازن التعبيري بين التراث وا

 

المعماري المصمم وفقًا لتبادلية التفاعل التراثي التقني 
 منجذبًا بين القديم والجديد معًا وبنفس القوة التأثيرية.

يتباين المتلقون للنتاج  الفرضية الرئيسية الثانية:
المعماري المصمم وفقًا لتبادلية التفاعل التراثي التقني 

التبادلية التفاعلية لياتال هم واستيعابهم تقبلفي 
اللية معينة عن غيرها نظرًا لتباينهم تفضيلهمب

 بالمساحة الذهنية والخلفية المعرفية.
 :الختبار الفرضياتثانيًا :االجراءات التطبيقية 

 تعريف المفردات التراثية (موضوع االختبار): - ١
تعتبر واحدة من اهم المفردات  :الشناشيل •

حتى وقتنا المعمارية التراثية واكثرها شيوعا واستخداما 
الحالي فهي االكثر ارتباطا وتعبيرا عن التراث اضافة 
كونها االكثر ارتباطا بذهن المتلقي وذلك بفعل كثرة 

عبارة  هوو , معالجات مختلفةفي التصاميم وباالستخدام 
يقع في الطابق االول يوجه نحو بروز في الجدار  عن

وهو الداخلي ة الفضاءمساحفي زيادة محققا الخارج 
ويوفرمجموعة من النظر من ثالثة جهات يسمح ب

 . ةالخصوصية والشرفيو جمالية ت كالالصفا
:استخدمت هذه المفردة في العمارة  الرواق •

العراقية القديمة وصفته الشكلية االساسية تتمثل 
تكسب المبنى ناحية  يبمجموعة العقود المتوالية  الت

 عن صفة جمالية وحركة ايقاعية واضحة فضالً 
وجود فضاء مسقف ووجود ممر ذو باالضافة لاالحتوائية

ان وهي فتحات فالعقود تحمل االثقال اكثر من الجدر 
 على راليؤثالسقفوجودانعدام ان صفة انشائية اساسية 

جود الفتحات و الوظيفة الجمالية وااليقاعية وانعدام 
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فتستمر عملية تحمل اليؤثر على االداء الوظيفي 
 .)٣٤(االثقال فضالعن االنفتاحية

 

 بناء النموذج االفتراضي: ٢-٥
التبـــــادل النمـــــوذج الفكـــــري االفتراضـــــي اللياتســـــيتم بنـــــاء 

 عبر المراحل التالية: ي بين التراث والتقنيةالتفاعل
والتـي سـيتم فيهـا اخضـاع  : مرحلة التصـميم-١-٢-٥

المفــــردات التراثيــــة المنتخبة(الشنشــــول والــــرواق) الليــــات 
 :وهي 3d maxالتفاعل ورسمها ببرنامج 

 
ـــــــــة تحـــــــــوالت االبعـــــــــاد  -  dimensionalالي

transformation  ــــر احــــد ابعــــاد ــــتم فيهــــا تغيي والتــــي ي
الشــكل مــع الحفــاظ علــى هويتــه وذلــك مــن خــالل اطالــة 

) لمفــردة الشنشــول A1احــد االضــالع وتمثلهــا النمــاذج (
 ) لمفردة الرواق .B1و(

والتــي  subtraction transformationاليــة الطــرح  -
) لمفــــردة B2) لمفــــردة الشنشــــول و(A2(وتمثلهــــا النمــــاذج 

 الرواق .
وتمثلهـا   addition transformationاليـة االضـافة  -

 ) لمفردة الرواق .B3) لمفردة الشنشول و(A3النماذج (
) A4وتمثلهــا النمــاذج (  Layeringاليـة تعــدد الطبقـات-

 ) لمفردة الرواق .B4لمفردة الشنشول و(
) لمفـــردة الشنشـــول A5(اليـــة الحركـــة وتمثلهـــا النمـــاذج  -
 ) لمفردة الرواق .B5و(
 : اسـتند البحـث الـىمرحلة اختبار النماذج االفتراضـية-٢

اســــــلوب االســــــتبيان الختبــــــار النمــــــاذج االفتراضــــــية وفقــــــًا 
الســــــتمارة صــــــممت بمــــــا يــــــتالئم واهــــــداف البحــــــث (كمــــــا 

 )١يوضحها الشكل 
 العينـات المسـتبينةتـم اختيـار  معايير اختيار العينـات:-٣

وفـــــق معـــــايير محـــــددة بهـــــدف اعطـــــاء الصـــــدق الـــــداخلي 

تحديــــد ثالثــــة تــــم  وكالتــــالي : للتصــــميم التجريبــــي للبحــــث
 تمثلت بالمعماريين للمستبينينفئات

في قسم الهندسة استمارة) ٣٠اصحاب االختصاص(بواقع 
وطلبة العمـارة للمراحـل المعمارية في الجامعة التكنولوجية 

فـي  اسـتمارة)٣٠خامسـة بواقـع الو والرابعـة الثالثة المنتهية (
لتقــــبلهم الجامعــــة التكنولوجيــــة قســــم الهندســــة المعماريــــة في

النتاجــــات المعماريــــة واخيــــرًا اختيــــار عينــــة عشــــوائية مــــن 
ويـتم احتسـاب كـل فثـة اسـتمارة) ٣٠الناس العاديين (بواقع 

 %)١٠٠كنسبة مئوية (
:اعتمــد البحــث مقيــاس ليكــرت طريقــة بنــاء المقيــاس -٤

العبــارات التقريريــة وصــياغتها بمــا يخــدم البحــث بعــد بنــاء 
ير علــى موقــع شــويســتجيب المبحــوث لكــل عبــارة عبــر التأ

معـين علــى الخــط الخماســي الــنقط المؤلــف عبــارات تتــدرج 
ـــــى اقـــــل قيمـــــة ـــــى االقـــــل وصـــــوًال ال ـــــا ال  مـــــن القيمـــــة العلي

 وكالتالي:
 
 
 
 
 
 

 النتائج :
فيما يتعلق بمفردة الشنشول تبين اجماع الفئات 
المستبينة الثالث (المعماريين المتخصصين بنسبة 

%) ٦٠%، والعشوائية بنسبة ٦٠الطلبة بنسبة %، ٨٠
) هو المحقق لحالة التوازن A3ان النموذج االفتراضي (

التعبيري بين التراث والتقنية في النماذج 
) A5، في حين حقق النموذج ( المصصمةلبحثيةعاً ا

%) لفئتي الطلبة والفئة ٥٠حالة التوازن التعبيري لدى (
يين متفاعًال مع الحديث العشوائية واعتبرته فئة المعمار 

درجة التوازن او 
 لمثاليةالوسطية ا

 تفاعل مع الحديث  تفاعل مع التراث 

۳ ۲ ٥ ٤ ۱ 
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%  ، وهذا ما يثبت صحة ٦٠وبنسبة  بشكل اكثر
 الفرضية االساسية االولى للبحث في وجود اليات تحقق 

 
تجعل النتاج حالة التوازن التعبيري بين التراثوالتقنية

المعماري منجذبًا بين القديم والجديد معًا وبنفس القوة 
 التأثيرية.

) فقد حقق اتفاقا بين المعماريين A1اما النموذج ( 
%كونه ٦٠% والعشوائية بنسبة ٦٠المختصين بنسبة 

% ٥٠ينزاح نحو التراث بينما كان راي الطلبة وبنسبة 
) فقد اعتبره A2انه يحقق حالة التوازن ,اما النموذج (

انه يحقق حالة % ٦٠المعماريين المختصين وبنسبة 
%مع العينه ٨٠التوازن بينما اتفق الطلبة وبنسبة

,%انه ينزاح نحو التراث٦٠العشوائية بنسبة 
) فقد حقق اتفاقابين A4وفيما يتعلق بالنموذج (

المعماريين المختصين والطلبة وبنفس النسبه 
%كونه يحقق انزياحا نحو الحديث ,بينما اعتبرته ٦٠

وبشكل كامل دون وجود اي العينه العشوائية حديثا 
 %.٨٠اشارة للتراث وبنسبة 

فيما يتعلق بمفردة الرواق تبين اجماع الفئات و 
المستبينة الثالث (المعماريين المتخصصين بنسبة 

%) ٧٠%، والعشوائية بنسبة ٨٠%، الطلبة بنسبة ٨٠
) هو المحقق لحالة التوازن B4ان النموذج االفتراضي (

التعبيري بين التراث والتقنية في النماذج البحثية 
لدى اجماعا ) B5حقق النموذج (كما و المصصمة ، 

(المعماريين حالة التوازن التعبيري الفئات في تحقيقه ل
%، ٥٠%، الطلبة بنسبة٦٠المتخصصين بنسبة 

وهذا ما يثبت صحة الفرضية  %)٥٠والعشوائية بنسبة 
) حالة B2, كما وحقق النموذج(ساسية االولى للبحثاال

%) لفئتي الطلبة والفئة ٥٠التوازن التعبيري لدى (
العشوائية واعتبرته فئة المعماريين متفاعًال مع الحديث 

جاء وهذا التباين بين النتائج , %٧٠بشكل اكثروبنسبة 
الخبرة والممارسة المعمارية  يميل المعماريين ذو مؤكدًال
د الية الطرح في تصميم المشاريع المعمارية العتما

لتتفاعل مع روح العصر وهو مالم يتم استيعابه من قبل 
وهذا يتفق مع الفرضية  الطلبة لقلة الخبرة والممارسة

البحثية الثانية حولتفضيل بعض المتلقين اللية معينة 
عن غيرها نظرًا لتباينهم بالمساحة الذهنية والخلفية 

 المعرفية .

للفئات المستبينة  فقد حقق اجماعاً  )B1النموذج (اما 
%، الطلبة ٧٠الثالث (المعماريين المتخصصين بنسبة 

%) كونه ينزاح ٨٠%، والعشوائية بنسبة ٧٠بنسبة 
)مثل B3النموذج ( في حين نحو الحديث وبشكل اكبر,

%اعتبروه ينزاح ٥٠تباينا واضحا فالمعماريون وبنسبة 
ن رايهم انه االقرب الى نحو الحديث اما الطلبة كا
%فيما كان راي العامة ٨٠التفاعل مع التراث وبنسبة 

و هذا يتفق مع %  ٦٠انه حقق حالة التوازن وبنسبة 
 .الفرضية االساسية الثانية للبحث

عمومًا تؤكد حاالت االتفاق الجمعي للفئات المستبينة   
الثالث صحة الفرضيات البحثية فضًال عن تفاعل 

فكريًا او  صممت في البحثفتراضية التي النماذج اال
ذهنيًا مع المتلقي برغم اختالف المساحة الذهنية لهم. 

التي اشرتها النتائج اعاله يعلل اما حاالت التباين 
سببها الى اختالف المساحة الذهنية للمتلقين 
فالمعماريين الممارسون يميلون لالنزياح عن االفكار 

امة يميلون للتداولية التي التقليدية في حين الطلبة والع
تقترب من التقليد، كما ان غياب حاالت السحب 

الحديث) يؤكد ان النماذج االفتراضية -للطرفين (القديم
المصممة احتفظت بثوابت التراث من جهة وعصرنته 
بشكل غير منقطع عن التراث من جهة اخرى  مما 
يؤكد صحتها وامكانية اعتمادها لتصاميم جديدة تؤكد 

 .ماكان وحاضرنا اليومعليتها المتوازنة بين تفا
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 :االستنتاجات -٦
يتمثل التعريف االجرائي لتبادلية التفاعل التراثي  •

الية تضمن التوصل لنتاج متوازن  التقني بكونها
ناتج من تاثر كل عنصر من عناصره باالخر 

ووقوع هذا النتاج في منطقة المابين نظرا للتاثير  
المتبادل للعناصر المتفاعلة شرط ان يبقى في حالة 
استمرارية واتصالية مع كل منهما وبنفس القوة ،و 

) التقنيةتتمثل العناصر المتفاعلة ب (التراث و 

يكون معبرًا عن عنصري توليده بما ل لنتاج المتولدوا
يحقق حالة من التوازن في التعبير عنها رغم 
التغيرالطبيعي الذي سيحمله والناتج من عملية 

 .التبادلي التفاعل
تؤسس  تبادلية التفاعل التراثي التقني ان •

لنتاج معماري  مبني على الحل الجديد في الزمن 
بداع العتمادها المعاصر تالزمه خاصية اإل

 وتقنيات العصر .التوازن مابين الموروث القديم 
التراث والتقنية حلوًال  تفاعل تبادليةتضمن •
الطافية على  ةلمعلومانقل التيتالنمذجةتلغيتداوليةال

السطح دون الولوج في اعماقها للكشف عما مخبأ 
خلفها من إمكانيات لالستثمار و بذلك يكون دورها 

 .وسيطًا ناقًال للشائع والمتفق عليه سلفاً 
تمثل اليات التبادلية التفاعلية بين التراث  •

على نظم والتقنية اليات التحول الشكلي النتي تجري 
تحمل نفس المضامين النهاة  العمارة الفكرية والشكلي

فالتفاعل والتحول (مضمون فكري ومعنى شكلي) 
كالهما عملية لها تقنية وادوات تجرى على مادة 
العمارة لتوليد نتاج معماري جديد، وهي: الية تغيير 

االبعاد،اليةالحذف،اليةاالضافة،الية تعدد الطبقات  
 والية الحركة.

(الحذف  يتبنى المصممون المعماريون آليات •
فاعل بين القديم للت واالضافة وتعدد الطبقات والحركة)

والحديثالمحقق لحالة التوازن التعبيري بينهما في 
المنتخبة للتطبيق في الدراسة العملية  المفردات التراثية

 اختالفات الى ليويعود سبب هذا التعدد في اال
بمرجعيتها ومباشريتها وحالتها التراثية المفردات

فالمصصم لدى انتقاءه مفردة معينة يهدف ،يةالتعبير 
في نهاية العملية التصميمية الى ايصالها للمتلقي 

 بطريقته واسلوبه .
اشرت النماذج االفتراضية المصممة في  •

البحث ايجابيتها على العموم فهي لم تنقطع باي شكل 
عن التراث القديم مؤكدًة حضوره وفي الوقت ذاته لم 

غرق في القديم ،ومن جهة اخرى تؤشر نسخًا كامًال لت
اكدت عصرنتها مع الوقت الحاضر دون الوقوع في 

 مشكلة االغتراب الذي يقع فيه مصممو اليوم.
اشرت نتائج البحث وعي العامة من الناس  •

لالليات التي اعتمدها البحث والتي اظهرها اتفاقهم مع 
المختصين من المعماريين الممارسين والطلبة 

خالل االستبيان) تأشير التفاعل  االكاديمين (ومن
التعبيري المتوازن (هدف البحث) والتقاطهم لتلك 
المعالجات استقرائيًا وهو مايحفز المصممون 
العتمادها لماجهة ما تؤشره الحلول المعمارية اليوم 
من مشاكل كالفوضى واالغتراب واالبتعاد عن 

 الموروث. 

 
 ر:المصاد

دراسات في نظرية االتصـال "عزي، د. عبد الرحمن،  -١
، مركز دراسات الوحـدة العربيـة، "نحو فكر اعالمي متميز

 م٢٠٠٣الطبعة االولى، بيروت، كانون اول 
 "االصالة في العمارة ،الفرج ، مهدي صالح العتابي-٢

طروحة دكتوراه مقدمة الى قسم الهندسة ا, "المعاصرة
 ,ص٢٠٠٦الجامعة التكنولوجية، بغداد ,المعمارية في 

 ٦٧ المصدر السابق , ص -٣
 Oxford,1973،p.1092معجم -٤
على الموقع  معجم الرائد -٥

االلكتروني
http://www.almaany.com/appendix.php?l

anguage=arabic&category 
معجم اللغة العربية -٦

 /http://www.maajim.comالمعاصر
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 قاموس المورد -٧
بين  -"االصالة والمعاصرة السيد، وليد احمد؛  -٨

؛ رسالة ماجستير مقدمة الى كلية ”النظرية والتطبيق
 . ١,ص ١٩٩٥الدراسات العليا، الجامعة االردنية، 

ـــــارة",عـــــودة,علي-٩ ـــــي العم ـــــدء ف "، رســـــالة ,"نقطـــــة الب
ماجســتير قســم الهندســة المعماريــة، الجامعــة التكنولوجيــة، 

 .١٠٤,ص ١٩٩٩بغداد، 
"تصحر الفنون بـين حضـور الـذات ،شرف ، رفيـق  -١٠

ـــــــــع "، ـــــــــاب المجتم ـــــــــع ٢،ص ٢٠٠١وغي ـــــــــى الموق ، عل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي: االلكترون
http://www.albayan.co.ae/albayan/2001/0

4/20/mnw/13.htm 
الموســيقا العربيــة أســئلة األصــالة " ؛مرســيل، خليفــة-١١

؛مركــــز دراســـــات الوحــــدة العربية؛سلســــلة كتـــــب "والتجديــــد
)؛بيروت،تشـــــــــــــــــــــــــــــــرين ٣٧العربـــــــــــــــــــــــــــــــي(المســـــــــــــــــــــــــــــــتقبل 

 .٣٧م؛ ص٢٠٠٤الثاني/نوفمبر
:  ,"العمارة والتكنولوجياشيار قادررسول ,هو -١٢

 "ارة متحليلية للفعل التكنولوجي في العدراسة 
اطروحة دكتوراه مقدمة الى قسم الهندسة المعمارية في ،

 .٥٤,ص٢٠٠٣الجامعة التكنولوجية، بغداد ,
 .٥٤نفس المصدر,ص-١٣
دور فعــل التقانــة فــي احــداث عليــاء احمــد ،"رشــيد، – ١٤

،رســـــالة ماجســـــتير مقدمـــــة الـــــى القســـــم  العمـــــارة كهويـــــة"
 ٦٥،ص ٢٠٠٢المعماري بجامعة بغداد،بغداد،

 ،"االصــالة والمعاصــرة"المدرسـي، الســيد محمـد تقــي  -١٥
 مراســـــــــــــــــــــــــــــــلة علـــــــــــــــــــــــــــــــى البريـــــــــــــــــــــــــــــــد،٤٢،ص ٢٠٠٤،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي: االلكترون
http://www.almudarresi@almudarresi.com 

 ،"االصالة والمعاصرة:قراءة نقدية"د.صالح هويدي  -١٦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ٢٠٠٤، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عل الموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ، مقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي: االلكترون
http://www.albayannewspaper.com 

ـــــــد -١٧ "نحـــــــن والثراث:قراعـــــــات ,الجابري,د.محمـــــــد عب
ــا الفلســفي " ,بيــرؤت دار الفــارابي ٣ط، معاصــرة فــي تراثن

 .٤٠,الدار البيضاء,المركز الثقافي العربي,ص

"جدلية كاظم، جنان عبدالوهاب عبدالرزاق، -۱۸
التواصل في العمارة العراقية : دراسة استقرائية 
لتواصل طرز العمارة الواديرافيدينية في تاريخ العمارة 

اطروحة دكتوراه مقدمة الى قسم الهندسة  العراقية" ،
 .٣٩,ص٢٠٠٠المعمارية في جامعة بغداد، بغداد ,

19-Gelernter Mark, "Sources of 
Architectural form A critical History of 
Western Design Theory", Manchester 
University Press, UK, 1995 ,p.288. 

، مركـــز  " نقـــد العقـــل الغربـــي "،الصـــفدي ، مطـــاع -٢٠
 .٢١٦،ص ١٩٩٠اإلتحاد القومي ، بيروت ، 

 ٧١الفرج، مصدر سابق،ص -٢١
22- Weinberg ,Gerald M , "An 
Introduction to General System 
Thinking", A wily Intransigence 
Publication John Wiley And Sons , New 

York , USA , 1975, p.230 
23-Ibed , p.235. 

دراسه :التفكيكية في العمارة ",الخفاف,راستي عمر-۲٤
 ،"كرية والشكلية للعمارة التفكيكيةوتحليل للخلفية الف

اطروحة ماجستير مقدمة الى قسم الهندسة المعمارية 
 .١٠٠,ص١٩٩٦في جامعة بغداد  ، بغداد ,

25-Schuls,ChristianNorberg;"The concept 
of dwelling ;on the way to 
figurative.architeccher",New 
York,Rizzoli International publication 
Inc,1993,p.139. 
26-Hiedegger,marten,1977,"Question 
concerning technology and other essays" 
,new York,harper and row,p,159. 
27-Brawne , Michael,"From Idea to 
Building , I ssuse  in Architecture " , 
Oxford , Batter Worth , Heinemann Ltd , 
1992 ,p. 241. 

to be Done With , "What is Rossi , Aldo-82
, Architecture Design Vol.  the Old Cities "

55 No. 5/6  , 1985 ,p.6. 
29- Ibid. p.19 
30- Ibid. p.28 

اثر التكنولوجيا "التكنولوجيا والشكل:نعمة اهللا ,رغد,-۳۱
رسالة ماجستير ,كلية الهندسة ,"في شكل المسكن 

 .٦٦,ص١٩٨٧,جامعة بغداد,
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 استمارة االستبيان
 :تحية طيبة

 (تبادلية التفاعل بين التراث والتقنية في الممارسة المعمارية المحلية: دراسةيروم الباحث اعداد دراسة بعنوان 
الحديثة وروح العصر  قنيةبهدف التوصل الى التوازن التعبيري بين الموروث (القديم) والت تطبيقية للمفردات التراثية البغدادية)

 (الحديث) في النتاج المعماري الحالي.
 الية التقييم:

وصوًال لتحديد االلية ث تتضمن عملية التقييم تأشير المربع المناسب لبيان درجة التفاعلية بين القديم الموروث والحدي
االنسب من االليات التكنولوجية المعتمدة (الية تحوالت االبعاد ، الية الطرح ، الية االضافة ، الية تعدد الطبقات ، الية 

 بحسب المقياس التالي:) و حركةال
 
 
 
 
 

 التعريفات االجرائية للدراسة :
الية تضمن التوصل لنتاج متوازن ناتج من تاثر كل عنصر من عناصره باالخر :قنيةالتو التراث التبادلية التفاعلية بين -

استمرارية واتصالية مع كل ووقوع هذا النتاج في منطقة المابين نظرا للتاثير  المتبادل للعناصر المتفاعلة ويبقى في حالة 
منهما وبنفس القوة ،وحيث تتمثل العناصر المتفاعلة ب (التراث والتكنولوجيا) لذا يتوجب على النتاج ان يكون معبرًا عن 

 عنصري توليده بما يحقق حالة من التوازن في التعبير عنها .
 :التقنية اليات  -
والتي يتم فيها تغيير احد ابعاد الشكل مع الحفاظ على  :)(dimensional transformationالية تحوالت االبعاد  -

 ) لمفردة الرواق B1) لمفردة الشنشول و(A1هويته وذلك من خالل اطالة احد االضالع وتمثلها النماذج (
والتي يتم فيها طرح جزء من الشكل كافساد الحافة مثًال او ابقاءها :)subtraction transformation(الية الطرح  -

) لمفردة B2) لمفردة الشنشول و(A2مع طرح الجزء االخر فاليبتعد عن الشكل االصلي للمفردة التراثية وتمثلها النماذج (
 الرواق .

والتي يتم فيها اضافة عناصر للشكل او بالتقارب مع شكل اخر  :)(addition transformationالية االضافة  -
) لمفردة الشنشول A3والتماس بخط او نقطة او التداخل معه  ونتتج عن ذلك اشكال غير منتظمة وتمثلها النماذج (

 ) لمفردة الرواقB3و(
بدو كترتيبات مصفوفة مختلفة والتي يتم فيها تراكب وتداخل او تعشيق لالجزاء لت:)(layeringالية تعدد الطبقات -

 ) لمفردة الرواق .B4) لمفردة الشنشول و(A4المظهر وتمثلها النماذج (
ة ويتم بموجبها حركة العناصر الفيزياوية البصرية لتوليد االشكال االساسية ,فالتحول الحركي يعني حركالحركة: الية -

) A5,وتمثلها النماذج (من موقع الخر ومن حالة الخرىالعنصر باتجاه احداث تغيير في الخصائص الشكلية واالنتقال 
 ) لمفردة الرواق .B5لمفردة الشنشول و(

 
  

درجة التوازن او 
 الوسطية المثالية

 تفاعل مع الحديث  تفاعل مع التراث 

۳ ۲ ٥ ٤ ۱ 
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 النماذج االفتراضية لمفردة الشنشول التراثية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشكل االصلي للشنشول )A1نموذج (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )A3نموذج ( )A2نموذج (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )A5نموذج ( )A4نموذج (
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 النماذج االفتراضية لمفردة الرواق التراثية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشكل االصلي للشنشول )B1نموذج (

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 )B3نموذج ( )B2نموذج (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )B5نموذج ( )B4نموذج (

 

۹۲ 


