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 المستخلص:
تواجه الممارسة المعمارية المحلية ازمة ارتبطت بفقدانها مالمحًا حيادية للتواصل مع التراث المحلي والتطور المتسارع      

 الذي يمثل سمة العصر الحالي.
رفض التراث كله او قبوله  نال يمكيركز البحث على حالة الوسطية او التوازن في التعبير بين الخصوصية التراثية )اذ     
له( والتعبير عن روح العصر وتقنياته الجديدة لضمان استمرارية النتاج المعماري المتحقق زمانيًا ومكانيًا لتتمثل مشكلة ك

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

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

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

توضيح دور التراث المعماري المستوعب لقوى التغيير الخارجية )متمثلة بالتكنولوجيا المعاصرة( لمجابهة حالة  -1
 التغريب.

 السابق.ابراز الدور التقني لتطوير النتاج المعماري لضمان استمراريته وتواصله مع  -2
راث وتطبيقها على عناصر بغدادية تراثية منتخبة للتطبيق العملي لتوفير بدائل تحديد اليات التقنية لعصرنة الت -3

عصري جديد كنوع من حالة احياء للعناصر التراثية.  إطارللمصمم المعماري تمثل احتماالت شكلية للتواصل مع القديم في 
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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 belimited a steps which represent as: 

1 - 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. 

2 - highlight the technical for the development of architectural production to ensure continuity 

and contact with the former 

3 - 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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ينظرررر إلرررى مجمرررل الوجرررود اننسررراني علرررى  نررره             المقدمة:-1
غيرررررررررررررررررررررر سررررررررررررررررررررركوني دينررررررررررررررررررررراميوضرررررررررررررررررررررع حركررررررررررررررررررررري 

الصرررراع المسرررتمر برررين القرررديم   و ثابرررت ترررتحكم فيررره قررروى 
الرررذي يحررراول الررررفض  حرررديثالرررذي يصرررر علرررى البقررراء وال

على قيمة الزمان في تكوين ورسم واضح للمسرتقبل  تأكيدا  
لرررررد للحظرررررات متعاقبرررررة  المحمرررررول فررررري رحرررررم الماضررررري المو 

 ث  الررردائم الحرررديلكينونرررة الزمررران   التررري تصرررنع الحاضرررر 
حرراماًل فرري طي اترره الررذاكرة الجمعيررة الترري يعيشررها المتلقرري، 
لريس كلحظررة عررابرة طارئررة، برل يعيشررها كوحرردة مررن الررزمن 

غيرررر مجترررز ة، تمرررنح  الماضررري والالحرررق، كوحررردة متفاعلرررة
المتلقررري الر يرررة التاريخيرررة التررري يكتنزهرررا فررري افقررره ليكرررون 
عمررق الترراريخ مسررررحًا وشرراهدًا علررى مرررا حصررل ال بهررردف 

( 1لماضي بل استثماره ليشكل قرراءة لرنع عميرق)إعادة ا
اٍض يريررررد  ن وتهرررريء برررردورها لمرحلررررة مقبلررررة ومغررررايرة لمرررر

وينسررررررحب إلررررررى مرررررررا يليرررررره مرررررررن يتجرررررراوز حيررررررزه الزمررررررراني 
و قررروى بنرررى  والقرررديم يمرررثالن  الحرررديثف عصره)المسرررتقبل(

لموضوعين واتجاهين مختلفين ، وفري ذات الوقرت  تشيكل
يكونرران متررداخلين ويمررثالن حالررة صررراع  زلرري بهرردف فررك 
االرتباط لألواصر التي تربطهما من اجل التحرر وتحقيرق 

ارضرررًا االنطرررالق نحرررو التطرررور، كرررذلك يمرررثالن توجهرررا متع
ذا كان الحديث لكل و يمثل حالرة التطرور والتقردم  منهما وا 

 إذا  ,ستقرار والثبات  يحالة اال القديم
 روفرررررررررركان كل شيء جديدًا يدفع ويوجه التطور في ظ

 

 تاريخية محددة جديدة بينمرا كرل شريء يعوقره ويمنعره قرديم
والقررديم فرري عمليررة التطررور فرري تررداخل جرردلي ال  والحررديث

بالحررررردث  امرتبطررررر حرررررديثال فكررررراك فيررررره وان كررررران ظهرررررور 
د تررررري يرررررتم بهرررررا اسرررررتيالفرررررالقفزة ال ,(2الزمنررررري )ا"نررررري(   )

بررين  يحمررل فيهررا الحررديث واالنفصررال عررن القررديم الحررديث
طياته  بصورة دائمة الكثير من خصائع ومالمرح القرديم 
وبذلك فان هذه الوالدة تعبر عرن المضرمون الفكرري القرديم 
الرررذي يرررأتي بررردالالت ورمررروز تقرررر  مرررن قبرررل المتلقررري وفرررق 

يم ومتقردمًا عليره مولدًا عن القد  يا الجديدة له فالحديثالر 
طررررررارًا متطررررررورًا عنرررررره بحكررررررم روح العصررررررر الترررررري تشرررررركل إ

 الجنينيرررة للقرررديم حاملرررةصرررورة لوالدتررره.كما وانررره يتضرررمن ال
فري و  م حالة التطور التري هرو فيهرا كل شيء إيجابي بحك

 (. 3اغلب األحيان تحمل التوجهات التقدمية)
يركررررز البحررررث علررررى حالررررة التفاعررررل الحاصررررلة بررررين       

القررررررديم ممررررررثاًل برررررررالتراث المعمرررررراري بعطاءاترررررره وانجازاتررررررره 
المتعرددة والحديث الذي تفرضه تكنولوجيا اليوم بمعطياتها 

توازنرررررررررة محاولرررررررررة للوصرررررررررول للحالرررررررررة الوسرررررررررطية المفررررررررري 
لنترراج وجعلرره عاكسررا  لهررا لضررمينها ت( و قنيررةتال-بين)التررراث

بهردف  ( قنيرةالت -تفاعليرة )الترراثسة لدرا سيصار،وعليه 
لمرررا  خصوصرررية كرررل منهرررا وتحديررردها ووفقررراعلرررى التعررررف 

 يقتضيه مسار البحث .

 ( في العمارة قنيةالت -التراث) لتفاعتبادلية ال -2
 :)االطار العام( 

التبادليرررررة فررررري اللغرررررة اعطررررراء واسرررررتقبال بالمثرررررل وهرررررو     
،  ( 4اسررررتبدال عكسررررري او تغييرررررر برررررين شررررريئين او اكثرررررر)

التفاعل في اللغة:تفاعل مصدر )فعل( اي اصبح بينهما و 
تفاعرررل مسرررتمر وتررراثير متبرررادل وتفاعرررل الشررريئين اثرررر كرررل 
 منهمررررررررررا فرررررررررري االخررررررررررر  وتفاعررررررررررل فعررررررررررل خماسرررررررررري الزم

تفاعرل وتفاعلرت المادتران  )تفاعلت,اتفاعل,تفاعل( مصردر
والتفرراعلي ( 5اي تررداخلتا واثرررت كررل منهمررا فرري االخرررى )

اسم منسوب الى تفاعل ,متفاعرل يحردث تراثيرا متبرادال اي 

وفي قاموس المورد هو تراثير كرل منهمرا  (,6قوة تفاعلية )
 هو( interactionوالتفاعل باالنكليزية ) ,(7)في االخر

 
 

اتحررراد المرررواد مررررع بعضرررها تحرررت ظررررروف معينرررة فيحرررردث 
لمررواد  مررن االترروازن الكيميرراوي بينهررا فيصرربح لرردينا مخلرروط 

امررررا التفاعررررل ، 2الداخلرررره فرررري التفاعررررل يسررررود بيررررنهم ترررروازن
فيمرا -( ويعنري) برينinterاصرطالحا فيتكرون مرن جرزئين )

 الممارسررة مقابررل النظريررة اووتعنرري  (active)بررين ( و

2 - www.almaany.com). ). 
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الممارسة بين شيئين وحالة من االتصرال والتبرادل بينهمرا. 
امرررا كيمياويرررا فالتفاعرررل يعنررري تغييرررر فررري طبيعرررة االجسرررام 

,والتفاعررل الثقررافي او المتفاعلررة مررع بعضررها بسرربب تفاعلها
االجتمرراعي هرررو ترراثير الثقافرررات والمجتمعررات بعضرررها فررري 

الرربعض االخر)الفنرري( امررا فرري علررم الررنفس فيمثررل الترراثير 
تبررادل بررين الررنفس والجسررم المتحرردين فرري التركيررب. ممررا الم

لتفاعرل ووفقرا تبادليرة اتقدم تم التوصل للتعريف االجرائري ل
 لخصوصية البحث كاالتي:

انه اليةة تمةمن التو ةل لنتةاو متةوازن نةاتا مةن تةاثر  
ا النتةةاو فةةي ل عن ةةر مةةن عنا ةةرر بةةاالخر ووقةةو   ةة كةة

المتبةادل للعنا ةر المتفاعلةة  منطقة المابين نظرا للتاثير
يبقةةف فةةي حالةةة اسةةتمرارية وات ةةالية مةة  كةةل شةةرط ان 

،و تتمثةةةل العنا ةةر المتفاعلةةةة   منهمةةا وبةةةنفس القةةوة 
 )التراث 

 
يكةةةون معبةةةران عةةةن عن ةةةري ل المتولةةةدالنتةةةاو و ( التقنيةةةةو 

توليةةدر بمةةا يحقةة  حالةةة مةةن التةةوازن فةةي التعبيةةر عنهةةا 
رغةةم التغيرالطبيعةةةي الةة ي سةةةيحمله والنةةاتا مةةةن عمليةةةة 

 .التبادلي التفاعل

        
ان مصررررطلح )تررررراث( حررررديث مررررن حيررررث اسررررتعماله فرررري  

يررروم، إذ تكررراد لااألدبيرررات العربيرررة بهرررذه الصررريغة المتداولرررة 
معررررراجم اللغرررررة تخلرررررو مرررررن تعريفررررره بهرررررذه اللفظرررررة المحرررررددة 

مرررادة  ،ويرررذكر ابرررن منظرررور صررراحب لسررران العررررب تحرررت
التراث: ما يخلفه الرجل لورثته، وكذلك يذكر الفيروزآبادي 
فرررررري القرررررراموس المحرررررريط، تحررررررت مررررررادة )انرث( الميررررررراث 

 ن ,( 8واألصررل واألمررر القررديم توارثرره ا"خررر عررن األول.)
عرررن  الترررراث بشررركل عرررام ال يمكرررن التعامرررل معررره مفصررروالً 

الحاضر الذي نعيشه،  و ننظر اليه على  ساس  نه حلقة 
مفصرررولة عرررن حلقررررات الفكرررر التررري نتواصررررل معهرررا، ألنرررره 
المخررررزون الررررذي يشرررركل البرررردايات األولررررى للنهايررررات الترررري 

كررررون ت لنا اليهررررا وبقرررردر مررررا يكررررون االحترررررام للبررررداياتوصرررر
لنهايررررات، فررررالمنطق يفرررررض بديهيررررة ال ل حترررررامسررررياقات اال

يمكرررررن تجاهلهرررررا وهررررري  ن المقررررردمات تفضررررري حتمرررررا إلرررررى 
النتررائو والنتررائو تصرربح مررع مرررور الوقررت مقرردمات لنتررائو 
ترررأتي مسررررتقبال وبقرررردر انسرررجام البرررردايات والنهايررررات تكررررون 
قيمة األشياء التي نتوصل إليها مقرونة بالمخزون الفكرري 

 لررذا فرران التعامررل مررع ،( 9)والحضرراري الرررذي يسررتند اليرره 
وليس العكس، بمعنرى  التراث يبد  من بوابة الدخول للواقع

 ن يكرررون الترررراث عرررامال مسررراعدًا علرررى انبتكرررار والتجديرررد 
فري إطار تسلسرل حلقري تكرون بدايتره موصروله فري نهايتره 
 ي  ن تستفيد ممرا سربق وال تكتفري بره وانبتكرار هنرا لريس 

ن معنررراه وجرررود مرررادة شررري مرررن العررردم ولكرررع امعنررراه اخترررر

هو كرررل مرررا وصرررل اليررروم مرررن ,فتمثرررل خلقرررا جديررردا متفاعلرررة
الماضي )ماديرا كران  و معنويرا( داخرل الحضرارة السرائدة، 
فهررو اذن قضررية مرروروث وفرري نفررس الوقررت قضررية معطررى 

عديرد مررن المسرتويات. ويمكررن مالحظررة  ن الحاضرر علررى 
التراث هرو نقطرة ف ,)التراث( سابق و)تجديد التراث( الحق

البدايرررررة كمسررررر ولية ثقافيرررررة وقوميرررررة، والتجديرررررد هرررررو اعرررررادة 
تفسررير التررراث طبقررا لحاجررات العصررر، فالقررديم اذن يسرربق 
الجديررررد وهررررو  سرررراس المعاصرررررة و ن الحداثررررة ال تعررررارض 
الحيرراة والتقرردم و التقرردم ال يعررارض التررراث والمسررتقبل هررو 

بررررداع لرررره وحيرررر ان ث فرررري معنرررراه تنرررروير لشرررررعية الترررراريخ وا 
( 11)قيقيررة هرري الخصوصررية مشررحونة بررذاتهاالعالميررة الح

فال يمكرن  بذلك فان العالقة مع الثراث هي عالقة جدلية,
فالعالقررره تفاعليررره              قبولررره كلررره او رفضررره كلررره 

يستحصررل معناهررا الكلرري مررن تغيررر عالقررة القررديم بالجديررد 
 .فالقوالب القديمة تتحقق ضمن السياقات الجديده 

اشررررار مارسرررريل الررررى التفاعليررررة بكونهررررا تمثررررل             
والمتأتيرررة مرررن  خاصرررية االترررزان للطبيعرررة الحركيرررة الدائمرررة

خالل  ن  هناك وجدان عام وحساسية عامة لدى المتلقري 
هي جزٌء من التراث من تكوينه وذاكرته ونظامره المنطقري 

ان وطالمرا  بفكره وكل شخصيته ال يمكرن  ن يتخلرى عنهرا
حساسرررية قابلرررة للتطرررور و التغييرررر ،وقابلررره السرررتالم هرررذه ال

عناصررررر جديرررردة, فالحساسررررية العامررررة هررررذه تطررررور وتوسررررع 
م متحررك مدى تقبل الجديد فالتراث بهذا المعنرى هرو مفهرو 

و ن كرران مفهومرررًا جامررردًا تتسرررم عناصررره بكونهرررا فررري حالرررة 
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تفاعرررررررل مسرررررررتمر وذات قابليرررررررة علرررررررى اسرررررررتلهام الحرررررررديث 
خاصررررية الديناميررررة  للتررررراث والترررري (.وانطالقررررًا مررررن ال11 )

و ن يتجراوز عناصرر  تسمح  ن تدخل فيره عناصرر جديردة

لت كد انه في حالة حركية دائمرة وهري التري تسرمح   قديمة
 .جديدة والياتلعناصر 

قديمرة والحساسرية  هباالنضمام للترراث و ن يتجراوز عناصرر 
العامرررة المتطرررورة والمتفاعلرررة هررري التررري تقرررود إلرررى الشررريء 
الذي ي قبل  و ي رفض عبر الزمن وهو الذي ي ثبرت االنتمراء 

ي البحررث فاليررة التفاعليررة المتبنرراة فرر,لهررذا التررراث  و رفضرره
ستضرررمن ثثبيتررره لررردى المتلقررري بعرررد ان ترررتم عمليرررة ادخرررال 

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

 بفعرررررررررررل االبتكرررررررررررارات تظهرررررررررررر العمرررررررررررارة الجديررررررررررردة      
الجديرررردة المسررررتندة علررررى التطررررورات العلميررررة التكنولوجيررررة 

فالعلم هو االساس الذي تستند العمارة عليه في نموهرا و 
فتكرون هرذه االبتكرارات رمرزا دائمرا للقروة  تطورها وتجرددها

وهرررذا سررربب ظهورهرررا الررردائم وبشررركل مهررريمن سرررواءا علرررى 
 البنررررى الماديررررة او المعنويررررة نظرررررا الرتباطهررررا بالحاجررررات
االنسررررانية حيررررث يمثررررل االنسرررران عنصررررر االرتبرررراط بررررين 

مررررررن هنررررررا تبرررررررز ابعادهررررررا   ،(12)العمررررررارة والتكنولوجيررررررا 
هرررررا ظررررراهرة انسرررررانية االخررررررى المهمرررررة المثمثلرررررة  فررررري كون

ضررررورية تلبررري الغريرررزة االجتماعيرررة فاعلرررة ومرتبطرررة مرررع 
مسررررررتويات الطبيعررررررة البشرررررررية االخرررررررى وتتررررررداخل معهررررررا 

ويبرين )كارتراني( ان جرذر  .ق اهداف اكثرر شرموليةلتحقي
الفعرررررررل التكنولررررررروجي بمدلوالتررررررره  ( اليعنررررررريtechكلمرررررررة )

الضيقة وانما يشير الى قيمة االبداع واالبتكار فهي فعل 
اي احضار الشري مرن  (the act of makingالصنع )

، ( 13الوجررود كنظررام ضررمني وتحويلرره الررى نظررام بررين )
سررررريله النترررراج شررررركل ذو التكنولوجيرررررا اذن هرررري و التقنيررررة ف

عمليرررررة  تعتبرررررركمررررا انهرررررا اي التقنيررررة  خصررررائع متميرررررزة
تفاعل بين ماهو موجرود )قرديم متروارث( مرع المسرتجدات 
)الحررديث( بمررا يضررمن الوصررول لنترراج مبرردع مترروائم مررع 

 (14)مرحلته التاريخية ومكانه ومجتمعه

 ةةةةي اليةةةةة خلةةةة  التبادليةةةةة التفاعليةةةةة نسةةةةتنتا ان 
جديةةةةد وع ةةةةري مت ةةةةل ومسةةةةتند علةةةةف  وابتكةةةةار لنتةةةةاو

التةراث  الموروث المامي فهي تسعف للو ةول لتمةمين
, و ةي حالةة غيةر كنولوجيةاقنيةة التلتتعبير المناس  ال و

ومةةن خةةلل الموازنةةة متجةة رة فةةي كليهمةةا منف ةةلة وانمةةا 
تسةةتنبط الحةةاالت والبنةةف الجديةةدة , يةةتم  لةة   واإلنةةدماو

المحةيط فةي كةل من خلل عملية ال ةيرورة الداممةة فةي 
يةةةدة فةةي الوقةةةت الةةة ي تت ةةةل مرحلةةة لتعطةةةي مرحلةةةة جد

لها  فاتها الخا ة والمتطورة عةن الحالةة   بالمامي و
و التأكيةد علةف  ن التةراث  التي سبقتها شكلن و مممونا ن

 ي حالة حوارية، وانهما ليستا متناقمةتين وان  التقنيةو 
 ا تتمثةةل فةةي االبتكةةار نةةا  منطقةةة تلقةةي واسةةعة بينهمةة

الةةةدامم الع ةةةري    ننسةةةا حةةةواران مةةة   واسةةةلو  التفكيةةةر
 التاريخ ألن الحوار يبحث عن االتفاقيات. 

وكمررررررا  شررررررار المدرسرررررري   ان الجمررررررع بررررررين تررررررراث        
الحاضر ليس عملية سهلة يقوم بها من  تقنياتالماضي و 

يشرراء، بررل انهررا عمليررة معقرردة يسررتطيع القيررام بهررا كررل مررن 
اسرررتطاع ان  يعررررف روح الماضررري وآليرررة سرررير الحاضرررر. 
ومرررن هنرررا تبررردو صرررعوبة هرررذه المهمرررة ، الن االنسررران قرررد 
يررتمكن مررن اسررتنتاج االفكررار مررن الحاضررر فقررط ليستصرردر 

، لكنررره ال “القرررا منررره وانط“بالترررالي احكامرررا لهرررذا الحاضرررر 
لهررررذا الحاضررررر انطالقررررا مررررن يررررتمكن مررررن وضررررع الحلررررول 

اسرررتطعنا ذلرررك  ومرررع تأكيرررد الجرررابري   اذا (.15)الماضررري
فإننرررررا سنضرررررمن وال شرررررك, امرررررتالك هرررررذا النتررررراج المعرفررررري 

يغرررردو التررررراث  ( , فررررالقنيررررةلرررروجهي المعادلررررة  )التررررراث والت
يمثل الفكر  نقيضا للتراث )فالتراث قنيةوالالت قنيةللتمفارقة 

هررري الواقرررع علرررى مسرررتوى  والتقنيرررةعلرررى مسرررتوى التررراريخ، 
 .(16السلوك وانحساس بالواقع( )
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المةةزو مةةابين حالةةة   التبادليةةة تحقةة  التفاعليةةةا ن     
ادخةةال عنا ةةر جديةةدة  القةةرا ة القديمةةة  والمعا ةةرة عبةةر
ومعالجة القةديم باليةات علف المكنونات التراثية  القديمة 

والقرا تةةةان التنف ةةةلن عةةةن بعمةةةهما حديثةةةة التقنيةةةة ال
النهمةةا ا ةةلن فةةي حالةةة حةةوار دامةةم نظةةران لحالةةة االتةةزان 

تحقة  حالةة االتةزان بةين التبادليةة ا ن التفاعليةة بينهما.
في العمةارة والة ي مةن شةأنه  قنيةالتعبير عن التراث والت

 .ممان توا ل الحوار بينهما بشكل مستمر
( فةةةةي قنيةةةةةالت-)التةةةةراث بةةةةين التفاعليةةةةة التبادليةةةةة  -3

 العمارة كعملية توا لية:
    القررررررديم بررررررين التواصررررررل سررررررمة علررررررى الطروحررررررات ت كررررررد  

 الشرررررررررريء دوام وهررررررررررو Continuity فالتواصررررررررررل والجديررررررررررد
 تحققره يمكن العمارة وفي انقطاع غير من عليه والمواظبة

 – Perceptual)  فكرري مفراهيمي االول مستويين على
Conceptual Level  )شررررركلي فيزيررررراوي والثررررراني (

Physical – formal Level ) (17 )ذلرك ،ويمثرل 
 المعراني ذات  األشركال اسرتثمار فري تسرتند معماريرة ر ية

 ألنمراط فكرري كمرجرع عليها ي سس التي( التراث) العميقة
 علررررى تعتمرررد التوجرررره عقالنيرررة طبيعتهررررا فررري وهرررري تقليديرررة
 عمليرة ان. المعصررن المعمراري النتاج في الفكر تواصلية
 علرررى تقررررر فررران الصرررفر مرررن تكرررون ان يمكرررن ال التحرررول

 ومرررع( 18) منرره لالنطررالق كأسرراس المسرربقة االفتراضررات
 الجديرد النتراج واستيعاب فهم فان التحول عملية استمرارية

 فاالبتعرررراد البرررردء، نقطررررة عررررن االبتعرررراد مرررردى علررررى يعتمررررد
 تداوليررررة، مألوفررررة اعمرررراال يولررررد البرررردء نقطررررة عررررن البسرررريط
 تمنررع التداوليررة  ن إلررى الجانررب هررذا فرري الصررفدي ويشررير

 الفكرررر مجرررال فررري بالنمذجرررة إال تقبرررل وال  صرررالً  المختلرررف
 قابليرة فقرط يعني ال األنموذج  ن وذلك والممارسة والتقويم

 فكرررل متباينرررة، لمشررراكل واحرررداً  مفتاحررراً  يقررردم برررل االنتشرررار
 الجرررراهزة المعلومررررات لغررررة هرررري فالتداوليررررة. ممنرررروع انزيرررراح
 والتعمررررررريم االشررررررراعة قررررررروانين وتعتمرررررررد لالسرررررررتخدام القابلرررررررة
 انقناع عامل عن تستغني خاصة سلطات وذات والتمثيل
 االكبررر االبتعرراد  ن حررين فرري المعلومررة فرري الكررامن العقلرري
 فري يتضرمن عنردما ابتكرار او كراختراع يردرك األصرل عن

 بطريقررة األصررل عررن الكبيررر االنزيرراح بفضررل تغيرررا حقيقترره
 (.19) تواصلية

   
كعملية توا ةلية يةتم فيهةا خةر   التفاعلية التبادليةف    

للنظم  ات المرجعية األحادية التوجه مما تفسة  المجةال 
تعةةددة وبةة ل  للحقةةول الدالليةةه للتنةةو  عبعةةر مرجعياتهاالم

بعكةةةس التداوليةةةة التةةةي تقةةةود  لةةةف  تفةةةت  نافةةة ةا ل بةةةدا 
ل نقلها للمعلومه الطافيةة علةف السةط  النم جة من خل 

دون الولوو فةي اعماقهةا للكشةم عمةا مخبةأ خلفهةا مةن 
 مكانيةةات للسةةتثمار و بةة ل  يكةةون دور ةةا وسةةيطان نةةاقلن 
للشةةام  والمتفةة  عليةةه سةةلفان مةةن المعلومةةات و ةةي بةة ل  

 تتخ  من المرجعية االحادية  نمو جان تلتحم به. 
المعماري الحضراري عمومًا يتم تحقيق التواصل 
العمررررود، فيزيرررراوي ) عبررررر  ليررررة توظيررررف عنصررررر معمرررراري

خصرائع ومبرادى تصرميمية ،  الرخ( او111القوس، القبه
والموروثررة معماريررًا ، فرري النترراج المعمرراري الجديررد  ي يررتم 
التوصررريل مرررن الماضررري عبرررر الرررزمن الالحرررق مرررن خرررالل 

ديد استثمار األصل ) المرجع ( االقدم زمانًا عبرالنتاج الج
يحدث مرن خرالل  الالحق عصرًا ويمكن لهذا التواصل  ن

 –المحاكرررراة  –االسررررتعارة  –يررررات ) التجزئررررةلعرررردد مررررن آال
 . (21) االزاحة ... (

لتوظيرررررررف الترررررررراث مرررررررع روح  ن المنظرررررررار الفكرررررررري       
يتمثرررررل فررررري  ن المكونرررررات العقائديرررررة والترررررأثيرات  العصرررررر

التاريخية ال تتعارض مع العصرنة وانفتاحهرا علرى الجديرد 
والحررديث بشرررط الحفرراظ علررى الثوابررت والمرتكررزات والررذي 
يسررررتند عليهررررا فقررررة األجتهرررراد. والتأكيررررد علررررى ان االنفترررراح 
ومواكبة العصر ال تعني التقليد غير الواعي ، الن التقليد 

خررررذ مررررا توصررررل  ليرررره االخرررررون صررررالحه وطالحرررره يعنرررري ا
وبالتررالي يفقرررد خاصرررية اسرررتيعاب مسرررتجدات الرررزمن. بينمرررا 
االنفترراح المطلرروب هررو االقتبرراس علرري قرردر الحاجررة الترري 
تضمن التواصل مع روح العقيدة و القيم مرع روح العصرر 
بحيث ال يمس الثوابت  مرا الردعوة الرى صرهر الترراث فرإن 

سررلط والقسررر وانكررراه والتخلرري عمليررة الصررهر نرروع مررن الت
عن القيم لألخر والرذوبان فيره ومرن ثرم االنقطراع وانحسرار 

موضرررروع التفاعليررررة  األثررررر وهرررري تبتعررررد بررررذلك عررررن طبيعررررة
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الترررري تميررررل الررررى التمررررازج والتفاعررررل الررررذي يرررررتبط البحررررث 
برررالمرجع و بررررالعمق وتأكيررررد االرتبررراط وحالررررة التفاعررررل مررررع 

ومن خالل الطرح العام اعاله الرذي ابررز  .(21)الحاضر
دور العالقة بين القديم والحرديث وحالرة التفاعليرة التبادليرة 

غيراب حالرة التروازن  بينهما توضحت مشكلة البحرث وهري 
التعبيررررررري فرررررري النترررررراج المعمرررررراري المطررررررروح بررررررين القررررررديم 
والحررديث. ، وتمثررل هرردف البحررث بطرررح التقنيررات لتحقيررق 

تبرررادلي برررين الترررراث المحلررري مرررن جهرررة التررروازن التعبيرررري ال
وتقنيات العصرر مرن جهرة اخررى بمرا يضرمن اعرادة الخرط 
المعمرراري المحلرري الررى مسرراره الصررحيح وذلررك مررن خررالل 
 التأكيد على ماتملكه العناصر واالشكال التراثية من قدرة 

توليدية الشكال جديردة تفيرد العمليرة التصرميمية والممارسرة 
 تقنيات العصر الحاضر. المعمارية ككل وما تعكسه

ان تحقيةةةةة  الهةةةةةدم البحثةةةةةي يتوجةةةةة  تةةةةةوفير قاعةةةةةدة  
معلوماتية  ي احاطةة بمومةو  الفعةل التقنةي ودورر فةي 
بنةةةةا  العمةةةةارة كحةةةةدث شةةةةكلي وللنتقةةةةال الةةةةف المحةةةةور 

ولغرض تحديد مجال البحث سوم تمثل التقنيةة الخاص 
اليات التفاعل و والن لنتةاو معمةاري متةوامم بةين االمةس 
واليةةةوم وتمثةةةل  ةةة ر االليةةةات ادوات الت ةةةميم المعمةةةاري 
للم مم وسيركز البحةث عليهةا مة  تحييةد مفةردة المةادة  

 وابعاد ا االخرى كاحد التقنيات التكنولوجية .
ليةةةةةة بةةةةةين التةةةةةراث والتقنيةةةةةة اليةةةةةات التبادليةةةةةة التفاع-3

 )المحور الخاص( :
                

التحرررروالت عمليررررات تفاعليررررة (Weinberg )اعتبررررر    
فتوصررف بانهررا احرردى  تشرركل فرري النهايررة النظررام الكامررل 
وتمثررررل حالررررة التحررررول  العمليررررات المهمررررة النترررراج الشرررركل,

,فالبنيرررة العميقرررة فررري الرررى اخرررر  عمليرررة هندسرررية لنقرررل شررري
جوهرهررا تمثررل نظامررا مررن التحرروالت لررذلك فررال بررد لهررا مررن 
هويرررة مميرررزة كررري تررر دي عملهرررا فررري توليرررد الظرررواهر عرررن 

بخصررررائع طريررررق التحررررول فترررررتبط هويررررة البنيررررة العميقررررة 
( 22)ونوعهرا. هاالتحوالت المكونة لنظامها من حيث عدد

ى ان يررردل مررررن قررادر علررنمررط وينررتو عررن تلرررك العمليررات 
مرن  (قنيرةالت-)الترراث )االصرل والتطرور(االثنين معا على 

هررا فرري الرجيررة داخليررة اي يررتم ادخاخررالل جعررل القرروى الخ
 ةلتكنولوجيراالتقنيرة يعنري ذلرك بران  (,23)عملية التحويرل.

وباسقاطها على النتاج الموروث سوف تتحول الى داخلية 
تكررون ضررمن البنيررة العميقررة وليسررت شرريئا سررطحيا طارئررا ف

علررى العكررس سرروف تقرروم بطرررح ,يمكررن اسررقاطه كمررا شرراء 
, مررع ضرررورة االخررذ بنظررر هويررة مميررزة فرري النترراج المتولررد

االعتبررار برران هررذا المرروروث يتكررون مررن عناصررر اساسررية 
و موقع متميز فري ذوعناصر ثانوية , فالعنصر االساسي 

ف ذتمييررزه مررن خررالل عمليررات الحرر الررنمط الشرركلي ويمكررن
علرى الشركل او مرن واالستبعاد ومالحظة مدى تاثير ذلرك 

خررررالل حجمرررره او اتجاهيترررره او المعنررررى الررررذي ينقلرررره ,امررررا 
العناصر الثانوية فيمكن تمييزها من خالل امتالكها درجة 
اكبر من الحرية وهي تشترك مع نظام النمط الشكلي عرن 

 (.24طريق العناصر االساسية )
تكنولوجي فعل ك هفان 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
التي تجري فالتفاعل التكنولوجي يشمل كل العمليات 

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  هااالليات التحويلية مايميزها ان مجموعة من

اج وكيفية تحقيقه بخصائع اكثر تاهتمامها على الن
من مفردات الفكر والمعنى والتالعب بالمفردات 

في النهاية وليس  تصميمية فهو االهم والمقصودال
ًا شيء اخر كالجمال والقيم النها تكون ملموسة سلف

ليات التفاعل عملتتسم  وبشكل اليقبل التأويل المغاير

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

,التركيب,التحريف,التناقض)االزاحة،االستقطاع،التجزئة،
التكنولوجيا تقنيات وللبحث نظرة شمولية ف (.25) (
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 ي عمليات تحويلية علف نظم العمارة الفكرية 
اي انها ستحمل نفس الممامين )مممون والشكلية  

 شكلي( وبما ان جو ر التفاعل فكري ومعنف

التكنولوجي يكمن في الفعل التحولي )العملية 
process ل ل  فان اليات التحول  ي  اتها ستمثل )
 والتي سيتم اعتماد ا في البحث .  قنيةاليات الت

( عملية قنيةالت –)التراث بين فاعلية بادلية التالت-4
: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 ن امثال )فاندروه,رايت,كوربوزيه( المعماريو  ادركه

يكية اعمالهم المتاخرة ,فتاثر فاندروه بالحقبة الكالس
بشكل عام اما رايت فتاثر بالعمارة التقليدية اليابانية 

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

واحدة التحوالت فباعتماد تقنيات مثلتها اليات التحوالت 
بعيد  لوصول لناتو معمارياهم الصيغ المعتمدة لمن 
نسخ من الحلول السابقة عبر اعتماد مصادر ال عن

توفر حلوال بعيدة  اذتنتمي للزمن الماضي والحاضر ,
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(.26) بالتجدد يتسم 
ROOSI )تنتمي ) اجزاءالعمود والقاعدة  حيث عد

رموز يمكن اعتبارها ثوابت  كونها (للتراث المعماري
مصدرا يمكن تحويله  (حوالتلصيغة )الت تصبح وفقاً ل

( , كما ويشير 27خرى )لتوليد العديد من المباني اال
الى استخدامه لالنماط البدائية في مشاريعه وبشكل 

نمطية رال والكابينة م كدا بقوله ) ان خاع نمطية الكو 
مثلت شكل  ما افرضها في عملغالبا التي الكورال و 

في الحياة في منازل )ميالن( القديمة والتي ساهمت 
تاسيس مساكن القرى الزراعية في عهد االمبراطورية 

الكابينات ( ويصف الكابينة معتبرا ان 28ة )الروماني
كمنازل صيفية صغيرة تتكرر في مشاريعي بسبب اني 

المفردات ف، و االيجاز للعمارةاجد نوعا من التقليع ا
من )تراثية المصادر بالالمستخدمة تتمثل  المعمارية

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

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

 .(29) شكليفي اليات التحول ال
ان التقنية بكونها فعاًل تكنولوجيًا في المستوى المادي 

ى احداث عمليات التفاعل بين الحاجات قادرة عل
للتكامل فالفعل واًل االجتماعية والتكنولوجيا المتاحة وص

التقني قادر على احداث التحوالت على المستويين 
الفكري والمادي ليتجسد فكريًا من خالل قدرته على 
التغيير والتحوير والحذف واالضافة مما يتيح الفرصة 

لفكري تتم بحسب المنظور ا لسيرورة الفعل التحويلية ان
وتحقيقًا لالرادة القصدية لذلك فان الكيان التكنولوجي 
للمجتمع ينمو ويتجدد من خالل مرجعياته من قيم 
ومفاهيم لتشكل المنظومة الفكرية للتراث واالعراف 
االجتماعية اما الجانب التقني فيتم فيه اخضاع الفعل 

التي يتم التحويلي للنقد والتقييم بحسب المعايير 
 (31تحديدها مسبقًا بما يسمح بالتجديد واالستبدال )

واحدة من اهم الصيغ التحوالت  Jencksعد         
المعتمدة لتوليد النتاج المعماري حيث اكدت على 

امكانية استثمار مصادر محلية وتاريخية تنتمي للتراث 
سلوب يتضمن اسثثمار المعماري من خالل اعتماد ا

التقاليد ولكن لنقدها مع االخذ بنظر االعتبار المعايير 
والمحددات السابقة ,فكل ما هو سابق مرجع يتم 
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وتشررتمل االجررراءات  ( 31)التعامررل معرره باسررلوب معررين
 : التاليةعمليات الالحاصلة على هذا المرجع 

 dimensionalاليرررررررررة تحررررررررروالت االبعررررررررراد  -
transformation   يحررررردث هرررررذا الرررررنمط مرررررن التحرررررول

تغيير احد  نتيجة تطبيق اجراءات التوسيع والتقليع اي
ابعرراد الشرركل مررع الحفرراظ علررى هويترره وذلررك مررن خررالل 

 وتغيير شكل المربع الى دائرة او اطالة احد االضالع 

  .الدائرة الى البيضوي
 subtraction transformationاليرررررة الطررررررح  -

التحررول نتيجررة تطبيررق اجررراءات يحرردث هررذا الررنمط مررن 
جررزء مرررن الشررركل كافسررراد او االقتطررراع لطررررح الحررذف وال

الحافرة مررثاًل او ابقاءهررا مررع طرررح الجررزء االخررر فاليبتعررد 
وترتبط درجة التغير في الشكل مرع عن الشكل االصلي 

 مساحة االجزاء المقتطعة وتعدد مواقعها.

 
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 

ونتتو عن ذلك اشكال غير  محافظًا عليها
  (32)منتظمة

:وهو النمط الناتو بفعل حركة العناصر الية الحركة  -
ول الفيزيائية البصرية لتوليد االشكال االساسية فالتح

يعني حلركة العنصر باتجاه تغيير خصائصه الشكلية 
 (.33) واالنتقال من موقع الخر

يحدث هذا النمط من  layering الية تعدد الطبقات -
تراكب وتداخل او تعشيق لالجزاء لتبدو التحول نتيجة 

كترتيبات مصفوفة مختلفة المظهر االجزاء المتداخلة 
فتبدو االجزاء في حالة تعشيق ليتولد التا ثير في نفس 
المتلقي والتصميم متعدد الطبقات يعطي اهمية للوقت 
في اختباره والفكرة الناتجة غنية التصل للمتلقي من 

 النظرة االولى.
مما تقدم سيتم انتخاب مفردتي )الشنشول والرواق      

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

 :)المحور البحثي( الجز  التطبيقي -5
 اوالن:  ياغة الفرميات البحثية:

الفرمية الرميسية االولف : وجود اليات تحق  حالة 
 لتقنية فيكون النتاو التوازن التعبيري بين التراث وا

 
المعماري الم مم وفقان لتبادلية التفاعل التراثي التقني 
 منج بان بين القديم والجديد معان وبنفس القوة التأثيرية.

يتباين المتلقون للنتاو  الفرمية الرميسية الثانية:
المعماري الم مم وفقان لتبادلية التفاعل التراثي التقني 

التبادلية التفاعلية ليات ال هم واستيعابهم تقبلفي 
اللية معينة عن غير ا نظران لتباينهم  تفميلهمب

 . بالمساحة ال  نية والخلفية المعرفية
 :الختبار الفرمياتثانيان :االجرا ات التطبيقية 

 تعريم المفردات التراثية )مومو  االختبار(: - 1
   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 , في التصاميم وبمعالجات مختلفةاالستخدام 
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
 هذه المفردة في العمارة  :استخدمت 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 باالضافة ل االحتوائية

ذو فتحات فالعقود تحمل االثقال اكثر من الجدران وهي 
 على رالي ثالسقف وجودانعدام ان فة انشائية اساسية ص

جود الفتحات و الوظيفة الجمالية وااليقاعية وانعدام 
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فتستمر عملية تحمل الي ثر على االداء الوظيفي 
 .(34)عن االنفتاحية االثقال فضال

               

 بنا  النمو و االفترامي: 5-2
التبرادل سيتم بنراء النمروذج الفكرري االفتراضري الليرات   

 عبر المراحل التالية: ي بين التراث والتقنيةالتفاعل
والتي سيتم فيها اخضراع  : مرحلة الت ميم -5-2-1

المفررررردات التراثيررررة المنتخبة)الشنشررررول والرررررواق( الليررررات 
 :وهي 3d maxالتفاعل ورسمها ببرنامو 

 
 dimensionalاليرررررررررة تحررررررررروالت االبعررررررررراد  -

transformation  والترررري يررررتم فيهررررا تغييررررر احررررد ابعرررراد
الشرركل مررع الحفرراظ علررى هويترره وذلررك مررن خررالل اطالررة 

( لمفررردة الشنشررول A1احررد االضررالع وتمثلهررا النمرراذج )
 ( لمفردة الرواق .B1و)

والترري  subtraction transformationاليررة الطرررح  -
( لمفررررردة B2( لمفررررردة الشنشررررول و)A2وتمثلهررررا النمرررراذج )

 الرواق .
وتمثلهرا   addition transformationاليرة االضرافة  -

 ( لمفردة الرواق .B3( لمفردة الشنشول و)A3النماذج )
( A4وتمثلهررا النمرراذج )  Layeringاليرة تعرردد الطبقرات-

 ( لمفردة الرواق .B4لمفردة الشنشول و)
( لمفرررردة الشنشرررول A5الحركرررة وتمثلهرررا النمررراذج )اليرررة  -
 ( لمفردة الرواق .B5و)
 : استند البحث الىمرحلة اختبار النما و االفترامية -2

اسررررررلوب االسررررررتبيان الختبررررررار النمرررررراذج االفتراضررررررية وفقررررررًا 
السررررررتمارة صررررررممت بمررررررا يررررررتالئم واهررررررداف البحررررررث )كمررررررا 

 (1يوضحها الشكل 
 العينرات المسرتبينةتم اختيار  معايير اختيار العينات: -3

وفرررررق معرررررايير محرررررددة بهررررردف اعطررررراء الصررررردق الرررررداخلي 

تحديررررد ثالثررررة تررررم  وكالتررررالي : للتصررررميم التجريبرررري للبحررررث
 تمثلت بالمعماريين للمستبينين فئات

في قسم الهندسة استمارة( 31اصحاب االختصاع)بواقع 
وطلبة العمرارة للمراحرل المعمارية في الجامعة التكنولوجية 

فري  اسرتمارة(31خامسرة بواقرع الو والرابعرة الثالثة المنتهية )
لتقرربلهم الجامعررة التكنولوجيررة  قسررم الهندسررة المعماريررة فرري

النتاجررررات المعماريررررة واخيرررررًا اختيررررار عينررررة عشرررروائية مررررن 
ويرتم احتسراب كرل فثرة اسرتمارة( 31الناس العاديين )بواقع 

 (%111كنسبة مئوية )
تمرد البحرث مقيراس ليكررت :اعطريقة بنا  المقياس   -4

بعررد بنرراء العبررارات التقريريررة وصررياغتها بمررا يخرردم البحررث 
ير علررى موقررع شررويسررتجيب المبحرروث لكررل عبررارة عبررر التأ

معرين علررى الخررط الخماسرري الررنقط الم لررف عبررارات تترردرج 
 مرررررن القيمرررررة العليرررررا الرررررى االقرررررل وصرررررواًل الرررررى اقرررررل قيمرررررة

 وكالتالي:
 
 
 
 
 
 

 النتاما :
تبين اجماع الفئات  فيما يتعلق بمفردة الشنشول       

المستبينة الثالث )المعماريين المتخصصين بنسبة 
( %61، والعشوائية بنسبة %61، الطلبة بنسبة 81%

( هو المحقق لحالة التوازن A3ان النموذج االفتراضي )

لبحثية عاً االتعبيري بين التراث والتقنية في النماذج 
( حالة A5، في حين حقق النموذج ) المصصمة

( لفئتي الطلبة والفئة %51التوازن التعبيري لدى )
العشوائية واعتبرته فئة المعماريين متفاعاًل مع الحديث 

درجة التوازن او 
 الوسطية المثالية

 تفاعل مع الحديث  تفاعل مع التراث 

3 2 4 5 1 
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، وهذا ما يثبت صحة   %61وبنسبة  بشكل اكثر
 الفرضية االساسية االولى للبحث في وجود اليات تحقق 

 
تجعل النتاج  والتقنية حالة التوازن التعبيري بين التراث

عماري منجذبًا بين القديم والجديد معًا وبنفس القوة الم
 التأثيرية.

( فقد حقق اتفاقا بين المعماريين A1اما النموذج ) 
كونه %61والعشوائية بنسبة  %61المختصين بنسبة 

 %51ينزاح نحو التراث بينما كان راي الطلبة وبنسبة 
( فقد اعتبره A2التوازن ,اما النموذج )انه يحقق حالة 

انه يحقق حالة  %61المعماريين المختصين وبنسبة 
مع العينه %81التوازن بينما اتفق الطلبة وبنسبة

 ,انه ينزاح نحو التراث%61العشوائية بنسبة 
( فقد حقق اتفاقابين A4وفيما يتعلق بالنموذج )

المعماريين المختصين والطلبة وبنفس النسبه 
كونه يحقق انزياحا نحو الحديث ,بينما اعتبرته 61%

العينه العشوائية حديثا وبشكل كامل دون وجود اي 
 .%81اشارة للتراث وبنسبة 

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

( %71، والعشوائية بنسبة %81، الطلبة بنسبة 81%
( هو المحقق لحالة التوازن B4النموذج االفتراضي ) ان

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

)المعماريين حالة التوازن التعبيري الفئات في تحقيقه ل
، %51، الطلبة بنسبة%61المتخصصين بنسبة 

وهذا ما يثبت صحة الفرضية  (%51والعشوائية بنسبة 
( حالة B2, كما وحقق النموذج)االساسية االولى للبحث

( لفئتي الطلبة والفئة %51التوازن التعبيري لدى )
العشوائية واعتبرته فئة المعماريين متفاعاًل مع الحديث 

وهذا التباين بين النتائو , %71وبنسبة  بشكل اكثر
برة والممارسة الخ يميل المعماريين ذو ل جاء م كداً 
العتماد الية الطرح في تصميم المشاريع المعمارية 

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

تفضيل بعض  يتفق مع الفرضية البحثية الثانية حول
المتلقين اللية معينة عن غيرها نظرًا لتباينهم بالمساحة 

 لذهنية والخلفية المعرفية .ا

للفئات  فقد حقق اجماعاً  (B1اما النموذج )   
المستبينة الثالث )المعماريين المتخصصين بنسبة 

( %81، والعشوائية بنسبة %71، الطلبة بنسبة 71%
 في حين كونه ينزاح نحو الحديث وبشكل اكبر,

مثل تباينا واضحا فالمعماريون وبنسبة  (B3النموذج )
اعتبروه ينزاح نحو الحديث اما الطلبة كان رايهم  51%

فيما  %81انه االقرب الى التفاعل مع التراث وبنسبة 
  %61كان راي العامة انه حقق حالة التوازن وبنسبة 
 .و هذا يتفق مع الفرضية االساسية الثانية للبحث

 عمومًا ت كد حاالت االتفاق الجمعي للفئات المستبينة  
الثالث صحة الفرضيات البحثية فضاًل عن تفاعل 

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

التي اشرتها النتائو اعاله يعلل اما حاالت التباين 
سببها الى اختالف المساحة الذهنية للمتلقين 

يميلون لالنزياح عن االفكار فالمعماريين الممارسون 
التقليدية في حين الطلبة والعامة يميلون للتداولية التي 
تقترب من التقليد، كما ان غياب حاالت السحب 

الحديث( ي كد ان النماذج االفتراضية -للطرفين )القديم
المصممة احتفظت بثوابت التراث من جهة وعصرنته 

مما بشكل غير منقطع عن التراث من جهة اخرى  
ي كد صحتها وامكانية اعتمادها لتصاميم جديدة ت كد 

 .ماكان وحاضرنا اليومتفاعليتها المتوازنة بين 
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 :االستنتاجات  -6
  يتمثل التعريف االجرائي لتبادلية التفاعل التراثي

الية تضمن التوصل لنتاج متوازن  التقني بكونها
ناتو 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 والناتو من عملية 

 .التبادلي التفاعل
 ت سس  تبادلية التفاعل التراثي التقني ان

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

 وتقنيات العصر .التوازن مابين الموروث القديم 
 التراث والتقنية حلواًل  تفاعل تبادلية تضمن
الطافية  ةلمعلومانقل ت التيالنمذجة  تلغيتداولية ال

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

 .دورها وسيطًا ناقاًل للشائع والمتفق عليه سلفاً 
  تمثل اليات التبادلية التفاعلية بين التراث

على نظم والتقنية اليات التحول الشكلي النتي تجري 
تحمل نفس المضامين النها والشكلية  العمارة الفكرية 

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

 والية الحركة.
  الحذف  المعماريون آلياتيتبنى المصممون(

فاعل بين القديم للت واالضافة وتعدد الطبقات والحركة(
المحقق لحالة التوازن التعبيري بينهما في  والحديث

المنتخبة للتطبيق في الدراسة العملية  المفردات التراثية
 اختالفات الى ليويعود سبب هذا التعدد في اال

ها وحالتها بمرجعيتها ومباشريت التراثية المفردات

فالمصصم لدى انتقاءه مفردة معينة يهدف ،التعبيرية
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 م كدًة حضوره وفي الوقت ذاته لم 

شر نسخًا كاماًل لتغرق في القديم ،ومن جهة اخرى ت  
اكدت عصرنتها مع الوقت الحاضر دون الوقوع في 

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

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

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

 الموروث. 
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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:

وصواًل لتحديد االلية تتضمن عملية التقييم تأشير المربع المناسب لبيان درجة التفاعلية بين القديم الموروث والحديث       
رح ، الية االضافة ، الية تعدد الطبقات ، الية االنسب من االليات التكنولوجية المعتمدة )الية تحوالت االبعاد ، الية الط

 بحسب المقياس التالي:( و حركةال
 
 
 
 
 

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

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

 عنصري توليده بما يحقق حالة من التوازن في التعبير عنها .
 :التقنية اليات  -
ابعاد الشكل مع الحفاظ على  والتي يتم فيها تغيير احد :((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 مثاًل او :  (subtraction transformation)الية الطرح  -

( B2( لمفردة الشنشول و)A2عن الشكل االصلي للمفردة التراثية وتمثلها النماذج )ابقاءها مع طرح الجزء االخر فاليبتعد 
 لمفردة الرواق .

والتي يتم فيها اضافة عناصر للشكل او بالتقارب مع شكل اخر  :( (addition transformationالية االمافة  -
( لمفردة الشنشول A3عن ذلك اشكال غير منتظمة وتمثلها النماذج ) والتماس بخط او نقطة او التداخل معه  ونتتو

 ( لمفردة الرواقB3و)
والتي يتم فيها تراكب وتداخل او تعشيق لالجزاء لتبدو كترتيبات مصفوفة مختلفة  :( (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 حرك الحركة: الية -

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

 
  

درجة التوازن او 
 الوسطية المثالية

 تفاعل مع الحديث  تفاعل مع التراث 

3 2 4 5 1 
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 النما و االفترامية لمفردة الشنشول التراثية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشكل اال لي للشنشول (A1نمو و )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (A3نموذج ) (A2نموذج )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (A5نموذج ) (A4نموذج )
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 النما و االفترامية لمفردة الروا  التراثية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشكل اال لي للشنشول (B1نمو و )
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 (B3نموذج ) (B2نموذج )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (B5نموذج ) (B4نموذج )
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