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 المحلية المعاصرةؤصل في العمارة مسمات النص ال

 

 

 :الملخص

فقاد ذلك الى حدوث فوضى في النتاج المعماري وعدم  المحلية،التقدم السريع للتكنولوجيا على سمات الخاصة بالعمارة  أثر
ن اولهما االصالة ين متناقضيفولدت إشكالية ذات اتجاه عامة،انسجام مع بعضها بصورة خاصة ومع السياق العام بصورة 

على  فلتأكيد .يوالثاني الحداثة والتحرر من القديم واستحالة العودة الى الماض بقيمها وأصولها لمحليةوالعودة الى العمارة ا
 مفهوملذا يؤثر الحداثة،  بمفاهيم المعماري وربطه التعبير في والتأصيل البد ان يأتي من خالل التجديد الحضارية االستمرارية

فمن هنا حاول البحث التعمق في دراسة سمات النص  .فيه نعيش الذي المعماري  للمحيط فهمنا طريقة تحديد في الهوية
عدم وضوح العالقة بين سمات النص المؤصل )المؤصل للعمارة المحلية المعاصرة حيث جاءت المشكلة البحثية لتنص 

 وطبقت المؤصل لنصا سماتلمفردة  نظري  اطار بناء حل المشكلة الى وتطلب ،(المعاصرة ةوالتكنولوجيا في العمارة المحلي
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  Abstract   

                The impact of the rapid progress of technology on local architecture features, led 

the so to chaos in architectural production and lack of harmony with each other, in 

particular, and with the general context in general, bore with two trends contradictory 

problematic firstly originality and return to the local architecture values and its assets and 

the second modernity and liberation of the old and the impossibility of return to the 

past.Confirmation continuity of civilization would have to come through innovation and 

Indigenization in the architectural expression and linked to the concepts of modernity, the 

identity of the concept of a significant effect in determining the way we understand 

architecture of the surroundings in which we live. Find it here tried to delve deeper into the 

study of features of the text of indigenization contemporary local architecture in terms of 

research problem came to the (Lack of clarity in the relationship between a features of the 

text of indigenization and technology in contemporary local architecture). And requests to 

achieve this theoretical framework to build features of the text of indigenization projects 

and apply this term to the draft General Secretariat of the Council of Ministers and then put 

the search results and to reach final conclusions about how to Features of indigenize 

projects and its role in the formation of contemporary domestic architecture. 
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 كيفيةالتي ركزت على  النهائية االستنتاجاتو  البحث نتائج تطرح ثم؛  مشروع األمانة العامة لمجلس الوزراء على المفردة هذه
 .معاصرة محلية عمارة تكوين في ودوره سمات النص المؤصل تحقيق

 

 : المقدمة -1
تناولت العديد من الدراسات فعل التكنولوجيا وأثرها على العمارة المحلية وما تفرزه من عناصر شكلية معاصرة ومختلفة فتولدت 

اشكالية الحفاظ على العمارة المحلية، فظهرت الحاجة الى دمج هذه العناصر ضمن العمارة المحلية المعاصرة وذلك عن ذلك 
توليد اشكال جديدة تحمل معاني وقيم اصيلة إلنتاج عمارة محلية من ثم و ؛ وص مؤصلة تحمل سمة العمارة المحلية باعتماد نص

 .  معاصرة

 :المحور األول مفهوم السمة والتأصيل للنص المؤصل-7

 :مفهوم السمة 2-1

او عالمٌة قد ُتوضع على تحفة فنية او سلعة تجارية " اتسم الرجل أي جعل لنفسه سمة يعرف بها " السمة في لغة هي خصلة 
ثباًتا لصّحتها  وتعد السمات مفاهيم استعدادية اي كل شخص يمتلك صفات  .(2002، 891عدس، قطامي، ص )بمثابة توقيع وا 

ل االستعدادات السيكولوجية بطريقة معينة من موقف الى موقف اخر وعند نوع توصف ذلك الشخص وتميزه عن غيره، يقوم بنق
حسب  األشخاصتصنيف  أساسويذكر الرازي بان نظريات السمات تقوم على  ،(2008، 18عبد هللا، ص)معين من المؤثرات 

. السلوكية لهم األنماطنماط التي تقوم على مبدا تصنيف االفراد وفق األالسمات المتوفرة لديهم، مما يجعلها متعارضة مع نظرية 
ويشير ايزنك  (Guilford،p 22, 1954)وذكر جليفورد السمة بان تكون مميزة وثابتة نسبيا لتحقيق التمايز بين االفراد  ، (222الرازي، ص)

ذات االستجابات المتكرر تحت نفس الظروف او ظروف الى أن السمة هي مجموعة من االفعال السلوكية او نزعات الفعل المترابط 
تكون اما عن طريق  األشخاصويذكر عالوي عند دراسة مجموعة السمات لمجموعة من  Eysoncy,p335,1960 ))مشابهة 

مسؤولة عن  لألشخاص، بافتراض وجود استعدادات معينة أنماطالقياس الكمي للسمات او طريق تصنيف الشخصيات الى 
 (2009، 808عالوي، ص). سلوكه السمات كمحاولة لتفسير السلوك الظاهر والتمييز بين السمات واالتجاهات

 :مفهوم التأصيل للنص المؤصل 2-2

جديدة والربط بينهم  ونصوص مفهومه عن االصالة بانها اعادة مواضيع قديمة تكون غارقة بالقدم بصيغة( عبد الحميد)يطرح 
العمارة هي مرآة  كمونة بأنعنها  ، عبر  (33 ص، 8912عبد الحميد،) .اليهخبرة من اجل تحقيق الهدف الذي نسعى عن طريق ال

عكس طبيعتها وخصائصها لعمل ذلك التوازن بين التكوين الفكري والتكوين نص مؤصل يتعكس فكر المجتمع من خالل 
فكلما تغير فكر ذلك المجتمع تغيرت العمارة شكال ومضمونا مما جعلها تواجه ظاهرة العولمة والتغريب والتفكيك  المعماري،

ويذكر الجابري عن اهمية الربط بين الماضي والحاضر ، (2002، 801، صكمونة) .والتقاليدللحفاظ على الهوية واصالة القيم 
والثاني تأصيل لقيم الحداثة واسس التحديث  لتراث،االول اعادة ترتيب وبناء  باتجاه المستقبل وهذا الربط يكمن في مستويين

 (2001الجابري،). فيهفتربط بجسور تنقل الحاضر الى الماضي ليتأصل 
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 الدراسات السابقة -3

المشكلة البحثية من خالل تحليل مجموعة من الدراسات والتي اخذت بنظر االعتبار وجود العالقة الى استخالص الفقرة تهدف 
 :وعليه يمكن تناول الدراسات السابقة كاآلتيلكشف الفجوة المعرفية  النص المؤصل والتكنولوجيابين 
 
 (: 0991إبراهيم )دراسة ( 3-0)

ري وكيفية ربط العمارة بالمجتمع لغرض ايجاد صيغ حضارية للعمارة والتي همية الحفاظ على التراث المعماأ على تشير الدراسة 
فبذلك تصبح العمارة مرآة عاكسة للمنظور الحضاري للمجتمع من الخارج ومن الداخل عاكسة  بالمعاصرة،تربط فيها االصالة 
 : التراث المعماري ار عليها للحفاظ على ة المسالدراسة االتجاهات الثالث وذكرت. للفردللمنظور الحضاري 

 .من خالل تقليد نصا في الشكل وتجديدا في الطرق ومواد البناء واستثماره،الحفاظ على التراث  .8
 . رؤية معماريةباختزال لبعض المفردات واستخدام صيغ جديدة  .2
 .الجديدفي ربط التراث بالمعاصرة والتأقلم مع  .3

على العالقة بين االصالة والمعاصرة والتأثير المتبادل بينهما كما وأشارت الدراسة إلى أهمية البعد المادي للموروث  تركز ف
واستثماره للتصورات الشكلية، كما أكدت على أهمية فهم التطورات الحاصلة للمجتمع لتحقيق ما يصبو أليه من هوية معاصرة 

 .والمعاصرةردات جديدة واختزال بعضها وتحقيق ترابط تأصيلي بين كل من االصالة عن طريق الحفاظ على التراث واضافة مف
 2212دراسة حامد ( 3-2)

  التالزم على يقوم والتصميم الفكر في الحداثة أوضحت الدراسة مفهوما الحداثة واالصالة واهمية الربط بينهما واعتبار مفهوم
 واألصالة  الحداثة مفهوم بين تعارض وأصول عربية إسالمية  فال يوجد جذور ذات حداثة تكون  فلن التالزم هذا وبدون  بينهما ،

بين الحديث والقديم وطرق  متكاملة وحدة بمثابة يكون  والفني التصميمي اإلبداع فإن بينهما لذا متماسكة جدلية هناك عالقة بل
 جانب إلى كلي بشكل الثقافي التقدم مع والتصميم الفن ارتقاء ،وأهميةوتكوين نصوص تحمل سمات العمارة العربية الربط بينهما 

وربطه  المجتمع خدمة في الحديثة ايضا التكنولوجيا ومن الغربي التصميمي الفكر إيجابيات من واالستفادة  التكنولوجي التقدم
 .اإلسالمية  العربية بالبيئة
الدراسات  بأن نستنتج فيها الجوانب أهم وطرح السابقة الدراسات مناقشة طرح مفهومي السمة والتأصيل النص المؤصل و بعد

وكيفية المحافظة على القيم التراثية للمجتمع مقابل التقدم السريع االصالة والتأصيل والمعاصرة لمفهوم جوانب عديدة تناولت 
تاج الي تكوين نصوص للتكنولوجيا، ولكن باليات مختلفة فلخلق نتاج معماري محلي معاصر يتسم بسمات العمارة المحلية نح

توضيح عمل على قراءة النص من قبل المصمم واألخر شكلي يعتمد على  دمؤصل للسمات بمستويين أحدهما فكري يعتم
 .التكنولوجيا مع المفردات والقيم التراثية في العمارة المحلية المعاصرة

عدم وضوح : )المشكلة البحثية والتي تنصيتضح وجود فجوة معرفية عن مفهوم النص المؤصل فبرزت  الطرح السابقمن 
بالتالي يتحدد منهج البحث من خالل بناء و  ،(المعاصرة ةالعالقة بين سمات النص المؤصل والتكنولوجيا في العمارة المحلي

في ضوء مفهوم بالنص المؤصل  الخاصة واستكشاف االنماطعاصرة ممحلية  عينةعلى  اإلطارنظري شامل وتطبيق  إطار
حلي المعاصر مالنص المعماري السمات وتوصيات تعمل كقاعدة معلوماتية لصياغة  استنتاجاتالتكنولوجيا والستخراج  واليات

 .المؤصل
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  النظري  اإلطاراستخالص مفردات : الثاني المحور-4
من خالل طرح مجموعة من الدراسات المتخصصة ضمن حقول معرفية مختلفة بغية الوصول بعد اجراء سلسلة من 

 .النظري منها اإلطارالعمليات البحثية الى استخالص مفردات 
 Salam  1999  دراسة  4-1

ت القرن والعوامل االقتصادية للوضع العمراني في مصر وما شهدته من تغيرات جذرية بين ثمانينات وتسعينا تطرقت الدراسة
وكيفية الحفاظ على  (احياءواعادة  استخدام،اعادة  تكيف، اعادة)مفاهيم متعددة  النتاج فدرسواالجتماعية والثقافية المؤثرة على 

 فهالتحديدها وتصنيالباحث محاولة  أجري فبرزت اتجاهات  .التصميميةالهوية ضمن التقدم التكنولوجيا وسيطرته على العملية 
بين اتجاه تاريخي واتجاه اقليمي واتجاه الحداثة من حيث انتقائية الصورة للعمارة المصرية وكيفية توظيفها للحصول على نتاج 

للنص النظري  باإلطارأشارت الى مجموعة من المفردات المرتبطة ف .المنطقةبعيد كل البعد عن التغريب والعولمة لتراث تلك 
  :يليالنظري ما  اإلطارالتي تصب في تشكيل ومن اهم المفردات  المؤصل

  أشارت الدراسة فيما سبق الى مفردة المطابقة بين القديم والحديث وتشير الى الفعل والرد بين النتاج المعماري المتولد
االبداع واالستجابة لدى المتلقي وأن تعدد االستجابات والتأويالت في مرحلة زمنية معينة يربط النتاج المعماري بسمتي 

 .والتأصيل
  القديم والحديث كسمات النص المؤصل والتناغم بينالتكيف واعادة احياء للموروث. 
  للنص والنتاج المؤصل واالستعارة كأليةاالنتقائية. 

 2221دراسة عبود  4-2

حيث ناقشت مفاهيم ارتبطت بالزمن وطبيعة العالقة بين النتاج  (التأصيل – التغريب)دراسة بالبعد الزمني لمدى ثنائية ال اهتمت
 :وهياالبداعي وبين الثقافة االسالمية لذلك نراها ركزت على مجموعة مفاهيم 

  المعاصرة-االصالة                 -
 الجديد-الحداثة                  -

تتحدد هذه المفردات ضمن مجموعة من المتغيرات التي تحلق المؤشرات الداللية االساسية لتكوين مفردة التأصيل او التغريب 
 .مختلفحسب درجة االرتباط لكل مفردة بشكل 

 .المكاني الحضاري،ترتبط بمدى عالقة النتاج بالسياق : فاألصالة

 .مانيالز ترتبط بمدى عالقة النتاج بالسياق : الحداثة

 .الحاضراي انها ترتبط بالفكر  الحاليين،تمثل مدى العالقة بالسياق الزماني والمكاني  :المعاصرة

فالفكر المختلف االن هو جديد نسبة الى ما  االختالف،يمثل مدى عالقة الفكر المطروح بالفكر السابق من حيث  :دالجدي
  :للنص المؤصل اهمهاطار النظري قد تطرقت إلى مجموعة من المفردات المرتبطة باإل. سبقه

 كدت على مفردتي التوازن والتكامل كمفهوم زماني ومكاني للسياق التي يخضع له النتاج الثقافي والتي تعتبر من أ
 .الستراتيجيةسمات النص المؤصل 
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  الزمااني والمكااني للانص اعتماد آلية التغريب الفكرية وتأثيرها على السياق الثقافي وتضمنها دالالت ال تربطهاا بالساياق
 .المؤصل

  االسالميةثنائية التغريب والتأصيل لمفاهيم ارتبطت بالزمن وطبيعة العالقة بين النتاج االبداعي وبين الثقافة. 
 قديم مع سياق حديث في النصوص الثقافية ودمج سياقريخي أاستثمار مراجع تراثي وت. 

 2222دراسة مصطفى  4-3 

فهنا تطرح مفهوم . في النتاج "التأصيل كمقارنة لمفهوم التحديث، حيث تربط التحديث بوجوب كونه مؤصالتطرح الدراسة مفهوم 
وكيف اجرت مقارنة لفكرة الفناء الداخلي في العمارة  العصر،التأصيل للفكرة واعادة صياغتها بمفهوم جديد يتناسب مع متطلبات 

يساعد على اعادة صياغة عمارة محلية ذكية ذات تكنولوجيا عالية تحقق  رة مماالمعاصالمحلية وفكرة الفناء الداخلي في العمارة 
قد أشارت الى مجموعة من  .االرتباط البيئي والطبيعي وجعل فكرة الفناء هي فكرة مالئمة لمفهوم المعاصرة والتراث في آن واحد

 :اهمهاالمفردات 
  الحديثة، واعتماد مبدأ التجديد من خالل قراءة جديدة للواقع و تأصيل فكري للفناء الداخلي في نتاجات العمارة القديمة

 .وتحليله للنص المؤصل
 المالئمة والمعاصرة بين القديم والحديث كسمات النص المؤصل. 

 3Ejiga1, Paul2, Cordelia 2212دراسة  4-4

واساليب البناء المعاصرة فإن االعتماد على اكدت الدراسة على اهمية المواد المحلية وكيفية تحقيق التكامل بينها وبين تقنيات 
متغيرات اساليب البناء المتوافقة مع االمكانيات المعاصرة  من مواد البناء الجديدة والمتوفرة في ذلك المكان والتقنيات المتبعة 

مواد وأساليب )معاصرة وربطها بالثوابت الثقافية واالجتماعية للمجتمع سوف تفرز للعمارة المعاصرة مفردات جديدة تعبر عن ال
أشارت الى مجموعة من المفردات المرتبطة ف (القيم التراثية المتوارثة والقيم االجتماعية للمجتمع ) واألصالة (  البناء الجديدة

 :ومن اهم المفردات ما يلي  للنص المؤصلباالطار النظري 

  فكان المثال المجسد  للقارة،فتناولت الرمزية والمعنى العام المتأصلة في تقنيات الشكلية والمادية في البناء المعاصر
  .السكنيلهذا التنوع التجربة النيجرية في بناء العمارات 

  مة من سمات تعتبر س مؤصل،اكدت على مفردات التكامل بين المواد المحلية واساليب البناء الحديث ألنشاء نتاج
 .المؤصلالنص 

  ركزت على مفردة الدمج بين العمارة التقليدية والعمارة المعاصرة وربطها بالثوابت الثقافية واالجتماعية للمجتمع
  .للحصول على عمارة تجمع االثنين

 يوضح المفردات الثانوية وقيم الممكنة لمفردة سمات النص المؤصل ( 8)الجدول رقم 

 يوضح االطار النظري لمفردة السمات للنص المؤصل ( 1)جدول رقم 
 القيم الممكنة المفردات الثانوية المفردات الرئيسية 

 
 
 

 السمات للنص المؤصل

 
 التواصل والتكامل

 
 ترابط السياق الزماني والمكاني

استخدام عناصر 
 محلية

 انماط شكلية
 استلهام الحدث

 متقدم عناصر وتقنيات بناء
 
 

 اعتماد كلي على التكنولوجيا مدى معاصرة النتاج
 اعتماد جزئي
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 عدم استخدام عناصر التكنولوجيا المعاصرة
درجة الخروج على  االنسجام والتكيف

 السياق
 خروج كلي

 خروج جزئي
 عدم الخروج

  االختالف 
 مدى العودة الى الموروث والتراث

 بالتراثعالقة قوية 
 عالقة متوسطة
 عالقة ضعيفة

 خروج تام درجة القبول لالختالف
 خروج جزئي

 على مستوى العناصر التناغم 
 على مستوى العالقات بين العناصر

 التجديد المؤصل
 

 تحليل النص المؤصل
 قراءة جديدة للواقع

 قيم جديدة تحمل صفة المصدر والواقع

 العملية الدراسة-5

 :لمفردة السمات للنص المؤصل صياغة الفرضيات 5-1

وعالقتها ( شكلية، تاريخية)النتاج المؤصل يتحقق من خالل التواصل والتكامل وذلك باستخدام عناصر محلية  -
 .بعناصر وتقنيات البناء المعاصر

 .مدى المعاصرة والتجديد يمثل مدى تأصيل النتاج في العمارة المحلية المعاصرة -
 األساسية للتطبيق المستلزمات 5-2
  :المستخدماسلوب القياس  5-2-1
 .المنتخبة للدراسة العملية روعأعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي الختبار المش  
 :العينةمبررات اختيار  5-2-2

 :المتطلباتبعد ان حدد البحث عدد من المتطلبات لغرض االنتخاب وتشمل هذه ( المشاريع المعمارية)من  عينةتم انتخاب  

 .روعللمشمفردة السمات للنص المؤصل المنتخب لتحقيق امكانية شمول  روعالتنوع الشكلي والوظيفي للمشوجود  -
 .فيها المؤصل النصالمنتخبة فيما يحقق وضوح لمفهوم  نةتوفر القاعدة المعلوماتية والشروحات الالزمة للعي -

 :للتطبيقالمنتخبة  مشروعوصف ال( 5-3)
 :2211مشروع االمانة العامة لمجلس الوزراء  (5-3-1)

 :للمشروعوصف المصمم ( 5-3-1-1) 

كملخص للفلسفة التصميمية للمشروع وكيفية انعكاس هذه الكلمات على ( العراقي الحر الالنهائي الدستور)اختار المصمم عنوان 
فالعمق الفلسفي وراء كل خط وكل عنصر من  (8)كما في الشكل  المشروع كمحرك اساسي لتكوين الشكل العام للمشروع

يخ مما اكسبته تفرد وغنى كمشروع عراقي الحضارات في التار  وأقدم أعظمالعناصر المستخدمة جاءت لتلخيص حضارة من 
" وكيف سيعبر عن " حر " كيف سيعبر عن كلمة  ".الدستور العراقي " سيعبر عن مصطلح  فكيفاصيل بمفرداته وتكويناته 
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بينما الزجاج  الالنهائية،فاالنحناءات الخفيفة في المبنى توحي بالديناميكية في الشكل والصعود المستمر يعبر عن  ." الال نهائية
والعالقة ما بين المصمت والمفتوح كانت هي اللغة المعمارية التي استخدمها للتعبير عن معنى الحرية، هذه االنعكاسات 

 .الالشعورالفلسفية البسيطة تجعل المبنى ينقل هذه الرسائل للزائر المبنى في 
(post.html-http://drfaiq.blogspot.com/2012/01/blog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنطوي أهمية فكرة تصميم مبنى األمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي على ناحيتين، " وذكر السلطاني عن فكرة التصميم 
ووصف المشروع بانه امتاز ". أوالهما حداثة اللغة المعمارية، وثانيتهما تساوي هذه اللغة مع راهن ما ينتج عالميًا بمستواه المميز

 العراق،اخترق الركام الحالي الذي يعيشه  فالحبوبي. المبنيةكون رمزا للتجديد إلغناء البيئة البغدادية باالبتكار والمهنية وان ي
عبر تصميم ينتمي كليًا الى المستقبل، رغم انه حاول أن ينتمي الى جذور فكرية وحضارية لحضارة وادي الرافدين القديمة، وبما 

فعبر ". المدورة"المستخدم في العراق القديم، وشكل تكوين مدينة بغداد "ألسطواني الختم ا"يتصل أيضًا بتاريخ بغداد، فثمة شكل 
عن الوحدة العضوية بين الشكل والمعنى وعمق المضمون بينهما، واستلهام التراث ( 2)التصميم كما هو موضح في الشكل 

لماضي والحاضر واالستمرارية الحضارة االنسانية الحي وكيفية معاملته بأدوات العلم والفلسفة المعماريين الحديثيين فيجمع بين ا
 (post.html-http://drfaiq.blogspot.com/2012/01/blog) .وتالقحها على الصعيد العالمي

 

 

 

 (TEDXالمصدر المصمم ضمن مؤتمر )توضح وصف المصمم للفكرة وتجسيدها على الموقع ( 0)الشكل 

qII--https://www.youtube.com/watch?v=pXk3Ue 

 

الرموز المستخدمة في 

صنع الختم الخاص 

 بالمشروع

 موقع المشروع 

تضميد الختم على موقع 

 المشروع

التكامل مع 

 الموقع 

تكوين الفضاء 

المحيط 

 بالمشروع 

تضمين المربع 

الذي يرمز )

لألبدية في 

 المشروع  

االستجابة للوظيفة 

وتسقيط الفضاءات في 

 الموقع

3 

9 

0 6 

3 

3 

http://drfaiq.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
http://drfaiq.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
https://www.youtube.com/watch?v=pXk3Ue--qII


 روى دمحم مهدي أالباحثة  /د سعاد خليل إبراهيم .م.أ/  د عباس علي حمزة.م.أ

06 
 

 :وصف الباحث للمشروع( 5-3-1-2)
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http://drfaiq.blogspot.com/2012/01/blog-)مصدر الصور  (المصدر الباحثة) مخطط توضيحي لوصف الباحث للمشروع  (2)الشكل 
post.html ) 

وجعل الشكل النهائي يرمز بطريقٍة مشابهة للعملية البيولوجية فقد تم تطوير المفاهيم المنتقاة لتترجم بشكل مثالي أهداف المشروع 
 .لتطور الكائن الحي جسديًا بعد الوالدة من خالل اعادة تأصيل المنظومة الشكلية التاريخية في منظومة انشاء ذات تقنية عالية

 
استخدم المصمم مستوى من مستويات التأصيل المتمثل بأنماط العالقات بالقيم الموروثة متمثلة بالعودة الى الماضي وربطه 

 بالمستقبل لتكوين النتاج 

.محاولة خلق تناغم على مستوى العالقات بين العناصر المستعارة والتقنية الحديثة لخلق صورة لعمارة محلية عراقية معاصرة  

مج النص المؤصل من التاريخ مع نمط شكلي ذا ديناميكية المتمثلة بعالقة الكتلة مع الفراغ وعالقة العناصر مع بعضها من حذف د
 واضافة لتشكيل النتاج 

الختم لتحديد الشريط الذي يربط االرض مع نهر دجلة للحفاظ على الصورة الذهنية للمتلقي وايضا استخدامه استخدم المصمم 
وهذه محاولة ( موجود ولكنه غير حاضر الشكل)ب وحفر االبدية بطريقة تعطي الحرية للمتلقي في اكمال الشكل بمقولته المكع

 لتأصيل الشكل المستخدم في حضارة العراق القديمة وتحويله الى عمارة محلية معاصرة وفق رؤية ذات تقنية عالية  

دراسة شفرات لحضارة 
 وادي الرافدين

 
 الرمز ثالثي االبعاد

 البنية االبدية

 
 الرمز ثنائي االبعاد

 

 الختم

 المكعب

ا ومعانيها واستخلص منها معاني ورموز كانت االعمق من استعرض المصمم قراءته لحضارة وادي الرافدين بكل اشكالها ورموزه
 لألشكال وهي المعنى بالنسبةحيث 

 

استخالص 
شفرات خاصة 
بالحضارة العراقية 
 بشكل خاص

 

 مدينة بغداد المدورة

 

http://drfaiq.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
http://drfaiq.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
http://drfaiq.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
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 :تطبيق مفردات القياس على المشاريع المنتخبة للدراسة العملية 3-3

النظري على مشاريع الدراسة العملية  اإلطاربعد عرض الوصف التفصيلي للمشاريع المنتخبة سيتم قياس المتغيرات لمفردات  
-8باستخدام طريقة التحليل الوصفي المقارن بين المشاريع المنتخبة، وقد تم قياس المتغيرات عن طريق تحديد قيم تتراوح بياااان 

استمارة ( 2)كما هو موضح في الجدول رقم  .ثم البدء بمناقشة النتائج( قيمة متحققة=  8قة، قيمة غير متحق=  0)، حيث ان 0
  Yالقياس لقيم تحقق المتغيرات للمشروع وقياس القيم الممكنة لمفردة السمات للنص المؤصل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخاصة بالمشروع المنتخب للتطبيق لمفردة السمات للنص المؤصل النتائج

لكل من المنتخب حيث حققت القيم الممكنة شروع في النسب المتحققة في الم تفاوتظهرت النتائج الخاصة بالتحليل ان هناك أ
 (Y1-2( )استلهام الحدث)القيم الممكنة الستخدام عناصر محلية و  (Y1-1( )انماط شكلية ) استخدام عناصر محلية 

درجة الخروج على السياق  و ( Y2-2اعتماد الجزئي ) مدى معاصرة النتاج و ( Y1-3)عناصر وتقنيات البناء المتقدم و 

 استمارة القياس لقيم تحقق المتغيرات للمشروعيوضح ( 2)جدول رقم 
 مفردة السمات للنص المؤصل

رمز القيم  تحليل المشروع حسب القيم المتحققة المتغيرات المفردة الثانوية
 الممكنة

القيم 
المتحققة 

(1-2) 
ترابط السياق الزماني  التواصل والتكامل

 والمكاني
قدم المصمم انماط شكلية مميزة ربطت بين السياق  -

( االبدية)الزماني والمكاني من خالل استلهام الحدث 
واستثمار العناصر الشكلية لرمزية العناصر المعمارية 

 ( ، الختم، الدائرةالمكعب)

Y1-1 1 
Y1-2 1 

Y1-3 1 

قدم المصمم اعتماد جزئي على التكنولوجيا من خالل  - مدى معاصرة النتاج المعاصرة
 .تقنيات البناء المقترحة واليات التصميم المستخدمة

الفكري لحضارة وادي الرافدين انسجام عالي مع السياق  -
 .من خالل قراءة معمارية معاصرة مميزة

Y2-1 2 
 Y2-2 1 االنسجام والتكيف

Y2-3 2 
Y2-4 2 
Y2-5 1 
Y2-6 2 

 
 

 االختالف

مدى العودة الى الموروث 
 والتراث

استلهم المعماري التصميم من اشكال ذات عمق كبير في  -
الموروث الحضاري والتراث العمراني للعمارة العراقية 

 .بصيغة مختلفة وجديدة وذات مقبولية عالية وقدمه

Y3-1 1 
Y3-2 2 
Y3-3 2 

 Y3-4 2 درجة القبول لالختالف
Y3-5 1 

 
 

 التناغم

 على مستوى العناصر
 

التناغم من خالل العالقات بين عناصر  حقق المصمم -
 .التصميم واستعاراتها الفكرية والشكلية

قدم المصمم عالقة جديدة للعناصر التصميمية المستعارة  -
رغم الفوارق في السياق الزماني والمكاني لكن اعادة 

 .تقديمها بعالقات معاصرة ومتناغمة

 
Y4-1 

 
1 

Y4-2 
 

1 
على مستوى العالقات بين  

 العناصر
يقدم المصمم تحليال مرتبطا بعمق فكري ذو ابعاد شكلية  - تحليل النص المؤصل التجديد المؤصل

 .واضحة إلعادة تأصيلها في عمارة معاصرة عراقية
يقدم قيم اصيلة ترتبط بالواقع المعاصر والتكنولوجي من  -

جهة ويرتبط بالمصدر التراثي المستمد منه االشعارات 
 .للمشروعالشكلية 

Y5-1 1 
 Y5-2 1 قراءة جديدة للواقع

قيم جديدة تحمل صفة 
 المصدر والواقع

Y5-3 1 
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لدرجة القبول لالختالف  قبول  و (y3-1)عالقة قوية بالتراث )مدى العودة الى الموروث والتراث و ( Y2-5الخروج الجزئي )
-Y5)قيم تحليل النص المؤصل  و (y4-2)مستوى العالقات بين العناصر  و ( y4-1)مستوى العناصر  و (y3-5)جزئي 

في .في المشروع %( 800)نسبة  ( Y5-3)ديدة تحمل صفة المصدر والواقع والقيم الج (Y5 -2) القراءة الجديدة للواقعو  (1
ودرجة الخروج ( Y2-3)عدم استخدام العناصر التكنولوجيا و  ( Y2-1)العتماد الكلي على التكنولوجيا حين لم تحقق كل من ا

ودرجة ( y3-2)العالقة المتوسطة  و (Y2-6عدم الخروج )درجة الخروج عن السياق و (  Y2-4)خروج كلي ) عن السياق 
 كما هو موضح في الشكل%( 0)اي نسبة ظهور في المشروع المنتخب حيث بلغت نسبة ( y3-4)قبول تام )القبول لالختالف 

(3) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :االستنتاجات النهائية-2

تمكنت التكنولوجيا من احداث تنمية لألصل والتراث في انتاج اشكال معمارية مختلفة المستويات والتعقيدات الشكلية  -
 .وانصهارها معابإظهار تقنيات غنية في مجال العمارة والهوية والفن والتاريخ وتكاملها 

 مستويين الفكر والمستثمر علىاكتشاف وسائل تكنولوجية لصياغة نتاج معماري معاصر الموظف في ضوء التأصيل  -
 .التكنولوجي إلنتاج الشكل التكنولوجيا كمواد تقنية في االنشاء والتنفيذ

كلية او استلهام برز دور عناصر وتقنيات البناء المتقدم من خالل التفاعل مع العناصر المحلية سواء كانت انماط ش -
 .لحدث معين في خلق عملية التواصل والتكامل بين التكنولوجيا واستراتيجية التأصيل

ساهم كل من متغيري مدى معاصرة النتاج واعتماده الجزئي على التكنولوجيا واالنسجام والتكيف من خالل الخروج  -
 .النص المؤصل لخلق عمارة محلية معاصرة الجزئي على السياق في التأكيد على اهمية المعاصرة كونها اهم سمات
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 السمات للنص المؤصل

 Yيوضح النسبة الظاهرة في المشروع لمفردة السمات للنص المؤصل ( 0)الشكل 
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 للنتاج( وحديثقديم  بين)ان الحفاظ على الصورة الذهنية للمتلقي والمطابقة بين العناصر والعالقات بين العناصر  -
 . المؤصل لتسمح للمتلقي باالنسجام مع النتاج والتأويل لتحقيق المقبولية للنتاج المعاصر

رة تمثلت بعدة اليات ساهمت في توفير اإلمكانات لتحقيق المرتكزات الثالثة ألنشاء ان تحقيق قيم عمارة محلية معاص -
عمارة تهتم بالبعد المادي لألصالة والموروث الثقافي واستثمارها في التصورات الشكلية أي خلق ديناميكية الشكل 

 المعماري بين االصالة والحداثة
دى التفهم العميق إلمكانيات العصر ولطبيعة المجتمع ومحاولة انتاج عمارة تجمع بين الحديث والتقليدي ليعكس م -

جادة الستخالص القيم االساسية للبيئة بطابعها المميز بمزج عناصر ثقافية تقليدية مع عناصر ثقافية معاصرة 
 .معطيات العصر الفكرية والحضارية من دون فقدان المجتمع لهويته واالستفادة من

ية معاصرة تمر بمراحل تبدأ من تحليل النص المؤصل ثم قراءة جديدة مع الواقع ثم ان انتاج نصوص معمارية محل -
 .دمج التجربة المعاصرة مع االرث االصيل واخيرا تقديم قيم جديدة تحمل صفة المصدر والواقع المعاصر

ف واهميتها حيث لدى المتلقي هو المؤثر االهم في االشارة الى سمة االختال( قبول جزئي)ان درجة قبول االختالف  -
المحلية ان القبول التام يولد رفض للنص المؤصل في حين ان القبول يتولد من االختالف الجزئي ضمن سياق العمارة 

 .يشكل سمة القوة للنص المؤصل وهذا
برز دور كل من العناصر والعالقات بين العناصر للنص المؤصل في تحقيق سمة التناغم وبالتالي اهمية التأكيد على  -

دور العالقة بين عناصر النص المؤصل والسياق المكاني للنتاج في توليد تفاهم مع العمارة المحيطة في سبيل تحقيق 
 .القبول للعمارة المؤصلة المعاصرة

والقيم الجديدة للنص  المؤصل،ان سمة التجديد المؤصل تعتمد بشكل اساسي على شقيين رئيسيين هما تحليل النص  -
 .ديد وبالتالي عمارة محلية معاصرةوذلك يحقق سمة التج

 :التوصيات-8

حفاظ على القيم الشكلية لتراث واستحضار الصيغ التكنولوجيا في العناصر الشكلية بشكل متساوي باليوصي البحث  -
في عملية الحفاظ على الصورة الذهنية وبالتالي تحقيق نتاج مؤصل متكامل مع السياق المحيط يوصي البحث في 

لصورة الذهنية للمتلقي في الحفاظ على انماط العالقات بين العناصر المستعارة والتقنية الحديثة لخلق الحفاظ على ا
 .صورة لنتاج عمارة محلية معاصرة

االستفادة من التجارب العالمية ودراستها من اجل زيادة الوعي في كيفية توظيف التكنولوجيا واالستفادة منها وكيفية  -
 .على النتاج المحلي المعاصر ص المؤصلالسياق للناجراء عملية 

صياغة االنماط الشكلية السابقة بطرق جديدة ورؤية معاصرة الهدف هو بأهمية تحليل النص المؤصل و يوصي البحث  -
 .تكوين اشكال معمارية تمتاز بالتنوع والتناغم واالختالف لتعكس التقدم الذي يطرا على المجتمع

متطلبات العصر والتقدم التكنولوجي وبين الصورة الذهنية الجماعية للمتلقي يوصي البحث بضرورة االندماج بين  -
 (الموروث العمراني للمدينة)وصورة ذهنية واقعية ( التكنولوجيا)والتي تقسم الى قسمين صورة ذهنية افتراضية 
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